СУДСКИ ВЕШТАК

мр Радосав Николић, дипл. инж.
Област:
МАШИНСКА ТЕХНИКА
Ужа специјалност: БРОДОМАШИНСТВО
БРОДСКИ МОТОРИ

Абстракт:
 појмови форензика/вештачење,
 права и обавезе вештака,
 задатак вештака,
 процедуре,
 анализа и синтеза налаза и
мишљења вештака

ФОРЕНЗИКА
СТАРИ
РИМ

ЛАТИНСКИ ПРИДЕВ «ФОРЕНСИС»
што значи од или испред форума

Презентовање случаја (оптужбе за
злочин) испред јавних лица у форуму.

ГОВОР: ОПТУЖЕНОГ ЗА ЗЛОЧИН И ТУЖИОЦА –
на основу свог, личног виђења случаја
БОЉИ ГОВОРНИК СА БОЉИМ АРГУМЕНТИМА
ДОБИЈАО ЈЕ СЛУЧАЈ

ПОБЕЂИВАО ЈЕ ОНАЈ СА БОЉИМ ФОРЕНЗИЧКИМ
СПОСОБНОСТИМА И ВЕШТИНОМ
Овај корен је извор два модерна вида коришћења
речи форензике
ПРВИ: ОБЛИК ПРАВНОГ ДОКАЗА
ДРУГИ: ОБЛИК ЈАВНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

Термин
“ФОРЕНЗИКА”
уместо
“ФОРЕНЗИЧКА
НАУКА” може се сматрати недовољно тачним
пошто је термин “форензички” у ствари синоним
за “правни” или “који се односи на суд”.
ФОРЕНЗИКА

=

ФОРЕНЗИЧКА НАУКА

ФОРЕНЗИЧКА НАУКА је примена других научних
дисциплина у циљу давања одговора или
објашњења за потребе правног утврђивања
чињеница.
ФОРЕНЗИЧАР (ВЕШТАК) је особа која се бави
овом науком.
ФОРЕНЗИЧАРИ су уско специјализовани за
примену
одређених
дисциплина
тако
да
форензичка истраживања углавном спроводе
тимови стручњака различитих профила.

СУДСКИ ВЕШТАК
СУДСКИ ВЕШТАК ЈЕ СТРУЧНО ЛИЦЕ које испуњава
формалне и суштинске услове да се може бавити
овом врстом посла.
ВЕШТАК ЈЕ САРАДНИК СУДА И СУДИЈЕ при чему
својим стручним налазом и мишљењем из неке
области за коју је стручан (МАШИНСТВО, МЕДИЦИНА,
ЕКОНОМИЈА, ФИНАНСИЈЕ, ГРАЂЕВИНА и остале разне
области) у великој мери помаже суду да се утврди
ИСТИНА, односно да утврди одређену конкретност
чињеница након чега се отвара или закључује
расправа.
Од квалитета и свеобухватности налаза и мишљења
судског вештака зависи ток и исход судског или
вансудског
поступка.
У
процесу
утврђивања
материјалне истине суд се све више ослања на налазе
и мишљења стручњака из области на коју се судски
спрови односе.

НА ОСНОВУ:
- ЧЛАНА 249. ЗАКОНА О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ (ЗПП) И
- ЧЛАНА 113. ЗАКОНИКА О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ (ЗКП)
“У СУДСКИМ ПОСТУПЦИМА И КРИВИЧНОМ И ПАРНИЧНОМ
ИЗВЕШЋЕ СЕ ДОКАЗ ВЕШТАЧЕЊЕМ РАДИ УТВРЂИВАЊА
ИЛИ РАЗЈАШЊЕЊА НЕКЕ ЧИЊЕНИЦЕ КАД ЈЕ ПОТРЕБНО
СТРУЧНО ЗНАЊЕ КОЈИМ СУД НЕ РАСПОЛАЖЕ”

Члан 130. ЗКП
(1)Пре почетка вештачења, позваће се вештак да
предмет вештачења брижљиво размотри, да тачно
наведе све што запази и нађе и да своје мишљење
изнесе непристрасно и у складу са правилима
науке или вештине.
Он ће се посебно упозорити да давање лажног
исказа представља кривично дело.

Члан 130. ЗКП
(5) ОРГАН ПРЕД КОЈИМ СЕ ВОДИ ПОСТУПАК (СУД):
 РУКОВОДИ ВЕШТАЧЕЊЕМ
 ПОКАЗУЈЕ ВЕШТАКУ ПРЕДМЕТЕ КОЈЕ ЋЕ РАЗМОТРИТИ
 ПОСТАВЉА МУ ПИТАЊА и
 ПО ПОТРЕБИ ТРАЖИ ОБЈАШЊЕЊА У ПОГЛЕДУ ДАТОГ
НАЛАЗА И МИШЉЕЊА
(6) ВЕШТАКУ СЕ:
 МОГУ ДАВАТИ РАЗЈАШЊЕЊА
 МОЖЕ ДОЗВОЛИТИ И ДА РАЗМАТРА СПИСЕ
ВЕШТАК МОЖЕ ПРЕДЛОЖИТИ:
 ДА СЕ ИЗВЕДУ ДОКАЗИ ИЛИ
 ПРИБАВЕ ПРЕДМЕТИ И
 ПОДАЦИ КОЈИ СУ ОД ВАЖНОСТИ ЗА ДАВАЊЕ НАЛАЗА И
МИШЉЕЊА
АКО ПРИСУСТВУЈЕ УВИЂАЈУ, РЕКОНСТРУКЦИЈИ ИЛИ
ДРУГОЈ ДОКАЗНОЈ РАДЊИ, ВЕШТАК МОЖЕ ПРЕДЛОЖИТИ
ДА СЕ:
 РАЗЈАСНЕ ПОЈЕДИНЕ ОКОЛНОСТИ ИЛИ
 ЛИЦУ КОЈЕ СЕ САСЛУШАВА ПОСТАВЕ ПОЈЕДИНА ПИТАЊА

Наведено би свакако могло допринети:
 скраћењу процеса вештачења
 реалном сагледавању могућности рада на
прикупљеним доказима и чињеницама у
претходним радњама поступка и
 дефинисању потребних даљих активности
(анализа, реконструкција, лабораторија) са
струковног аспекта, који би омогућили
реализацију задатка вештачења.
На основу досадашњег искуства на вештачењу
могла би се оформити следећа блок шема УЛОГЕ
ВЕШТАКА у процесу ДОГАЂАЈ-ПРЕСУДА, односно
процеса ВЕШТАК – НАЛАЗ – МИШЉЕЊЕ са циљем
бољег рада, боље и једноставније координације
између субјеката процеса ДОГАЂАЈ-ПРЕСУДА.

ДОГАЂАЈ

СЕКУНДАРАНО ВЕШТАЧЕЊЕ

Вештак: СТРУЧНА УСТАНОВА

*Евентуално усаглашавање
мишљења вештака ако их је више
ангажовано
ТЕРЦИЈАЛНО ВЕШТАЧЕЊЕ
Вештак: СТРУЧНА УСТАНОВА,
КОМИСИЈА ВЕШТАКА

*Тзв. „Супервештачење“

ТУЖИЛАШТВО

Вештак: ФИЗИЧКО ЛИЦЕ, ПРАВНО
ЛИЦЕ, НАУЧНЕ И СТРУЧНЕ УСТАНОВЕ

СУД, ИСТРАГА,

НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ О
ВЕШТАЧЕЊУ

ПРИМАРНО ВЕШТАЧЕЊЕ

ЦИЉ

ДОГАЂАЈ
СУД, ИСТРАГА, ТУЖИЛАШТВО
ПРИМАРНО ВЕШТАЧЕЊЕ

Вештак:

НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ О ВЕШТАЧЕЊУ
ДА

Довољно?
НЕ

СЕКУНДАРАНО ВЕШТАЧЕЊЕ

Вештак: СТРУЧНА УСТАНОВА
(*Евентуално усаглашавање

мишљења вештака ако их је више
ангажовано)

НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ О ВЕШТАЧЕЊУ

ДА

Довољно?

Вештак: СТРУЧНА УСТАНОВА ,
НЕ

ТЕРЦИЈАЛНО ВЕШТАЧЕЊЕ

КОМИСИЈА ВЕШТАКА
Тзв. «Супервештачење» мишљења

вештака ако их је више ангажовано)

НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ О ВЕШТАЧЕЊУ

1. ПРИМАРНО ВЕШТАЧЕЊЕ
ПРИМАРНО ВЕШТАЧЕЊЕ је важан део почетног
процеса рада са основним циљем да на месту
ДОГАЂАЈА обезбеде у најкраћем термину и
највећем могућем броју податке и материјалне
доказе уз координацију са органима Правосуђа
обзиром да докази са лица места представљају
неспорно круцијални елемент за даљи рад у
процесу вештачења.
Свакако да би у овој фази, уколико проблематика
ДОГАЂАЈА садржи потребу, могли би по одлуци
истражних лица Правосуђа да се ангажују
вештаци/Установе који би могли квалификовано
допринети
сагласно
компетенцији
истих,
квалитету и стручном валидитету прикупљених
материјалних доказа.

Посебно би требало нагласити као основне
елементе обезбеђења доказа:
• Основност и непроменљивост - што би у начелу
подразумевало регистровање истих (нумерација,
основни подаци, фотографисање...)
• Припрему и обезбеђење адекватне заштите
(амбалажа) са подацима на истој и транспорт до
адекватног спремишта или лабораторије за даљу
анализу ради вештачења.

• Приступ прегледу и анализи прикупљених
доказа у што краћем року имајући у виду
могућност негативног утицаја протока времена у
појединим случајевима (органске материје,
кородивност и сл.)

2. СЕКУНДАРНО ВЕШТАЧЕЊЕ
СЕКУНДАРНО ВЕШТАЧЕЊЕ у основи би представљало
вештачење на основу НАРЕДБЕ/РЕШЕЊА од стране СУДА, са
дефинисаном околношћу задатка вештаку.

У овој фази процеса сагласно Члан 173. “Кад је за
утврђивање или оцену неке чињенице важне за решавање у
управној ствари потребно стручно знање којим не
располаже службено лице које води поступак, извешће се
доказ вештачењем.”
Било би пожељно да у овој фази полазећи од доказа и
документације обезбеђене у фази Примарног вештачења
разјаснити/утврдити
са
стручног
аспекта
од
стране
Вештака/Установе релевантне чињенице у судском процесу.
Свакако да у овој фази, а у зависности од проблематике
догађаја и расположивих података о истом се може појавити
потреба, а искључиво по одлуци Суда за једним или више
вештачења или усаглашавањем мишљења вештака у
случају.

3. ТЕРЦИЈАЛНО ВЕШТАЧЕЊЕ
ТЕРЦИЈАЛНО ВЕШТАЧЕЊЕ би био део процеса
исључиво везан за одлуку Суда односно вишег
судског органа када се укаже потреба за
дефинитивним
разјашњењем
евентуално
спорних или недовољно утврђених чињеница
везаних за вештачења у претходним радњама у
току процеса ДОГАЂАЈ-ПРЕСУДА.
Овај терцијални део процеса вештачења „СУПЕРВЕШТАЧЕЊЕ“
би
свакако
требало
поверити стручној Установи специјализованој за
проблематику предмета која поседује знање и
средства која ће формирати вишечлану Комисију
и кроз налаз и мишљење одговорити адекватно
задатку Решења о вештачењу.

Обзиром на садашњи екстремно брз развој технике у
свим областима где средства и системи су састав
скупа сложених механичко-технолошко-електронских
компоненти повезаних у функционалну целину јавља
се потреба за сталним праћењем и усавршавањем
стручних сазнања, набавком опреме потребне за рад
на налазу вештачења.
Један од аспеката који би могао да репрезентује
изнето би био
 ПРОЦЕС РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ДОГАЂАЈА који би
применом
научних
дисциплина
везаних
за
проблематику догађаја дао репрезентативан критички
закључак
који
би
са
довољном
поузданошћу
репрезентовао чињенице које нису могле бити
утврђене у термину догађај-примарно вештачење.

У основи би то подразумевало
сагледавање свих расположивих:
* података,
* доказа и
* утврђених чињеница у досадашњем поступку.
Да би један систем (доказа) био целовит, он мора
садржавати карактеристике:
 интегрисаности и
 потпуности.

Основно обележје целовитости система јесте:
 јединство,
 хармоничност и подударност свих
функционалних елемената.
Први подсистем обухвата учиниоца ДОГАЂАЈА,
оштећене и сведоке.

Други подсистем чине узајамна деловања међу
субјектима и објектима (лице места) и њихова
интеракција која је довела до настанка истог.
Критичким аспектом са стручног становишта
формира се модел догађаја и средства потребна
за реконструкцију догађаја.
Извођењем реконструкције оцењује се њена
поузданост
(статус
вероватноће
догађаја),
поновљивост
и
стручна
оцена
добијених
резултата експеримента.
У даљем поредећи наведено са претходним
подсистемским
резултатима
формира
се
компететно мишљење у одговору на задатак
вештачења.

