
Darko Maver: Vloga ustvarjalnega mišljenja pri reševanju kriminalističnihproblemov

UDK 343.98

Vloga ustvarjalnega mišljenja
pri reševanju kriminalističnihproblemov*

Darko Maver**

»Kriminalist brez domislice je
žalostna figura.«

Hans Walder
(Kriminalistisches Denken)

1. Uvod

Ena izmed temeljnih značilnosti vsakega spe
cifično človeškega dela je tudi ta, da se v njem
neločljivo združujeta in prepleta fizično in um
sko delo in da je torej vsak delavec »hkrati tudi
umski delavec in zato ustvarjalen vsaj v naj
osnovnejšem pomenu besede.«l Preiskovanje kaz
nivih dejanj lahko uvrščamomed tiste človekove

dejav·nosti, kjer sta fizi'čna dejavnost in umsko
delo še posebno tr-dno povezana in soodvisna.

Iz prakse je v,časih slišati, da je za učinkovito

preiskovanje potrebna zlasti izurjenost, izkušnje,
vztrajnost, temeljitost in upornost, manj pa bi
stro, logično in ustvarjalno mišljenje, ki ga (po
njihovem mnenju) .pretirano poudarjeno prika
zujejo klasični detektiv.ski romani. Takšno mne
nje ni utemeljeno, saj je za reševanje kriminali
stičnega problema, za iskanje, zbiranje, zavaro
vanje, ocenjevanje in preverjanje dokazov, za
načrtovanje preiskovanja in sestavljanje verZlij
o preteklem dogodku, za uspešno opravljanje
ogleda, zaslišanja lin' drugih preiskovalnih in
operativnotaktičnihdejanj, potrebna tako inten
zivna intelektualna dejavnost kot tudi ustrezno
fizično ukrepanje.

Kljub temu pa je teoretičnemu in empirične

mu proučevanju psihologije mišljenja preisko
valcev 'Oziroma t. i. »kriminalističnemu« miš
ljenju namenjeno v jugoslovanski, pa tudi tuji
kriminalistični literaturi relativno malo pozor
nosti. Ker strokovnjaki redko sežejo na širše
področje miselne dejavnosti kriminalistov, je ra
zumljivo, da je prav tako zapostavljeno tudi
ožje področje bodJisi diskurzivnega, logičnega,

bodisi ustvarjaLnega in intuitivnega mišljenja.
Ceprav sta obe pomembni za preiskovanje in
čeprav gre za dialektičnopovezanost obeh struk
tur mišljenja (in drugah psiholoških dejavnikov),
se bomo v tem -sestavku omejili na splošen pri
kaz značilnostiustvarjalnega mišljenja in na nje-

* Pričujoči sestavek je nekoliko sremenjeno in
dopolnjeno !preiZlkusno habilJitacijsko predavanje na
Višji šoli RSNZ dne 11. 6. 1984.
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1 Trstenjak, A.: Psihologija ustvarjalnosti, s. 195.

govo vlogo pri preiskovanju kaznivih dejanj. Pri
tem izhajam-o iz deduktivne metode in skušamo
splošna spoznanja psihologije ustvarjalnosti pre
nesti v konkretno kriminalistično prakso. Teze,
o katerih bomo razpravljali so predvsem nasled
nje:

- pri reševanju kriminalističnih problemov
in opravljanju posameznih preiskovalnih in ope
rativnotaktičnih dejanj ima pomembno vlogo
tudi ustvarjalno mišljenje in intuicija;

- čim bolj zapletena je naloga oziroma čim

manj začetnih informacij je na voljo, večji je
pomen ustvarjalnega mišljenja;

-intuicija in ustvarjalno mišljenje sta po
membna zlasti pri sestavljanju verzij in načrto

vanju taktike preiskovanja;
- preiskovalici s kreativnimi lastnostmi so

uspešnejši pri reševanju zapletenih kriminali
stičnih primerov kot tisti, ki teh lastnosti ni
majo;

- z načrtnim razvijanjem kreativnosti in spo
sobnosti razmišljanja in pomnenja ter s pravilno
izbiro in ra~poreditviJo krtimina1istov po njiho
vih intelektualnih sposobnostih, bi bilo mogoče

izboljšati tudi učinkovitostpreiskovanja.

2. Ustvarjalno mišljenje v kriminalistični li
teraturi

Ob razmeroma skromni literaturi, ki bi po
drobneje obravnavala problematiko in pomen
ustvarjalnega mišljenja v kriminalistični praksi,
pa skorajda ni kriminalističnegastrokovnjaka, ki
v svojih delih nebi vsaj na kratko spregovoril
tudi o ustvarjalnem mišIljenju, d:ntuiciji in do
mišljija. Pri tem nekateri pišejo neposredno o
»ustvarjalnem« mišljenju, drugi govore o intui
ciji, domišljija. ali f.antaziji, tretji zopet o spo
sobnosti za kombiniranje ipd., vendar se ne spu
ščajo v iskanje globljih zakonitosti in povezav,
v analizo pojma ustvarjalnosti, v empirično pre
verjanje zbranih ugotovitev, temveč pogosto
ostajajo zgoJj na ravni površnega opisovanja.
Več strokoWle pozornosti 5'0 tem vprašanjem
namenili edinole SQvjetslci pisci, čeprav so tudi
tam tovrstna dela bolj redka.

Sovjetski kriminalist G. G. Sihancov npr. me
ni, da je ustvarjalno mišljenje jedro preiskoval
ne sposobnoslli. 2 Pod ustvarjalnim mišljenjem pi
sec razume ustvarjamo domišljijo, razvito intui-

2 Šihancov, G. G.: O formirovanii sledstvennyh
sposobnostej, s. 20.
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