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Forenzične znanosti 

Latinski izvor izraza forenzični je beseda 

forum (prostor za javne razprave). 

 

• Forenzično inţenirstvo (iskanje vzrokov poškodb ali smrti 

s preiskovanjem materialov, konstrukcij, naprav ipd.) 
 

• Forenzična medicina (iskanje vzrokov nenadnih ali 

nepričakovanih smrti) 
 

• Forenzična patologija (veja medicine, ki se ukvarja z 

boleznimi in preiskavo trupel ţrtev (vprašanja pomembna 

za sodišče)). 
 

• Forenzična antropologija (prepoznava okostij, razpadlih 

trupel ipd.) 
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Forenzične znanosti 

• Forenzična arheologija 

 

• Forenzična psihiatrija in psihologija (ocenjevanje 

duševnih motenj, prištevnosti ...) 

 

• Forenzično socialno delo (skrbništvo, dodeljevanje, 

vzgoja otrok ...) 

 

• Neznanstvene smeri: 

Forenzična lingvistika (globinska analiza besedil 

(slovnica, sintaksa, besedni zaklad, uporaba fraz, 

ţargona ... – profiliranje avtorja (gre za istega ali je 

besedilo pisalo več avtorjev?). 
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Forenzična psihologija 
opredelitev 

1. Forenzična psihologija pomeni uporabo 
psihološkega znanja in metod pri reševanju 
problemov povezanih z učinkovitim delovanjem 
pravosodnega sistema (Wrightsman, 2001). 

 

2. Gre za profesionalno dejavnost psihologov, ki 
sodelujejo in raziskujejo problematiko znotraj 
pravosodnega sistema (tako v civilnem, kot tudi v 
kazenskem pravosodju) (Bartol in Bartol, 1987). 

 

  V sodobni forenzični psihologiji prevladujejo klinični 
psihologi. 
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Kakšno znanje morajo imeti forenzični psihologi? 
 
Poznavanje strukture pravosodja, kazenskega 
sistema, policije ipd. 
 
Poznavanje osnov kazenskega prava (Zakon o 
policiji, Kazenski zakonik, Zakon o kazenskem 
postopku …), 
 
Poznavanje osnov preiskovalnih postopkov (zbiranje 
sledi, intervju, zaslišanje, ocenjevanje verodostojnosti 
izjav ipd). 
 
 

Forenzična psihologija 
opredelitev 

Forenzična psihologija 
opredelitev 

Kakšno znanje morajo imeti forenzični psihologi? 
 
 Poznavanje ali razumevanje psihičnih procesov in 
vedenja: 

• ţrtev, 
• osumljencev, 
• policistov in kriminalistov ter 
• prič ali očividcev. 

 
 Poznavanje osnov dela z ţrtvami in osumljenci ali 
storilci KD (npr. nudenje psihosocialne pomoči ţrtvam, 
primerna obravnava ali tretma storilcev KD oz. 
obtoţencev v zaporih …). 
 
Nasprotja med “mentalandom” in “legalandom” 
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• Razvoj forenzične psihologije je odvisen od razvoja 

prava 

– Pred 13. stol. ni pomembno obtoţenčevo duševno 

stanje pri izreku obsodbe. 

– V 16. stol prvikrat ne obsodijo osebe, ki je “duševno 

zmedena” – ima status zveri, ki se ji ne more soditi. 

– V 18. stoletju prve omemebe “najmanjše duševne 

kompetentnosti” – prištevnosti. 
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Forenzična psihologija 
zgodovina razvoja 
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Forenzična psihologija 
zgodovina razvoja 

1896 Albert von Schrenck 

(baron duhov) prvi 

dokumentiran nastop psihologa 

izvedenca na sodišču v 

Leipzigu (pojasnil je učinek 

zamenjave vira informacij). 

1879 Wilhelm Wundt 

postavi temelje 

znanstvenemu 

raziskovanju v 

psihologiji in s tem tudi v 

psihologiji pričanja. 

1900 Alfred Binet 

izda knjigo La 

Suggestibilite 

1893 McKeen Cattell 

izvede raziskavo o 

učinkovitosti 

vsakdanjega spomina – 

kakšno je bilo vreme 

pred tednom dni? 

Forenzična psihologija 
zgodovina razvoja 

1910 Hugo Mustenberg 

pomaga pri obrambi flamskih 

tkalcev, ki naj bi dobavili 

blago napačne barve 

(problem drugačne osvetlitve 

blaga v različnih prostorih). 

1904 Hugo 

Mustenberg izda 

knjigo On the 

Witness Stand 

1911 Karl Marbe brani 

strojevodjo, da ni mogel 

zavreti, ker je reakcijski 

čas človeka predolg, da 

bi pravočasno reagiral. 

1917 psihologi v ZDA 
kot prvi uporabijo 
psihološke teste za 
izbor kandidatov za 
policiste in za njihovo 
razporejanje v 
primerne sluţbe. 
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Forenzična psihologija 
zgodovina razvoja 

1922 Louis Thurstone v 
ZDA objavi študijo o 
inteligentnosti policistov – 
mlajši bolj inteligentni od 
starejših. 

1922 William Marston 
je v ZDA prvi imenovan 
(habilitiran) za področje 
forenzične psihologije 
(eden od začetnikov 
poligrafije). 

1932 v Španiji 
izide prva EU 
knjiga o forenzični 
psihologiji 

1939 William Stern opravi 

raziskavo o vplivu čustev 

na pričanje očividcev. 

Dve vrsti preiskovalnih 

intervjujev – nestrukturirani 

in strukturirani. 

Forenzična psihologija 
zgodovina razvoja 

1947 Allport in 

Postman opozorita 

na vpliv predsodkov 

na pričanje. 

1979 Elizabeth 

Loftus izda kultno 

knjigo Eyewitness 

Testimony 

1968 v ZDA prvi 

redno zaposleni 

policijski psiholog. 

1950 Udo Undeutsch 

razvije Oceno veljavnosti 

izjav. 
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V primerjavi z Zahodno Evropo je v vzhodnem delu Evrope forenzična 

psihologija slabo razvita in manj prisotna. 

Forenzična psihologija 
zgodovina razvoja 

70. leta 20. stol.; uveljavi se izraz 

forenzična psihologija, nastane American 

Psychology-Law Society (AP-LS). 

2001 Ameriško psihološko 

zdruţenje (APA) prizna 

forenzično psihologijo kot 

uporabno znanost. 
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Policijska 

psihologija 

Preiskovalna 

psihologija 

Psihologija 

kriminala 
Zaporniška 

psihologija 

Psihologija 

žrtev 

(viktimologija) 

Pravna 

psihologija 

Forenzična 

psihologija 

(glavne smeri) 
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• Testiranje oz. ocenjevanje kandidatov za zaposlitev v 

policiji. 

• Svetovanje in terapija za policiste in njihove druţine. 

• Svetovanje pri kriznih pogajanjih. 

• Pomoč pri obvladovanju stresa. 

• Usposabljanje policistov (kako se vesti do priče, ţrtve, 

občana v postopku, kako obveščati sorodnike o 

nesrečah, kako nastopati pred mnoţico ipd.). 

• Vplivanje na organizacijsko klimo (odnosi med policisti). 

• Svetovanje pri izdelavi preventivnih in kurativnih 

programov za preprečevanje kriminalitete. 
 

Policijska psihologija 

Policijska psihologija 
Razvoj 

• Policijska psihologija se je v EU začela razvijati v 

Nemčiji od leta 1919 dalje. Leta 1966 so v Münchnu 

zaposlili psihologa, ki se je ukvarjal s problemi 

patruljiranja policistov. 

 

• V ZDA so zaposlili prvega psihologa leta 1968, ki je 

napisal članek “The Police Department Psychologist” 

(Martin Reiser, 1969). Članek pomeni rojstvo policijske 

psihologije. 
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Policijska psihologija 
Policijski psihologi 

• Kdo so? 

– V ZDA jih ima 90 % doktorat, v EU je deleţ precej manjši. 

– 60 % je kliničnih psihologov. 

– 75 % je moških. 
 

• Kaj delajo? 

– tretjina dela je vezana na selekcijo kandidatov in 

ocenjevanje primernosti ali pripravljenosti policistov za delo. 

– tretjina dela je namenjena delu s policisti in njihovimi 

druţinami. 

–  do 3 % časa porabijo za profiliranje storilcev KD, 

– zelo malo tudi nudenje pomoči ţrtvam. 

Policijska psihologija 
Izbor kandidatov za policiste 

• Zakaj je treba pozorno izbirati med kandidati za policiste? 

– Primer: v Los Angelesu (LAPD) porabijo pribliţno 

140.000 €, da izurijo policista (1000 ur urjenja). 

Kandidat, ki zapusti policijo, pomeni finančno izgubo. 

• Izloči se posameznike, ki 

– bi bili pogosto v bolniški ali zamujali na delo. 

– bi bili pogosto v disciplinskih postopkih. 

– bi pomenili groţnjo občanom in kolegom. 

– bi opravljali delo neodgovorno ali malomarno, s čimer 

bi trpel ugled policije (npr. površno delo vodi v 

procesne napake in v “padec” primera na sodišču). 

Policijska psihologija 
Izbor kandidatov za policiste 

• V začetku 60. let so merili inteligentnost in razne 

spretnosti, intervju se je uporabljal redko. 
 

• V 70. letih poudarek na merjenju osebnostnih potez 

(npr. čustvena stabilnost). 
 

• Majhen deleţ (1/4) policijskih uprav uporablja 

ocenjevalne centre (v ZDA). 
 

• Pribliţno 65 % policijskih uprav izbira kandidate z 

uporabo (še vedno spornega) poligrafa. 
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Policijska psihologija 
Izbor kandidatov za policiste 

• V ZDA se pogosto uporablja POST (The National 

Police Officer Selection Test). 

 

– Preverjajo znanje matematike, branja, slovnice in 

sposobnost pisanja poročil, osebnostne lastnosti 

(psihološki testi) ipd. 

– izpolnjevanje obrazcev z osebnimi podatki 

(ţivljenjepis, motivi za poklic, aktivnosti ipd.), 

– Intervju, 

– preverjanje “ozadja” kandidata. 

 

Pogosto se uporablja tudi: 

 

– testiranje glede uporabe drog, 

– preverjanje fizične pripravljenosti, 

– zdravniški pregled, 

– priporočilna pisma. 

Policijska psihologija 
Izbor kandidatov za policiste 

Policijska psihologija 
Raziskovanje 

70. leta: 
 

– ali obstaja “policijska osebnost” ? 

– Kateri testi so primerni za selekcijo policistov? 

Uporabljali so presejalne tehnike s katerimi so izločili 

približno 15 % neprimernih kandidatov za policiste. 

– Začne se raziskovanje managementa policijske 

organizacije – poudarek na industrijski in 

organizacijski psihologiji. 
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Policijska psihologija 
Raziskovanje 

80. leta: 
 

– stres, stresorji, izgorelost, potravmatska stresna 

motnja (PTSM) in travma kritičnega dogodka. 

– pogajanja v kriznih situacijah, 

– delavnice o družinskem nasilju, 

– obravnava zasvojencev (policistov!) s psihoaktivnimi 

snovmi. 

60. leta 

70. leta 

80. leta 

90. leta 

? 

Policijska psihologija 
Sedanjost in prihodnost 

Vprašanji, na kateri še ni odgovora: 
 

1. Kakšno je delo policista v manjših mestih? 

– vsi se poznajo med seboj (korupcija, modra zavesa) 

– prikriva se druţinsko nasilje in zloraba alkohola … 
 

2. Kako vpliva na policijo kot organizacijo vedno večji 

delež zaposlenih policistk? 

– Spreminjanje načina usposabljanja. 

– Ţenske boljše komunikacijske in medosebne 

spretnosti bodo prinesle “učinek blagosti” policije. 

– Boljša obravnava ţrtev. 

Policijska psihologija 
Sedanjost in prihodnost 

Policijsko delo opušča model policije kot organizacije 

za boj proti kriminalu in se pomika proti modelu policije 

kot podjetja ali delovne organizacije. 
 

– management, 

– stroški in prihodki, 

– iskanje strategij reševanja problemov, 

– modeli strateškega odločanja, 

– upravljanje s človeškimi viri, 

– v skupnost usmerjeno policijsko delo, 

– nezadovoljstvo delavcev in nizka morala itd. 
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Policijska psihologija 
Stanje v Sloveniji 

• Redno zaposleni štirje psihologi. 

• Trije psihologi: selekcija kandidatov, kadrovske zadeve, 

izobraţevanje oz. usposabljanje policistov in policijskih 

vodij. 

• Eden psiholog: psihosocialna pomoč policistom. 
 

• Pogodbeno sodelujejo drugi psihologi 

• pogajanja v kriznih incidentih, 

• izbor kandidatov za pripadnike mirovnih operacij in 

njihova psihosocialna oskrba, 

• svetovanje kriminalistom pri preiskovanju KD 
 

• Raziskovalno delo se je začelo v začetku 90. let. 
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• Psihološko profiliranje. 

• Geografsko profiliranje. 

• Psihološke avtopsije (razčlemba, analiza osebnosti). 

• Psiholingvistika (analiza vsebine sporočil). 

• Hipnoza. 

• Svetovanje pri vodenju Informativnih pogovorov 

(kognitivni intervju) in pri zaslišanjih. 

• Psihofiziloško ugotavljanje laţi (poligraf). 

• Pomoč pri iskanju dokaznega gradiva. 

Preiskovalna psihologija 
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Psihologija kriminala 

(kriminalna psihologija) 

• Ne ukvarja se z vsebinami, ki spadajo na področje 

civilnega prava, je predvsem teoretična disciplina. 
 

• Znanost o duševnih procesih in vedenju odraslih in 

mladoletnih prestopnikov. 

 Kako oz. zakaj se razvije delikventno vedenje? 

 Kaj ga izzove? 

 Kako se vzdrţuje oz. zakaj vztraja? 

 Kako lahko delikventno vedenje spremenimo? 

 Iskanje učinkovitih načinov prevencije, intervencije in 

učinkovite obravnave (tretmaja) delikventnih oseb. 

• Sprememba prepričanj, vrednot, načina razmišljanja in 

čustvovanja delikventnih oseb. 
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• V sodobni kriminalni psihologiji  postaja vse bolj pomembna 

in pogosta tema raziskovanje ekstremnih in redkih zločinov 

(storilcev). 
 

• Nasilna KD (krvni in seksualni delikti, zločini iz sovraštva, 

druţinsko nasilje). 
 

• Kriminalni psihopati: 

• vztrajno povzročanje škode in trpljenja drugim, 

• dominantne,  manipulativne, impulzivnie 

avanturističnie in antisocialne osebe, 

• vpeljevanje izraza mladoletni psihopat sproţa 

polemike. 

Psihologija kriminala (kriminalna psihologija) 
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Psihologija žrtev 

(viktimologija) 

 

• Preučevanje, analiza, delo z osebami, ki so doţivele 

psihično, druţbeno, finančno ipd. škodo ali groţnje. 

o Otroci  največkrat doţivljajo ugrabitve, “šolska” 

streljanja, spolne in fizične napade. Posledica so 

motnje v razvoju otrok in mladoletnikov. 

o Odrasli  so največkrat ţrtve ropov, vlomov, napadov. 

 

• Posledice doţivetih kaznivih dejanj so lahko očitne in 

vztrajne (potravmatska stresna motnja - PTSM). 

o Psihosocialne pomoči je deleţno do pribliţno 7 % ţrtev 

(ZDA in Zah. Evropa). 
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• Ponekod psihologi spremljajo policiste na terenu 

• Obvestila o nesrečah in nenadnih smrtih svojcev. 

• Posredovanje pri druţinskem nasilju (fizično, spolno 

in drugo nasilje). 

 

• Nudenje pomoči pri civilnih toţbah (npr. doţivljanje 

čustvenega stresa zaradi spolnega nadlegovanja, 

diskriminacije, mobbinga ipd. na delovnem mestu). 

Psihologija žrtev 

(viktimologija) 
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Pravna psihologija 

• Raziskovanje in svetovanje v zvezi s problematiko 

nezanesljivosti pričanja očividcev. 

• Sestavljanje porote in analiziranje vpliva medijev na poroto 

in na sodnike. 

• Svetovanje odvetnikom, toţilcem, sodnikom. 

• Izdelava izvedeniških poročil (kazenski in civilni procesi): 

  - moţnost razumevanja in primernega odzivanja na 

sojenje, kazenska odgovornost (prištevnost, duševna 

motenost, manjrazvitost ipd). 

• Dodeljevanje otrok staršem pri ločitvenih postopkih. 

• Smiselnost kaznovanja (izbira primerne kazni). 
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Zaporniška psihologija 

• Najhitreje razvijajoča veja forenzične psihologije v ZDA. 

→Več kot 2 milijona zapornikov v zaporih 

→Več kot 4 milijone sluţi pogojno kazen 
 

• Izdelava psiholoških ocen osebnosti in poročil o zapornikih: 

→Odločanje o predčasnih izpustih, 

→Odločanje o pogojnih izpustih, 

→Odločanje o varnostnih ukrepih. 
 

• Izdelava primernih rehabilitacijskih programov (tretmajev) za 

različne vrste obsojencev. 
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• Posredovanje v kriznih okoliščinah (npr. zajetja talcev, 

spori med zaporniki, posledice osamitve ali 

prenatrpanosti v zaporih ipd.) 
 

• Skupinska in posamezna terapija 

 - Posledice osamitve v zaporu (depresija, 

neodzivnost, diareja, inkontinenca, zavračanje hrane, 

zavračanje stikov z domačimi …) 
 

• Zdravljenje odvisnosti od drog. 
 

• Selekcija kandidatov za delo v zaporih, antistresni 

programi ipd. 

Zaporniška psihologija 


