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PSIHOLOGIJA ZASLIŠEVANJA 
• Uvod 

• Reidova tehnika 

Psihologija zasliševanja 

Uvod 

• Pristop k pogovoru je odvisen od vrste sogovornika 
in namena pogovora: 
– Pri zaslišanju načeloma pričakujemo osumljenca, ki ne želi sodelovati, ali pa celo 

zavaja. 
– Pri informativnem pogovoru imamo pogosteje opravka z nedolžnimi osebami, ki 

so pripravljene sodelovati (npr. priča). 
 

• Čustveno doživljanje osumljencev 
– Anksioznost, negotovost (izguba nadzora nad 

resničnostjo), jeza. 
– Trije viri stresa osumljencev: privedba v zasliševalske 

prostore, osamitev (pridržanje ali pripor), podreditev 
avtoriteti. 

– Pojavu jeze se je treba izogniti. 
 
 

Psihologija zasliševanja 

Uvod 

• Lastnosti uspešnega zasliševalca: 
– sposobnosti (npr. inteligentnost), 

– temperament (npr. čustvena stabilnost), 

– značajske lastnosti (npr. potrpežljivost, vztrajnost, poštenost), 

– odpornost na stres ali sposobnost obvladovanja stresa, 

– socialne spretnosti (npr. empatija, govorne spretnosti), 

– primeren sistem vrednot, 

– visoka sumničavost (?), 

– visoka samozavest (?), 

– sposobnost prepoznavanja prevar (?), 

– strinjanje z moralno spornostjo zasliševalskih tehnik (?!), 

– poznavanje zakonov, 

– izkušenost, 

– poznavanje človeške narave (?). 
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Psihologija zasliševanja 

Uvod 

• Prostor za zaslišanje osumljencev 

– skromna oprema, 

– miren prostor, 

– enostransko zrcalo. 

 

Psihologija zasliševanja 

Uvod 

• Najpogostejše zasliševalske taktike (ZDA, 2007; 631 
policistov v vzorcu): 

 
– osamitev osumljenca od (66 % preiskovalcev to tehniko vedno 

uporablja), 

– zasliševanje v majhni in tihi sobi (42 % vedno), 

– opozarjanje na nelogičnosti v osumljenčevi zgodbi (41 % vedno), 

– vzpostavitev zaupljivega odnosa (32 % vedno), 

– soočanje osumljenca z obremenilnimi dokazi (22 % vedno) in 

– sklicevanje na osebne koristi osumljenca (11 % vedno). 

Psihologija zasliševanja 

Uvod 

Najmanj uporabljane zasliševalske taktike (ZDA, 2007; 631 
policistov v vzorcu): 

 

– telesno zastraševanje (73 % zasliševalcev ni nikoli uporabilo tehnike), 

– poligrafiranje osumljenca in sporočanje, da je padel na testu (51 % 
nikoli), 

– uporaba groženj z negativnimi posledicami (50 % nikoli), 

– izražanje nestrpnosti, razočaranja in jeze ter (30 % nikoli), 

– soočanje osumljenca s fotografijami ogleda kraja kaznivega dejanja ali 
žrtve (30 % nikoli). 
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Psihologija zasliševanja 

Uvod 

Doživljanje osumljenca 

– socialna izolacija, 
– čutna deprivacija, 
– utrujenost, 
– omejevanje hranjenja, 
– pomanjkanje spanja, 
– psihosomatski odzivi, 
– stres, 
– občutki ogroženosti, 
– občutki podrejenosti, 
– depresivnost, 
– pasivnost, 
– odvisnost – občutki nemoči, 
– samorazvrednotenje… 

 

So okoliščine 

zaslišanja podobne 

okoliščinam v 

Stanfordskem 

poskusu??? 
(Zimbardo, 1973) 

Psihologija zasliševanja 

Uvod 

• Vpliv trajanja zaslišanj na osumljenca: 
– daljše, ko je zaslišanje, večja je verjetnost pojava napačnega 

priznanja. 

• ZDA, 2004: med 125 napačnimi priznanji se jih je 

– 34 % pojavilo v zaslišanjih, ki so trajala med 6 do 12 ur in 

– 39 % napačnih priznanj je bilo pridobljenih v od 12 do 
24 urnih zaslišanjih. 

 

Večina zaslišanj, ki trajajo več kot 6 ur spada med prisilna 
zaslišanja. 

Psihologija zasliševanja 
Uvod 

• Zasliševalski priročniki 
– velika večina jih prihaja iz ZDA, 

– ne temeljijo na znanstvenih spoznanjih, 

– so zbirke dolgoletnih (subjektivnih) izkušenj zasliševalcev, 

– zanje je značilna predpostavka, da se storilci upirajo priznanju, zato je 
nujno uporabiti psihološke pritiske in manipulacijo, 

– večinoma oglašujejo uporabo prepričevalnih zasliševalskih taktik: 

• policisti osumljenca prepričujejo, da je najbolje, če prizna, 

• policisti prikrivajo svojo identiteto, 

• osumljencu lažejo o teži in o obstoju dokazov. 
 

– značilno je zanikanje obstoja problema napačnih priznanj. 
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Psihologija zasliševanja 
Uvod 

Odkod nasprotovanja in razlike v mnenjih med psihologi in 
avtorji zasliševalskih priročnikov? 

 

• stališča psihologov temeljijo na znanstvenih ugotovitvah 
– problem: nizka zunanja (okoljska) veljavnost raziskovalnih ugotovitev – raziskovati s 

študenti ni enako kot raziskovati z osumljenci. 
 

• stališča piscev priročnikov temeljijo na intuiciji in 
praktičnih izkušnjah 
– problemi: 

• prodajanje kvaziznanstvenih (nepreverjenih) domnev, ki izvirajo iz anekdotskega 
poročanja. 

• selektivno izbiranje rezultatov raziskav, ki potrjujejo stališča piscev, 

• nepoznavanje osnovnih spoznanj psihologije, 

• nepoznavanje metodologije znanstvenega raziskovanja, 

• izogibanje perečim problemom (npr. napačna priznanja, etika). 

Psihologija zasliševanja 

Reidova tehnika 

• Najbolj vpliven in uporabljan zasliševalski pristop v 
ZDA in Kanadi, a v zatonu. 

• Temelje tehnike sta oblikovala pravnika Fred Inbau 
in John Reid v letih po 1940. 

• Zadnja (5) verzija priročnika je izšla 2011. 
– cilj tehnike ostaja dosega priznanja, 
– temelji na dveh procesih: 1) zlom odpora in zanikanja in 

2) povečanje potrebe po priznanju. 

• V znanstveni skupnosti so avtorji zavrnjeni kot 
zagovorniki psevdoznanosti. 

• Avtorji raziskovalnih ugotovitev ne objavljajo v 
znanstvenih revijah. 

Psihologija zasliševanja 

Reidova tehnika 

• Osnovne predpostavke tehnike: 
 

– v večini primerov lahko preiskavo zaključimo le tako, da 
osumljeni prizna KD. 

– zlom osumljenčevega odpora dosežemo z uporabo tehnik, ki v 
javnosti veljajo za sporne ali neetične (z osumljenci moramo 
ravnati manj moralno kot z običajnimi občani). 

– osumljenci priznajo le takrat, ko so več ur zasliševani v 
izoliranem okolju, pri čemer se uporablja psihološka 
manipulacija, prevare in zavajanje. 
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Psihologija zasliševanja 
Reidova tehnika – potek zaslišanja 

PRIPRAVA NA ZASLIŠANJE 

 

Informativni pogovor: 
• vzpostavitev odnosa, 

• vzbujanje lažnega občutka varnosti, 

• opazovanje vedenja, 

• pridobivanje informacij, 

• ponudi se možnost priznanja, 

• poligraf. 

Psihologija zasliševanja 
Reidova tehnika – potek zaslišanja 

ZASLIŠANJE 
 

• Zaslišuje se osumljence za katere smo gotovi, da 
so storilci. 

• Pomen temeljite priprave na zaslišanje. 
• Izvedba zaslišanja je odvisna od: 

– osebnosti osumljenega 
• čustveni osumljenci kažejo čustvene odzive in krivdo, uporabimo 

empatijo in sklicevanje na vest. 
• nečustveni osumljenci ne kažejo čustve in ne čutijo krivde, 

predstavimo jim dejstva in sklicujemo se na „zdrav“ razum 
osumljenca. 

– odziva osumljenca, 
– vrste KD in od 
– motivov za storitev KD. 

Psihologija zasliševanja 
Reidova tehnika – potek zaslišanja 

1. korak: neposredno soočenje 
 

• Zasliševalec pove, da je povsem prepričan v krivdo 
osumljenca. Predstavi se dokaze, uporablja se 
obtoževalni način zasliševanja. 

• Premor in opazovanje osumljenca. 
• Ponovitev soočenja z dokazi. 

– Če je osumljeni pasiven, je to znak prevare. 

• Osumljenega se prepričuje, da je zanj najbolje, če 
prizna. 

Npr.: če poveš svojo verzijo dogajanja, bom lahko slišal, kaj ti misliš o tem in te bom 
lahko razumel in vedel bom s kakšnim človekom imam opravka. Če boš povedal svojo 
verzijo bom lažje presodil o „razsežnosti tvojih kriminalnih aktivnosti“. 
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Psihologija zasliševanja 
Reidova tehnika – potek zaslišanja 

2. korak: razvoj teme 
 

• Prehod iz obtoževalnega v empatični način 
zasliševanja. 

• Čustveni tip osumljenca 
– Pogovor poteka v smeri razumevanja, zniževanja občutkov krivde in 

sramu. 

– Osumljeni ima priložnost najti moralno opravičilo za svoje dejanje. 

– Uporaba obrambnih mehanizmov: 

• „V takih okoliščinah bi vsak storil kaj takega.“ (Minimalizacija) 

• „Saj ni tako zelo resno. Veliko drugih je naredilo bistveno hujše in 
sramotne stvari kot ti.“ (Minimalizacija) 

Psihologija zasliševanja 
Reidova tehnika – potek zaslišanja 

2. korak: razvoj teme 
 

Čustveni tip osumljenca 

– Uporaba obrambnih mehanizmov ali manipulacij: 

• „To si naredil v samoobrambi in ker si bil malo pijan, nikomur nisi hotel 
nič slabega.“ (Racionalizacija) 

Ena izmed najbolj problematičnih zvijač! 

– Če nedolžno osebo obtožimo na osnovi „neizpodbitnih“ dokazov, se je 
bolje pogoditi za nižjo kazen (napačno priznanje). 

– „Če preiskovalec tako govori, potem zadeva ni tako huda, bolje je, da 
priznam, ker bodo posledice blažje. 

 

Psihologija zasliševanja 
Reidova tehnika – potek zaslišanja 

2. korak: razvoj teme 
 

Čustveni tip osumljenca 

– Uporaba obrambnih mehanizmov ali manipulacij: 

• „Pa saj je kriva tudi žrtev.“ (projekcija) 

• Premišljeno hvali, laskaj, vzbujaj občutke ponosa. 

• „Pretiravajo, saj ni tako resno in tvoja vloga ni tako pomembna.“ 
(minimalizacija) 

• „Namen kazni je v tem, da začneš živeti brez težav in da pokažeš, da si se 
nekaj naučil, ko si prevzel odgovornost. Imaš srečo, da se lahko tako 
poceni izmažeš.“ 
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Psihologija zasliševanja 
Reidova tehnika – potek zaslišanja 

2. korak: razvoj teme 
 

Nečustveni tip osumljenca 
– osumljenca skušamo ujeti na laži, 

– skušaj doseči, da se osumljeni sam poveže s KD (npr. poznam 
žrtev, bil sem z njo tisti dan). 

– predstavite osumljencu pozitivne strani priznanja, 

– prepričajte osumljenca, da nima nobenega smisla zanikati KD, 

– pretvarjajte se, da je soobtoženec priznal. 

Psihologija zasliševanja 
Reidova tehnika – potek zaslišanja 

3. korak: obvladovanje zanikanja 

 

• Osumljencu je treba preprečiti zanikanje. 

• Vsi osumljenci na začetku zanikajo KD. 

• Ob vsakem zanikanju takoj prekinemo osumljenega. 

• Med zanikanjem nedolžnih in krivih oseb je razlika: 
– Zanikanje nedolžnih je intenzivno, spontano in čustveno. Gledajo v oči, ne 

želijo prekiniti zaslišanja, med sedenjem so nagnjeni naprej. 

– Zanikanje krivih je neodločno, neprepričljivo in v naprej pripravljeno. 

• Če ne gre, uporabimo tehniko prijazen – neprijazen. 

 

Zgolj domneve 

avtorjev, ni 

raziskav na to 

temo! 

Psihologija zasliševanja 
Reidova tehnika – potek zaslišanja 

4. korak: premagovanje ugovorov 
 

• Nedolžni samo zanikajo, krivi gredo v 
protinapad z ugovarjanjem, ki je lahko: 
– čustveno (preveč sem jo imel rad, da bi ji kaj takega storil), 

– v obliki dejstev (sploh me ni bilo tam), 

– moralno (sem pošten človek, zato ne bi kaj takega naredil). 

– Ugovarjanja ne dušimo neposredno, kažemo kot da smo jih 
pričakovali in poudrjamo razliko med dobrim in slabim 
(ugašamo jih posredno). 

Zgolj domneve 

avtorjev, ni 

raziskav na to 

temo! 
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Psihologija zasliševanja 
Reidova tehnika – potek zaslišanja 

5. korak: pritegovanje pozornosti 
 

• Storilec je pasiven, umaknjen vase, depresiven – treba ga je 
aktivirati in vzdrževati komunikacijo. 
– rahel dotik, 

– približevanje, 

– klicanje po imenu, 

– gledanje v oči, 

– retorična vprašanja. 

• Nedolžna oseba se še vedno aktivno upira in skuša zapustiti 
sobo. 

Zgolj domneve 

avtorjev, ni 

raziskav na to 

temo! 

Psihologija zasliševanja 
Reidova tehnika – potek zaslišanja 

6. korak: obvladovanje pasivnosti 
 

• Sključena drža, gledanje v tla, solzne oči … 
kažejo, da se osumljeni predaja. 

• Pokažemo razumevanje in ga spodbujajo k 
priznanju (npr. z vzbujanjem krivde, s 
sklicevanjem na poštenost). 

• Nekateri jokajo, drugi strmijo v tla, 
postanejo apatični. 

Psihologija zasliševanja 
Reidova tehnika – potek zaslišanja 

7. korak: vprašanje dveh možnosti 
 

• Mi mislimo, da si to naredil zato, ker: 
1. si nekaj spil in si se počutil ogroženega, ali pa zato ker 

2. si človek brez morale in srca in uživaš v trpljenju drugih. 

• Ne omenjamo kazni za eno ali drugo možnost. 
• Brez groženj. 
• Ne ponujamo olajšav. 
• Korak je vrhunec zaslišanja in je 

najpomembnejši ter pomeni zlom odpora. 
– Osumljenec izbere manj neprijetno alternativo (delno priznanje!) – od 

tod ime prisilna zasliševalska tehnika. 
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Psihologija zasliševanja 
Reidova tehnika – potek zaslišanja 

7. korak: vprašanje dveh možnosti 
 

• Avtorji menijo, da nedolžna oseba nikoli 
ne bi izbrala ene od alternativ. 
– Ni raziskovalnih dokazov za to domnevo, so pa dokazi, ki jo spodbijajo 

– poskus s konformiranjem (Salomon Asch, 1955). 

• Izkušeni zasliševalci z Reidovo tehniko dosežejo priznanje v 80 % 
primerov. 

– Ni verodostojne in veljavne raziskave, ki bi to potrjevala. 

Psihologija zasliševanja 
Reidova tehnika – potek zaslišanja 

8. korak: pridobitev podrobnosti 
 

• Po delnem priznanju, osumljenca napeljujejo 
k celovitemu ustnemu priznanju. 
– „Sem upal, da gre samo za to“. 

– „Si še komu povedal?“ 

– „Ti je ostalo še kaj denarja?“ 

– Odprta vprašanja brez „težkih“ besed. 

– Pomembne so podrobnosti. 

• Ko osumljeni potrdi, da bo priznal, lahko 
vstopi tretja oseba. 

Psihologija zasliševanja 
Reidova tehnika – potek zaslišanja 

9. korak: pisno priznanje 
 

• Čim prej po ustnem priznanju. 
• Strukturiran intervju dopolnjen z odprtimi vprašanji. 
• Natančnost in jasnost pridobljenih informacij. 
• „Nenamerne“ napake pri zapisovanju znanih dejstev 

– ob popravkih se mora osumljeni podpisati. 
• „Napišite svoje ime tukaj“ vs. „Podpišite se.“ 
• Po podpisu dodatni intervju zavoljo učenja 

zasliševalca. 
• Preiskava se po pridobitvi priznanja ne sme zaključiti. 
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Psihologija zasliševanja 
Reidova tehnika – kritična analiza 

• Celotna tehnika z intervjujem z vedenjsko 
analizo (BAI) vred temelji na zdravorazumskih 
opažanjih avtorjev in ne na raziskovalnih 
ugotovitvah. 
– ugotovitve na katerih temelji BAI niso bile nikdar javno objavljene. 

Sploh obstajajo? 

• Psihološka manipulacija je v nasprotju z etiko, 
temeljnjimi človekovimi prvicami in 
svoboščinami. 
– če si nedolžen ali kriv, to bo zagotovo pokazala preiskava (?) 
– odgovore na nekatera vprašnja že poznam, pa ti jih bom vseeno 

zastavil (?) 
– tu napiši svoje ime (?) 

Psihologija zasliševanja 
Reidova tehnika – kritična analiza 

• Nemogoče je vzpostaviti dober odnos z 
osumljenim. 
– Obtožbe, vnaprejšnje prepričanje preiskovalca o krivdi, dušenje odpora, 

preprečevanje zanikanja in ugovarjanja – vse to preprečuje vzpostavitev 
zaupanja. 

• Točnost ugotavljanja laži 85 % ?! 
– metaštudija 79 raziskav: točnost laikov je 54 % 
– metaštudija 31 raziskav: točnost preiskovalcev je 56 %. 
– Paul Ekman: preizkusil 13.000 oseb in pri 15 osebah ugotovil 80 % 

točnost - kvaziznastvena raziskava. 

• Trditve Reida napihujejo samozavest 
zasliševalcev, kar vodi v zlorabo položaja. 

Psihologija zasliševanja 
Reidova tehnika – kritična analiza 

• Tehnika minimalizacije in maksimalizacije 
– maksimalizacija – preiskovalec pretirava s težo KD in težo 

dokazov, uporabna pri nečustvenih osumljencih (grožnje 
osumljencu). 

– minimalizacija – pridobimo zaupanje, zmanjševanje teže KD, 
empatija in pridemo do priznanja (varljive obljube o nižji kazni). 

– Raziskava: tako se močno poveča nevarnost za pridobitev 
napačnega priznanja. 
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Psihologija zasliševanja 
Reidova tehnika – kritična analiza 

• Med nedolžnimi in krivimi je razlika v anksioznosti: 
– krivi so bolj in dlje časa anksiozni, ker jih je strah posledic. 

– nedolžni so manj anksiozni, a vseeno so, ker jih skrbi napačna 
obtožba, kaj vse bodo policisti ugotovili, kaj se bo še dogajalo z 
njimi. Njihova anksioznost hitro mine. 

– Pomislek: nedolžni so lahko bolj anksiozni, zaradi lažnih obtožb, 
nezaupanja, prekinjanja njihove obrambe … in anksiozno 
vedenje naj bi bil dokaz, da osumljeni zavaja? 

– Ni raziskav, ki bi potrjevale domneve avtorjev Reidove tehnike. 

 

Psihologija zasliševanja 
Reidova tehnika – kritična analiza 

• Razlike med krivimi in nedolžnimi v 
izkazovanju jeze: 
– nedolžne osebe so dlje časa jezne 

– krivi se pretvarjajo in jeza hitro mine 

– ni raziskovalnih dokazov, ki bi to domnevo potrjevali. 

• Odsotnost čustvenih odzivov je znak 
zavajanja. 
– ne drži (disociacija). 

– ni raziskovalnih dokazov, ki bi to domnevo potrjevali. 

Psihologija zasliševanja 
Reidova tehnika – kritična analiza 

• Intervju z vedenjsko analizo (BAI) – 
diagnostično orodje za prepoznavanje laži 
(?!). 

– avtorji priročnika proti znanosti; ugotovitve metaštudije 
(DePaulo in sod., 2003): od 9 znakov laganja na katerih temelji 
ugotavljanje zavajanja v BAI, je 7 napačnih. 

– Predpostavljajo, da so nedolžni osumljenci bolj pripravljeni 
sodelovati s policijo. 

• raziskava: naivno pričakovanje, dogaja se ravno nasprotno. 

– Opis BAI je najbolj neverodostojen in kvaziznastven del 
priročnika. 
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Psihologija zasliševanja 
Reidova tehnika – kritična analiza 

• Snemanje zaslišanja 
– do leta 2011 so odločno odsvetovali snemanje, „ker natančen 

vpogled v izvedbo zaslišanj sproža pomisleke sodišč“ (?!). 

– Kamera mora biti prikrita (Čemu? Cilj zaslišanja očitno ni resnica, 
ampak priznanje.). 

– Neredka polpretekla praksa v ZDA po uporabi Reidove tehnike: 

• v težavnih primerih se posnetki izgubijo, 

• posname se samo izjava v kateri osumljeni prizna. 

• Danes: v 11 zveznih državah snemanje obvezno. 

 

Hvala za pozornost. 

Lep dan  


