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Pomen  ocene  tveganja   za nasilno vedenje v primeru družinskega nasilja. 

Alenka Sever* 

Nasilje obstaja, odkar obstaja človek - od pračloveka, pa do današnjih dni. 

Preživelo je vsa zgodovinska obdobja, vse politične sisteme, vsako socialno 

organizacijo. Kljub  občasnim prizadevanjem, poskusom tega človeštvo ni 

moglo izkoreniniti, (Englander, 2003, Buzawa, 2017)  

Nasilno vedenje je specializirano in pretežni del nasilja odpade na družinsko 

nasilje. Po pogostosti je  na drugem mestu nasilno vedenje izven družine, 

povezano z drugimi kriminalnimi dejanji. Najmanjši del pa predstavljajo osebe, 

ki so nasilne doma in izven doma (pan-violence) .  Ko govorimo o nasilju v 

družini, gre za nasilje med člani ožje in/ ali razširjene družine. Kaže pa se  kot 

telesno, psihološko, spolno in ekonomsko nasilje. 

 

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) ugotavlja, da je nasilje nad ženskami 

izjemno razširjeno in podcenjeno kršenje človekovih pravic na svetu. (Ellsberg & 

Heise, 2005).. Po podatkih slovenske policije narašča število odkritega nasilja v 

družini; v zadnjih desetih letih se je število tovrstnih dejanja povečalo za 73% ( 

Mušič,2003). Zakon o preprečevanju nasilja v družini (2008) pa posebej 

opredeljuje družinske članice in člane, ki ne obsegajo le zakonca ali 

zunajzakonske partnerke/partnerja ter krvnih sorodnikov v ravni in stranski 

vrsti. Študije proučevanja družinskega nasilja nad ženskami  so v svetu in v 

Sloveniji številne,(Pavšič Mrevlje, 2014). , manj pa je študij, ki bi poučevale 

družinsko nasilje nad otroki in mladoletniki. Hari (2009) navaja, da je po 

podatkih centrov za socialno delo  največ obravnavanih otrok zaradi 
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zanemarjanja, šele nato sledi telesno in psihološko nasilje. Otroci, ki živijo v 

družinah, kjer je eden od staršev, ali pa sta nasilna oba, so žrtve nasilja; pri tem 

nujno, da so direktno deležni nasilja, ampak so ob nasilju »le« prisotni« ; v obeh 

primerih pa živijo v pogojih, ki ustvarjajo kronično stresno situacijo, ki 

sistemsko vpliva na otrokov osebnostni razvoj. Kažejo na se na različnih 

področjih otrokovega življenja ( Mullender. A., et  al, 2002) 

 Na čustvenem področju otrok doživlja strah,je depresiven; čuti se 

krivega; pogosto ga je sram,  lahko sovraži nasilnega starša – običajno je 

to oče ali materin partner. Izgublja samospoštovanje in samozaupanje. S 

prenehanjem nasilja se postopno umiri, medtem ko velik del 

problematike ostaja še dolgo v odraslo življenje. 

 Pri otroku/otrocih se lahko razvijejo motnje spanja, močenje postelje, 

motnje hranjena, pa tudi vedenjske motnje v smislu nasilnosti; prav tako 

pri otrocih v večji meri zasledimo izostajanje , motnje pozornosti, slab 

učni uspeh, bežanje od doma 

 Še vedno dostopni ali pa v podzavest odrinjeni travmatski spomini 

pomembno vplivajo na vedenje otroka  

 Otroci v takem okolju ne morejo razviti konstruktivnih strategij 

spoprijemanja s problemi, razreševanja težav  

Različne študije opozarjajo tudi na  destruktivne vplive nasilja na razvoj in 

funkcijo možganov, ki se na nasilje, kot na stresor odzivajo stresnim odgovorom 

nevrobioloških sistemov. (Anda, R.F. e tal, 2005). Nekatere študije opozarjajo 

na prenatalno povzročene trajne spremembe v razvoju možganov fetusa zaradi 

kroničnega stresa zaradi nasilja v družini, v katerem živi noseča mati. (Bambic, 

2018, Levendosky, 2014).Stresni hormoni, zlasti kortizol naj bi  povzročili 

spremembe v razvoju možganov, ki se kasneje kažejo  kot upočasnjen razvoj 
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otroka, separacijski bojazni, motnjah spanja in razdražljivosti dojenčka; v 

šolskem obdobju je avtorica našla pri otrocih samopoškodbeno vedenje,  

agresivnost, psihosomatske težave, motnje spanja, anksioznost in depresivnost. 

V najstništvu pa je že ugotavljala nasilnost, zasvojenosti, nizko samopodobo, 

slabe socialne veščine itd. 

V strokovnih klinično psihološki  forenzični literaturi naraščajo strokovni članki, 

ki obravnavajo problem nasilja od leta 1976, tj. od  primera Tarasoff vs. Regents 

of The University of  California (1976). Bistvena vprašanja, ki si jih forenzična 

stroka ob nasilnih dejanjih ali dejanju, pa tudi sodišče zastavljajo, so ne le stvar  

osebnosti, vključno s kognitivnimi in izvršilnimi funkcionalnimi sistemi in  

miljejskimi dejavniki, pač pa tudi kompleksna ocena nasilja,  potenciala za 

nasilno vedenje (Tardiff, Hughes, 2011, Heilbrun, 2009),  ponovitvene 

nevarnosti (Conroy, Murrie, 2007; Englander, 2003, Golden, Lashely 2014 ).  

 

Ocena tveganja za nasilno vedenje 

Cilj postopka je preprečevanje bodočega nasilja in planiranje, izvajanje in 

monitoriranje  ustreznosti ukrepov. Predstavlja proces identifikacije rizičnih in 

protektivnih dejavnikov kar omogoča zaščito družinskih članov in vodenje, oz. 

obravnavo nasilja. Zato jo je smiselno opraviti v primerih nasilja v družini, kjer 

gre praviloma za  dolgotrajno dogajanje, ki ga ni možno kontrolirati in presega 

meje osebnostne plastičnosti družinskih članov, predvsem otrok, kot najbolj 

ranljivih. 

Tveganje za nasilno vedenje je  pogojeno s številnimi dejavniki; ne moremo 

pojmovati ali preprosto  kvantificirati  oz. izraziti s stopnjo s verjetnosti, s 
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katero se bo oseba odzvala z nasiljem , npr. 30% verjetnost. V oceni tveganja  je 

potrebno upoštevati naravo, resnost, pogostost ali trajanje, neizogibnost 

bodočega nasilja (Kapur, 2000, Hart 2001). Tveganje za nasilno vedenje je 

vedno (psiho)dinamično in smiselno povezano s situacijo.. 

Strategija ocene je večstopenjski proces (Hart, s sod.2008): delno sodi v klinično 

/izvedensko področje, delno na področje centrov za socialno delo ( v Sloveniji): 

1. Ugotoviti je potrebno, ali kot dejavnik tveganja obstaja motivator , kjer je 

nasilje za osebo  dostopna, privlačna  možnost. Npr:  osebi, ki ima težave 

v intimni zvezi  je tako nasilje povsem sprejemljiv način izražanja jeze in 

frustracije  

2. drugi dejavnik tveganja je desinhibicija nasilja; to pomeni, da se oseba 

slabše kontrolira in ne čuti potrebe po kontroli 

3. tretji dejavnik tveganja so oviralci, ki bistveno znižujejo učinkovitost 

tretiranja nasilnosti, npr. impulzivnost, moten odnos do avtoritete, ki 

pomembno ovira vključevanje v terapijo itd- 

4. Ni enotne strategije procesa ocene, ampak mora biti individualizirana – 

kar je ustrezno za eno osebo, ni nujno tudi za drugo. 

Monitoring -  spremljanje tveganja za nasilno vedenje. Je potrebno. Opuščanje 

terminov srečanja je znak , ki opozarja  na možnost ponovnega nasilnega 

vedenja. 

Prav tako je potrebno planiranje varnosti žrtve nasilja, kadar gre za usmerjeno 

nasilje, kot je to npr. nasilje do intimnega partnerja in do otroka/otrok; 

usmerjeno pa je v usposabljanje žrtve nasilja, da se brani in v varne  pogoje 

bivanja. 
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Mednarodna strokovna literatura poudarja, da je uporaba le forenzičnega 

razgovora, psihodinamsko usmerjene metode, ki temelji sicer na visoko 

strokovno vodenem razgovoru z obdolžencem, nezadostna. Izvorno je 

namenjena   nudenju psihoterapevtske pomoči, tako pridobljene informacije pa 

nimajo za izvedensko delo potrebne veljavnosti in zanesljivosti.  V teh primerih  

utemeljeno predvidevamo težnjo pregledovane osebe po pretvarjanju in 

zavajanju, ker naj bi si tako omogočil ugodnejši položaj v procesu. Zato je 

klinično psihološka stroka za potrebe ocenjevanja nasilnega vedenja, predikcije 

nasilnosti, potenciala za nasilno reagiranje in ponovitvene nevarnosti razvila 

ustrezen diagnostičen instrumentarij ( Morey 1991, 1995, 1996, 2007; 

Morey,Hopwood, 2006, Gacono, Evans, 2008, Hare, R.,D.,2003), s katerim 

dosežemo zahtevano ekološko veljavnost ( ko lahko z dobljenimi rezultati 

direktno argumentirano pojasnimo in odgovorimo na vprašanja pravne stroke 

in ne sklepamo le  na osnovi teoretičnega modela). 

Storilci nasilnih dejanj so pogosto bili sami žrtve zlorab, ob katerih  so doživljali  

hud stres in življenjsko ogroženost, ki vpliva  na razvoj možganov (Perry, 2000, 

Schore,2001), predvsem na razvoj tistih delov možganov, ki dozorevajo 

najkasneje in najdalj časa – torej čelnih delov in s tem povezanim z izvršilnim 

funkcionalnim sistemom in osebnostjo v ožjem pomenu besede. Zato 

predstavlja kompleksna analiza izvršilnega funkcionalnega sistema (Hall, 

Sbordone, 1993) nujni sestavni del  vsakega izvedenskega dela, ki obravnava 

nasilje. 

Morda beseda ali dve o izvršilnem (eksekutivnem) funkcionalnem sistemu:  

To je hierarhično najvišji funkcionalni sistem, onto- in filogenetsko najmlajši in  

tudi najbolj ranljiv sistem. Je funkcionalno nadreden kognitivnim sposobnostim 

(pozornost, jezik, spomin, mišljenje...), lahko bi rekli, da je logistična baza 

kognicije. Je temelj zavedanja in regulacije lastne aktivnosti. Med nje sodi  

planiranja, predvidevanja, formiranje in vzdrževanje mentalne strategije, 

postavljanje prioritet, primarna in sekundarna kontrola lastne aktivnosti, 

verbalna regulacija vedenja, čustvena kontrola, zavedanje lastnega vpliva na 

odnos okolice do osebe itd. Z vidika ugotavljanja potenciala za nasilno vedenje, 

ponovitvene nevarnosti, pa so strateškega pomena  informacije o 
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nekontrolirani impulzivnosti, anticipacije posledic lastnega vedenja, planiranje, 

emocionalna kontrola, organizacija aktivnosti. (Golden, Lasley, 2014). 

Strukturo in proces izdelave izvedenskega mnenja  urejajo Splošne smernice za 

opravljanje za opravljanje sodno izvedenskega dela na področju psihologije 

(Šešok s sod., 2019). 

                            Primer 1 
Moški, star 26 let 

Obtožba: rop z ubojem 
Naloga izvedenke:  

 pregleda naj kazenski spis, 
obdolženega, ki se nahaja v  ZKPZ 
Ljubljana, nato pa na podlagi 
informacij, ki se nahaja v spisu o 
nasilju v družini obdolženega 
pove, kako je to nasilje skozi 
daljše časovno obdobje vplivalo 
na osebnost obdolženega. 

 po komunikaciji   s sodiščem 
opravi tudi forenzični klinično 
psihološki pregled 

 
 

                              Primer 2 
Moški, star 24 let 

Obtožba: nasilništvo po prvem odstavku 
296. člena Kazenskega zakonika (KZ-1) ter 
kaznivega dejanja prikazovanja, izdelave, 
posesti in posredovanja  pornografskega 
gradiva  

Naloga izvedenke: 

 Poda naj svoje strokovno mnenje o 
osebnostnih značilnostih 
obdolženega 

 Ali je obdolženi doživel  negativno 
izkušnjo spolen zlorabe v otroštvu in 
bil deležen nasilja 

 Pojasni naj, kakšni so znaki ter 
posledice te izkušnje in v čem se 
kažejo 

 Prav tako naj poda izvedensko 
mnenje o osebnostni strukturi 
obdolženega. 

 
 

 
 

 
  

Komentar: 
Primer 1.:Sodišče postavlja vprašanja v zvezi z osebnostjo obdolženca, ne pa 
tudi v zvezi s ponovitveno možnostjo, v kakšnih situaciji je realno pričakovati 
enak ali podoben nasilni odziv, ne postavlja vprašanj v zvezi s klinično 
psihološko  opredelitvijo nasilja. 
Primer 2: Sodišče je usmerjeno na posledice spolne zlorabe v otroštvu in na 
osebnost preiskovane osebe. 
 
Med osebnostjo storilca in očitanimi nasilnimi dejanji ni enačaja; res pa je, da 
se nasilnost pogosteje povezuje z antisocialno in sociopatsko osebnostno 
motnjo. 
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Primer 1 
Anamneza – povzetek: 
Rojen mladoletni materi in očetu, ki je bil 
izvenzakonski partner otrokove babice 
 
Otrokova mati in otrok živita v hudem 
nasilju , tako da otroka v starosti 2 let CSD 
dodeli babici 
 
Kmalu se jima pridruži (ponovno) otrokov 
oče, ki nadaljuje z vsemi oblikami nasilja. 
Tega nihče ne kontrolira – CSD 
 
Informacij o neprilagiojenosti v VVZ ni. 
 
Primer hudega nasilja – otroka oče odpelje 
k Savi, da z žico priveže za drevo in 
pretepa 
 

Primer 2 
Anamneza- povzetek : 
Rojen materi in očetu albanske 
narodnosti, ki je nasilen in ga materina 
družina ne sprejme . 
 
Mati prepusti otroka svojim staršem;  
 
Družina starih staršev je izjemno 
disfunkcionalna, alkohol, nasilje, otrok je 
bil spolno zlorabljen v starosti 4 let s strani 
družinskega člana 
 
Mati ga kasneje za kratek čas vzame, 
vendar ga zaradi nasilnega moža in 
otrokovega očeta vrne starim staršem. 
 
 Že v VVZ  opazni izbruhi besa, uničevanje 
igrač, napadalen do vzgojiteljice in drugih 
otrok 
 

 

 

  
  

Kometnar: 
Primer 1: CSD zgodaj zazna nasilje v družini, vendar pa se ne posveča storilcu, 
njegovemu potencialu za nasilno vedenje, niti ponovitveni nevarnosti, ko gre 
za jasno predatorsko nasilje s strani otrokovega očeta. Edini ukrep, s katerim 
CSD poskuša zaščititi otroka, je predaja otroka njegovi babici, ne spremlja pa 
nadaljnjega poteka dogodkov, tako da otrok še naprej živi ob nasilnem očetu. 
Ni pravočasne  ocene nasilja .Babica je čustveno topla oseba, ki pa ni kos 
svojemu partnerju. Kljub temu v predšolskem obdobju ni evidentiranih 
vedenjskih odklonov. 

 

Primer 2: Otrok  kaže že v predšolskem obdobju hude vedenjske motnje – 
nasilnost do otrok, vzgojiteljice in predmetov;v družini so zaradi hudega 
nasilja, spolne zlorabe in alkoholizma (tudi babice) prizadete njegove bazične 
potrebe po ljubezni, varnosti; okolje doživlja kot nevarno, nanj se odziva z 
nasiljem, saj je to edini način komunikacije, ki ga pozna v družini. Ni osebe, ki 
bi lahko zadovoljiva njegove bazične čustvene potrebe, tako da osebnostni 
razvoj od najzgodnejšega obdobja poteka deviantno. CSD s tem ni seznanjen. 
Čas za pravočasno analizo nasilja, v katerem otrok živi, obravnavo in zaščito 
otroka je zamujen 
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Primer 1 
Šola: 
Všolanja in prvega razreda se ne spominja 
Kasneje v OŠ uspešen, pretežno sam, razen, 
ko je oče 4-5mes /leto prisoten.  
 
Športno aktiven – boks, nogomet; dokler 
trenira, je umirjen, sicer je v njem nemir 
naraščal 
V srednji šoli, za katero se sam odloči, 
popolnoma odpove 
Nemir v njem tako narašča, da po dveh urah 
odide iz šole – izključen 
 
Prijateljski krog iz OŠ izgubljen 
 
Odšel od doma, brez doma, priložnostna 
dela; občasno se vrača k babici in  tudi k 
materi 
 
Zadolžen 
 
Do kritičnega dne ni bil zapleten v kriminal 
 

Primer 2 

Šola: 

Že v prvem trimestru prvega razreda 
napadalnost do učiteljice in sošolcev 
Nima prijateljev 
 
Ugotovljene motnje branja in ADHD 
 
V starosti 7 let se v obravnavo vključi 
pristojni CSD. 
Zaradi naraščajočih težav,- neobvladljivega 
besa, nasilnega vedenje predstavljen klinični 
psihologinji, kjer je vodljiv (!) 
 
Predlog Komisije za razvrščanje: oddaja v 
rejniško družino ali Mladinski dom; 
zadržano. 
 
Kasneje zaradi nasilja KCM, kjer zaključi OŠ; 
prehodno se nasilnost umiri.  
 
Vrne se v svojo družino, Rudarska šola, 
zaradi disciplinskih problemov in nasilja 
izključen 
 
Po smrti babice pobegne 
 
Živi v Italiji, Švici , Veliki Britaniji 
Preživlja se s priložnostnimi deli, ves čas ga 
spremlja nasilje. Občasno se vrača v 
Slovenijo, v Ljubljano na Metelkovo. 
 
Bali so se ga, dobi nadimek Satan 
 

Komentar 

Primer 1:  V osnovni šoli, ko je bilo njegovo celotno okolje stabilnejše,  ni bilo 
vidnejših vedenjskih težav, razen  naraščajočega nemira. V športni aktivnosti in 
družbi sovrstnikov se je uveljavljal na sprejemljiv način, odšel je tudi njegov oče. 
Z odhodom v srednjo šolo je izgubil svoj sovrstniški krog, njegovo 
nesodelovanje pri pouku je bilo sankcionirano, osebnostno razvoj je krenil v 
deviantno smer. Ni bil deležen ustrezne psihoterapevtske pomoči. 
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Primer 2: Osebnostni razvoj je izrazito usmerjen v diasocialno smer z visokim 
potencialom za nasilno vedenje.   

Na osnovi razgovora z obema pregledovancema ni možno odgovoriti na  
zahteve sodišča v skladu s pravili stroke in v skladu s Smernicami. 

 

Primer 1- klinično psihološki pregled 
Ocena kognitivnih sposobnosti 

 
Navedeni so le odkloni; na področju 
pozornosti ugotavljamo manj stabilno  
vzdrževano pozornost, ki jo je pripisati 
občasnemu impulzivnemu odzivanju 
pregledovane osebe. Ostale komponente 
pozornostnega sistema so v mejah normale. 
 
Verbalni spomin: verbalna učljivost že 
klinično pomembno odstopa od normale, 
retroaktivna inhibicija  - izguba sveže 
naučenih informacij- presega pričakovano 
izgubo. 
 
Formalna intelektualna storilnost je v mejah 
normale. Kvalitativna analiza  kaže na 
odstopanja v operacijah verbalno logičnega 
mišljenja, dojemanje daljnosežnih miselnih 
zvez in odnosov je poenostavljano. 
 

Ocena izvršilnega funkcionalnega sistema 
Dobre sposobnosti planiranja, formiranja 
mentalnih strategij v varnih in 
neobremenjujočih pogojih.  V situaciji, ko 
naleti na težave reagira z impulzivnostjo, 
hudo vznemirjenostjo in nasiljem. Slabo  
prepoznava vpliv njegovih dejanj, vedenja na 
okolico, odnos okolice prepoznava kot 
sovražen  
 
Ocena osebnosti – povzetek 
Slabo diferencirana osebnost, z izrazito slabo 
samopodobo , kjer prevladuje notranja 
negotovost in nizka stopnja 
samospoštovanja. Interes za psihosocialne 
odnose obstaja, vendar  jih ni sposoben 

Primer 2 – klinično psihološki pregled 
Ocena kognitivnih sposobnosti 

 
Intelektualna storilnost  na  zgornji meji 
povprečja 
 
Težje dojema daljnosežnejše miselne zveze 
in odnose ter nagiba k praktično danemu,  
pomembno manj fleksibilen. 
 
Ocena izvršilnega funkcionalnega sistema: 
Odkloni predvsem v centralni kontroli, kar se  
kaže v hipolastični realitetni kontroli. 
 
Manjša učinkovitost kompleksnih strategij, 
zato odpoveduje v doseganju svojih ciljev. 
Verbalno logično mišljenje je manj 
učinkovito, nagiba k dojemanj daljnosežnih 
miselnih zvez in odnosov. 
Uvidevnost do svojega vedenja  in odnosa do 
okolice je pomembno znižana 
 
Ocena osebnosti – povzetek: 
Samopodoba je šibka, z nizkim 
samospoštovanjem, intenzivna notranja 

negotovost in nizko samospoštovanje.  
Živel je v pogojih hudega nasilja s strani 
starega očeta, nato biološkega očeta  ob 
babici osebnostno šibki babici; posledično ni 
mogel razviti primarne čustvene navezave. 
Tako ni mogel razviti  jasne notranje 
trdnosti, samozavesti in občutka lastne 
vrednosti in čustvene sprejetosti.  
Egocentrično je usmerjen nase in vidi  svojo 
vrednost , ugled, zlasti pa moč v svojem 
psihosocialnem okolju  v smislu doseganja 
strahospoštovanja okolice, postavljanja 
lastnih pravil , ki jih nefleksibilno sledi, tudi z 
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vzpostavljati, še manj vzdrževati.  
 
Huda osebnostna motnja s karakteristikami 
borderline in paranoidnega tipa. 
 
 

nasiljem, tako fizičnim kot psihičnim 
nasiljem, podrejanjem. Pri tem si izbira 
osebe, ki jih je možno podrediti, običajno 
šibkejše od njega.  
Vsako oviro na poti realizacije svojih ciljev 
doživi kot provokacijo, na katero reagira z 
nasiljem – fizičnim ali psihološkim. 
Postavljanje omejitev, zahtev, ki jih ne 
sprejema, pobujajo nasilne odzive. Izkazuje 
interes za psihosocialne odnose – pod 
njegovimi pogoji. 
 
Osebnostna motnja, v kateri prevladujejo 
karakteristike narcisistične osebnosti v 
smislu primarnega narcisizma z disocialnimi 
elementi, je usmerjen vase in energetsko, pa 
tudi intelektualno dobro opremljen.  
 

 

Kometnar:  

Primer 1: Integracija vseh informacij  kaže na hudo osebnostno motnjo 

mešanega tipa s prevladujočimi borderline in paranoidnimi karakteristikami. 

Glede na statične dejavnike tveganja in negotove dinamične dejavnike 

(psihoterapevtska obravnava potenciala za nasilno vedenje, učenje 

konstrukltivnih strategij razreševanja težav in končno psihoanalitično 

orientirana psihoterapija), je možnost nasilnega odzivanja  v pogojih, ko bi se 

čutil ogroženega, višja. 

Primer 2:  Integracija vseh informacij kaže na narcisistično motnjo malignega 

tipa z elementi disocialnosti.  Glede statične in dinamične dejavnike tveganja, 

osebnostno strukturo, je  možnost ponovitvenega nasilnega vedenja visoka. 

 

Delo v primeru izvedenskega dela se pomembno razlikuje od dela izvedenca, 

saj je delo prvega namenjeno iskanju pomoči pacientu, klientu, izvedenec pa 

deluje kot pomočnik sodišče in odgovarja na vprašanja sodišča. Pri tem pa mora 

upoštevati pravila stroke in etike, opredeljene v smernicah, ki jih je slovensko 

klinično psihološko izvedenstvo.  
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