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OCENJEVANJE VERODOSTOJNOSTI 

PRIČANJA 
Pričanje 2/4 
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Presojanje verodostojnosti pričanja 

 Spominske napake v vsakdanjem življenju 
niso usodne, pri preiskovanju kaznivih dejanj 
so! 
 

 Tri vrste spominskih napak (Schachter, 
1996): 

 Napake pozabljanja, 

 Napake popačenja, 

 Napake zaradi netočnosti zaznavanja 
 

 Če materialni dokazi niso na voljo, se 
odločamo na osnovi prepričljivosti nastopa 
priče. 
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Presojanje verodostojnosti pričanja 

 Raziskave v ZDA: večina krivičnih obsodb nastane 
zaradi neupravičenega zaupanja v izpoved priče 
(Wells, 1998; Davis in Follette, 2001). 

 

Primer Jennifer Thompson (1984) 

 22 letna študentka 

 Kot posiljevalca prepozna Ronalda 
Cottona 

 Po 14 letih zaporne kazni ugotovijo, da ni 
storilec KD (DNK analiza). 
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Presojanje verodostojnosti pričanja 

 Ne glede na strokovnost tistega, ki presoja 
verodostojnost priče, se ne moremo izogniti učinku 
prvega vtisa o osebi, ki priča. 

 Uspešnost odkrivanja zavajanj se giblje okoli 57 
% (Vrij, 2000). 
 

 Način podajanja informacij na nas bolj vpliva kot 
vsebina intervjuja (Kaufman in sod., 2003). 
 

 Če priča med sojenjem pove več kot je prej med 
informativnim razgovorom (učinek reminiscence), to 
ni pokazatelj neverodostojnosti (Gilbert, Fisher, 
2006). 

• Verodostojnost priče bolje kot sodniki ocenijo policisti in 
kriminalisti, ker imajo bolj pristen stik s pričami. 

 

• Bolj uspešni smo ugotavljanju ali je nekaj res, kot pri 
ugotavljanju ali nas nekdo zavaja (Levine in sod., 1999). 

– Vzrok za to je učinek resnicoljubnosti (truth bias): 
priučena nagnjenost k temu, da izjave drugih oseb 
vzamemo kot resnične (tudi če niso). 
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Presojanje verodostojnosti pričanja 
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Presojanje verodostojnosti pričanja 

Biggersov kriterij (Vrhovno sodišče ZDA, 1972) 
 

1. Ocena gotovosti priče, 

2. Ocena okoliščin zaznavanja (kakovost in količina 
videnega), 

3. Ocena osredotočenosti priče na dogajanje ali 
osumljenca, 

4. Ocena stopnje ujemanja med opisom osumljenca 
in njegovim dejanskim videzom. 

5. Čas, ki je minil od dogodka do pričanja. 
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Kriterijska vsebinska analiza (Criteria Based Content 

Analysis - CBCA) je del metode imenovane Ocenjevanje 

veljavnosti izjav (Statement validity assessment – SVA). 

 

 Začetek razvoja metode je v Nemčiji. 

 Forenzični psiholog presoja o verodostojnosti pričanja 
s pomočjo 19 kriterijev (npr. navajanja podrobnosti). 

 Če je kriterij prisoten, je izjava bolj verjetno 
verodostojna. 

 Uporablja se pri otrocih, ki so domnevne žrtve spolnih 
zlorab. 

Presojanje verodostojnosti pričanja 

• Spoznanja o problematiki pričanja izvirajo predvsem iz 
“laboratorijskih” raziskav, deloma iz preučevanja resničnih 
dogodkov. 
 

• Kritika laboratorijskih raziskav: nadzorovana situacija v 
raziskavi je slab približek prave življenjske situacije (npr. 
udeležence raziskave ne smemo prestrašiti ali šokirati). So 
zato rezultati sploh uporabni? 

– DA, so uporabni. 

– Laboratorijsko okolje danes ne vzbuja več toliko odpora kot 
nekoč. 

• Uporaba posnetih prepoznavnih vrst v VB. 
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Presojanje verodostojnosti pričanja 
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Dejavniki, ki vplivajo na pričanje; 
vhodni del spoznavnega sistema 

• JASNOST ALI ČISTOST ZAZNAVANJA 

– V kompleksnem in dinamičnem dogajanju je jasnost 
zaznavanja majhna. 

 

– Ločimo sposobnosti in zmožnosti zaznavanja. 

• Sposobnosti zaznavanja se nanaša na zmožnosti čutil in 
duševno stanje osebe (npr. ostrina vida, starost, 
zdravstveno stanje, čustvena stabilnost, obvladovanje 
strahu, predorski vid ipd). 

• Zmožnosti zaznavanja se nanašajo na zunanje okoliščine 
(npr. slaba vidljivost, hrup, zakrivanje vidnega polja, 
oddaljenost, streli ipd). 
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Dejavniki, ki vplivajo na pričanje; 
vhodni del spoznavnega sistema 

JASNOST ALI ČISTOST ZAZNAVANJA 

 Osvetljenost okolja 

 Če priča izjavi, da je bilo svetlo, to ne pomeni, da je 
nujno dobro videla dogajanje. 

• Kakšen je bil kontrast med opazovano osebo 
(predmetom) in ozadjem? 

• Kje so bila svetila in kakšna so (barva, jakost)? 

• V primerjavi z velikimi površinami in splošnimi 
značilnostmi, podrobnosti zahtevajo več časa, da 
jih opazimo. Je bilo dovolj časa na voljo? 

• Hitreje, ko je gibanje, slabše zaznavamo. 

• Je bilo dovolj časa, da so se oči prilagodile 
svetlobnim pogojem? 
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Dejavniki, ki vplivajo na pričanje; 
vhodni del spoznavnega sistema 

JASNOST ALI ČISTOST ZAZNAVANJA 

 Zaznava barv 

 Če primerjamo med seboj dva predmeta, ki sta pred 
nami, ločimo do 10.000 barvnih odtenkov. 

 Če primerjamo predmet s predmetom, ki si ga 
predstavljamo, razlikujemo le 17 barv. 

 Manjša osvetljenost – manjše razlikovanje barv. 

 Purkinjejev pomik – barve z daljšo valovno dolžino 
(rdeča, oranžna) potemnijo hitreje kot barve s krajšo 
valovno dolžino (zelena, modra). Slednji barvi sta v 
mraku videti svetli, prvi dve pa temni. 

 Umetna svetila vplivajo na videz barve. 
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Dejavniki, ki vplivajo na pričanje; 
vhodni del spoznavnega sistema 

JASNOST ALI ČISTOST ZAZNAVANJA 

 Zaznava hitrosti in velikosti objektov 

 Hitrost gibanja majhnih predmetov precenjujemo, 
hitrost velikih predmetov po podcenjujemo. 

 Pri spominjanju se veliki predmeti zmanjšajo, mali pa 
povečajo – načelo povprečja. 
 

 Zaznava oddaljenosti in smeri 

 Če so med nami in predmeti ovire, razdaljo 
precenjujemo. 

 Ko se spominjamo lastnega gibanja, ga 
poenostavljamo v 90° kote. 
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Dejavniki, ki vplivajo na pričanje; 
vhodni del spoznavnega sistema 

ČAS TRAJANJA DOGODKA 

– Doživljanje negativnih čustev, podaljšuje subjektivne 
ocene časa trajanja dogajanja. 

– Če je dogodek zapleten in poln dogajanja, se pojavi 
precenjevanje njegovega trajanja. 

– Pričakujemo lahko precenjevanje v razmerju 1:2 ali 1:3 
(npr. rop je trajal 2 minuti, priča ga oceni kot 4 ali 6 
minut dolgega). 
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Dejavniki, ki vplivajo na pričanje; 
osrednja obdelava podatkov 

 POZORNOST 

 Višji nivo pozornosti – učinkovitejše vkodiranje 
informacij. 

 Daljši dogodek in daljše opazovanje ter močna 
osredotočenost vodijo k večji verodostojnosti 
pričanja. 

 Kompleksne vidne predstave ne morejo biti hkrati 
natančne in razumljive (fenomen vidnega 
prekrivanja). 

 Bolj ko je spominska slika natančna, manj je 
razumljiva in obratno. 

 Priča, ki dvomi vase, je nagnjena k prevzemanju 
mnenj drugih (še posebej, če gre za mnenja 
soudeležencev!). 
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Dejavniki, ki vplivajo na pričanje; 
osrednja obdelava podatkov 

 POZORNOST 

 Pozornost pritegnejo spremembe v polju zaznavanja 
 

 Daljši dogodek in daljše opazovanje ter močna 
osredotočenost vodijo k večji verodostojnosti pričanja. 
 

 Kompleksne vidne predstave ne morejo biti hkrati 
natančne in razumljive (fenomen vidnega 
prekrivanja). 

 Bolj ko je spominska slika natančna, manj je 
razumljiva in obratno. 
 

 Priča, ki dvomi vase, je nagnjena k prevzemanju 
mnenj drugih (še posebej, če gre za mnenja 
soudeležencev!). 
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Dejavniki, ki vplivajo na pričanje; 
osrednja obdelava podatkov 

 POZORNOST 

 Na splošno lahko rečemo, da najbolj 
pritegnejo pozornost spremembe v 
polju zaznavanja. 

 Pri ogroženosti se pozornost usmeri na 
tisto, kar nas ogroža! 

 Pojav cevnega pomnenja - 
osredotočenje na orožje. 

 Očividci pogosto opisujejo 
dogajanje, kot da so ga opazovali 
skozi ozkokotni objektiv kamere. 

 Priče se pogosto bolj osredotočajo na 
potek dogajanja in manj na videz 
storilca KD. 
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POZORNOST 

 Prezrtje spremembe (change 
blindness) 

 Tudi, če smo osredotočeni na 
dogajanje, ni nujno, da 
opazimo velike spremembe. 

 Ogled gledališke predstave – 
spregledanje zamenjave 
igralca (Simons in Levin, 
1998). 

 Namesto, da bi opisal storilca, 
očividec opiše drugo osebo, ki 
je bila prisotna na mestu KD. 

 Prometne nesreče – nisem 
videl, da se mi približuje … 

Dejavniki, ki vplivajo na pričanje; 
osrednja obdelava podatkov 
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POZORNOST 

 Torej, pri ocenjevanju verodostojnosti pričanja 
moramo upoštevati, da se pozornost usmerja 
na: 

 nenavadne podrobnosti ali pojave, 

 tisto, kar nas ogroža, 

 podrobnosti, ki se ujemajo z našimi 
pričakovanji ali stereotipi, 

 podrobnosti, ki se ujemajo z osebnimi interesi 
(npr. poklicna “deformacija”), 

 podrobnosti, ki so bistvo dogajanja. 

Dejavniki, ki vplivajo na pričanje; 
osrednja obdelava podatkov 



10.10.2012 

7 

19 

RAVEN PROCESIRANJA PODATKOV 

 Visoko raven dosežemo, če smo osredotočeni na 
dogajanje in ga razumemo. 

 Pri nizki ravni procesiranja podatkov se v dolgoročni 
spomin vnesejo le najbolj pomembne in splošne 
informacije. 

 Zaradi doživetega stresa je spomin na dogodek 
raztrgan, nepovezan (npr. dva moška sta tekla proti 
meni, udarec, tema, ljudje okoli, policist itn). 

 

PSIHOAKTIVNE SNOVI 

 Popačen vnos in priklic informacij. 

 Velika sugestibilnost. 

 Zamenjava vira informacij. 

Dejavniki, ki vplivajo na pričanje; 
osrednja obdelava podatkov 
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ČUSTVA 

 Yerkes – Dodsonov zakon. 

 Učinek konteksta – večja kot je podobnost v 
čustvenem doživljanju med dogodkom in 
kasnejšim pripovedovanjem o dogodku, bolj 
verodostojno je pričanje. 

 Vpliv čustvenega vznemirjenja v treh fazah: 

1. Predpozornostna faza – kar nas vznemiri, pritegne 
pozornost. 

2. Faza procesiranja vznemirjajočih podrobnosti – 
tisto, kar nas najbolj vznemiri, gre v dolgoročni 
spomin. 

3. Spominski priklic – pomanjklivi zaradi čustvenega 
vznemirjenja. 

 

Dejavniki, ki vplivajo na pričanje; 
osrednja obdelava podatkov 
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STRES 

 Travmatični spomini (PTSM ali ASM) so nepovezani, 
razdrobljeni. 

 Pojavijo se vsiljive misli (npr. kako bo čutiti rezilo noža). 

 Učinek spoznavnega lijaka – resničnost gledamo skozi 
prozorno cev (primer: osredotočenost na orožje). 

 Oceniti je treba nivo doživetega stresa (kaj ste 
doživljali, razmišljali med dogodkom? Kako se oseba 
vede, kako pripoveduje ipd). 

 Pričanje naključnih mimoidočih je običajno bolj 
zanesljivo, kot pričanje žrtve. 

 Pričanje pri nasilnih KD je manj zanesljivo kot pri 
nenasilnih KD. 

Dejavniki, ki vplivajo na pričanje; 
osrednja obdelava podatkov 
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STRES 

 Spomin bliskavice (Brown, Kulick, 1977) 

 Tak spomin najpogosteje nastane ob šokantnem 
javnem dogodku. 

 Subjektivno je zelo natančen, jasen in podroben ter 
obstojen spomin na dogodek, ki ga spremlja visok 
občutek gotovosti. 

 V resnici so taki spomini pravo nasprotje zgoraj 
navedenemu: 

 močna čustva povzročijo zapolnjevanje 
spominskih vrzeli – popačenje resničnosti. 

 paradigma tragičnih spominov (posnetki nesreče 
princese Diane). 

Dejavniki, ki vplivajo na pričanje; 
osrednja obdelava podatkov 
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STRES 

 Travmatične dogodke želimo izriniti iz zavesti – 
psihogena amnezija. 

 Vroče točke so deli dogajanja kjer je bil stres ali 
travma najbolj intenzivna. Spominjanje vročih točk 
izzove občutenje sramu, jeze, občutkov nemoči, 
groze, panike ipd. 

 Žrtve se razmišljanju o vročih točkah izogibajo. 

 Večji ko je stres, slabši je spominski priklic. 

 Spomini žrtev posilstva so dokaj neuporabni za 
preiskovanje KD (zmedeno, nenatančno in 
čustveno pričanje). 

 … kar pa ni čisto res! (primer Jennifer 
Thompson)  

Dejavniki, ki vplivajo na pričanje; 
osrednja obdelava podatkov 
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Dejavniki, ki vplivajo na pričanje; 
končna obdelava podatkov (semantično procesiranje) 

 Dojemanje in spominjanje resničnosti je odvisno od 
spoznavnih (kognitivnih) shem. 

 Znanje, predstave, spomini, pričakovanja, 
prepričanja, stališča … vse je organizirano v 
spoznavnih shemah (npr. obstaja spoznavna shema 
(načrt ali rutina) kako začeti dan). 

 Zaradi spoznavnih shem hitreje dojemamo resničnost 
in se nanjo hitreje odzivamo (v podobni situaciji 
ravnamo po izkušnjah – rutinsko). 

 Sheme so toge, slabo prilagodljive, zato lahko nove 
elemente v shemah prezremo ali pa napačno 
razumemo. 

 Primer: zaradi stereotipov (spoznavne sheme) in 
izkušenj iz preteklosti (spoznavne sheme), lahko 
zmotno presodimo osebne značilnosti nekoga. 
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Samozavest priče 
Občutek gotovosti v lastni spomin 

 Kdaj je občutek prepričanosti v lastni spomin večji? 

 Če se med dogodkom zavemo, da moramo biti 
pozorni. 

 Če je dogodek trajal dolgo. 

 Če so pogoji zaznavanja dobri. 

 Če imamo občutek, da smo popolnoma razumeli 
dogajanje. 

 Če smo dogodek opisali velikokrat. 

 Če imamo željo po samopotrjevanju, uveljavljanju. 

 Če ocenjujemo lastno gotovost zasebno in ne javno. 

 Če k temu prispevajo kriminalisti s svojimi izjavami 
(npr. “Moram vam povedati, da obstaja možnost, da 
osumljenca ni v prepoznavni vrsti). 
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Samozavest priče 
Občutek gotovosti v lastni spomin 

 Osebi, ki nastopa samozavestno, pripišemo 
verodostojnost. 

 Povprečna korelacija med občutkom gotovosti in 
verodostojnostjo je 0,25. 

 Višje stopnje povezanosti med gotovostjo in 
verodostojnostjo ugotovimo pri (Bussey in sod., 2000): 

daljših dogodkih, 

dobri vidljivosti in pri 

 večjemu število obnov. 

 Če priča porabi za odgovor malo časa (manj kot 12 
sekund), je večja verjetnost, da je odgovor vreden 
zaupanja (Wells in sod., 2003). 
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Obstojnost spominov 

 Če dogajanja ne razumemo, je spomin nanj 
nestabilen in izpostavljen hitri pozabi. 

 Dlje časa po dogodku je vzrok za pozabo razkroj 
spominskih sledi. Krajši čas po dogodku je pozaba 
posledica interference s podogodkovnimi 
informacijami. 

 Po tednu dni pade sposobnost prepoznavanja 
storilcev KD za 60 %. Po nekaj mesecih je 
prepoznavanje storilca čisto ugibanje. 

 Pozabljajo se “nepomembne” podrobnosti, bistvo 
dogajanja si zapomnimo za dlje časa. 

 Priče si bolje zapomnijo potek dogajanj in slabše 
vpletene osebe. 



10.10.2012 

10 

28 

Obstojnost spominov 

 Hipermnezija: 

 

 Zaradi pogostih spominskih obnov (razmišljanje, 
sanje, večkratni zaporedni intervjuji ali zaslišanja) 
se oseba spomni več podrobnosti. 

 Vsaka ponovljena obnova prinese nove 
podrobnosti. 

 Dogaja se tudi pri obnovi travmatičnih doživetij. 

 Nove podrobnosti so zelo verjetno resnične (če 
spraševanje ni bilo sugestivno!). 


