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Forfatteren:
Abid Q. Raja (29) er
advokatfullmektig. Som en del av
sin MSc-grad i psykologi ved
Oxford University har han
gjennomført en undersøkelse om
norske dommere og
vitnepsykologi.

VG Nett  Nyheter  Meninger  Artikkel

Vitnepsykologi og
rettssikkerhet
Publisert 12.11.04 - 11:23, endret 12.11.04 - 11:26 (VG)

Vitnepsykologien lærer oss hvordan vitner kan ta feil,
både med hensyn til når vitner observerer en
hendelse, hvordan vitner glemmer eller får forandret
hukommelsen av en hendelse, og hvordan vitner kan
bli forledet.

Selv om øyenvitnepsykologer og forskere
har konkludert med at vitneforklaringer
beheftet med feil er den ledende årsaken til
justismord, viser mange undersøkelser
samtidig at vitneforklaringer er svært
avgjørende under rettssaker. Lite er mer
overbevisende mht. skyldspørsmål enn et
vitne som peker på den mistenkte.

Dommere skal på vegne av samfunnet
avgjøre både straffesaker og sivile saker.
Dommere, som lovens håndhevere, må
borge for rettssikkerhet. Paradoksalt nok er dommeres kunnskap innen
vitnepsykologi - det mest essensielle beviset under rettssaker - kun blitt
testet to ganger på en vitenskapelig måte. Den første undersøkelsen ble
gjennomført i USA, den andre i Oslo og Trondheim. Begge undersøkelsene
stilte 14 essensielle spørsmål innen vitnepsykologi til dommere.

Begrenset kompetanse

Undersøkelsene har vist at så vel norske som amerikanske dommere har
begrenset kompetanse innen vitnepsykologi. Alt i alt hadde norske
dommere 54 prosent korrekte svar, men amerikanske kolleger hadde 55
prosent. Det var så å si ingen signifikante forskjeller mellom disse to
dommergruppene.

Resultatene viser videre at faktorer som alder, kjønn, rettsinstans, fartstid
som dommer eller tidligere erfaring har ingen innbyrdes sammenheng med
bedre kunnskap innen vitnepsykologi. Det vil altså si at dommere med
lengre erfaring ikke nødvendigvis gjør det bedre enn dommere med kortere
erfaring, og faktorer som kjønn og alder spiller heller ingen avgjørende rolle
for dommernes kunnskap om vitnepsykologi.

Et av de 14 spørsmålene som dommere i Norge ble stilt, omhandlet
menneskelig hukommelse. Den kjente forskeren Ebbinghaus' forskning,
som ledet til den verdenskjente hukommelseskurven, viser hvordan
menneskelig hukommelse fungerer. Funnene viser at graden av
hukommelsestap for en hendelse er størst rett etter hendelsen og jevner
seg ut med tiden.

Vitners selvsikkerhet

Det er imidlertid ikke bare menneskelig, men også nødvendig å glemme for
at en skal være i stand til å imot ny informasjon. Paradoksalt nok kan
hukommelsen kun fungere dersom vi er i stand til å glemme. Hjernen er
ingen ubegrenset harddisk, den krever konstant sletting eller i det minste
bortlagring for å evne å huske nye ting. På dette spørsmålet om
menneskelig hukommelse var kun 25 prosent av de norske dommere og 31
prosent av amerikanske dommere klar over at graden av hukommelsestap
for en konkret hendelse er størst rett etter at hendelsen har funnet sted, og
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jevner seg ut med tiden.

Et annet spørsmål i undersøkelsen omhandlet vitners selvsikkerhet. Vitner
kan opptre mer eller mindre selvsikkert, og det er en vanlig misoppfatning
at personer som opptrer med stor grad av selvsikkerhet, sjelden tar feil.
Forskere har altså ikke funnet noen sammenheng mellom vitners
selvsikkerhet og deres evne til å ha rett. Dommere viste seg imidlertid
heller ikke å vite dette, idet kun 23 prosent av de norske og 34 prosent av
de amerikanske dommerne svarte korrekt.

Etter som dommerundersøkelsen avdekker begrenset kunnskap blant
dommere innen vitnepsykologi, kan det være på sin plass å reise
spørsmålet om individuell rettssikkerhet kan garanteres. Hvordan kan en
garantere rettssikkerhet når dommernes kunnskap om et av de viktigste og
mest vektlagte bevis er av begrenset omfang? I forlengelsen av dette kan
en sette spørsmålstegn ved allerede avsagte dommer, og en kan i lys av
undersøkelsen også reise spørsmålet om gjenopptagelse av straffesaker.
Imidlertid trengs det mer forskning på dette området før endelige
konklusjoner kan trekkes.

Utdannelse

En kortsiktig og svært kostbar løsning for å forebygge mot begrenset
kunnskap innen vitnepsykologi kan være økt bruk av ekspertvitner i
rettssalene, hvor øyenvitneeksperter kan forklare rettens medlemmer
hvordan vitner kan ta feil. En mindre kostbar prosess er å utarbeide
materiale særlig til lekdommere i rettssalene, som kan gi en oversikt over
og forklaring av de sikreste vitnepsykologiske funnene.

Den langsikte løsningen ligger imidlertid i utdannelse av nåværende og
fremtidige jurister. Norske dommere er svært opptatt av vitnepsykologi, og
77 prosent av de spurte norske dommere etterlyste selv mer kunnskap om
feltet. Dommere ser også vitnepsykologi som et høyst nødvendig fag for
praktiserende jurister, og mer enn 90 prosent av de spurte norske
dommere foreslår at dagens jusstudenter bør undervises i vitnepsykologi.
Vitner har som sagt en svært overbevisende kraft overfor jurymedlemmer,
lekdommere, og ja, også dommere. Dette sett sammen med det faktum at
vitner kan lyve med overlegg, kan ta feil eller kan ha blitt misledet, reiser
spørsmål om hvordan en kan forebygge mot justismord, og hvordan en kan
styrke rettssikkerheten. Uten tvil er kunnskap innen vitnepsykologi
nødvendig.

Med bakgrunn i dette burde dommernes etterlysning imøtekommes av
juridiske fakulteter landet over. Dommere, som er landets lovbeskyttere og
-utøvere, burde bli hørt ved fastsettelsen av studietilbudet ved juridiske
fakulteter.
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