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Na področju psihologije delujejo specialisti klinične psihologije in psihologi, specializirani za 
druga podpodročja izvedenstva. 

 

1. VSEBINSKA OPREDELITEV PODROČJA 

Namen izvedenskega dela na področju klinične psihologije je - z dokazi podprtimi metodami 
in tehnikami - priskrbeti objektivne in relevantne informacije o psiholoških značilnostih 
pregledovanih oseb in, kadar je to namen izdelave izvedenskega mnenja, medsebojnih 
odnosih pregledovanih oseb ter na podlagi le-teh oblikovati mnenje, ki bo sodišču v pomoč pri 
sprejemanju pravnih odločitev. Področja klinično psihološkega izvedenskega dela so: 

1.1. Klinična psihologija odraslih 

1.1.1. Ocenjevanje sposobnosti razumevanja pomena svojih dejanj in možnosti 

obvladovanja svojega vedenja v okviru ocenjevanja prištevnosti oz. 

odgovornosti za storjeno kaznivo dejanje. 

1.1.2. Ocenjevanje procesne sposobnosti: zmožnost slediti poteku obravnave z vidika 

pozornosti, z vidika pozornostne  kontrole in miselne koncentracije, izvršilnih 

sposobnosti, kot tudi z vidika psihopatološke problematike. 

1.1.3. Ocenjevanje opravilne sposobnosti. 

1.1.4. Ocenjevanje psiholoških posledic (psihičnih oz. duševnih motenj, 

oškodovanosti in trpljenja) pri odraslem posamezniku, ki so posledica različnih 

škodljivih dejavnikov ali dogodkov, kot so:  

 izkušnje fizičnega, psihičnega in/ali spolnega nasilja,  

 vzgojno zanemarjanje; 
 stigmatiziranje; 
 krivica (nepravične sodbe, odvzem prostosti, izguba službe, mobing itd.); 
 telesne poškodbe;  
 bolezni;  
 uživanje drog, alkohola in drugih psihoaktivnih snovi; 
 posledice mobinga na delovnem mestu, ki se kažejo v sindromu izgorelosti 

in/ali prilagoditveni motnji; 

 psihološka poškodba zaradi izgube zdravja v travmatskem dogodku in/ali 

trajne invalidnosti, spremembi  telesnega videza, iznakaženosti ter 

delovanja; 

 posledice smrti ali trajne invalidnosti psihološko relevantne osebe zaradi 

prometne nesreče ali drugih travmatskih dogodkov pri odraslem, otroku in 

mladostniku;  

 psihološke posledice kronične bolečine, ki so posledice travmatskega 

dogodka; 

 ugotavljanje možnosti zavajajočega prikazovanja psihološke poškodbe, oz. 

posttravmatske stresne motnje, kronične bolečine.  
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1.1.5. Ocenjevanje psiholoških okoliščin pri storilcih kaznivih dejanj: 

 ocena razsodnosti v primerih kaznivih dejanj: prevare, goljufije, nasilje, ko 
je sicer osnovna diferenciacija med »prav in narobe« ohranjena, je pa  
vprašljivo, ali je storilec zmožen kontrolirati impulze v trenutkih izvajanja   
kaznivega dejanja, in predvideti posledice svojih dejanj; 

 ocena tveganja in ocena potenciala za nasilno vedenje ter ponovitvene 
nevarnosti ne glede na tip nasilja (fizično, spolno nasilje, psihično nasilje), 
tako v predkazenskem postopku in kazenskem postopku kot tudi v okviru 
postopka pred pogojnim odpustom; 

 dostopnost storilca za terapevtske intervencije – ocenjevanje in napoved 

učinkov zdravljenja in psihosocialnih ukrepov (psihoterapije, varstvenih 

ukrepov, psihološkega svetovanja, učenja itd).  

1.1.6. Ocenjevanje osebnostnih značilnosti, mentalnih sposobnosti in 

psihosocialnega delovanja odraslih za različne namene, ki niso bili posebej 

navedeni. 

 

1.2. Klinična nevropsihologija odraslih 

Nanaša se na vse osebe, ki so kadar koli v življenju utrpele travmatsko možgansko poškodbo, 
ki so bile v zgodnjem otroštvu izpostavljene hudemu nasilju in zlorabi, so prebolele nevrološko 
bolezen ali so še vedno kronični nevrološki bolniki, ali so utrpele kakršno koli drugo bolezen 
možganov s posledično disfunkcijo. 

 Nevropsihološka ocena intelektualnega funkcioniranja pri odrasli osebi z zanesljivo ali 
domnevno oškodovanim funkcioniranjem možganov. 

 Nevropsihološka ocena kognitivnih, čustvenih in vedenjskih posledic blažje travmatske 
poškodbe.  

 Nevropsihološka ocena  kognitivnih, čustvenih in vedenjskih posledic zmerne in hude 
travmatske poškodbe možganov. 

 Nevropsihološka ocena doživljanja, odzivanja in trpljenja oseb v stanju minimalne zavestne 
odzivnosti. 

 Nevropsihološka ocena posttravmatske stresne motnje in z njo povezanih kognitivnih 
deficitov. 

 Nevropsihološka ocena kognitivnih, čustvenih in vedenjskih sprememb  staršev s kronično in 
progresivno nevrološko boleznijo.  

 Nevropsihološka ocena rehabilitacijskih potencialov po poškodbi možganov. 
 Nevropsihološka ocena simulacije popoškodbenih kognitivnih, čustvenih in vedenjskih 

sprememb zaradi poškodbe možganov. 
 Nevropsihološka ocena sposobnosti sodelovanja v postopku.  
 Nevropsihološka ocena stopnje in drugih aspektov razsodnosti (criminal responsibility). 
 Nevropsihološka ocena osebnostne motnje in z njo povezanih kognitivnih sprememb  v 

primerih kaznivih dejanj. 
 Nevropsihološka ocena nasilja pri osebah z domnevno ali dokazano poškodbo ali boleznijo 

možganov v primeru kaznivih dejanj. 
 Nevropsihološka ocena  tveganja za nasilno vedenje in ponovitvena nevarnost. 
 Nevropsihološka ocena potenciala za nasilno vedenje pri osebah z znano ali suspektno 

poškodbo, boleznijo možganov (kadarkoli v življenju). 
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 Nevropsihološka ocena možnosti in smiselnosti za psihoterapijo in rehabilitacijo storilcev 
nasilnih dejanj. 

 Ocena možnosti zavajanja, simulacije znakov in simptomov posledic možganske poškodbe, 
zlasti spominskih deficitov v primerih kaznivih dejanj. 

 

1.3. Klinična psihologija otrok in mladostnikov 

Ocenjevanje psiholoških (kognitivnih, čustvenih, vedenjskih), razvojnih in socialnih značilnosti, 
psihosocialnega funkcioniranja  ter potreb otrok in mladostnikov v povezavi z različnimi 
vprašanji sodišča. 

 Ugotavljanje znakov in posledic  fizične, spolne, psihološke/čustvene zlorabe, 
zanemarjanja ali drugih oblik škodljivega ravnanja ali izpostavljanja otroka ali 
mladostnika.  

 Ocenjevanje psiholoških in psihosocialnih posledic raznih drugih škodnih dogodkov, 
psiholoških in fizičnih travm ali poškodb.  

 Ocenjevanje otrokove/mladostnikove sposobnosti za sodelovanje v pravosodnih 
postopkih.  

 Ocenjevanje  verodostojnosti otrokovih/mladostnikovih izjav ali izpovedi.  
 Mladoletni prestopniki: ocenjevanje psiholoških značilnosti, ocena tveganja za 

nasilnost in za druge oblike disocialnega vedenja.  
 Ocena (z)možnosti za rehabilitacijo pri mladoletnih oškodovancih in pri mladoletnih 

storilcih škodnih dejanj.  
 Psihološka ocena posameznikovih posebnih potreb na področju izobraževanja, dela, 

skrbi zase in vključevanja v skupnost. 

 

1.4. Klinična psihologija – starševstvo in skrbništvo  

Področja: zaupanje otrok/a po  prenehanju zakonske ali izvenzakonske zveze, določanje stikov 
z nerezidenčnim roditeljem; omejitev stikov; omejitev starševskih pravic, odvzem otroka, 
namestitev v rejo ali zavod; odvzem roditeljskih pravic.   

Ocenjevanje primernosti staršev za zadovoljevanje otrokovih potreb z vidika največje koristi 
otroka. Ocenjuje se: 

 zmožnosti staršev/skrbnikov za zadovoljevanje otrokovih potreb oz. za starševanje; 
 zmožnost staršev za upoštevanje otrokovih potreb pred svojimi potrebami/interesi; 
 otrokove psihološke in razvojne značilnosti in potrebe; 
 pretekle, sedanje in predvidene prihodnje odnose med otrokom in člani družinske 

skupnosti;   
 otrokovo preteklo, sedanje in predvideno prihodnje prilagajanje v družini, šoli in širši 

socialni skupnosti; 
 tveganje za zlorabo ali zanemarjanje otroka s strani staršev/skrbnikov ali drugih članov 

družinske skupnosti; 
 najprimernejši obseg in način izvajanja stikov z nerezidenčnim staršem. 
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1.5. Klinična nevropsihologija otrok in mladostnikov  

Ocenjevanje nevropsiholoških značilnosti otrok in mladostnikov v povezavi z različnimi 
vprašanji sodišča:  

 Ocena, ali so motnje nevropsiholoških funkcij posledica pridobljene možganske 
poškodbe.  

 Ocena posledic pridobljene možganske poškodbe za nevropsihološke funkcije in njihov 
učinek na posameznikovo vsakodnevno funkcioniranje (nevropsihološka ocena 
posledic blage, zmerne ali hude možganske poškodbe).   

 Ocena psiholoških posledic izpostavljenosti možganski poškodbi, bolezni ali čustveni 
travmi (ocena posttravmatske stresne motnje). 

1.6. Preiskovalna psihologija  

Ker je uspešnost preiskave kaznivega dejanja odvisna od podatkov, ki jih pridobimo od prič, 
žrtev in osumljencev, je uporaba psiholoških spoznanj ključnega pomena za učinkovito oz. 
uspešno preiskavo. Podobno velja tudi za sodne postopke, če želimo doseči pravične in 
utemeljene odločitve sodišč. Na področje preiskovalne psihologije spadajo metode ali tehnike 
kot so: 

 

1.7. Ocenjevanje verodostojnosti pričanja 

V vsakdanjem življenju imamo le redko večje težave zaradi nepopolnosti spomina, pri 
preiskovanju kaznivih dejanj in sprejemanju odločitev na sodiščih pa žal ni tako, saj je 
pomembna že majhna spominska napaka. V primerih, ko so materialni dokazi pomanjkljivi ali 
pa sploh niso na voljo, so odločitve sodnikov odvisne od prepričljivosti nastopa žrtve ali priče. 
Raziskave kažejo, da je za večino zmotnih ali krivičnih obsodb krivo neupravičeno zaupanje v 
verodostojnost priče, ki (nehote) navaja napačna dejstva. Sodniki so namreč nagnjeni k temu, 
da pripisujejo (pre)veliko veljavo izjavam prič. Podobno velja za policiste, saj so v večini 
primerov prepričani, da je očividec verodostojna priča, in zato precenjujejo verodostojnost 
pričanja. Ker je ocenjevanje verodostojnosti pričanja na podlagi prvega vtisa, ki ga oseba 
naredi pri podajanju izjav, nezanesljivo, so psihologi razvili kar nekaj tehnik ali metod za 
ugotavljanje verodostojnosti. Eden izmed načinov presojanja verodostojnosti izjav je 
kriterijska vsebinska analiza, v kateri presojamo o verodostojnosti pričanja žrtev in prič. Najbolj 
je uspešna pri otrocih, ki naj bi bili žrtve spolne zlorabe. 

 

1.8. Psihološko profiliranje 

Opredelimo ga lahko kot tehniko, ki pomaga pri določanju osebnostnih in vedenjskih lastnosti 
storilca kaznivega dejanja. S profiliranjem skušamo ugotoviti starost, spol, poklic, vero, stopnjo 
izobrazbe, kraj bivanja, motive, cilje, osebnostne poteze in druge duševne značilnosti. 
Profiliranje navadno uporabljamo za zoženje kroga osumljencev. 
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2. KOMPETENCE IZVEDENCA ZA PODROČJE KLINIČNE PSIHOLOGIJE  

 

Poleg ustrezne strokovne izobrazbe (univerzitetni diplomirani psiholog ali magister psihologije 
po bolonjskem programu in specialist klinične psihologije) in zadostnih izkušenj v skladu s 
Pravilnikom o sodnih izvedencih in cenilcih je za delovanje na področju izvedenstva nujno, da 
je izvedenec ekspert za področje, za katerega je imenovan. Na svojem  področju mora 
obvladati metode in postopke kliničnopsihološkega ocenjevanja ter slediti sodobnim 
spoznanjem kliničnopsihološke stroke. Hkrati mora imeti specifična znanja s področja 
forenzične psihologije  ter dovolj dobro poznati delovanje pravosodnega sistema s poudarkom 
na delovanju sodišč. Pridobiti in stalno razvijati mora kompetence za izbor, uporabo in 
izvajanje postopkov za pridobivanje informacij, kompetence za pripravo kakovostnega  
izvedenskega mnenja ter kompetence za nastop na sodišču. 

V primeru, da vprašanja sodišča  presegajo izvedenčeve kompetence, je takoj oz. v katerikoli 
fazi postopka, ko to ugotovi, s tem dolžan seznaniti sodišče ter predlagati dodatnega ali 
alternativnega strokovnjaka.  
 

3. KONFLIKT INTERESOV 

 

Izvedenec  deluje neodvisno od interesov strank v postopku in ne sme biti podvržen nobenim 
pritiskom, ki bi lahko vplivali na oblikovanje izvedenskega mnenja. Ta pozicija je lahko posebej 
zahtevna v primerih, ki vključujejo otroke.  Izvedenec ne deluje niti v korist staršev niti v korist 
otrok, ampak je njegovo delo namenjeno sodišču, ki deluje v otrokovo dobro. 
 
Izvedenec mora natančno poznati svojo vlogo in odgovornost, ki poleg zavezanosti nalogi, da 
sodišču priskrbi  odgovore na zastavljena vprašanja, zajema tudi zavezanost poklicni etiki.  
 
V primeru, da izvedenec prepozna konflikt interesov (dvojna vloga v odnosu do preiskovanca, 
ko gre za psihoterapevtski odnos, znanstvo, sorodstvo, …) je o tem dolžan takoj obvestiti 
sodišče.  
 

4. OPREDELITEV NALOG IN METODE IZDELAVE IZVEDENSKEGA MNENJA 

 

Za izdelavo kakovostnega izvedenskega mnenja se izvedenec poglobljeno seznani s 
postopkom, znotraj katerega je naročena izdelava izvedenskega mnenja, in z vprašanji sodišča, 
skrbno izbere postopke in vire za pridobivanje relevantnih informacij ter vodi dovolj izčrpno 
dokumentacijo. Pri izdelavi izvedenskega mnenja se opre na pridobljene informacije, svoje 
ekspertno znanje in vire iz relevantne literature.   

 

4.1. Stik s preiskovancem in informirano soglasje  

Izvedenec seznani preiskovanca z naravo in namenom izdelave izvedenskega mnenja. Pojasni 
namen in potek klinično psihološke ocene ter kdo bo imel dostop do podatkov. Pojasni 
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omejeno zaupnost ter omejitev svoje vloge na izdelavo izvedenskega mnenja, sodelovanje 
jasno razmeji od siceršnje klinično psihološke diagnostične ali terapevtske  obravnave. Pojasni 
obvezno sodelovanje v primeru, da izvedenca imenuje sodišče in neobvezno sodelovanje v 
primeru, ko izvedenca angažira odvetnik (vključen kot izvedena priča), vključno z mogočimi 
posledicami sodelovanja ali zavrnitve sodelovanja pri izdelavi mnenja, če so mu znane. Če so 
stroški breme preiskovanca, izvedenec predstavi predvidene stroške.  

4.2. Multipli viri informacij 

Kakovostno izvedensko mnenje temelji na informacijah, pridobljenih iz različnih virov. Ti se 
razlikujejo glede na področje izvedenstva. Izvedenec s pregledom sodne in zdravstvene 
dokumentacije ter s forenzičnim intervjujem pridobi dovolj izčrpno družinsko, osebno, 
razvojno in zdravstveno anamnezo. Dodaten vir informacij na področju kliničnopsihološkega 
izvedenstva je uporaba  kliničnopsiholoških in nevropsiholoških diagnostičnih postopkov ter 
klinična ocena vedenja med pregledom in/ali informacije, ki jih v  postopkih 
kliničnopsihološkega forenzičnega pregleda pridobimo od drugih oseb (v pogovoru z njimi ali 
na osnovi njihovih poročil). 
 
Zlasti pri ocenjevanju otrok in mladostnikov ter starostnikov, oseb z motnjo v intelektualnem 
razvoju in oseb po možganskih poškodbah je pogosto nujno pridobiti informacije o njihovem 
funkcioniranju od drugih oseb in ustanov.  V kolikor potrebuje dodatne informacije, mora 
izvedenec sodišče prositi za dopolnitev sklepa ali odredbe, tako da lahko dostopa do 
dokumentacije iz drugih ustanov ali zanjo zaprosi drugo ustanovo. Vsi viri informacij morajo 
biti jasno opredeljeni, npr. izvidi, zapisi, uporabljeni diagnostični postopki. Izvedenec mora 
pridobiti vse gradivo, ki je relevantno za izdelavo izvedenskega mnenja. V primeru, da kljub 
zahtevi dokumentacije ne uspe pridobiti, je potrebno v mnenju jasno razmejiti, kje je mnenje 
zaradi tega omejeno oz. na katera vprašanja sodišča posledično v celoti ali delno ni mogoče 
odgovoriti.  
 
Forenzični intervju je lahko bolj ali manj strukturiran. Poleg povzemanja anamnestičnih 
podatkov  o posamezniku in njegovem življenju vedno vključuje tudi eksploracijo sodnega 
postopka in okoliščin, ki so do njega privedle. Zlasti izvedensko delo z otroki in osebami z 
motnjo v intelektualnem razvoju ter osebami po možganskih poškodbah terja prilagojeno 
izvajanje intervjuja.  

Družinska, osebna, razvojna in zdravstvena anamneza: 
 družinska in osebna anamneza: sedanji in pretekli odnosi s starši in sorojenci, 

potencialni sprožilci travm v preteklosti (npr. razveza, selitev, nasilje v ožjem okolju 
ipd.), značilnosti sedanjih odnosov (pogostost stikov in zaznana stabilnost pomembnih 
odnosov), odnosi z otroki, življenjski slog; 

 šolanje: pridobljena izobrazba, kapaciteta za akademsko delo, odnosi z vrstniki in 
učitelji v šoli, morebitne vedenjske težave; 

 poklicno področje: sedanja in pretekle zaposlitve, oblika in trajanje zaposlitve, razlogi 
za prekinitev zaposlitve, zadovoljstvo in stopnja stresa v službi; 

 zdravstvena anamneza: splošno telesno počutje, pretekle in sedanje zdravstvene 
težave, diagnosticirane bolezni, pretekle poškodbe/bolezni in poškodbe možganov, 
morebitne duševne bolezni in pretekle psihiatrične/psihološke obravnave;  
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 pretekla kazniva dejanja: izvedenec naj zlasti na tem področju pridobi tudi druge vire 
informacij, saj obstaja verjetnost, da pregledovana oseba minimalizira pretekla kazniva 
dejanja; 

 ostala relevantna področja. 
 

4.3. Izbor psihodiagnostičnih sredstev 

Izvedenčeva izbira psihodiagnostičnih sredstev mora temeljiti na relevantnosti postopkov in z 
njimi pridobljenih informacij za vprašanja sodišča ter na psihometričnih lastnostih postopkov. 
Izvedenec mora odlično poznati postopke, ki jih uporablja, ter upoštevati njihove omejitve. 
Zaradi specifičnosti slovenskega prostora (majhnost, jezikovne posebnosti) izvedenci pogosto 
uporabljajo tuja diagnostična sredstva, za katere ne obstajajo specifične slovenske norme, ki 
jih interpretirajo v skladu s svojim kliničnim znanjem in izkušnjami. To je dopustno, če ima 
izvedenec z uporabljenimi psihodiagnostičnimi postopki zadostne klinične izkušnje ter če so 
na področju, za katerega je imenovan, uveljavljeni v diagnostični rabi.   

4.4. Interpretacija pridobljenih informacij 

Interpretacija je sinteza vseh ugotovitev in formulacija odgovorov na vprašanja sodišča, 
podkrepljena z izborom relevantnih virov. Izvedenec naj uporablja izključno vire, ki imajo 
zadostno znanstveno vrednost in ki jih dobro pozna.  
 
Izvedenec se naj v izvedenskem mnenju izogiba sodišču nerazumljivemu žargonu. Kadar je 
potrebno uporabiti strokovno terminologijo, jo pojasni v laiku razumljivem jeziku.  
 
Pomemben del interpretacije pridobljenih informacij je tudi razdelava alternativnih hipotez, s 
katerimi bi lahko pojasnili preiskovančevo vedenje oz. psihološke značilnosti in jih je izvedenec 
v svojem mnenju ovrgel.  
 

 

5. SESTAVA IZVEDENSKEGA MNENJA 

Izvedensko mnenje sestavljajo klinična spoznanja, mnenja in utemeljitve, kako je mnenje 
izpeljano iz pridobljenih informacij. Našteta področja morajo biti v izvedenskem mnenju jasno 
ločena.  

Izvedensko mnenje naj bo logično organizirano z vsemi vsebinami, dognanji in argumenti na 
način, ki bralcu pomaga pri razumevanju mnenja in zaključkov. Pridobljene informacije naj 
bodo navedene najprej, mnenja pa za njimi v ločenem poglavju, v katerega izvedenec ne 
vključuje novih informacij. Uporabljeni jezik naj bo jasen. Izvedenec naj se izogiba 
formulacijam, ki bi dajale vtis pristranskosti, in sodbam, ki niso utemeljene po zgoraj opisanih 
korakih. Izvedensko mnenje naj bo jezikovno urejeno. 

Priporočena sestava izvedenskega mnenja: 

 Osnovni podatki 

Podatki o preiskovancu oz. preiskovancih, datumi obravnav, informacije o seznanitvi 
preiskovanca z naravo in namenom izdelave izvedenskega mnenja in pridobitvijo 
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informiranega soglasja, seznam virov informacij, jasno opredeljen pravni okvir, ki opredeljuje 
namen forenzične ocene, vključno s specifičnimi vprašanji sodišča.  

 Opis postopka pridobljenih informacij 

Izvedenec naj navede vse (in samo) informacije, relevantne za podajanje odgovorov na 
zastavljena vprašanja ter navede vire, iz katerih je pridobil informacije. Pri opisovanju 
dogodkov, vedenj in značilnosti preiskovanca naj, kadar je to mogoče, uporabi več virov 
informacij. Poroča naj tudi o poskusih pridobiti relevantne informacije, pri katerih ni bil 
uspešen.  

 Poročanje o uporabljenih kliničnopsiholoških diagnostičnih postopkih 

Pri povzemanju diagnostičnih podatkov iz dokumentacije o prejšnjih kliničnopsiholoških 
pregledih izvedenec vključi samo tiste, ki so relevantni za vprašanja sodišča. Uporabljene 
diagnostične postopke vrednoti in interpretira skladno z njihovimi psihometričnimi 
značilnostmi.  

 Interpretacija in oblikovanje mnenja 

Vsebina izvedenskega mnenja je vezana izključno na zastavljena vprašanja. Interpretacija in 
zaključki izhajajo iz pridobljenih informacij, izvedenec pojasni povezavo med pridobljenimi 
rezultati kliničnopsihološkega pregleda (ugotovitvami) in iz njih izpeljanim mnenjem. Hkrati 
predstavi možna alternativna spoznanja in način, kako jih je na podlagi pridobljenih podatkov 
ovrgel. Izvedenec opiše tudi vse pomembne vidike, ki bi lahko pomenili drugačno 
interpretacijo ali zaradi katerih bi mnenje lahko bilo napačno. Diagnostične ugotovitve 
izvedenec praviloma navaja z opisnimi opredelitvami.   

Kadar interpretacija podatkov in oblikovanje mnenja zahtevata specifična znanja (npr. bolezni 
in njihovo zdravljenje), se izvedenec opredeli samo v delu, za katerega je usposobljen in 
kompetenten.   

Pri rezultatih samoocenjevalnih lestvic in vprašalnikov mora izvedenec upoštevati specifičnost 
njihove rabe v forenzični situaciji. 

 

6. PREDSTAVITEV IZVEDENSKEGA MNENJA NA SODIŠČU 

 

Izvedenec mora izdelati izvedensko mnenje v določenem roku. Če to zaradi objektivnih 
razlogov ni mogoče, mora takoj po identifikaciji razlogov za zamudo z njimi seznaniti sodišče. 
Poznati mora pravila vedenja na sodišču in se na zaslišanje ustrezno pripraviti. Poznati mora 
pravila komunikacije s strankami v postopku. Rezultate psihološkega pregleda mora 
predstaviti na način, ki bo odgovoril na vprašanja sodišča, hkrati pa izvedenec ne bo kršil 
določil poklicnega etičnega kodeksa.  
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7. NAJAVLJANJE STROŠKOV SODIŠČU 

Izvedenec pripravi natančen razrez stroškov po opravljenem delu v skladu s Pravilnikom o 
sodnih izvedencih in cenilcih.  

 
 

8. LITERATURA 

Ackerman, M. (2006). Forensic report writing. Journal of Clinical psychology, 62, 59-72 

American Psychological Association (2011). Specialty Guidelines for Forensic Psychology.  
Pretočeno s http://www.apa.org/practice/guidelines/forensic-psychology.aspx 23. 10. 
2016. 

British Psychological Society (2015). Psychologists as Expert Witnesses: Guidelines and 
Procedure, četrta izdaja. Dostopno dne  23. 10. 2016 na 
http://www.bps.org.uk/system/files/Public%20files/Policy/inf129_april_2015_web.p
df. 

 
Grisso, T. (2010). Guidance for Improving Forensic Reports: A Review of Common Errors. Open 

Access Journal of Forensic Psychology, 2, 102-115.   
 

Horton, A. M. in Hartlage, L. C. (2010). The Handbook of Forensic Neuropsychology. New York, 
NY: Springer Pub. Com.. 

 

 

 

 

 


