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Sodni izvedenci – "rezervni angeli pravosodja"? 

 

 

1. V celoti se strinjam z odločitvijo in njenimi razlogi, v ločenem mnenju želim le nekoliko 

širše pojasniti in poudariti sporočilo odločbe. 

 

2. Vprašanje objektivnosti psiholoških (in psihiatričnih) mnenj se zastavlja še posebej na 

področju forenzične psihologije kot posebnega in specializiranega področja psihologije. 

Forenzični ocenjevalec lahko s svojimi ugotovitvami usodno vpliva na življenje 

ocenjevanih ljudi. Sodišča razsojajo tudi s pomočjo ugotovitev izvedencev, zato je 

dokazna vrednost izvedenskih mnenj ključnega pomena. Sprejemljivost ali dokazna 

vrednost izdelanega izvedenskega mnenja je odvisna od njegove znanstvene 

utemeljenosti oziroma od znanstvene utemeljenosti tehnik, ki jih izvedenec uporablja pri 

izdelavi mnenja.1 Če izvedenec uporablja nezanesljive tehnike, zlahka prihaja do različnih 

mnenj, sodišča pa so zavedena v napačne odločitve. 

 

3. Izvedenska mnenja morajo zato vsebovati podatke, ki omogočajo kritično presojo 

njihove dokazne vrednosti. Pravni strokovnjaki (sodniki, tožilci, odvetniki) praviloma niso 

usposobljeni, da bi lahko preizkušali verodostojnost izvedenskih mnenj, zaradi česar je 

podano tveganje, da namesto sodišča odloča izvedenec. Nevarnost tveganja je še višja, 

če niso izdelani standardi, ki bi sodiščem omogočili nadzor izvedenskih mnenj, in se 

sodišča zanašajo zgolj na strokovno avtoriteto izvedenca. 

 

4. Zato ni mogoče dovolj poudariti, da bolj kot je zahtevno in zapleteno izvedenčevo 

strokovno področje, manjše so možnosti stranke, da se same spustijo v vsebinsko tehtno 

obravnavo izvedenskega mnenja.2 Kadar gre za strokovno zapletena vprašanja in 

                                            
1 I. Areh, Poročilo o kakovosti psiholoških izvedenskih mnenj in priporočila za izboljšave ter 

presojo sprejemljivosti izvedenskih mnenj, Ljubljana 2019. 

2 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. Up-234/13, 13. točka obrazložitve. 
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sodišče v kazenskem postopku odredi izvedenstvo, mora imeti obdolženec možnost 

izvajanja aktivne obrambe tudi na ta način, da s pomočjo storovnjaka po lastni izbiri vpliva 

na dokazno gradivo. Obdolžencu mora biti omogočeno, da s pomočjo strokovnjaka 

izpodbija dokazno vrednost izvedenskega mnenja, naj si bo to v metodološkem ali 

vsebinskem pogledu ali celo glede napačnosti izvida.3 Takšno stališče je navedeno tudi v 

9. točki obrazložitve odločbe.  

 

5. Iz primerjalne analize, opravljene pri Ustavnem sodišču, je razvidno, da nemška pravna 

teorija poudarja, da zahteva za razkritje dokumentacije izvedenca izhaja iz razjasnjevalne 

dolžnosti sodišča (Aufklärungspflicht, drugi odstavek 244. člena StPO4), pravice do 

poštenega postopka kot tudi pravice do izjave po prvem odstavku 103. člena Temeljnega 

zakona (Grundgesetz5). Šele s predložitvijo dokumentacije izvedenca lahko namreč 

udeleženci postopka razumejo in kritično preučijo izvedensko mnenje ter metode, ki jih je 

izvedenec uporabil pri njegovi izdelavi.6 Izvedenec lahko sicer metode praviloma prosto 

izbira.7 Če izvedenec zahtevanih dokumentov ne predloži, je dokazna vrednost 

njegovega mnenja praviloma manjša, kar bo razlog za imenovanje novega izvedenca.8  Iz 

sodne prakse nemškega Vrhovnega sodišča (Bundesgerichtshof) izhaja tudi zahteva, da 

mora biti izvedensko mnenje razumljivo in transparentno.9 To po eni strani pomeni, da 

morajo biti zaključki izvedenca predstavljeni na način, ki je razumljiv za vse udeležence 

postopka. Izvedenec mora navesti in opisati dejstva, iz katerih je izhajal 

(Anknüpfungstatsachen), kot tudi dejstva, ki jih je dognal (Befundstatsachen).10 Po drugi 

strani mora biti udeležencem postopka – vsaj prek drugega izvedenca – omogočeno, da 

                                            
3 Prav tam, 14. točka obrazložitve. 

4 Drugi odstavek 244. člena StPO določa, da mora sodišče z namenom raziskanja resnice v 

izvajanje dokazov po uradni dolžnosti zajeti vsa dejstva in dokazna sredstva, ki so pomembna za 

odločitev. 

5 Dostopno na https://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html.  

6 Prim. Löwe-Rosenborg, Die Strafprpozeßordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz, 

Großkommentar, 26. izdaja, 2. zvezek, De Gruyter Rechtswissenschaften Verlags-GmbH, Berlin 

2008, str. 388. 

7 Sodba BGH 5 StR 142/80 z dne 6. 5. 1980, dostopna na https://research.wolterskluwer-

online.de/document/5c1e3bd6-a02c-4cdb-ba53-3de4f58424d6. 

8 Löwe-Rosenborg, nav. delo, str. 388. Prim. tudi J. P. Graf, Strafprozessordnung mit 

Gerichtsverfassungsgesetz und Nebengesetzen, Kommentar, 3. izdaja, C. H. Beck, München 

2018, str. 1310, robna št. 108. Enako H. Schneider (ur.), Münchener Kommentar zur 

Strafprozessordnung, 1. izdaja, C.H. Beck, München 2016, str. 1179, robna št. 361, ki poudarja, 

da bodo dvomi o izvedenskem mnenju praviloma podani, kadar izvedenec ne želi razkriti 

uporabljene metode, na primer iz razlogov konkurenčnosti, zaradi česar metode ni mogoče 

preveriti.  

9 Sodba BGH 1 StR 618/98 z dne 30. 7. 1999, robna št. 46, dostopna na https://www.hrr-

strafrecht.de/hrr/1/98/1-618-98.php3.  

10 Prim. sklep BGH 2 StR 467/19 z dne 20. 11. 2019, dostopen na https://www.hrr-

strafrecht.de/hrr/2/19/2-467-19.php.  

https://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html
https://research.wolterskluwer-online.de/document/5c1e3bd6-a02c-4cdb-ba53-3de4f58424d6
https://research.wolterskluwer-online.de/document/5c1e3bd6-a02c-4cdb-ba53-3de4f58424d6
https://www.hrr-strafrecht.de/hrr/1/98/1-618-98.php3
https://www.hrr-strafrecht.de/hrr/1/98/1-618-98.php3
https://www.hrr-strafrecht.de/hrr/2/19/2-467-19.php
https://www.hrr-strafrecht.de/hrr/2/19/2-467-19.php
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preverijo, na kakšen način je izvedenec prišel do svojih rezultatov.11 Zahtevo po 

transparentnosti in razumljivosti izvedenskega mnenja je izpostavilo tudi nemško Zvezno 

ustavno sodišče (Bundesverfassungsgericht) v zadevi,12 ki se je nanašala na podaljšanje 

ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja v psihiatrični bolnišnici. 

 

6. V Združenem kraljestvu je kazenski postopek v svojem bistvu adversaren. To se 

odraža tudi v ureditvi dokazovanja z izvedencem. Izvedenca ne imenuje sodišče, ampak 

stranka lahko predloži kot dokaz mnenje izvedenca, kar ustreza adversarni naravi 

postopka. Izvedenec ni pomočnik sodišča kot v večini kontinentalih pravnih sistemov, 

čeprav je njegova naloga, da omogoči sodišču doseči pravično sodbo, tako da predloži 

mnenje, ki je objektivno in nepristransko. Pravica oziroma možnost, da stranke same 

angažirajo izvedenca v svoji zadevi omogoča preizkus dokazne vrednosti izvedenskih 

mnenj izvedenca nasprotne stranke. 

 

7. V obravnavani zadevi so vsa tri sodišča, tako prvostopenjsko kot pritožbeno in 

vrhovno, zavrnila predlog obrambe za predložitev dokumentacije kliničnega psihologa in 

postavitev novega izvedenca psihiatrične stroke,13 čeprav je ta v vseh fazah postopka 

zahtevala, da se ji omogoči ocena mnenja psihologa. V pritožbi zoper sklep sodišča prve 

stopnje je obramba posebej opozorila na pravico, da preizkusi rezultate testov po drugem 

strokovnjaku, in se pri tem sklicevala na presojo Ustavnega sodišča, po kateri obramba 

lahko pridobi tudi svoje mnenje po ustreznem izvedencu. Prvostopno sodišče je predlog 

obrambe za predložitev dokumentacije kliničnega psihologa v celoti in nepogojno 

zavrnilo, pa bi moralo predlogu ugoditi, čeprav s pogojem, da se gradivo predloži le 

strokovnjaku, kliničnemu psihologu, po izbiri obrambe. Le v primeru, če obramba temu ne 

bi sledila in ne bi angažirala ustreznega strokovnjaka, bi predlog lahko sodišče zavrnilo v 

celoti. Pritožbeno in Vrhovno sodišče sta sledili razlogom sodišča prve stopnje, češ da je 

obramba imela v postopku pred sodiščem prve stopnje možnost kritike metod dela 

izvedenke in kliničnega psihologa, izvedenka in klinični psiholog pa naj bi na vse očitke 

ustrezno odgovorila. Sodišče druge stopnje na pritožbeni ugovor, da bi obrambi moral biti 

omogočen preizkus mnenja kliničnega psihologa tako, da bi vso dokumentacijo pregledal 

strokovnjak, ki bi ga angažirala obramba, ni odgovorilo. 

 

8. Sporočilo odločbe Ustavnega sodišča ni pomembno samo za obravnavani primer. 

Toliko bolj je pomemben njen precedenčni učinek. Po vzoru nemškega Zveznega 

                                            
11 Prim. sklep BHG 1 StR 582/99 z dne 30. 5. 2000, dostopen na https://www.hrr-

strafrecht.de/hrr/1/99/1-582-99.php3.  

12 Sklep BVerfG 2 BVR 983/04 z dne 14. 1. 2005, 15. točka, v kateri se BVerfG sklicuje na zgoraj 

navedeno sodbo BGH 1 StR 618/98. Sklep BVerfG je dostopen na 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2005/01/rk20050114_

2bvr098304.html.  

13 Izvedenka psihiatrične stroke je namreč svoje mnenje odločilno oprla na mnenje kliničnega 

psihologa, ki ga je sama angažirala.  

 

https://www.hrr-strafrecht.de/hrr/1/99/1-582-99.php3
https://www.hrr-strafrecht.de/hrr/1/99/1-582-99.php3
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2005/01/rk20050114_2bvr098304.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2005/01/rk20050114_2bvr098304.html
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vrhovnega sodišča (1 StR 618/98)14 bo lahko slovensko Vrhovno sodišče postavilo bolj 

jasne standarde sprejemljivosti izvedenskih dokazov. Ti standardi bodo lahko utrdili 

avtoriteto sodnikov, ki presojajo kakovost izvedenskih mnenj, tako da ne bo prihajalo do 

prenosa avtoritete odločanja iz sodišč na izvedence. Ali kot je že davno dejal slovenski 

psihiater, akademik profesor dr. Lev Milčinski, da sodni izvedenci ne bodo "rezervni 

angeli pravosodja", ki bi odločali namesto sodišč, pri čemer stranke ne bi imele niti 

možnosti učinkovite presoje zanesljivosti izvedenskih mnenj. 

 

 

 

 

 

        Marko Šorli, l.r. 

              Sodnik 

 

 

                                            
14 I. Areh, nav. delo, str. 43. 


