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Razlike med spoloma pri taktikah razgovorov z osumljenci 
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Policijski razgovor z osumljencem je eden od temeljev procesa kazenske 
preiskave, vendar je šele pred kratkim postal predmet raziskovalnega zanimanja. 
Ker do sedaj še ni bila objavljena nobena raziskava o razgovorih z osumljenci na 
Hrvaškem, je cilj pričujoče študije raziskati pogostost samoporočanja o uporabi 
različnih tehnik razgovorov in analizirati razlike med spoloma in starostnimi 
skupinami. Uporabili smo analizo korelacij in za namen študije oblikovali 
vprašalnik. V študiji je sodelovalo 99 policijskih inšpektorjev iz kriminalističnih 
policijskih oddelkov vseh policijskih uprav na Hrvaškem, med katerimi je bilo 43 
žensk in 50 moških, s povprečno starostjo 32 let.  
 
Tri najbolj pogosto uporabljene tehnike razgovorov tako pri moških kot ženskih 
policijskih inšpektorjih so soočenje osumljenca z dokazi o njegovi krivdi (najbolj 
pogosto uporabljena taktika pri moških in druga najbolj pogosto uporabljena 
taktika pri ženskih policijskih inšpektorjih), izpostavljanje nasprotij v izjavah 
osumljenca (najbolj pogosto uporabljena taktika pri ženskah in druga najbolj 
pogosto uporabljena taktika pri moških policijskih inšpektorjih) in poudarjanje 
nasprotij z izjavami drugih osumljencev (tretja najbolj pogosta taktika tako pri 
policistih moškega in ženskega spola). Razlike med spoloma so bile ugotovljene v 
treh od 13 tehnik razgovora. Vzorec korelacije med pogostostjo uporabe različnih 
tehnik in starostjo ter dolžino policijskih izkušenj je bil drugačen za moške in 
ženske policijske inšpektorje. Glavna ugotovitev je, da mlajši moški policisti 
uporabljajo obtožilne tehnike pogosteje kot starejši policisti, neodvisno od 
njihovih izkušenj izpraševanja, kar kaže na to, da so to rizične skupine, ki lahko 
pridobijo lažna priznanja. Pomembnost raziskave je v tem, da je to prvi poskus 
opisa preiskovalnih razgovorov na Hrvaškem. To lahko nadalje služi za 
načrtovanje izobraževanja policistov pri preiskovalnih razgovorih. 
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