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PSIHOLOGIJA ZASLIŠEVANJA 
- Posledice nestrokovnih (prisilnih) zaslišanj 

- Sodobna zaslišanja – modela PEACE in ACID 

Psihologija zasliševanja – posledice slabih zaslišanj 

1. Napačna ali izsiljena priznanja 
 
 
 
 
 
 
 
 

• V praksi naj bi bilo napačnih priznanj od 12 % do 
približno 27 %. 

Napačno ali izsiljeno 
priznanje 

Zmotno priznanje 

(osumljeni prizna in 
verjame, da je kriv, 

čeprav ni kriv) 

Lažno priznanje 

(osumljeni prizna, 
čeprav ve, da ni kriv) 

Pravno: 

nedopustna 

priznanja 

Psihologija zasliševanja – posledice slabih zaslišanj 

• Vzroki za pojav izsiljenih priznanj 
– prepričanost policistov, da zaslišujejo storilca vodi v uporabo 

prisilnih zaslišanj. 

• prepričanost v krivdo je pogosto posledica neupravičene 
gotovosti v lastno sposobnost prepoznavanja laganja, kar je 
pogosta posledica vpliva zasliševalskih priročnikov. 

– raziskava: med 631 preiskovalci jih 77 % meni, da lahko 
ločijo iskrene in lažnive osebe. Realnost: 54 %. 

– pri preiskovalcih je pogosta napihnjena samozavest. 

• Učinek bumeranga: policisti začno s prisilnim zaslišanjem 
(pritiski), osumljeni se odzove z uporom in priložnost za 
pridobitev priznanja je izgubljena. 

– teorija reaktance; če ne morem izbirati, se uprem. 
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Psihologija zasliševanja – posledice slabih zaslišanj 

• Vzroki za pojav izsiljenih priznanj 
– osebnostne lastnosti osumljenih - zmotna priznanja so pogosta 

pri: 

• uslužnih osebah, ki se izogibajo konfliktom z avtoriteto. 

• sugestibilnih osebah, zlasti če dvomimo v njihovo iskrenost in v 
njihov spomin (sindrom nezaupanja v spomin)*. 

• osebnostno nezrelih, impulzivnih osebah (mladoletne osebe) – 
primer tekačice iz Central parka v New Yorku. 

– Potravmatska stresna motnja (PTSM) – pojavi se pri približno 20 % 
osumljencev, ki so v daljšem priporu. 

 

*Memory Distrust Syndrome 

Psihologija zasliševanja – posledice slabih zaslišanj 

2. Želja po maščevanju policiji 

• prisilno zaslišanje vodi v razočaranje nad delom 
policije in v revanšizem (npr. osumljeni zanika 
priznanje v kazenskem postopku) 

 

3. Uporaba manipulativnih tehnik zmanjšuje 
– ugled in zaupanje v delo policije, 

– spodbuja pojav modre zavese, 

– ugled pravosodja (ob aferah zaradi obsodb, ki so posledica izsiljenih 
priznanj). 

• primer Uhernik (1974). 

Psihologija zasliševanja – posledice slabih zaslišanj 

• Ameriški model prisilnih zaslišanj (Reidova tehnika) 
ima nedopustne napake: 
– grobo kršenje etike, 

– izsiljena priznanja, 

– pravno nedopustni načini zasliševanj, 

– temelji na kvaziznanstvnih spoznanjih. 

 
• Reidov model je preteklost - predstavlja zastareli 

del evolucije zaslišanja. Sedanjost in prihodnost 
pripadata zasliševalskim pristopom, ki: 
– temeljijo na znanstvenih spoznanjih, 

– so bolj učinkoviti, 

– so etično bistveno manj sporni. 
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Sodobna psihologija zasliševanja – model PEACE 

• Nekaj medijsko razvpitih primerov napačnih 
obsodb v 80 letih je vzpodbudilo postavitev 
novih zasliševalskih standardov. 

• Po 1992 prisilno zasliševanje izginja in se 
nadomešča s preiskovalnim intervjuvanjem. 
– obvezno (digitalno) snemanje intervjujev 

• Bistvena razlika z reidovim modelom? 
– Angleški modeli temeljijo na raziskovalnih ugotovitvah znanosti 

(psihologije). 

• PEACE uporabljajo v Avstraliji, Novi Zelandiji, 
hitro se uveljavlja v kontinentalni EU. 

Sodobna psihologija zasliševanja – model PEACE 

• PEACE je kratica petih faz 
preiskovalnega intervjuja: 

1. Priprava in načrtovanje (Preparation and Planing) 

– Koga intervjuvamo (priča, žrtev, osumljenec)? 

– Česa je osumljen? 

– Kako bo potekal intervju? 

– Kaj je namen intervjuja? 

– Kaj so cilji intervjuja? 

– Vključitev zunanjih strokovnjakov. 

Sodobna psihologija zasliševanja – model PEACE 

• PEACE je kratica petih faz 
preiskovalnega intervjuja: 

2. Vpleti in pojasni (Engage and Explain) 

– Osumljencu pojasnijo namen intervjuja. 

– Predstavitev sogovornikov. 

– Pojasnijo se pravice osumljenega. 

– Pogovor v smeri vzpostavitve odnosa. 
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Sodobna psihologija zasliševanja – model PEACE 

• PEACE je kratica petih faz preiskovalnega 
intervjuja: 

3. Pogovor, razjasnjevanje, soočanje (Account, Clarification and 
Challenge) 

– Kognitivni intervju ali pogovorno upravljanje. 

– Sledi soočanje s protislovji in nelogičnostmi – naj jih pojasni. 
 

4. Zaključek (Closure) 

– Povzetek ugotovitev. 

– Poziv k morebitnim popravkom. 
 

5. Vrednotenje (Evaluation) 

– So podatki uporabni? 

– Smo izvedli intervju korektno? 

Sodobna psihologija zasliševanja – model PEACE 

• Pogovorno upravljanje (Conversation 
Management): 
– Eric Sheperd, 80 leta, VB. 

– Ustvariti delovni odnos intervjuvanec – preiskovalec, ki vodi do 
spontanega razkrivanja podatkov. 

 

• Trije ključni elementi pogovornega upravljanja: 

     1. Vzajemnost 
• Načelo izmenjave (daj – dam); če dobim spoštovanje, razumevanje in 

zaupanje, sem to pripravljen vrniti. 

     2. Gradnja odnosa po modelu RESPONSE. 

     3. Upravljanje pogovornega niza. 

Sodobna psihologija zasliševanja – model PEACE 

Trije ključni elementi pogovornega upravljanja: 

     2. Gradnja odnosa po modelu RESPONSE. 
 Vzpodbujamo pojav vedenj in občutij, ki omogočajo razvoj 
 konstruktivnega odnosa osumljeni – preiskovalec: 

» spoštovanje, 

» empatija, 

» sprejemljivost, 

» razumevanje, 

» nepristranskost, 

» poštenost, 

» enakovrednost, 

» optimizem. 
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Sodobna psihologija zasliševanja – model PEACE 

Trije ključni elementi pogovornega 
upravljanja: 

      3. Upravljanje pogovornega niza 
a) Priprava in načrtovanje intervjuja 

» RESPONSE 

» Izvedbo intervjuja prilagoditi intervjuvancu 

» Zakaj je osumljeni bolj sumljiv kot drugi? 

» O čem se bomo pogovarjali? 

» Kako se bomo pogovarjali, da dosežemo cilj? 

Sodobna psihologija zasliševanja – model PEACE 

Trije ključni elementi pogovornega 
upravljanja: 

      3. Upravljanje pogovornega niza 
b) Intervju 

» Model GEMAC: 

1. Spoštljiv pozdrav. 

2. Navedemo vzrok za intervju in o čem bo govor. Povemo 
kaj se bo dogajalo, kdo bo prisoten in da pričakujemo 
odkrit in podroben pogovor za katerega je dovolj časa. 

3. Vzajemna aktivnost (pravilo 80 : 20 %, umirjanje 
pogovora, sledenje rdeči niti). 

4. Zaključek intervjuja: „hvala, bili ste koristni“, povzetek, 
razjasnjevanje netočnosti, povemo kaj sledi. 

Sodobna psihologija zasliševanja – model PEACE 

Trije ključni elementi pogovornega 
upravljanja: 

      3. Upravljanje pogovornega niza 
c) Ocena izvedbe intervjuja 

» Analiza pridobljenih podatkov. 

» Kaj je povedal, česa ni želel povedati? 

» Kako je preiskovalec vplival na odgovore? 

» Pregled posnetka intervjuja. 
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Sodobna psihologija zasliševanja – model PEACE 

Usposabljanje policistov za izvedbo PEACE protokola 

• Zavedati se poteka pogovora. 

• Zares poslušati. 

• Pravilno postavljati vprašanja: 

• uporaba odprtih vprašanj 

• usmerjanje pozornosti na neskladja in pravilno 
pozivanje na razčiščevanje le teh. 

• pravilno razkrivanje dokazov. 

• Osnove psihologije pričanja. 

• Osumljenec ne sme biti viden kot storilec! 

• V petih dneh malo teorije, veliko vaje. 

Sodobna psihologija zasliševanja – model PEACE 
Učinkovitost  modela PEACE? 

• Raziskava iz leta 2001: 
– nasplošno je intervjuvanje etično bolj sprejemljivo kot prej. 

– problemi: 

• policisti ne uporabljajo znanja in se hitro vrnejo k stari praksi. 

• slabe pogovorne spretnosti policistov (kljub urjenju), 

• 10 % intervjujev še vedno neprofesionalnih in etično spornih. 
 

• Raziskava 2009: 
– stanje opazno boljše: 

• uporaba spornih tehnik bistveno upadla (zastraševanje, minimalizacija, 
maksimalizacija). 

• Policijsko delo je najmanj tako učinkovito kot je bilo pred uvedbo 
modela, pritožb bistveno manj. 

Sodobna psihologija zasliševanja – model ACID 

• ACID: sistem ocenjevalnih kriterijev za presojo zavajanja (Assessment 
Criteria Indicative of Deception) 

• Omogoča ugotavljanje zavajanja v 
preiskovalnih intervjujih. 

• ACID je kombinacija: 

– kriterijske vsebinske analize (Criterium Based Content 
Analysis - CBCA) 

– tehnike nadzorovanja resničnosti (Reality monitoring - RM) 

– spoznanj teorije upravljanja z vtisom (Impression 
Management – IM). 
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Sodobna psihologija zasliševanja – model ACID 

• Analiziramo: 
– obširnost izjav, 
– priznanavanje pomanjkljivosti izjav in 
– prisotnost kriterijev tehnike nadzorovanja resničnosti (RM). 

• V primerjavi z lažnimi izjavami so resnične 
izjave: 
– bolj podrobne, žive in dolge, 

– bolj spontane (samodejno podrobno in obsežno pripovedovanje), 

– v njih je več dvomov v točnost lastnih navedb. 

• Spodbujanje boljše spominske obnove 
intervjuvanca s strani preiskovalcev so 
navadno uspešna, pri lažnivcih ne. 

Sodobna psihologija zasliševanja – model ACID 

• Zakaj razlika med lažnivci in iskrenimi 
osebami? 
– iskrene osebe rekonstruirajo podatke (globoko v spomin vkodirani 

podatki) 

– lažnivci skušajo natančno ponoviti lažnivi skript (plitvo vkodirani 
podatki). 

• vnaprej pripravljen lažnivi skript omogoča znižanje spoznavne 
obremenitve in anksioznosti ter daje vtis sodelovanja. 
 

• Kako uporabimo ACID? 
– V kontekstu posebne oblike kognitivnega intervjuja* pri katerem 

osumljenca soočamo s spoznavnim naporom, ki ga induciramo z: 
• nekaj nepričakovanimi zaprtimi vprašanji s prisilno izbiro 

odgovorov in s 
• pozivom po opisu dogajanja v nasprotnem vrstnem redu. 

 

*Resničnostni intervju (Reality Interview)  

Sodobna psihologija zasliševanja – model ACID 

Primer 
uporabe 
modela 

ACID 

  Faza Primeri vprašanj Vrednotenje in / ali namen 

1. Uvod in gradnja odnosa Kako se počutite? 
Kje ste bili na počitnicah? 
Kaj počnete? 

Ne vrednotimo. 

2. Prosti spominski priklic (KI1) Prosim vas, da čim bolj natančno opišete, vse kar se je dogajalo tega 
in tega dne, na tem in tem kraju. 

Količina podatkov, količina 
zunanjih2, kontekstualnih3 in 
notranjih4 podrobnosti. 

3. Obnova spominskega konteksta 
(KI) 

Vživite se prosim v tisti dan, v tisto dogajanje. Kaj vse ste slišali, videli, 
vonjali, čutili, o čem ste razmišljali ipd.? 

Količina podatkov, količina 
zunanjih, kontekstualnih in 
notranjih podrobnosti. 

4. Spoznavna obremenitev, prvi 
blok 

a) Če bi bil takrat prisoten policist, bi opazil, da je nekaj narobe? 
b) Je bilo storjeno kaznivo dejanje? 
c) Je kdo govoril z naglasom? 

Ne vrednotimo, gre za večanje 
duševne obremenitve in verjetnosti 
razkritja. 

5. Priklic z druge perspektive (KI) Če bi bil kdo drug v tistem prostoru, kaj vse bi lahko videl? Količina podatkov, količina 
zunanjih, kontekstualnih in 
notranjih podrobnosti. 

6. Spoznavna obremenitev, drugi 
blok 

a) Je imel kdo namen raniti koga? 
b) Je bilo to dejanje nasilno? 
c) Je bilo uporabljeno kakšno orožje? 

Ne vrednotimo, gre za večanje 
duševne obremenitve in verjetnosti 
razkritja. 

7. Spominski priklic z nasprotnim 
vrstnim redom (KI) 

Začnite prosim s tem kar se je zgodilo nazadnje in se vračajte nazaj 
proti tistemu kar se je zgodilo najprej ter tako čim bolj natančno 
opišite dogodek od konca proti začetku. 

Količina podatkov, količina 
zunanjih, kontekstualnih in 
notranjih podrobnosti. 

8. Spoznavna obremenitev, tretji 
blok 

a) Ste opazili kaj nenavadnega na kraju dogajanja? 
b) Ali bi lahko kdo sklepal, da ste naredili nekaj, kar ne bi smeli 

dokler ste bili na kraju dogajanja? 
c) Ali menite, da ste se lahko v čem zmotili v vašem 

pripovedovanju do sedaj? 

Gre za večanje duševne 
obremenitve in verjetnosti razkritja. 
Zadnje vprašanje vrednotimo – 
odgovor »da« nakazuje iskrenost. 

9. Ponovna spominska obnova (KI) Prosim vas, da znova čim bolj podrobno opišete vse kar se je zgodilo 
takrat, da bom prepričan, da sem vse pravilno razumel. 

Količina podatkov, količina 
zunanjih, kontekstualnih in 
notranjih podrobnosti. 

Opombe: 
1: vzeto iz kognitivnega intervjuja (KI);  
2: zunanje podrobnosti so podatki, ki jih je oseba zaznala (kdo, kdaj, kje, kako ipd). Npr. opis »visok moški s črnimi lasmi« vsebuje štiri zunanje podrobnosti. 
3: kontekstualne podrobnosti opisujejo odnose med osebami in predmeti (npr. časovni, prostorski podatki). Stavek »pištola je bila na polici« vsebuje eno 
kontekstualno podrobnost. 
4: notranje podrobnosti opisujejo intervjuvančeve občutke, izkušnje, razmišljajnja (tudi o zadevah, ki niso povezana s kaznivim dejanjem). Stavek »bilo me je strah in 
razmišljal sem, kako bi pobegnil« vsebuje dve notranji podrobnosti. 
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Sodobna psihologija zasliševanja – model ACID 

• Raziskave: 
– Primerjava kognitivnega in resničnostnega intervjuja 

• skoraj enaki rezultati, pri resničnostnem zanesljiveje sklepamo 
o zavajanju. 

– Točnost ugotavljanja laganja 

• od 77 % do 95 % 

• Prihodnost modela ACID 
– Dodati kriterij „skladnost“ izjav – v resničnih izjavah je večja. 

– Dodati kriterij besedne raznolikosti izjav (TTR*) – lažnivci skušajo 
narediti dober vtis, zato je v njihovem govoru večja besedna 
raznolikost. 

*TTR: Type-Token Ratio 

PRIZNANJE KAZNIVIH DEJANJ 

• Priznanje ne pomeni konca preiskave. Nadaljnje zbiranje 
dokazov je za kriminaliste težje, saj pogosto niso več tako 
motivirani kot so bili pred priznanjem. 

 

• V anglosaksonski pravni ureditvi ugotavljajo, da storilci 
priznajo storitev KD v 42 do 76 %. 

 

• Kaj vpliva na pojav priznanja? 

• osebnostne značilnosti storilcev, 

• osebnostne značilnosti preiskovalcev, 

• značilnosti KD, 

• okoliščine, 

• … 

Priznanje kaznivih dejanj; 
dejavniki, ki vplivajo na pojav priznanja KD 

• Starost: 

• mlajši osumljenci pogosteje priznajo kot starejši. 

• Vrsta KD: 

• najbolj pogosto priznajo storilci spolnih deliktov 

• pogosto storilci premoženjskih deliktov. 

• Pretečeni čas med dogodkom in zaslišanjem: 

• Več časa ko mine, manjša je možnost pojava priznanja 
(delovanje obrambnih mehanizmov). 

• Predkaznovanost - ni zanesljivih podatkov. 

• Če priznajo povratniki je to zato, ker so kriminalisti bolj 
motivirani, da jih spravijo za zapahe in ker ne morejo več 
izgubiti ugleda. 

• Če povratniki ne priznajo je to zato, ker bolj poznajo svoje 
pravice, znajdejo se v poznanih okoliščinah, bolj se 
zavedajo negativnih posledic priznanja. 

• Uporaba pravice do molka – tisti, ki molčijo so pogosteje 
obsojeni kot tisti, ki zanikajo. 
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Priznanje kaznivih dejanj; 
dejavniki, ki vplivajo na pojav priznanja KD 

• Osumljenec ne želi priznati, ker se zaveda posledic 
priznanja (odvzem prostosti, izguba ugleda, izguba 
samospoštovanja). 

 

Psihoanalitični modeli: 

• Laganje je vedenje, ki ga družba ne odobrava in kaznuje 
(formalne in neformalne norme). 

• Zanikanje sproži nastanek notranjega konflikta, ki ustvarja 
dodatno psihično napetost. Slednja se sprosti v trenutku 
priznanja. 

• Vzrok za pojav napetosti je delovanje superega (občutki krivde 
in sramu). 

• Podzavestne potreba po samokaznovanju. 

• Vdiranje izrinjene vsebine v zavest (nepopolna potlačitev KD). 

  

Priznanje kaznivih dejanj; 
dejavniki, ki vplivajo na pojav priznanja KD 

Kognitivni modeli 

 Osumljenec je nenehno v procesu odločanja, ki poteka v 

negotovosti. 

– Naj sodelujem ali naj molčim? 

– Naj priznam ali ne? 

– Naj govorim resnico ali ne? 

– Kako odgovarjati, da najmanj tvegam? 

 

 Omejen nabor razpoložljivih informacij, manipuliranje s 

strani kriminalistov in nepredvidljivost dvigujejo stres ter 

nižajo učinkovitost odločanja. 

Priznanje kaznivih dejanj; 
dejavniki, ki vplivajo na pojav priznanja KD 

Kognitivni modeli 

• Eden najbolj znanih spoznavnih (kognitivnih) modelov je 

Gudjonssonov (1992): 

– Na pojav priznanja vpliva celotno dogajanje ob in po 

aretaciji: 

• Družbeni dogodki (osamitev in psihični pritisk s strani 

preiskovalcev). 

• Čustveni dogodki (aretacija in privedba v uradne prostore sta 

zelo stresni). 

• Spoznavni ali kognitivni dejavniki (kakšne so osumljenčeve 

domneve, razlage, prepričanja, izkušnje, znanje …). 

• Dejavniki okoliščin (npr. nagla nepričakovana aretacija, 

izvedena v zgodnjih jutranjih urah, je šok za osumljenca). 

• Telesni dejavniki: utrip srca, pritisk … vpliva na indukcijo 

čustev. 
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Priznanje kaznivih dejanj; 
dejavniki, ki ZAVIRAJO pojav priznanja KD 

• Strah pred obsodbo 

• Vpis v kazensko evidenco 

• Strah pred izgubo ugleda 

• Močan proces potlačevanja dogodka v podzavest 
(to ohranja pozitivno samopodobo storilca). 

• Močan obrambni mehanizem racionalizacije (žrtev 
si je mojo kazen zaslužila, ker je povzročila veliko 
slabega). 

• Želja po prikritju neprimernega vedenja bližnjim 
osebam. 

• Strah pred maščevanjem. 

Priznanje kaznivih dejanj – lažna priznanja 

• Zavestno lažno priznanje 

• Odvrnitev preiskovalcev od iskanja novih dokazov 

• Na sodišču priznanje zanikajo ali pa trdijo, da je bilo 
posledica psihičnega pritiska. 

• Mladoletnik lahko lažno prizna v dogovoru z odraslo osebo. 

• Odrasli lažno prizna, da bi zaščitil bližnjo osebo. 

• Izsiljeno priznanje 

• Pojavi se pri prevelikih psihičnih pritiskih na osumljenca 
(dolgi postopki). Osumljenci se skušajo razbremeniti pritiska 
in verjamejo, da bo kasnejša preiskava pokazala, da niso 
krivi. 

• Intenzivno sugestivno zaslišanje, ki inducira pojav 
zamenjave vira informacij – osumljenec dvomi v lastni 
spomin. 

• Lažno priznanje zaradi duševnih motenj, manjrazvitosti in 
bolezni. 

Hvala za pozornost in lep dan. 
 


