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Pričanje očividcev
Natančnost in verodotojnost
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 The Innocence Project, 2014: 321 primerov oprostilnih sodb s 

pomočjo DNK dokazov.

• Obsojenci so v povprečju preživeli 14 let v zaporu.

• Deve tretjini napačnih obsodb je posledica zmotnega 

pričanja.

 Zakaj prihaja do napačnih obsodb?

• Policisti pretirano zaupajo izjavam prič (Kebbell and Milne, 

1998).

• Prepričanje, da sta samozavest in verodostojnost pričanja 

povezani, je splošno razširjeno.

– V pravosodju prevladuje prepričanje, da je gotovost priče 

indikator točnosti (Weber et al, 2004).

– Ugotovitve psihologov: korelacija med gotovostjo in 

točnostjo znaša le 0,3 (Krug, 2007).

Pričanje očividcev – zakaj je tema pomembna?
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 Kaj vpliva na točnost izpovedi prič?

• Daljša ko je izjava, višja je točnost pričanja.

• Razdalja med storilcem in pričo.

• Pozicija priče.

• Občutki ogroženosti priče.

– Opazovalec in vpletena priča.

• Podobnost med storilcem in pričo (npr. ista rasa, spol, starost).

 Pravilo 10-12 sekund

Priča, ki hitro idetificira storilca, je v povprečju bolj verodostojna, kot 

oseba, ki potrebuje več časa (Dunning and Perretta, 2002).

Verodostojnost pričanja
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Ključne lastnosti spomina

 V sodnih postopkih ije pričanje še vedno najpogostejši dokazni vir.

V pravosodju in policiji je le malo znanega o raziskovalnih 

ugotovitvah na področju spomina.

 Ključne lastnosti človeškega spomina:

1. Spomin je zapis osebnih izkušenj z resničnostjo.

Izkušnja je produkt interakcije med zavestjo in resničnostjo.

2. Spomini so vzorci izkušenj.

Spomini na specifične izkušnje so časovno-kompresirani 

povzetki , ki vsebujejo vzorce celotne izkušnje. Tako niso 

popolni posnetki izkušnje.
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Ključne lastnosti spomina

3. Spominanje je konstruktivni duševni proces.

Spomini vsebujejo splošno znanje o izkušnjah in o njihovem 

pomenu. Tako spomini vključujejo splošno avtobiografsko 

znanje (izobraževanje, poklic, prijatelji, družina, življenjske 

izkušnje …).

4. Spomini so del sedanjosti.

Spomini so odvisni od konteksta sedanjosti - od konteksta v 

katerem so priklicani (čustva, prepričanja, znanje, socialno in 

kulturno okolje).

Zaradi teh lastnosti so spomini netočni, predvsem kar zadeva 

podrobnosti. Bistveni deli spominov so bolj natančni.
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Eksplicitni spomin

Dolgoročni 
spomin

Eksplicitni, opisni, 
zavestni
spomin

Epizodični spomin

(dogodki)

Semantični spomin

(Dejstva, pomeni, 
koncepti in znanje o 

zunanjem svetu)

Implicitni, 
proceduralni, 

nezavedni spomin

- Opravila
- Gibanje
- Spretnosti
- Latentni spomin
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Pomembna odkritja: krivulja pozabljanja

1885, je Hermann Ebbinghaus 

predstavil idejo o eksponentni 

naravi spomina. 

Krivulja kaže, kako se v času 

izgubljajo informacije, če si ne 

prizadevamo, da bi jih ohranili.

Ebbinhaus je študiral spominjanje 

nesmiselnih zlogov (npr. WID, 

ZOF). Testiral je samega sebe in 

beležil rezultate.

– Prezrl je razliko med 

smiselnimi in nesmiselnimi 

spomini.
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Pomembna odkritja; od konteksta odvisen spomin

 Spominski priklic je boljši, ko so informacije iz časa 

vkodiranja na voljo tudi v času priklica (Tulving & 

Thomson, 1973).

– Če vkodiramo spomine pod določenimi pogoji, jih 

bomo lažje priklicali pod istimi pogoji.

• Čustvene okoliščine,

• Prostorske okoliščine,

• Zdravstvene okoliščine.
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Pomembna odkritja; od konteksta odvisen spomin

 Ekperiment: potapljači se naučijo in prikličejo iz 

spomina seznam besed v dveh ločenih okoljih – pod 

vodo in na plaži.

• Rezultati: spomin na seznam besed, ki je bil 

naučen pod vodo, je bil natančnejši, če so 

potapljači priklicali spomin pod vodo. Podobno 

se je zgodilo z besedami naučenimi na plaži 

(Godden and Baddeley, 1975).

• Kognitivni intervju!
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 V Freudovi teoriji potlačitve zavest samodejno 

izrine travmatične spomine iz spomina, da 

prepreči pojav preplavitev z anksioznostjo.

 Neprijetni spomini so pozabljeni za zavest, a 

še vedno in za vedno obstajajo v 

nezavednem in se manifestirijo v duševnih in 

telesnih težavah.

 Freudova teorija ni bila nikoli znanstveno 

dokazana.

Pomembna odkritja; potlačeni spomini

Page  11

Pomembna odkritja; potlačeni spomini

Današnje raziskave kažejo, da:

• Večina ljudi ne pozabi travmatičnih spominov, razen 

če so zelo mladi ali nezavestni v času dogajanja.

• Pogosto zavestno izrinemo neprijetne spomine, tudi 

spolno zlorabo, kasneje pa se jih lahko spontano 

spomnimo.

• Spomini na dolgotrajne (večletne) zlorabe ne 

izginejo.
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 Spomin je (re)kontrukcija doživete resničnosti, oseba 

poda mnenje o tem, kaj se je zgodilo.

– Izkušnje, znanje, stališča, prepričanja, predsodki, 

motivacija in pričakovanja odločajo o tem, kaj si 

zapomnimo.

 Frederic Bartlett (1932): Vojna duhov – udeleženci so 

poslušali nenavadno zgodbo in se je nato večkrat 

spominjali v različnih časovnih obdobjih po predstavitvi (2 

uri, 2 tedna, 2 meseca, 2 leti).

Pomembna odkritja; konstruktivna narava spomina
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 Vojna duhov, ugotovitve:

• Krajšanje in izpuščanje podrobnosti.

• Uveljavljanje bolj verjetnih razlag dogajanja.

• Dlje časa po predstavitvi zgodbe se pojavi nagnjenost k 

uvajanju novih podrobnosti.

• Daljši, ko so bili intervali med branjem in spominjanjem, manj 

natančen je bil spominski priklic.

• Tisti elementi zgodbe, ki niso bili v skladu s kognitivnimi 

shemami poslušalca, so bili izpuščeni iz obnove, ali pa 

pretvorjeni v, za pripovedovalca, bolj razumljive podrobnosti.

• Vrstni red dogajanja se je spremenil.

Pomembna odkritja; konstruktivna narava spomina
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 Analogija s spominom prič?

– Pričakujemo lahko vse našteto.

– Vpliv čustvenega vznemirjenja.

– V spominu ostanejo predvsem splošni vtisi in čustveno 

obarvani dogodki ter nenavadne, izstopajoče podrobnosti.

Pomembna odkritja; konstruktivna narava spomina
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 Z besedo shema opisujemo miselni 

okvir v katerega shranjujemo vse naše 

znanje o določenih predmetih, 

situacijah, ljudeh … in tudi o sebi. 

 Primer:

– Neznan prostor v katerem še nikoli 

niste bili, hitro spoznate kot kuhinjo.

– Zakaj? Vizualno skeniramo prostore v 

katerih so elementi, ki so tipični za 

vsako kuhinjo: odtok, pipa, miza, stoli 

…

Pomembna odkritja; konstruktivna narava spomina –
kognitivne sheme
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 Spomini so skonstruirani, niso kot posnete kopije 

resničnosti.

 Ljudje konstruiramo spomine, že ko se vkodirajo in 

potem, ko se jih spominjamo.

 Konstruktivno procesiranje: pri priklicu spominov, se 

le-ti spremenijo zaradi obstoječih informacij ali pa 

novih (naknadnih) informacij.

 Zaradi konstruktivne narave spominajanja, je 

nemogoče vedeti, kateri del spomina, če sploh kateri, 

je točen (ustreza predhodno doživeti resničnosti).

Pomembna odkritja; konstruktivna narava spomina
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 Pretekle izkušnje in to, kar smo se naučili iz 

njih, igra pomembno vlogo pri zaznavanju in 

spominjanju resničnosti.

 Spomini so popačeni zaradi predsodkov, 

motivacije in predvsem zaradi čustev. Vse ti 

vplivi prihajajo tudi iz okolja v katerem 

živimo.

 Rožnata retrospektiva – preteklosti se 

spominjamo lepše kot je v resnici bila.

 Predsodek potrjevanja – nagnjenost k 

iskanju, razlaganju, osredotočanju in 

zapomnjenju tistih informacij, ki se 

skladajo z našimi pričakovanji.

Konstruktivna narava spomina
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Učinek Lune

 „To je zaradi polne Lune!" 

 Prepričanje, da obstaja 

povezava med Luninimi 

fazami in vedenjem ljudi.

 Večina verodostojnih 

raziskav ni našla 

povezave. Obenem pa 

večina študij, kjer so 

ugotovili povezavo, temelji 

na resnih metodoloških 

napakah.

Konstruktivna narava spomina – vpliv pričakovanj
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Nezanesljivost pričanja; spomin bliskavice

 Najbolj si zapomnimo vidne podobe ali prizore, a ti so lahko 

spremenjeni ali pa celo povsem izmišljeni.

– Strmoglavljenje tovornega letala Boenig 747 na stanovanjsko 

področje Amasterdama, 1992. 

• Nikakršen posnetek nesreče ne obstaja. Temu navkljub se je 

več kot 50 % udeležencev raziskave zmotno spominjalo 

neobstoječega posnetka nesreče (Crombag, Wagenaar, & van 

Koppen, 1996).

– V Londonu je leta 2005 razneslo avtobus.

• Raziskovalci so vprašali udeležence, če so videli posnetek 

dogodka. Kljube temu, da ta ne obstaja, je 28 (oseb trdilo, da 

so videli neobstoječi posnetek (Ost et al. 2008).
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Zbačilnosti spomina bliskavice:

 Zelo podroben.

 Zelo živ (npr. barve, vonjave).

 Ljudje so zelo prepričani v spomin.

 Pojavljajo se, ko doživimo nepričakovane 

in čustveno vznemirljive dogodke.

 Ti spomini so spremenjeni in popačeni, 

podrobnosti pozabljene.

Osebe se zelo živo spominjajo kontekst, ko 

so prvič slišali za novico (npr. kaj so takrat 

delali, s kom so bili, kje so bili …).

Nezanesljivost pričanja; spomin bliskavice
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 Priča se bolj osredotoči na orožje kot na 

osebo, ki ga drži.

 To vpliva na natančnost opisa storilca, 

saj se priča ali žrtev osredotočila na 

tisto, kar jo je ogrožalo.

 Zakaj se ob prisotnosti orožja pozornost 

preusmeri v orožje?

– Pri napadeni osebi se pojavi bojazen, 

anksioznost zaradi grožnje pred 

poškodbo ali celo smrtjo. Pojavi se 

tunelsko procesiranje informacij.

Nezanesljivost pričanja; fokus na orožje
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 Spomini žrtev ali prič so manj 

natančni in bolj skromni kadar 

je v kaznivem dejanju 

uporabljeno orožje. 

 Učinek je potrjen, a ni nujno 

velik (Fawcett et al., 2013).

Nezanesljivost pričanja; fokus na orožje
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 Izraz „prezrtje spremembe“ se 

nanaša na presenteljive težave, 

ki jih imajo opazovalci pri 

zaznavanju velikih sprememb  

pri opazovanju (Simons & Rensink, 

2005).

 Zaradi prezrtja sprememb 

očividcei ali žrtve spregledajo 

pomembne in očitne podrobnosti 

dogajanja, ali pa celo napačno 

identificirajo storilca.

Nezanesljivost pričanja; fokus na orožje
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Dva glavna vira spominskih popačenj; pripis 
napačnemu izvoru spomina (misattribution)

Učinek zmotne informacije se zgodi, ko je spomin netočen zaradi 

vpliva po-dogodkovnih informacij. 

Pripis napačnemu izvoru spomina je pojav, ko spomin vključuje 

podrobnosti o izvoru informacij, a je napačen. (Schacter & Dodson, 

2001).

Vrste pripisa napačnemu izvoru spomina:

1. Zamenjava virov spomina: oseba pomeša kaj je kje slišala 

in videla. Spomin pripiše napačnemu izvoru.

2. Zmotni spomini: osebna identiteta in odnosi so 

osredotočeni in vezani na izkušnjo, ki se v resnici ni 

zgodila.

3. Kriptomnezija: nezavedni vpliv na spomin zaradi katerega 

se nam spomini zdijo kot sveži, novi. V resnici so stari 

meseca, leta ali celo desetletja.
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Sugestibilnost vodi v spominska popačenja, ki so posledica 

namerne ali nenamerne sugestije.

• Napačne, a verjetne informacije.

• Napačne in namerno posredovane informacije.

• Napačne informacije sprejmemo in vgradimo v spomin, da z 

njimi zapolnimo spominske vrzeli.

• V napačna dejstva verjamemo, da s tem kompenziramo izgubo 

spomina.

• Najbolj ranljivi so:

– otroci in starejši,

– osebe, ki niso razumele dogajanja in so negotove v spomin.

Dva glavna vira spominskih popačenj; sugestibilnost
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Raziskava (Loftus in Palmer, 1974):

 Udeleženci so gledali posnetek promerne nesreče. nato so 

odgovarjali, razdeljeni v 5 skupin. Vsaka skupina je imela drugačno 

vprašanje.

„Kako hitro sta 

vozila avtomobila 

preden sta …

„treščila„

„zadela„

„trčila„

„naletela„

„dotaknila"

… drug v /na  

drugega?„

Sugestibilnost
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Rezultati:

Izbira besed sugestivno vpliva na odgovore in povzroča spominska 

popačenja.

„Kako hitro sta vozila 

avtomobila preden sta …

„treščila„

„zadela„

„trčila„

„naletela„

„dotaknila"

… drug v /na  drugega?

Answers:

66 km/h

62 km/h

61 km/h

54 km/h

51 km/h

Sugestibilnost
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Zaključek

 Spominska obnova prič ni zanesljiva in verodostojna, 

kot to pogovto verjamejo policisti, odvetniki, tožilci …

 Večina zgoraj omenjenih strokovnjakov se ne zaveda 

ugotovitev, ki so bile predstavljene.

 Policisti bi morali še naprej iskati dokazno gradivo, 

tudi če imajo na voljo izjave prič.

 Če stremimo za resnico, potem bi morali upoštevati, 

da običajno ne moremo priti do resnice na preprost 

način. Bližnjice so pogosto varljive in vodijo v slepe 

ulice.

Hvala za pozornost.


