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POVZETEK
Vse odrasle osebe, ki prihajajo v stik z otrokom, ki je žrtev kaznivega dejanja, so dolžne
poskrbeti, da se mu po tem, ko je travmatiziran že zaradi samega kaznivega dejanja, ne
povzročajo še dodatne travme, do katerih bi prišlo zaradi podoživljanja dogodka v kazenskem
postopku. Kadar otrok pred sodiščem nastopa kot priča - žrtev, je navadno prav on edina
relevantna priča, na podlagi izpovedbe katere bodo izdane bodisi oprostilne bodisi obsodilne
sodbe. Kot priča je lahko otrok zaslišan pri katerikoli starosti, pomembno je le, da je sposoben
pričati. Da bo postopek na njem pustil najmanj možnih negativnih posledic, je treba poskrbeti
ne le med postopkom, ampak že prej. Brž ko se storjeno dejanje odkrije, je treba otroka na
njemu primeren način temeljito informirati o tem, kaj ga čaka, ter ga na zaslišanje psihično
pripraviti, kar naj bi primarno bila naloga staršev oziroma skrbnikov. Pomembno je, da čuti
podporo pooblaščenca, morebitnega zagovornika in drugih oseb, ki so mu blizu, ter da se med
njimi vzpostavi trden in zaupljiv odnos. Zelo pomembno, morda celo bistveno vlogo ima pri
zaslišanju zasliševalec (sodnik ali drug strokovnjak), ki mora imeti čut za delo z otroki ter za
način, na katerega bo zaslišanje izvedel, pri čemer je poleg strokovnega znanja pomembno
tudi obvladovanje veščin komuniciranja z otroki in poznavanje odzivanja v posameznih
razvojnih stopnjah. Manjše število obravnav in skrajšanje postopka, otrokom prilagojen
prostor, nenavzočnost javnosti in obdolženca med zaslišanjem in prisotnost osebe, ki ji otrok
zaupa, so bistveni dejavniki, ki pripomorejo k zmanjšanju sekundarne viktimizacije. Poleg
tega k zmanjšanju travmatičnosti in hkrati k učinkovitosti postopka pripomorejo še za delo z
otroki posebej usposobljeni strokovnjaki, večdisciplinarno sodelovanje, namenjeno celostni
obravnavi otroka žrtve, uporaba orodij za zaslišanje, ki otroku pomagajo ubesediti doživeto,
zasliševalcu pa lažje razumeti, sprememba dokaznih pravil ter uporaba avdiovideo
tehnologije. Za ustrezno zaščito je nujno poskrbeti med postopkom in tudi po njem, še zlasti,
kadar otrok ostaja povezan s storilcem.

Ključne besede: kazenski postopek, zaslišanje, otrok priča, otrok žrtev, sekundarna
viktimizacija, spolna zloraba, nasilje v družini

UDK: 343.143(043.3)

SUMMARY
Every adult in contact with a child that was a victim of a crime is responsible to take care of
them, so there are no additional traumas caused by reliving the event at the proceeding itself.
When a child is represented as a witness–victim, their testimony will usually shape the
verdict. A child can be interrogated as a witness at any age, providing they are capable of
doing so. In order for the proceeding to have the least negative consequences, the child has to
be taken care of not only during the proceeding but also before it. As soon as the crime has
been discovered, it is necessary that the child is informed about what they can expect and be
mentally prepared, which is the primary role of the parent or caretakers. It is important that
they feel the support of the representative, possible attorney and other people who are close to
them, so a stable relationship of trust can be built. A very important role at the hearing, maybe
even the most crucial one, is performed by the interrogator (the judge or another
professional), who understands how to deal with children and the hearing, where not only the
professional knowledge is used, but he also has the knowledge on how to handle and
communicate with children in different development stages. A smaller amount of
proceedings, the reduction of the proceeding itself, adapting the room to the child, avoiding
public presence and the presence of the accused, as well as the presence of a person the child
trusts are crucial factors which reduce the effect of secondary victimization. For the reduction
of traumatization and the effectiveness of the proceeding, several factors are key, such as
professionals, who are qualified to work with children, multidisciplinary cooperation, which
help treat the child-victims, the use of interrogation tools, which help the child describe the
events and help the interrogator understand better, the change of evidence rules and audiovideo technology. The proper security needs to be present during the proceeding and after the
proceeding, especially if the child keeps connected with the offender.

Keywords: criminal proceeding, testimony, child victim, child witness, secondary
victimization, sexual abuse, violence in the family

UDK: 343.143(043.3)

1 UVOD
1.1 Opredelitev teme
V zadnjih letih se kot priče v kazenskem postopku vedno pogosteje pojavljajo otroci. Zanje
pričanje predstavlja travmo, saj so postavljeni v situacijo, ki je ne poznajo in je ne razumejo,
hkrati pa čutijo, da tudi sami niso razumljeni s strani odraslih. Sodni sistem je namreč
racionalni sistem, ki je zasnovan za odrasle, zato je skoraj povsem neprimeren za otroke.
Kadar mora otrok nastopiti v kazenskem postopku kot priča ali celo žrtev kaznivega dejanja
zoper njega ali njegove bližnje, je že do začetka kazenskega postopka dvakrat travmatiziran.
Najprej zaradi samega kaznivega dejanja, nato pa še, ko se odloči spregovoriti ali ko njegovo
stisko opazijo drugi. Ko se postopek začne, mu dodaten stres predstavlja še izpovedovanje in
podoživljanje vsega, kar je doživel, in to v njemu tujem, skrajno formalnem okolju.1
Za otroka je sodni postopek nekaj povsem neznanega. V njegov svet vstopajo tuji ljudje, ki
uporabljajo njemu nerazumljiv jezik in dajejo vtis avtoritete, srečuje se s prostori in
razmerami, ki mu niso domači, nanj se zgrnejo posebna pričakovanja čustveno vznemirjenih
svojcev. Zaradi različnih znakov močno dojema pomen postopka in je zbegan glede svoje
vloge. Sluti ali celo že jasno razume odločilnost posledic ter to, da je od njegovega prispevka
odvisna usoda storilca, morda celo bližnje osebe ali obstoj njegove družine. Dodaten pritisk
povzročajo hudi dvomi in čustvena ambivalentnost v zvezi s tem, ali naj razkrije dejanja
bližnjega ali naj zaščiti sebe in hkrati izda osebo, ki jo ima navadno rad. Ve, da se bodo
razmere doma spremenile, pritiski nanj (v zvezi s tem, kaj naj govori) se bodo povečali, lahko
se boji dodatnega kaznovanja.2
V kazenskih postopkih, kjer kot primarne ali sekundarne žrtve nastopajo otroci, gre zlasti za
kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost ali zoper življenje in telo ter za kazniva dejanja
nasilja v družini. Cilj specifične (zakonske) ureditve je otroku v sodnem postopku povzročiti
kar najmanj škode, poleg tega pa tudi, da je vključevanje v proces zanj kar najbolj koristno.
Izogibanje kakršnikoli škodi, ki jo kazenski postopek lahko povzroči, je nedvomno glavna
skrb vseh odraslih in odgovornih, ki so vključeni v tovrstne postopke.3
Iz navedenih razlogov so se v praksi razvile nekatere metode za izboljšanje položaja otroka v
kazenskem postopku (zmanjšanje števila zaslišanj, skrajšano postopanje sodišča ipd.), a kljub
temu še vedno obstaja prostor za dodatno izboljšanje položaja otrok, ki bi ga lahko zapolnili s
prevzemom nekaterih praks iz tujine.

1

Šugman Stubbs Katja, Otrok žrtev - otrok priča v kazenskem postopku, v: Revija za kriminalistiko in
Žmuc Tomori, Martina, Ugotavljanje sposobnosti otrok pri sodelovanju v sodnih postopkih, v: Vloga izvedenca
psihiatra pri ugotavljanju sposobnosti strank v sodnih postopkih; seminar iz forenzične psihiatrije, (Lokarjevi
dnevi), Slovensko zdravniško društvo, Združenje psihiatrov SZD, Ljubljana 2014, str. 11.
3
Žmuc Tomori, 2014, str. 12.
2
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Precej časa je veljalo prepričanje, da otroci niso primerne priče, saj naj ne bi bili sposobni
dajati verodostojnih informacij zaradi zmanjšane sposobnosti pomnjenja, nezmožnosti
razlikovanja med resnico in lažjo ter domišljije, vendar se je z leti uveljavilo stališče, da je
treba vsakega posameznika obravnavati individualno, ne glede na to, ali gre za otroka ali
odraslo osebo. Tudi otroci so namreč sposobni pričati, le spraševanje je treba prilagoditi
njihovi razvojni stopnji.
Kriminalisti ocenjujejo, da so najpogostejše pomanjkljivosti pri obravnavi otrok žrtev
kaznivih dejanj, zlasti spolnih zlorab, naslednje:
- slaba strokovna usposobljenost učiteljev, šolskih svetovalnih delavcev, uniformiranih
policistov, zdravnikov in drugega zdravstvenega osebja za prepoznavanje znakov
zlorab;
- neusklajeno ravnanje posameznikov in služb;
- neustrezni prostori za strokovno obravnavanje zlorabljenih otrok;
- pomanjkljiva tehnična oprema;
- slabo sodelovanje med kriminalistično službo, državnimi tožilci in preiskovalnimi
sodniki;
- večkratno ponavljanje pogovorov z otrokom;
- prisotnost več oseb pri pogovoru z otrokom;
- pomanjkanje kriminalistk;
- prisotnost staršev pri pogovorih;
- večkratno podoživljanje kaznivega dejanja.
Zadnje bi najenostavneje spremenili tako, da bi policijska preiskava imela procesno vrednost.4
Ocenjujem, da je področje obravnave otrok v kazenskem postopku v Sloveniji dobro
raziskano. Največ se s tovrstnimi vprašanji ukvarjajo na področju varnostnih ved, obravnavi
otrok prič in otrok prič - žrtev pa se posvečajo tudi kazenski pravniki. Na to temo sem pri
preučevanju literature najpogosteje naletela na strokovne, znanstvene članke dr. Katje
Šugman Stubbs, dr. Katje Filipčič in dr. Petra Umka.
V magistrskem delu osvetljujem problematiko spolnih zlorab otrok in deloma nasilja v
družini, predstavljam položaj otroka žrtve in s tem ključne priče v kazenskem postopku v
slovenski zakonodaji ter poudarjam pomembnost meddisciplinarnega sodelovanja na tem
področju. Pri obravnavanju tematike nikakor ne moremo mimo tega, da se ne bi vsaj dotaknili
otrokove psihe, njegovega psihološkega in čustvenega odziva na udeležbo v kazenskem
postopku in njegove sposobnosti za pričanje ter kredibilnosti otrokovih izpovedb. Rdeča nit
raziskovalnega dela je zmanjševanje oziroma preprečevanje sekundarne viktimizacije. V
nalogi se osredotočam na zaslišanje otroka, ki je žrtev spolne zlorabe. Posvečam se točkam,
pri katerih menim, da lahko vsi vključeni odrasli veliko pripomorejo k povzročitvi čim manjše
škode, ki bi utegnila biti povzročena otroku. Te točke v procesu zaslišanja so priprava otroka
4

Umek, Peter, Medinstitucionalno sodelovanje pri obravnavi otrok kot žrtev kaznivih dejanj, Inštitut za
psihologijo osebnosti, Ljubljana 2001, str. 205.

2

na zaslišanje, otrokov zastopnik oziroma zagovornik, lastnosti in pristop zasliševalca, način
zaslišanja ter okoliščine, ki zmanjšujejo sekundarno viktimizacijo. Predstavljam tudi nekaj
ukrepov in metod, s katerimi bi lahko še izboljšali trenutni položaj otrok prič - žrtev in s
katerimi se v zvezi s to problematiko soočajo v tujini in bi jih bilo smiselno prenesti tudi v
pravni sistem Republike Slovenije, ter kako zaščititi otroka po končanem postopku, predvsem
kadar gre za storilce, ki ostajajo povezani z njim. Ob koncu dodajam stališča, mnenje in
predloge okrožnega sodnika v zvezi z obravnavanjem otrok v kazenskem postopku z vidika
prakse in o morebitnih možnostih uvedbe metod zmanjševanja in preprečevanja sekundarne
viktimizacije.

1.2 Namen in cilji
Namen raziskovanja je analizirati obravnavo otroka priče - žrtve v kazenskem postopku pred
slovenskimi sodišči in predstaviti različne ukrepe, s pomočjo katerih ga od točke razkritja
kaznivega dejanja pripeljati skozi celoten proces s čim manj negativnimi posledicami, a hkrati
na drugi strani zagotoviti učinkovitost in pravičnost postopka.
Cilj je predstaviti metode, ki so zajete v slovenski zakonodaji in se uporabljajo v slovenski
praksi, namenjene zmanjšanju travme, ki jo doživi otrok, ko mora kot žrtev in s tem ključna
priča nastopiti pred sodiščem ter še enkrat podoživeti, kar je videl ali občutil, ko je bilo njemu
ali njegovim bližnjim povzročeno kaznivo dejanje, ter druge možnosti v zvezi s tem, ki so še
na voljo in o uvedbi katerih bi bilo po mojem mnenju smiselno razmisliti tudi pri nas.

1.3 Opredelitev hipoteze
Preverjala bom naslednje hipoteze:
Hipoteza št. 1: V slovenski zakonodaji in praksi je področje zaslišanja otrok prič - žrtev v
kazenskem postopku dobro urejeno.
Hipoteza št. 2: Pomemben dejavnik pri zaslišanju otok prič - žrtev je medinstitucionalno
povezovanje.
Hipoteza št. 3: Glede na okoliščine in način zaslišanja lahko le-to na otroka pričo - žrtev
deluje travmatično ali razbremenilno.
Hipoteza št. 4: V slovenski zakonodaji in praksi je še prostor za uvedbo ukrepov, ki bi
izboljšali položaj otrok prič - žrtev v kazenskem postopku in zmanjšali sekundarno
viktimizacijo.
Pri raziskovanju bom iskala odgovore na naslednja vprašanja:
-

Kakšen je položaj otroka v kazenskem postopku z vidika zakonodajne ureditve, kakšen je
pomen medinstitucionalnega sodelovanja, psihološki vpliv udeležbe otroka priče - žrtve v
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-

kazenskem postopku ter sposobnost za pričanje in kredibilnost izpovedb, zlasti kadar gre
za spolno zlorabo?
Kakšni so način in metode za zmanjševanje sekundarne viktimizacije otroka, ki pred
sodiščem nastopi kot priča - žrtev spolne zlorabe?
Kakšne ukrepe za izboljšanje položaja otrok v kazenskem postopku bi lahko še uvedli
glede na prakse, ki se izvajajo v tujini?
Kakšne so izkušnje, stališča in mnenja okrožnega sodnika v zvezi z zaslišanjem otrok v
kazenskem postopku?

1.4 Metode dela
Pri raziskovanju so uporabljeni predvsem že zbrani, t. i. sekundarni podatki, zbrani iz
različnih slovenskih in tujih virov, predvsem knjig, učbenikov, strokovnih člankov,
priročnikov, pravnih aktov, uradnih poročil in uradnih podatkovnih ter statističnih baz.
Podatki so pretežno opisne narave. Metodologija raziskovalnega dela je kvantitativna. Med
seboj se prepletajo metoda deskripcije (opisovanja), metoda komparacije (primerjanja) in
metoda kompilacije (citiranje, povzemanje, prevzemanje tujih znanj). Podatki, umeščeni v
deseto poglavje, so pridobljeni iz primarnega vira z metodo nestrukturiranega intervjuja z
vnaprej okvirno pripravljenimi vprašanji, na katera odgovore je intervjuvanec zajel v
spontanem pogovoru.
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2 SPOLNA ZLORABA OTROKA
Dolga leta so spolne zlorabe ostajale neodkrit pojav, saj otrokovim izjavam sploh niso verjeli.
Menili so, da je govorjenje o tem zgolj plod (pre)bujne otroške domišljije. Poleg tega je moč
zaslediti hipotezo, da zlorabljen otrok pravzaprav sploh ni scela nedolžna žrtev, ker je za
spolni stik z odraslo osebo odgovoren tudi sam, saj naj bi storilca k dejanju spodbudil z
zapeljevanjem in manipulacijo.5
Ženske so o svojih izkušnjah s spolnimi zlorabami, katerih storilci so bili sorodniki, prvič
glasno spregovorile leta 1983. Dejstvo, da so na tem svetu očetje, ki posiljujejo lastne hčere,
je za mnoge komaj mogoče, zato strokovni delavci preprosto niso verjeli prijavam spolnih
zlorab, ki so jih podale žrtve sorodnikov. Večinoma je šlo za inceste med očetom in hčerjo.
Možnost incesta ni bila upoštevana niti, kadar so žrtve kazale nerazumljive simptome.6
Otrok je žrtev (in tako zaradi pogostega neobstoja materialnih dokazov v kazenskem postopku
ključna priča) spolne zlorabe, ko »odrasla oseba ali mladostnik zlorabi ali zlorablja otroka za
to, da se spolno vzburi oziroma poteši svojo spolno slo«. Gre za vključevanje otroka v spolne
aktivnosti, ki jih ni sposoben popolnoma razumeti. O spolni zlorabi otroka govorimo, kadar
»nekdo, ki je zrelejši od njega, uporabi svojo moč in vpliv nad otrokom ter izrabi njegovo
zaupanje in spoštovanje, da ga zavede v spolni odnos«.7 Zlorabljeni so lahko celo že dojenčki.
Statistično gledano so v nekoliko manj kot dveh tretjinah zlorabljeni otroci med tretjim in
petim letom starosti, najpogostejše pa so zlorabe otrok, starih med osem in devet let.8
V smislu viktimizacije je otroka moč videti kot popolno žrtev, saj je zlahka dosegljiv, telesno
šibak, psihično in/ali osebnostno nerazvit, nezmožen učinkovite samoobrambe, strukturno
nemočen in vitalno oziroma eksistenčno odvisen od odraslih, ki imajo moč dokaj suvereno
nadzorovati svoje izbire in dejavnosti. 9 Za storilca primernejše žrtve so običajno manj
samostojni, osamljeni otroci, ki bolj iščejo pozornost, ljubezen in izhajajo iz disfunkcionalnih
družin oziroma družin z izkazanimi problemi.10

5

Primerjaj Kanduč, Zoran, Žrtve, viktimizacije in viktimološke perspektive v optiki tranzicije iz moderne v
po(zno)moderno družbo, v: Žrtve, viktimizacije in viktimološke perspektive, Inštitut za kriminologijo pri Pravni
fakulteti Univerze v Ljubljani, Ljubljana 2002, str. 168–169.
6
Pavlović, Zoran, Ali naj trpinčenega otroka obravnava pravna ali terapevtska država, v: Zbornik konference o
delovanju in sodelovanju strokovnih služb na področju preprečevanja zlorab in zanemarjanja otrok, Firs,
Ljubljana 1994, str. 88–89.
7
Frangež, Danijela, Priznanje kaznivega dejanja v primerih spolnih zlorab otrok, v: Osebni dokazi v teoriji in
praksi, Fakulteta za varnostne vede, Ljubljana 2015, str. 45.
8
Bain Ouaine, Sanders Maureen, Ko pride na dan: vodič za mlade, ki so bili spolno zlorabljeni, Svetovalni center
za otroke, mladostnike in starše Co Libri, Ljubljana 1996, str. 15.
9
Kanduč, 2002, str. 168.
10
Vanček, Nataša, Spolna zloraba otrok, URL:
http://www.drustvosos.si/uploads/datoteke/Nata%C5%A1a%20Van%C4%8Dek_Spolna%20zloraba%20otrok.p
df (23. 4. 2019).
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Storilec spolne zlorabe otroka je lahko oseba znotraj družine ali zunaj nje, zloraba pa je lahko
nekontaktna (npr. izkoriščanje otroka za snemanje pornografskih filmov) ali kontaktna (fizični
stik odrasle osebe in otroka z elementi spolnega občevanja).11 V nadaljevanju se osredotočam
na slednjo. Položaj otroka, kadar gre za kazniva dejanja znotraj družine, je mnogo težji, saj se
storilec v veliko primerih po končanem postopku vrne v družino. Drugače je pri storilcih
izven družinskega kroga oziroma osebah, ki so z otrokom v posebnem razmerju. Takšna
dejanja so navadno odkrita takoj, običajno gre za enkratno dejanje, vloga otroka - žrtve pa je
od vsega začetka jasno postavljena, ves čas mu ob strani stoji družina, ki ga ima rada, mu
verjame, ob bok pa mu stopi tudi širša okolica. 12 Storilci so lahko tako moški kot ženske
(vendar je storilk bistveno manj), pripadajo vsem družbenim slojem in vsem družbenim
skupinam. Preden se zloraba odkrije, ta povprečno traja od tri do pet let. 13 Višja državna
tožilka Mirjam Kline ugotavlja, da imajo storilci tovrstnih kaznivih dejanj vendarle nekaj
skupnih točk: po navadi gre za moškega, ki je navezal stik z materami deklic, preko njih je
prišel do njihovih hčera.14
Slovenska kazenska zakonodaja ščiti spolno nedotakljivost tako odrasle osebe kot tudi otroka,
vendar s pomembno razliko – otrok je zaščiten tudi, ko ne nudi odpora do dejanja. Spolne
zlorabe otrok so namreč najpogostejše znotraj družinskih razmerij, kjer storilec zlorablja
otrokovo prisotnost, njegovo navezanost, podrejenost in odvisnost ter mu tako sploh ni treba
uporabiti sile.15
V Kazenskem zakoniku je spolna zloraba otrok inkriminirana v 173. členu »Spolni napad na
osebo, mlajšo od petnajst let« in 174. členu »Kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo
položaja«, umeščena v poglavje Kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost.16
V 173. členu KZ-1 je določeno, da je kaznivo vsako spolno občevanje ali kakšno drugo
spolno dejanje z žrtvijo, mlajšo od petnajst let, pri čemer ni pomembno, ali je storilec drugega
ali istega spola. V naslednjem odstavku gre za kvalificirano obliko opisanega kaznivega
dejanja, zakonodajalec kot žrtev namreč predvideva slabotno osebo, mlajšo od petnajst let, ali
storitev dejanja z uporabo sile, grožnje ali z napadom na življenje in telo otroka. Tretji
odstavek kot storilca opredeljuje učitelja, vzgojitelja, skrbnika, posvojitelja, roditelja,
duhovnika, zdravnika ali druge osebe, ki jim je otrok zaupan v učenje, vzgojo, zdravljenje,
varstvo ali oskrbo. Našteti zaradi zlorabe zaupanja štejejo za kvalificirane storilce kaznivega
11

Mikuš Kos, Anica, Psihosocialni vidik trpinčenja otrok, v: Trpinčenje otrok: kako prepoznavati in preprečevati
fizično in duševno trpinčenje otrok, Meridiana, Ljubljana 1997, str. 52.
12
Pureber, Savica, Kako ukrepata tožilstvo in sodstvo v Republiki Sloveniji pri zlorabi trpinčenih otrok, v:
Trpinčen otrok: kako prepoznavati in preprečevati fizično in duševno trpinčenje otrok, Meridiana, Ljubljana
1997, str. 194.
13
Vanček, 2004.
14
Dokazovanje spolnih deliktov je vedno težavno, 2019, URL: https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/vsrediscu/234616 (24. 5. 2019).
15
Nussdorfer, Vlasta, Zloraba in nasilje s tožilčevega vidika, v: Zloraba in nasilje v družini in družbi, Inštitut za
sodno medicino, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana 2006, str. 119.
16
Kazenski zakonik (KZ-1), Uradni list RS, št. 50/15, 6/16, 54/12, 38/16, 27/17.
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dejanja spolnega napada na osebo, mlajšo od petnajst let. Za razliko od prejšnjih odstavkov
(kjer se za izvršitev dejanja zahteva medtelesni stik) je v četrtem odstavku mišljeno zlasti
vsako spolno ravnanje brez medtelesnega stika storilca in žrtve, na primer masturbacija
storilca pred otrokom. Za protipravno dejanje pa ne gre, kadar je dejanje storjeno z osebo
primerljive starosti in kadar ni očitnega nesorazmerja v telesni in duševni starosti. V takem
primeru ne gre za zlorabo.17
Naslednji, to je 174. člen KZ-1, določa, da gre za kaznivo dejanje spolne zlorabe, kadar
storilec zlorabi svoj položaj in tako pripravi osebo drugega ali istega spola, ki mu je podrejena
ali je od njega odvisna, do spolnega občevanja ali da stori oziroma trpi kakšno drugo spolno
dejanje. V tem primeru torej ni starostne omejitve, kot je za žrtev določena v 173. členu. Žrtev
je lahko odrasla oseba, otrok ali celo dojenček, vendar je, če žrtev še ni dopolnila starosti
petnajst let, dejanje kot kvalificirana oblika kaznivega dejanja zajeto v drugem odstavku 173.
člena. Prav tako ni pomembno, ali gre za aktivnega moškega storilca ali aktivno žensko
storilko, bistveno je, da gre za spolno dejanje z družbeno podrejeno osebo v povezavi z
zlorabo žrtvinega zaupanja storilcu. Za zanesljivo kazenskopravno varstvo izhajamo iz
predpostavke, da gre za tako spolno ravnanje v smislu tega člena v primeru medtelesnega
stika storilca in žrtve ter tudi kadar tega stika ni. Drugi odstavek predstavlja kvalificirano
obliko kaznivega dejanja, ki kot storilca opredeljuje učitelja, vzgojitelja, skrbnika,
posvojitelja, roditelja, ki ji je oseba zaupana v učenje, vzgojo, varstvo in oskrbo.18
Spolna zloraba torej ni zgolj prisilni spolni odnos, ampak tudi otipavanje otrokovih spolnih
organov, siljenje otroka, naj se dotika spolnih organov odraslega, samozadovoljevanje pred
otrokom, siljenje otroka h gledanju pornografskega gradiva in k navzočnosti pri spolnih
odnosih odraslih. Sem sodi tudi otroška prostitucija.19

17

Povzeto po Korošec Damjan, Filipčič Katja, Zdolšek Stojan, Veliki znanstveni komentar Kazenskega zakonika
(KZ-1), 1. knjiga (od 100. do 176. člena), Pravna fakulteta univerze v Ljubljani in Uradni list Republike Slovenije,
Ljubljana 2018, str. 1013–1031.
18
Prav tam, str. 1062–1070.
19
Vanček, 2004.
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3 NASILJE NAD OTROKI V DRUŽINI
Čeprav je v javnosti pogosto moč zaslediti prepričanje, da nasilje v družinah narašča,
Kraljićeva meni, da ni tako. Strinja pa se, da je naraslo število kazenskih ovadb, k čemur po
njenem mnenju prispevata uzakonitev kaznivega dejanja nasilja v družini leta 2008 z novelo
KZ-1 in z istega leta sprejetim Zakonom o preprečevanju nasilja v družini (ZPND) ter
sprejetje Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini 2009–2014.20
Opredelitev tega, kaj nasilje nad otroki sploh je oziroma do kam sega, se skozi leta vidno
spreminja – tisto, kar je bilo generacijo ali dve nazaj povsem sprejemljiva oblika
discipliniranja otrok, je danes lahko že precej sporno ravnanje, v relativno bližnji prihodnosti
pa utegne postati povsem nedopustno. Opredelitve nasilja nad otroki so tako v teoriji kot v
praksi precej različne.21
ZPND nasilje v družini definira kot vsako uporabo fizičnega, spolnega, psihičnega ali
ekonomskega nasilja enega družinskega člana proti drugemu družinskemu članu oziroma
zanemarjanje ali zalezovanje žrtve ne glede na starost, spol ali katerokoli drugo osebno
okoliščino žrtve ali povzročitelja nasilja, in telesno kaznovanje otrok. 22 V nadaljevanju vsako
od naštetih oblik nasilja še posebej opisuje.
Nasilje v družini je v KZ-1 kot samostojno kaznivo dejanje določeno v 191. členu, uvrščeno v
poglavje Kazniva dejanja zoper zakonsko zvezo, družino in otroke. Objekt varstva tega člena
je družina. V prvem odstavku so alternativno našteta izvršitvena ravnanja, in sicer kaznivo
dejanje stori, kdor:
-

z drugim grdo ravna,
drugega pretepa,
z drugim kako drugače boleče ali ponižujoče ravna,
drugega z grožnjo z neposrednim napadom na življenje in telo preganja iz skupnega
prebivališča ali mu omejuje svobodo gibanja,
drugega zalezuje,
drugega prisiljuje k delu ali opuščanju dela,
kako drugače omejuje enake pravice drugega ter ga z navedenimi izvršitvenimi
ravnanji spravlja v podrejen položaj.23

20

Primerjaj Kraljić, Suzana, Razveza staršev kot oblika psihičnega nasilja nad otroci, v: Nasilje v družini:
Kazenskopravni, kriminalistični in kriminološki problem, Fakulteta za varnostne vede, Pravna Fakulteta,
Ljubljana 2010. str. 84-85.
21
Kanduč, 2002, 169.
22
Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND), Uradni list RS, št. 16/8, 68/16, 54/17, 3. člen.
23
Korošec in drugi, 2018, str. 263–169.
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Poleg v družinski skupnosti lahko do izvršitve tega kaznivega dejanja pride tudi v drugi
trajnejši življenjski skupnosti, v družinski skupnosti, ki je razpadla, ali v trajnejši življenjski
skupnosti, če je dejanje z njo povezano, torej v širši družinski skupnosti.24
Pred uvedbo KZ-1 je bilo dejanje nasilja v družini zajeto v kaznivem dejanju nasilništva
(poglavje Kazniva dejanja zoper javni red in mir), ki je kot možne načine izvršitve kaznivega
dejanja določalo hude žalitve, grdo ravnanje, delanje nasilja in ogrožanja varnosti, s čimer je
storilec v družini povzročil ogroženost, zgražanje in/ali prestrašenost. Dejanje je preraslo v
kvalificirano obliko, če ga je izvršilo več oseb, če je prišlo do hudega ponižanja več oseb ali
če je bila povzročena lahka telesna poškodba. S spremembo zakona in z zvišanjem zaporne
kazni za storilca se je prenesla tudi stvarna pristojnost sodišč za odločanje z okrožnih na
okrajna sodišča (enako, kot je stvarna pristojnost določena za kazniva dejanja v zvezi s
spolnim nasiljem), razen če je kaznivo dejanje povezano z razpadlo družinsko skupnostjo ali
drugo trajnejšo življenjsko skupnostjo, za katero je predpisana nižja kazen (do treh let
zapora).25
Poleg oblik nasilja, kjer je otrok neposredna žrtev kaznivih ravnanj, utegne biti t. i.
sekundarna žrtev, kadar se nasilje ne izvaja neposredno nad njim. ZPND določa, da so žrtve
nasilja v družini otroci, ki so prisotni pri izvajanju nasilja nad drugimi družinskimi člani ali
živijo v okolju, kjer se izvaja nasilje.26 Pogost primer posrednega trpinčenja otrok je razveza
staršev, ki ne pomislijo, da »vojna« med njimi močno vpliva na otroka.27 V takih primerih
lahko razveza staršev pomeni izvajanje psihičnega nasilja nad otroki, še zlasti če pride do
ščuvanja otroka s strani enega starša proti drugemu in se nadaljuje z morebitnimi
provokacijami pri izvajanju stikov.28

24

Korošec in drugi, 2018, str. 258–262.
Primerjaj Gregorc Puš, Alenka, Problematika nasilja v družini z vidika sojenja, v: Nasilje v družini:
kazenskopravni, kriminalistični in kriminološki problem, Fakulteta za varnostne vede, Ljubljana 2010, str. 71–72.
26
4/2 člen ZPND.
27
Kraljič, 2010, str. 87.
28
Prav tam, str. 90.
25
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4 DOKAZOVANJE KAZNIVIH DEJANJ SPOLNE ZLORABE
IN NASILJA V DRUŽINI
Za dokazno sredstvo v kazenskem postopku lahko štejemo vse, kar je mogoče obravnavati kot
vir spoznanja resnice o obstoju kakšnega določenega dejstva, razen če so z zakonom izrecno
prepovedana ali omejena (v nasprotju z določbami Zakona o kazenskem postopku ali
pridobljena s kršitvijo človekovih pravic). V teoriji jih delimo na personalne (osebne) in
materialne dokaze. V kategorijo t. i. osebnih dokazov sodijo izpovedba obdolženca,
izpovedbe prič ter izvidi in mnenja izvedencev, materialni dokazi pa so ogled, rekonstrukcija,
listine in tehnični posnetki.29 Slednjih dokazov v primerih spolnih zlorab otrok in nasilja nad
njimi navadno ni, drugi dokazi, kot so denimo vedenjske spremembe otroka, pa so vse prej
kot zanesljivi.30 Razlogi za pomanjkanje materialnih dokazov so predvsem:
-

način izvršitve kaznivega dejanja (dolgotrajnost izvrševanja in odsotnost fizične sile),
pozna prijava (povprečno pride do prijave šele po dveh letih od storitve),
kraj storitve (navadno zaprti prostori, domače okolje).31

Obdolžencu je kot subjektu kazenskega postopka zagotovljena možnost do uveljavljanja
pravice do obrambe, po drugi strani pa s svojim zagovorom predstavlja dokazno sredstvo.
Izreče se lahko o vseh okoliščinah, ki ga obremenjujejo, in navede vsa dejstva, ki so v korist
njegove obrambe. Njegova izpovedba se od izpovedbe priče razlikuje v tem, da gre pri slednji
za pričanje o preteklih dogodkih, ki jih zaznava na podlagi lastne čutne zaznave ali tuje
zaznave, za katero je izvedela po pripovedovanju drugih prič. Pričanje priče je vir spoznanja
za ugotavljanje dejstev, ki so pomembna za presojo kaznivega dejanja. Sodišče pričo najprej
pozove, naj pove vse, kar o zadevi ve, nato ji postavi posamezna vprašanja, in če je treba, se
opravi dejanje prepoznave. Če je priča mladoletna oseba, je treba zaslišanje izvesti obzirno,
na način, da to ne bi povzročilo škodljivih posledic zanjo (o tem več v nadaljevanju). Kadar je
treba razjasniti strokovna vprašanja, sodišče kot pomoč pri izvajanju svoje funkcije postavi
izvedenca. Predmet izvedenstva določi tako, da izvedencu postavi konkretna vprašanja, ta pa
po opravljenem izvedenskem delu sodišču poda v skladu s pravili stroke pripravljen izvid, ki
je opis pregleda predmeta izvedenstva, in mnenje, ki je izvedenčeva strokovna presoja tega,
kar je ugotovljeno na podlagi izvida.32 V primerih zaslišanja otrok se najpogosteje postavi
izvedenec psihiatrične stroke, ki ugotavlja sposobnost otroka za pričanje in razumevanje
pravil postopka ter posledic postopka.33

29

Povzeto po Dežman Zlatan, Erbežnik Anže, Kazensko procesno pravo Republike Slovenije, GV Založba,
Ljubljana 2003, str. 555.
30
Umek, Peter, Kako dobre priče so zlorabljeni otroci ali kako dobri spraševalci so preiskovalci, v: Revija za
kriminalistiko in kriminologijo, let. 60, št. 1 (2009), str. 16.
31
Frangež, Danijela, (2016), URL: http://www.varensvet.si/doc-dr-danijela-frangez-predstojnica-katedre-zakriminalistiko-univerza-v-mariboru-fakulteta-za-varnostne-vede/ (24. 5. 2019).
32
Dežman in Erbežnik, 2003, str. 555–591.
33
Žmuc Tomori, 2014, str. 13.
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Ko pride do razkritja spolne zlorabe otroka, to policiji najpogosteje prijavi mati žrtve, center
za socialno delo, oče ali druga oseba, ki je zlorabo razkrila ali ji je zanjo povedal otrok sam.
Raziskava kaže, da zlorabo najpogosteje razkrije otrok sam, najtežje jo je razkriti, kadar se
storilec in žrtev poznata že od prej ali kadar zloraba traja dlje časa (zlasti kadar je storilec
družinski član).34
V postopku dokazovanja se pridobivajo tudi izpovedi oseb (npr. soseda, ki je slišal jok,
socialne delavke, ki se ji je otrok zaupal), ki potrjujejo žrtvino izpoved. Frangeževa poudarja,
da je ključno, da se te osebe ne umaknejo in da pričajo tudi kasneje v sodnem postopku. »Za
obsodilno sodbo so pomembni predvsem žrtvina izpoved o spolni zlorabi, izvedensko mnenje,
v katerem izvedenec poda mnenje, ali je otrok doživel spolno zlorabo, in prisotnost
materialnih, osebnih in posrednih dokazov.«35
Prepričanje, da je nasilje nekaj sramotnega, o čemer se ne govori, ter strah žrtve pred
maščevanjem storilca sta glavna razloga, da večina nasilnih ravnanj zoper otroke ostane za
štirimi stenami, edini priči sta le žrtev in storilec. Tako izpoved žrtve ostane edini dokaz v
kazenskem postopku.36
Ko žrtev ne more več trpeti nasilnega ravnanja in poda kazensko ovadbo, navadno zelo
natančno opiše dogodek (datum, uro, izrečene žaljivke, povzročeno fizično nasilje), ko pride
do preiskave, pa se pogosto dejanja ne spominja več tako zelo natančno, z izjemo tistih dejanj,
ki huje odstopajo od ustaljenega nasilnega ravnanja. Zaradi dolgotrajnega ponavljajočega se
vzorca nasilnega vedenja žrtve velikokrat posamezne dogodke med seboj pomešajo, na glavni
obravnavi se odrečejo pričanju (na podlagi pravne dobrote privilegirane priče), včasih že pred
tem vlagajo predloge za odpravo pripora storilca oziroma ukrepov prepovedi približevanja.
Če v fazi preiskave ni drugih dokazov, žrtev pa se odpove pričanju, državni tožilec odstopi od
pregona, če do tega pride kasneje v kazenskem postopku, mora sodišče zaradi pomanjkanja
dokazov izreči oprostilno sodbo. 37 Tako pride do začaranega kroga nasilja iz zlorab, v
katerega so nemalokrat posredno ali neposredno kot priče ali celo žrtve vključeni tudi otroci.

34

Frangež, 2016.
Prav tam.
36
Gregorc Puš, 2010, str. 78.
37
Prav tam.
35
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5 OTROK KOT PRIČA V KAZENSKEM POSTOPKU
Konvencija o otrokovih pravicah v 1. členu določa, da je »otrok vsako človeško bitje, mlajše
od osemnajst let, razen če zakon, ki se uporablja za otroka, določa, da se polnoletnost doseže
že prej«.38 V slovenski zakonodaji se za poimenovanje otroka uporablja več različnih izrazov:
mladoletna oseba, oseba, mlajša od petnajst let, mladoletnik, mladoletni oškodovanec. 39
»Priča pa je oseba, za katero je verjetno, da bi lahko kaj povedala o kaznivem dejanju,
storilcu in drugih pomembnih okoliščinah obravnavanega dejanja, in jo je sodišče pozvalo,
da o tem izpove.« To je lahko vsaka fizična oseba, ki je sposobna pred sodiščem podati
razumno izjavo. Zakon o kazenskem postopku nobene kategorije oseb že vnaprej ne določa
kot absolutno nesposobne priče, tako lahko pričajo tudi otroci, če so sposobni dojeti pomen
pričevanja in verodostojno izpovedati o pomembnih dejstvih. Vendar pa lahko mladoletno
osebo štejemo za relativno nesposobno pričo, če glede na svojo starost in duševno razvitost ne
more razumeti pomena pravice, da ni dolžna pričati (razen če obdolženec to izrecno
zahteva).40
Zaslišanju otrok kot prič se sodniki izogibajo v vseh kazenskih postopkih. Če se le da,
dokazujejo kazniva dejanja s pomočjo polnoletnih prič. Otroci se zaslišujejo navadno le,
kadar so sami žrtve kaznivih dejanj, v takih primerih gre predvsem za spolne zlorabe in
nasilje v družini. Pri »običajnih« kaznivih dejanjih (tatvine, ropi ipd.) so otroci priče le
izjemoma, pove sodnica Višjega sodišča v Ljubljani Marjeta Švab Širok.41

5.1 Zakonodajna ureditev
Enako kot za odrasle priče se tudi za otroke uporabljajo splošne določbe o pričah iz ZKP42,
nekatere določbe pa se nanašajo posebej na obravnavo t. i. mladoletnih prič, zlasti v zvezi s
preiskovalnimi dejanji in glavno obravnavo. ZKP v 234. členu načelno nalaga dolžnost
pričanja vsakomur, ki je na sodišče vabljen kot priča, vendar če je ta oseba v tesnejšem
sorodstvenem razmerju s storilcem kaznivega dejanja, ni dolžna pričati (prvi odstavek 236.
člena ZKP), v kazenskem postopku ima poseben status privilegirane priče. Privilegirana
priča je oseba, ki je ni mogoče zavezati k pričanju, če tega ne želi. ZKP jo opravičuje
dolžnosti pričanja zaradi preprečevanja konflikta med osebami, ki so si najbližje oziroma med
katerimi obstaja pravno priznan odnos zaupanja. 43 Čeprav je namen te pravice varovanje
razmerja zaupnosti, je otrok priča - žrtev velikokrat žrtev ravno te zaupnosti in navadno hkrati
38

Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah (KOP), Uradni list SFRJ – MP, št. 15/90, Uradni list RS –
MP, št. 9/92, 1. člen.
39
Višje sodišče v Ljubljani, sodba V Kp 48/2010 z dne 4. 11. 2010.
40
Dežman in Erbežnik, 2003, str. 401–403.
41
Furlan-Rus, Mojca, Otroci kot priče na sodišču: Na zaslišanje z najljubšo igračko (2010), URL:
https://www.dnevnik.si/1042392884 (9. 3. 2019).
42
Zakon o kazenskem postopku (ZKP), Uradni list RS, št. 32/12.
43
Dežman in Erbežnik, 2003, str. 405.
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tudi edina priča. Tako lahko pride do situacije, ko se otrok zaradi pritiska ali grožnje
obdolženca odloči, da ne bo pričal. V tem primeru mora sodišče spoštovati otrokovo odločitev
(njegovo pravico), in če je njegovo pričanje ključni dokaz, izreči oprostilno sodbo. Obstaja
tudi druga možnost, in sicer da obdolženec vpliva na otrokovo pričanje tako, da od njega kljub
nesposobnosti za pričanje pričanje zahteva, ker pričakuje, da mu bo otrokova izjava v korist.
V takem primeru bi sodišče moralo imeti možnost zavrniti obdolženčevo zahtevo.44 Dejansko
vprašanje v zvezi s tem je, ali je mladoletna priča, torej otrok, sposobna razumeti pomen
pravice, da ni dolžna pričati, saj razumevanje pravice do te pravne dobrote navadno zahteva
višjo starost in stopnjo duševne razvitosti v primerjavi z razumevanjem samega pravnega
pouka, da je pred sodiščem treba govoriti resnico. Za sodišče lahko to ugotavlja strokovnjak –
izvedenec. V starejši sodni praksi je bila starostna meja postavljena na deseto leto otrokove
starosti. Če otrok pravice, da mu ni treba pričati, ne razume, ga ni dovoljeno zaslišati kot pričo
(tretji odstavek 236. člena ZKP).45
Če otrok kot privilegirana priča poda izjavo v postopku preiskave in če se bo izjava v
nadaljnjem postopku uporabila kot dokazno gradivo, je treba opozoriti na naslednje:
-

-

-

Obdolženec in njegov zagovornik morata biti o zaslišanju priče pravilno in pravočasno
obveščena, da se lahko pripravita na soočenje s po navadi ključno obremenilno pričo.
V nasprotnem primeru, če se priča odpove pričanju, se njena izpoved ne more prebrati
na glavni obravnavi.
V zvezi s posameznimi dogodki, navedenimi v opisu kaznivega dejanja v zahtevi za
preiskavo, je treba pričo natančno zaslišati, in če se posameznih dogodkov ne
spominja, se ji prebere izjava, dana na policiji, ki jo nato potrdi ali v določenem delu
zanika.
Če se priča že v preiskavi odpove pričanju, je treba njeno izjavo po končani preiskavi
izločiti.
Pričo je treba poučiti o pravni dobroti, da je oproščena pričanja in da se bo lahko, če
bo pričala, sodna odločba opirala na njeno izpoved, četudi se kasneje, na glavni
obravnavi, odpove pričanju. O pravilnosti poučitve priče in njenem razumevanju ne
sme biti nobenega dvoma.46 Če otrok danega pravnega pouka ni sposoben razumeti, ne
sme biti zaslišan kot priča.47

Za priče, mlajše od šestnajst let, ZKP določa poseben način vabljenja na zaslišanje. Vabijo se
preko staršev oziroma zakonitih zastopnikov (drugi odstavek 239. člena ZKP). Če se vabilu
ne morejo odzvati zaradi svoje starosti, se lahko zaslišanje opravi na domu (tretji odstavek
239. člena ZKP).48
44

Filipčič, Katja, Nasilje v družini: kriminološki in kazenskopravni vidiki, doktorska disertacija, Pravna fakulteta,
Ljubljana, 1999, str. 164–165.
45
Horvat, Štefan, Zakon o kazenskem postopku s komentarjem, GV Založba, Ljubljana 2004, str. 546–547.
46
Gregorc Puš, 2010, str. 79.
47
236/3 člen ZKP.
48
Horvat, 2004, str. 551.
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Mladoletne priče morajo imeti, kadar so žrtve kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost49,
zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja 50 ali trgovine z ljudmi 51 , od uvedbe
kazenskega postopka dalje pooblaščenca (tretji odstavek 65. člena ZKP). Ta skrbi za njihove
pravice, še zlasti za zaščito integritete med zaslišanjem pred sodiščem. Pri tej določbi gre za
izjemo od pravila, da je opravljanje procesnih dejanj po pooblaščencu zgolj pravica
oškodovanca – pri mladoletnih oškodovancih gre za obvezno zastopanje. Zaradi
travmatičnega dogodka in posledično posebej stresnega zaslišanja je namreč zagotavljanje
posebne zaščite in pomoči žrtvi nujno.52 Pooblaščenca mladoletniku postavi sodišče po uradni
dolžnosti izmed odvetnikov (tretji odstavek 65. člena ZKP). Ob otroku je lahko v
predkazenskem in v kazenskem postopku prisotna oseba, ki ji ta zaupa (četrti odstavek 65.
člena ZKP).
Poudarja se, da je zaslišanje treba izvesti obzirno, še zlasti kadar je otrok žrtev kaznivega
dejanja. Če je potrebno, se zaslišanje lahko opravi v prisotnosti pedagoga ali drugega ustrezno
usposobljenega strokovnjaka, prisostvuje lahko tudi oseba, ki ji otrok zaupa (četrti odstavek
240. člena ZKP). Starostna meja, po kateri je otroka dopustno zaslišati kot pričo, v ZKP ni
določena. Predpisano ni niti zaslišanje s pomočjo strokovnjaka, vendar bi bilo to pravilo
nujno, kadar gre za mlajše otroke, predvsem mlajše od deset let, in kadar so ti žrtve kaznivih
dejanj. Kadar v postopku sodeluje strokovnjak, lahko otroku postavlja vprašanja, nikakor pa
ne more namesto sodnika opravljati procesnih dejanj zaslišanja.53
Zakonodaja mladoletnike ščiti tudi tako, da prepoveduje neposredno postavljanje vprašanj
otrokom, starim manj kot petnajst let, ki so bili žrtve zgoraj naštetih kaznivih dejanj, lahko se
prebere zgolj njihova izjava, dana pred preiskovalnim sodnikom (peti odstavek 331. člena
ZKP), s čimer se zmanjša možnost izpostavljanja otroka negativnim učinkom kazenskega
postopka (zmanjšuje se sekundarna viktimizacija) in predvsem želi doseči, da se otroku na
sojenju ni treba srečati z obdolžencem in izpovedovati v njegovi navzočnosti.54 Obdolženec
lahko otroku priči - žrtvi postavlja vprašanja samo posredno (šesti odstavek 331. člena ZKP),
kar sodišče v praksi izvede tako, da če oceni, da so vprašanja tehtna, ponovi preiskovalno
dejanje zaslišanja priče pred preiskovalnim sodnikom, pri čemer je lahko navzoč obdolženčev
zagovornik.55
Kadar se zaslišuje priča - žrtev, mlajša od štirinajst let, se javnost izključi iz glavne obravnave
(tretji odstavek 331. člena ZKP), kadar je takšna priča prisotna na glavni obravnavi, jo je treba
iz razpravne dvorane odstraniti takoj, ko njena navzočnost ni več potrebna (četrti odstavek

49

XIX. poglavje KZ-1.
192. člen KZ-1.
51
113. člen KZ-1.
52
Horvat, 2004, str. 152.
53
Prav tam, 2004, str. 552.
54
Šugman Stubbs, 2000, str. 213.
55
Prav tam.
50
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331. člena ZKP).56 Prav tako obdolženec ne sme biti navzoč pri zaslišanju priče, ki je mlajša
od petnajst let in je žrtev katerega izmed kaznivih dejanj iz tretjega odstavka 65. člena ZKP
(četrti odstavek 178. člena ZKP). Določba po eni strani varuje otroka, po drugi strani pa
jemlje obdolžencu temeljni pravici, ki mu pripadata v kazenskem postopku, in sicer pravico
do seznanitve z navedbami priče ter do možnosti ugovarjati slednjim.57
Z novelo ZKP-B je dopuščena možnost zaslišanja otroka s pomočjo sodobnih tehničnih
sredstev za prenos slike in glasu – videokonference (prvi odstavek 244.a člena ZKP).
Video- in avdioprenos v postopku omogočata sledenje zaslišanju tudi drugim osebam, ki
morajo biti seznanjene z vsebino izpovedbe priče, njihova prisotnost pa bi lahko le-to motila.
Tu so mišljeni predvsem tožilec, zagovornik obdolženega in obdolženec, ki imajo na ta način
možnost preko osebe, ki vodi postopek, zastavljati dodatna vprašanja.58
Namen zakonodajalca pri uvedbi vseh navedenih pravil je zmanjševanje izpostavljanja otrok
prič - žrtev negativnim učinkom, ki jih prinaša udeležba v kazenskem postopku, da se otroku
pri izpovedovanju ni treba izpostavljati obdolžencu, in nasploh zmanjšati travme, ki lahko
nastanejo zaradi postopkov, torej zmanjševanje sekundarne viktimizacije.

5.2 Načelo največjih otrokovih koristi
Tako kot v vseh zadevah, v katere so neposredno ali posredno vključeni otroci oziroma so te z
njimi povezane, je nujno tudi v kazenskem postopku slediti načelu otrokovih največjih koristi.
Pojma otrokova korist ni mogoče natančno definirati, saj se lahko največja korist otroka
določi le individualno na podlagi subjektivnih in objektivnih okoliščin vsakega konkretnega
primera. V zakonodaji je moč najti le smernice, s katerimi v danem primeru lažje ugotovimo
pomen največje koristi otroka.
Ustava Republike Slovenije določa, da otroci uživajo posebno varstvo in skrb, človekove
pravice in temeljne svoboščine v skladu s svojo starostjo in zrelostjo ter da jim je treba
zagotoviti posebno varstvo pred gospodarskim, socialnim, telesnim, duševnim ali drugim
izkoriščanjem in zlorabljanjem.59 KOP v 3. členu državam članicam v zvezi s tem nalaga, da
morajo poskrbeti, da bodo otrokove koristi glavno vodilo pri vseh dejavnostih v zvezi z
njimi.60 Gre za najpomembnejši člen KOP, povezan s številnimi drugimi členi Konvencije,
njegovo osrednje sporočilo je, da morajo imeti odrasli pri sprejemanju svojih odločitev vedno
v mislih interese otrok in mladostnikov, ki so na kakršenkoli način povezani s temi
56

Horvat, 2004, str. 697.
Glej Tratnik, Andreja, Spolno nadlegovanje otroka – med varstvom pravic žrtve in obrambe, v: Pravna praksa,
let. 29, št. 40/41 (2010), str. 31.
58
244.a člen ZKP-B.
59
Ustava Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 33/91, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 69/04, 69/04, 68/06, 47/13,
57/16, 56. člen, prvi in drugi odstavek.
60
3. člen KOP.
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odločitvami. Smernice za otrokom prijazno pravosodje narekujejo, da bi morale države
članice zagotavljati učinkovito izvajanje otrokovih pravic na način, da bi imele otrokove
koristi prednost v vseh zadevah, v katere so vključeni otroci ali bi te zadeve nanje vplivale. Za
doseganje teh koristi bi bilo treba v postopkih, ki zadevajo otroke, pretehtati njihovo mnenje,
ves čas spoštovati tudi druge pravice otroka in vsi vpleteni organi bi morali sprejeti celovit
pristop za doseganje največjih koristi otroka.61 Med drugimi otrokovimi pravicami, ki jih je
treba upoštevati skupaj z največjimi koristmi otroka, sta na primer pravica do izjave in pravica
do zaščite pred nasiljem.62

5.3 Psihološki vpliv pričanja v kazenskem postopku in odzivanje
otroka na postopek
Že za odraslo osebo prestavlja pričanje pred sodiščem precej velik psihični napor, za otroke
pa je ta napor še toliko večji. Za otroka kot pričo ima sojenje tri bistvene škodljive učinke:
-

stopnjuje lahko že obstoječe probleme,
podaljša čas reševanja simptomov travme in
povzroči lahko nove stresne okoliščine oziroma nove travme.63

Kazenski postopek za otroka v vsakem primeru prestavlja travmo. Filipčičeva navaja, da je za
otroka najprej travmatično samo kaznivo dejanje, ki ima lahko zelo dolgotrajne posledice,
čemur pravimo primarna viktimizacija. Zatem nastopi kazenski postopek, ki ustvarja še nove
travme – sekundarno viktimizacijo. Država bi se morala zavedati, da lahko otroku postopek
predstavlja celo večjo travmo kot samo kaznivo dejanje, posledično bi morala uvesti
mehanizme za zmanjšanje sekundarne viktimizacije. Avtorica trdi, da ne samo, da otroku
kazenski postopek ne pomaga reševati posledic kaznivega dejanja, katerega žrtev je bil,
ampak mu tudi povzroča nove psihične obremenitve.64
Nekateri drugi avtorji zagovarjajo stališče, da če je bil otrok zaslišan na ustrezen način, lahko
pričanje nanj deluje celo katarzično. Tri ameriške študije na temo prebolevanja travmatične
izkušnje zaradi pričanja otroka - žrtve so pokazale naslednje:
Rezultati študije, izvedene v Severni Karolini, so pokazali, da se je po petih mesecih po
pričanju pri vseh otrocih stopnja stresa in anksioznosti znižala. Pri tistih, ki so v postopku
pričali, je obstajala večja verjetnost za izboljšanje duševnega stanja kot pri otrocih, ki niso.
61

Smernice Odbora ministrov Sveta Evrope za otrokom prijazno pravosodje, URL: http://www.varuhrs.si/fileadmin/user_upload/pdf/DOGODKI__razni/2016_2_18__Sodno_izvedenstvo/Smernice_Sveta_Evrope_za_otrokom_prijazno_pravosodje.pdf
(16. 12. 2018), str. 17.
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Prav tam, str. 51.
63
Šugman Stubbs, Katja,Kazenski postopki povezani z nesrečami in nasiljem – še posebej glede na otroka, v:
Psihične travme v otroštvu in adolescenci, Inštitut za psihologijo osebnosti, Ljubljana 2001, str. 185.
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Filipčič, Katja, Zagovorništvo otrok v kazenskem postopku, v: Zagovornik glas otroka, Varuh človekovih pravic
Republike Slovenije, Ljubljana 2006, str. 80.
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Dvanajstkrat manjša verjetnost za izboljšanje duševnega stanja je bila pri otrocih, katerih
postopki se niso zaključili. Osemnajst mesecev kasneje se je vsem otrokom stanje še dodatno
izboljšalo, v primerjavi s tistimi, katerih postopki so še vedno tekli, se je ne glede na izid
izboljšalo tistim, katerih primeri so bili zaključeni.65
Raziskava v Denverju je pokazala, da tri mesece po pričanju ni bilo zaznati bistvenih razlik v
stopnji stresa in anksioznosti med otroki, ki so pričali, in tistimi, ki niso. Sedem mesecev po
pričanju je bilo duševno stanje otrok, ki so pričali, bistveno slabše od duševnega stanja tistih,
ki niso. Velikih razlik ni bilo zaznati niti ob koncu raziskave, čeprav nekateri raziskovalci
opažajo določene negativne posledice v obliki vedenjskih motenj. Tudi tukaj se je enako kot
pri prejšnji raziskavi za pozitivno izkazala prisotnost otrokove matere. Na podlagi te raziskave
ne moremo govoriti o koristnosti ali nekoristnosti pričanja otrok.66 Pomembna razlika med
prvo in drugo študijo je, da so bili v prvi v večini zajeti otroci žrtve zlorab znotraj družine, v
drugi pa storilci niso živeli skupaj z otrokom žrtvijo kaznivega dejanja.
V tretji študiji, »The OJJDP study«, so bili rezultati naslednji. Otroci so bili na prvem
zaslišanju v veliki duševni stiski ne glede na to, ali je šlo za spolno zlorabo v družini ali zunaj
nje. Po naslednjem intervjuju so se rezultati izboljšali. Pričanje samo po sebi ni imelo
posebnega učinka, negativni učinek na duševno stanje se je pokazal pri tistih otrocih, ki so
morali pričati večkrat ali so bili v postopek vključeni dlje časa oziroma so bili zaradi njega
dlje izpostavljeni stresu. Pričanje je bilo za otroke, mlajše od osem let, manj stresno kot za
starejše. Prav tako kot pri prej opisanih študijah so se učinki prisotnosti matere izkazali za
pozivne pri nadaljnjem duševnem okrevanju.67
Skupne zaključne ugotovitve teh treh raziskav so torej:
-

pri otrocih je bila pred vključitvijo v postopek zaznana visoka stopnja stresa in
tesnobnosti,
pri večini otrok se je stanje s časom postopoma izboljševalo ne glede na izkušnjo na
sodišču,
veliko vlogo pri izboljšanju duševnega stanja otroka ima prisotnost matere na
zaslišanju.68
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Whitcomb Debra, Goodman S. Gall, Runyan K. Desmond, Hoak Shirley, The Emotional Effects of Testifying on
Sexual Abused Children, National Institute of Justice, Washington 1994, str. 2.
66
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5.4 Sposobnost otroka za pričanje in kredibilnost njegovih izpovedb
Postopek ocene sposobnosti daje podatek o tem, kako se je treba vesti do otroka v
nadaljevanju postopka in pri izbiri vodenja intervjuja z njim.69 Oceniti je treba tudi možen
pomen otrokove sugestibilnosti oziroma različnih zunanjih vplivov na otrokovo sodelovanje v
postopku.70
Dve temeljni vprašanji v zvezi s pričanjem otrok, s katerima se ukvarjajo strokovnjaki, sta:
-

sposobnost otroka za pričanje (opis dogodka) in dejavniki, ki vplivajo na to
sposobnost, ter
kako otroke obravnavati in zaslišati, da dobimo natančno izpovedbo.71

Ustava Republike Slovenije vsakomur zagotavlja pravico do svobodnega izražanja,72 otrokom
pa je ta pravica izrecno zagotovljena v 12. členu73 KOP. Določba KOP se nanaša na pravico
do zaslišanja otrok vseh starosti v kateremkoli sodnem ali upravnem postopku, ki zadeva
otroka. Torej imajo ne glede na otrokovo starost državni organi dolžnost zagotoviti otroku, da
se izrazi, če je tega sposoben (prvi odstavek 12. člena KOP), kar pa ne pomeni, da je to tudi
otrokova dolžnost. Gre le za njegovo pravico. V t. i. drugi fazi (drugi odstavek 12. člena
KOP) pride do presoje tehtnosti njegovih mnenj oziroma izpovedb glede na njegovo starost in
zrelost.74 Čeprav je pravica, ki izhaja iz KOP, temeljna pravica družinskega prava (izražanje
otrokovega menja v primeru razveze staršev, določanja skrbništva, stikov ipd.), nikakor ni
omejena le na zasebno pravo, uporablja se v vseh sodnih in upravnih postopkih, v katerih so
udeleženi otroci. 75 KOP določa dve alternativi zaslišanja oziroma podaje izjave otroka,
neposredno (direktno) in posredno (indirektno). Zaradi doseganja največjih otrokovih koristi
se kot boljša smatra druga, torej neposredna oblika zaslišanja.76
Kdaj in na kakšen način je otrok sposoben govoriti o kaznivem dejanju, je odvisno predvsem
od njegove starosti oziroma razvojne stopnje.
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Najpogostejše vprašanje v zvezi s sposobnostjo sodelovanja otroka v sodnem postopku, s
katerim se sodišče obrača na izvedence otroške in mladostniške psihiatrije, je sposobnost
razumevanja pravnega pouka. Stroka ocenjuje, da je otrok z intelektualnimi sposobnostmi,
ki so v skladu z njegovo kronološko starostjo, in ki ima povprečne izkušnje z medsebojnimi
odnosi ter besedno komunikacijo, sposoben pravni pouk z veliko zanesljivostjo razumeti pri
starosti od devet do deset let, seveda ob predpostavki, da mu je posredovan na njemu
primeren, prilagojen način. 77 Če otrok danega pouka ni sposoben razumeti, ne sme biti
zaslišan.78
Drugo najpogostejše vprašanje se nanaša na kredibilnost otrokovih izpovedb, zanesljivost
njegovega spominjanja in sposobnost za razlikovanje resnice od neresnice. Kljub velikemu
številu raziskav in eksperimentov, ki dajejo nekakšne splošne ugotovitve, lahko zasliševalec
upošteva le okvirna merila kredibilnosti otroka. Zanesljivost otrokove izpovedi je večja, če je
ta podana v otroškem, zanj značilnem jeziku z lastno izbiro besed. Pri zanesljivosti pripovedi
je treba upoštevati tudi dejstvo, da ta vsebuje le tiste vzročno-posledične povezave, ki so na
ravni otrokovega razumevanja. Čustvena spremljava otroka pri izpovedi mora biti v skladu z
vsebino besednih sporočil. Stopnjevanje dramatičnosti opisov, dodajanje podrobnosti ali
ponavljanje podrobnosti, ko to ni v skladu z vsebino pogovora, so značilnosti, ki kažejo na
zmanjšanje kredibilnosti otrokove izpovedi.79
Pogoste so dileme v zvezi z laganjem in otrokovo domišljijo. Pri spolnih zlorabah do tega
prihaja redko. Otroci, ki so starejši od treh let, so že sposobni lagati, vendar se namernega
zavajanja zavedajo šele po osmem letu starosti. Kadar do laži vseeno pride, jih je zelo
preprosto odkriti, saj otroci težko prikažejo čustva, ki ustrezajo njihovi laži.80 Odrasli imajo
mehanizme nevtralizacije za opravičevanje svojih dejanj bolj razvite in lahko mnogo bolje
prikrijejo čustva, tako je takšno laž tudi težje odkriti. Izjavo otroka naj bi torej enako kot
izjavo odraslega presojali kot enakovreden dokaz, ki mu v skladu z drugimi dokazi določimo
naravo in težo. 81 Strokovnjaki se strinjajo, da si spolne zlorabe otroci skoraj nikoli ne
izmislijo, sploh če so mlajši, saj še nimajo dovolj znanja, da bi si izmislili takšno zgodbo.
Večja težava je, da o njej ne govorijo, tudi če do nje pride oziroma se dogaja dlje časa.
Pogosteje se zgodi, da o tem pripovedujejo, kot da se je pripetila kakšnemu njihovemu
prijatelju, s čimer preverjajo odziv osebe, ki ji želijo razkriti resnico, in spregovorijo le, če se
jim odziv zdi primeren, ali pa čakajo na vprašanje, ali se je kaj takega zgodilo tudi njim.82
Raziskave kažejo, da ni velikih razlik med domišljijo otrok in domišljijo odraslih.
Domišljijski elementi v izpovedbah otrok so redki, če se že pojavijo, pride do tega pri uporabi
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rekvizitov, torej anatomskih lutk in igrač (več o tem v poglavju 8.3 Uporaba anatomskih lutk,
slik in risanje risb). V tej zvezi torej ni nobenih razlogov, da bi odraslim pričam verjeli bolj
kot otrokom.83
Na podoben način, kot pozabljajo odrasli, pozabljajo tudi otroci. Pri napakah spominjanja gre
predvsem za izpuščanja, ki jih je precej več kot napak dodajanja. Večjo težavo od samega
spominjanja dogodkov predstavlja poročanje, saj je to pri otrocih običajno zelo kratko. Razlog
je lahko njihov skromni besednjak ali pa niso motivirani, da bi povedali vse, kar vedo. Kadar
se dogodki ponavljajo, pride do t. i. scenarističnega spomina, kar pomeni, da se spominjajo
povprečnega oziroma tipičnega dogodka in ne določenega dogodka iz niza dogodkov. Takšna
pripoved vsebuje manj podrobnosti. Otroci niti niso sposobni obnoviti obrobnih dogodkov.
Največkrat otroci, ko se zahteva priklic spominov, odgovarjajo najbolj točno na odprta
vprašanja, čeprav so opisi dogodkov kratki in nepopolni. Več podrobnosti bodo navedli, če bo
zasliševalec ob koncu otrokove pripovedi uporabil spodbudna vprašanja odprtega tipa (npr.:
»Mi lahko poveš še kaj več o tem?«). Možnost napake se poveča, če zasliševalec postavlja
usmerjevalna vprašanja (npr.: »Se je to dogajalo podnevi in ponoči?«). Če otroka vprašamo
po nečem, kar se ni zgodilo oziroma dogajalo (in je zgolj plod zasliševalčeve domišljije), ga
takšno vprašanje lahko zmede.84 Upoštevati je treba še dejstvo, da otroci pri svoji pripovedi o
določenem dogodku radi uporabijo tudi splošno znanje. V raziskavi je bilo opaženo, da so se
napačno spominjali spola igralca, ker je ta upodabljal netipično spolno vlogo. Na spominjanje
dogodka naj bi vplivala tudi stopnja doživetega stresa – višja ko je, bolje si zapomnijo
dogodek, vendar to posplošeno pravilo velja le do določene meje.85
Za izvedbo učinkovitega zaslišanja je bistvena stopnja govorne sposobnosti otroka. Da lahko
ustrezno opiše dogodek, o katerem priča, mora imeti razvit besednjak za barve, dele telesa,
oblačila in predloge za označevanje prostorskih ter časovnih razmerij. Raziskovalci se
strinjajo, da ima za pričanje na sodišču primerne spoznavne, zaznave in govorne sposobnosti
povprečno razvit štiriletnik. Ne moremo pa pričakovati, da bi lahko mladoletnik pred
adolescenčnim obdobjem pridobili informacije o datumih in številu ekscesnih dogodkov.86
Pričanje otrok se postavlja pod vprašaj predvsem zaradi dvomljivih psiholoških sposobnosti
za zaznavanje, pomnjenje in priklic podrobnosti o dogodkih. Bolj kot izpuščanje podrobnosti
sodniki kot zaskrbljujoče smatrajo navajanje napačnih podatkov. 87 Šugmanova v tej zvezi
zavezama stališče, da imajo že zelo majhni otroci enake senzorne sposobnosti kot odrasli,
vprašanje je le, kako senzorne vzorce organizirajo.88
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Pomemben mejnik na področju zaslišanja otrok je bila zadeva Wheeler proti Združenim
državam leta 1895. Sodnik je v tem primeru postavil temeljna merila za presojo sposobnosti
za zaslišanje otrok prič, ki so lahko sodnikom v pomoč še danes. Ta t. i. Wheelerjeva merila
so:
sposobnost otroka, da opaža dogodek;
zmogljivost otroka, da se dogodka spominja;
zadostna komunikacijska sposobnost otroka, da te spomine pove (torej da pozna
zadosten nabor besed, jih sestavi v stavke in te stavke uporabi pri komuniciranju);
- sposobnost otroka razločevati med dejstvi in fikcijo;
- sposobnost ceniti dolžnost na sodišču govoriti resnico.89
Nikakor ne sme biti glavno merilo presoje le otrokova kronološka starost.90
-
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6 PRIČANJE OTROKA ŽRTVE SPOLNE ZLORABE
V kazenskem postopku mora sodišče dosledno upoštevati temeljno načelo domneve
nedolžnosti. Krivdo je treba obdolžencu dokazati, le tako je lahko kaznovan, v nasprotnem
primeru je treba odločiti v korist storilca in ga s tem oprostiti storitve kaznivega dejanja.
Kadar gre za spolne zlorabe, se temeljna vloga žrtve usmeri v vlogo priče, katere izpovedba
postane pomemben dokaz, ki dopolnjuje druge dokaze, 91 za katere pa sploh ni nujno, da
obstajajo. Kadar je otrok (mladoletnik) žrtev kaznivega dejanja, lahko kot priča nastopi pri
katerikoli starosti.92

6.1 Priprava otroka na zaslišanje
Otroku, ki je na sodišče vabljen kot priča, v prvi vrsti pomagamo s tem, da se mu posvetimo
že pred postopkom in ga pripravimo na izkušnjo pričanja. Splošno znano dejstvo je, da nam
nepoznane situacije prinašajo strah, zato otrokov stres zmanjšamo že s tem, da mu kar najbolj
natančno opišemo in razložimo, kaj ga čaka.93 Otrok ima pravico vedeti, kaj se bo dogajalo,
zato stvari ne olepšujmo, posredujemo mu vse informacije o rečeh, ki ga zadevajo. Zagotoviti
mu moramo, da ga bomo v vsakem primeru zaščitili pred storilcem in ponovnimi zlorabami.
Nikoli mu ne obljubljajmo ničesar, za kar vemo, da tega ne bomo mogli izpolniti.94 Že pred
začetkom postopka bi bilo treba otroku pokazati sodni ali drug prostor, v katerem bo potekalo
zaslišanje, ter ga seznaniti z vlogo in identiteto uradnih oseb, ki so vključene v zadevo
(smernica 55).95
Na samem začetku je nujno, da otroku razložimo, da tega, kar se mu je zgodilo, niso
povzročile njegove besede ali njegova dejanja in da nikakor ni odgovoren za to, kar se bo po
tem, ko bo spregovoril, zgodilo z družino ali s tistim, ki je povzročil kaznivo dejanje.96 Vedeti
mora tudi, da je vreden občudovanja in spoštovanja, ker se je odločil, da spregovori, ter da se
mora pri razreševanju težav opreti na tiste osebe, ki jim zaupa,97 saj mu bodo vedno v oporo
in pomoč.
Na spletni strani Sodstva Republike Slovenije je moč najti slikanice, namenjene otrokom med
petim in trinajstim letom starosti, ki so kot priče vabljeni na sodišče. Skupaj z vabilom za
pričanje otrok prejme knjižico, ki je v pomoč njemu in tudi njegovim staršem ali skrbnikom.
V njej je na otroku razumljiv način v sliki in besedi razložen celoten postopek: kdo so in kaj
91

Filipčič, Katja, O pravnih vidikih odzivanja na nasilje v družini, v: (O)krog nasilja v družini in šoli, Inštitut za
kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Ljubljana 2012, str. 46.
92
Šugman Stubbs, 2001, str. 184.
93
Furlan-Rus, 2010.
94
Salčnik, Anita, Spolne zlorabe, v: Zagovornik – glas otroka, Zbornik prispevkov za izobraževanje zagovornikov,
Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, Ljubljana 2012, str. 79.
95
Smernice, str. 28.
96
Bain in Sanders, 1996, str. 23.
97
Prav tam, str. 51.

22

počnejo posamezne osebe, s katerimi se bo srečal, kakšen je namen njegove izpovedbe,
svetovano mu je, naj natančno posluša vprašanja, opozorjen je, da mora govoriti resnico ter da
lahko s sabo prinese svojo najljubšo igračo, če se bo ob njej počutil bolje in mu bo v
tolažbo. 98 Poleg brošure, namenjene otrokom, je Ministrstvo za pravosodje izdalo tudi
brošuro, namenjeno staršem oziroma skrbnikom otrok prič, z napotki za psihoizobraževanje.99
T. i. psihoizobraževanje otrok prič vključuje poučitev otroka o postopku sojenja ter vsem, kar
ga čaka, učenje otroka prepoznavati in uravnavati svoja čustva in kako se lahko med
pričanjem sprosti in umiri. Bistvo priprave je, da se otroku olajša celotna izkušnja srečanja s
sodiščem, poleg tega pa zmanjšuje možnost, da bi bil zaradi dogodka travmatiziran, da je bolj
sproščen, da ne čuti tesnobe, da se je sposoben bolj kakovostno izpovedati ter da se okrepi
zaupanje v sodni sistem. Otrok naj ve, da bo starš (ali druga oseba, ki ji zaupa) ob njem,
pomembno je, da mu verjame in da se lahko vedno, ko bo potreboval uteho, obrne nanj.
Pojasniti mu je treba, da njegova naloga ni, da zna odgovoriti na vsa zastavljena vprašanja,
ampak da pove resnico o tem, kar se mu je zgodilo oziroma kar je videl. V času pred
pričanjem je pomembno, da smo pozorni tudi na svoje ravnanje. Otroku lahko bolj škodimo,
kot koristimo, če pred pričanjem začenjamo pogovor o zadevi, o kateri bo pričal, ali če pred
njim izražamo svojo zaskrbljenost. Z otrokom ali v njegovi prisotnosti se ne pogovarjajmo o
osebi, ki je obtožena. Otroka nikakor (niti posredno niti neposredno) ne smemo obtoževati za
dejanje, nanj ne smemo prelagati prevelike odgovornosti, kljub temu da mu je težko, mu ne
smemo dopuščati neprimernega vedenja in ga nagrajevati za »dobro« pričanje ter mu
obljubljati nečesa, česar mu ne moremo zagotoviti ali o čemer nismo prepričani (npr. da bo
storilec odšel v zapor).100 Po kakovostni pripravi otroci podajo izjavo bolj sproščeni, poleg
tega je tveganje za travmatiziranost manjše.101

6.2 Zastopnik
Kadar v postopkih pred sodiščem kot žrtev nastopa otrok, ga zastopajo starši kot zakoniti
zastopniki, v primeru kolizije interesov pa skrbnik za posebni primer. Pri določenih kaznivih
dejanjih, kot je spolna nedotakljivost, otroka v postopku po ZKP obvezno zastopa
pooblaščenec.102
Prepoznavanje otrokovih koristi v sodnem postopku zahteva posebna znanja, nato je treba s
temi koristmi soočiti še druge udeležence, ki so navadno močnejši in imajo večji vpliv kot
otroci. Otrok se sam ne more znajti v formaliziranih, zanj nadvse zapletenih postopkih, včasih
niti ne zna sam izraziti svojega mnenja, zato nujno potrebuje nekoga, ki mu bo pri vsem tem
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pomagal.103 Potrebuje podporo vsaj ene osebe, ki bo skrbela izključno za njegove pravice in
koristi, še zlasti kadar gre za spolno zlorabo znotraj družine. Pureberjeva navaja, da je v
večini obravnavanih primerov drugi roditelj ves čas vedel za zlorabljanje svojega otroka in se
tudi v kazenskem postopku ni opredelil zanj, temveč se je poslužil pravice ne pričati proti
zakoncu – storilcu kaznivega dejanja.104 Še zlasti v takih primerih, ko prihaja do navzkrižja
interesov med starši in otroki, oziroma v postopkih, ko starši, družinski člani ali skrbniki
nastopajo kot domnevni storilci kaznivih dejanj, je nujno imenovanje začasnega ali drugega
nevtralnega zastopnika, ki zastopa mnenje in koristi otroka (smernica 42). 105 Smernice za
otrokom prijazno pravosodje vsebujejo tudi pravila v zvezi s pravnim svetovanjem in
zastopanjem, k izvrševanju katerih naj bi stremele države. Otroci bi morali imeti pravico do
pravnega svetovanja in zastopanja v njihovem imenu in v postopkih, kjer lahko prihaja do
navzkrižja interesov med otrokom in starši oziroma drugimi udeleženimi strankami.
Omogočen bi jim moral biti brezplačen dostop do sodnega varstva, enako ali celo ugodneje
kot odraslim (smernica 38).106

6.2.1 Pooblaščenec
V ZKP je določeno, da ima mladoletnik v postopku pravico do pooblaščenca, ki mu ga, če si
ga ne izbere sam, postavi sodišče po uradni dolžnosti izmed odvetnikov. V zvezi s tem se v
praksi postavljajo nekatera vprašanja, na primer, zakaj se pooblaščenca vključi šele od
začetka formalnega oziroma sodnega postopka naprej in ne že v postopku pred policijo, ki je
za otroka prav tako stresen. Dobro bi bilo, da bi otrok imel istega pooblaščenca ves čas
postopka, že od dejanskega začetka. Pomembno se je vprašati tudi, kdo naj bi bil ta
pooblaščenec. Zakonodajalec ima namreč v mislih odvetnika,107 ker pa se v tej situaciji ne
poudarja le pravnega vidika, ampak tudi vidik zaupnosti, ni nujno, da je prav odvetnik oseba,
ki ji otrok (najbolj) zaupa. Zanj bolj primerna bi lahko bila tudi kakšna druga oseba drugega
poklica.108
Filipčičeva poudarja, da bi bilo treba institut pooblaščenca raztegniti tudi na predkazenski
postopek, saj je prav ta čas za žrtev oziroma pričo najpomembnejši. Pooblaščenčeva
prisotnost bi že ob prvem stiku otroka s policijo, ko so podani razlogi za sum, omilila
travmatičnost postopka. Hkrati bi se povečala verjetnost enkratnega zaslišanja žrtve, ki bi
imelo dokazno težo tudi v sodnem postopku. Žal so odvetniki pooblaščenci pogosto
prepuščeni sami sebi in svoji iznajdljivosti, ker ni dodatnega nacionalnega usposabljanja in
smernic za njihovo delovanje na področju zastopanja otrok žrtev. V raziskavi, ki jo je izvedla
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Aljana Ravnik med sodniki okrajnih in okrožnih sodišč, so ti izpostavili prav problematiko
slabe povezanosti med otrokom in njegovim pooblaščencem.109
Odvetniki, ki zastopajo otroke, bi morali biti za to usposobljeni in seznanjeni z vprašanji, ki
so povezana z otrokovimi pravicami, morali bi se redno dodatno usposabljati in biti zmožni
komunicirati z otroki v skladu z njihovo stopnjo razumevanja (smernica 39). Pooblaščenčeva
naloga je predstaviti otrokova mnenja, mu zagotoviti vse potrebne informacije ter podati
pojasnila v zvezi z možnimi posledicami njegovih mnenj in tudi samega postopka.110
Med strokovnjaki je zastopano stališče, naj pooblaščenci v kazenskem postopku postavijo in
specificirajo tudi odškodninske zahtevke, saj so sodišča v mnogih kazenskih postopkih
prisodila tudi odškodnino.111

6.2.2 Zagovornik – glas otroka
Rekli bi lahko, da je zagovornik v tem pomenu glasen, okrepljen glas otroka. Zagovornik
mora biti osredotočen samo na otroka in na njegove težave, mora mu jih pomagati rešiti ter
otroka z njegovim dovoljenjem zastopati pred tistimi, ki odločajo o njegovi sedanjosti in
prihodnosti. Zanj je pomemben le otrok in njegovi mišljenje, želje in stiske ter po drugi strani
zaupanje. Zastopa lahko le tista mnenja in interese, za katere od otroka predhodno dobi
dovoljenje, da jih lahko prenese naprej. V zvezi s to zaupnostjo obstaja izjema, to je, kadar bi
zaupana stvar lahko preprečila poškodbo ali zlorabo otroka. Takšen podatek je zagovornik
dolžan posredovati pristojnemu organu.112
Ker otroku tako kaznivo dejanje kot kasneje sodelovanje v procesu predstavlja travmo,
potrebuje ob sebi osebo, ki ga bo spremljala skozi celoten postopek, in sicer ne le v enem,
temveč v vseh, v katerih je udeležen. Zagovornikova naloga (mandat) je torej veliko širša od
vloge pooblaščenca v kazenskem postopku. Odvetnik je vsekakor tisti, ki lahko zagotavlja
najustreznejšo pravno pomoč, vendar otrok hkrati potrebuje tudi osebo, ki ji bo zaupal in mu
bo sposobna nuditi ustrezno psihološko pomoč pri premagovanju duševne stiske.113 Za razliko
od drugih oseb, vključenih v postopek, ima zagovornik neomejeno količino časa, ki ga
namenja otroku in ga odreja skupaj z njim. Večinoma ohranjata stik tudi po koncu postopkov
oziroma po rešenih situacijah, zaradi katerih je bil otroku postavljen. Med njima se razvije
odnos zaupanja, tako se lahko otrok na svojega zagovornika obrne tudi v zvezi z vprašanji iz
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vsakdanjega življenja. 114 Tak zagovornik vsaj delno nadomesti podporo, ki bi jo žrtev
potrebovala v družini.115
Zagovornika v tem smislu bi morali dobiti vsi mladoletniki, ki so žrtve kaznivih dejanj, in
sicer takoj, ko se dejanje odkrije, še zlasti pa, kadar gre za kazniva dejanja znotraj družine, ko
je storilec eden izmed staršev, drugi pa ga ščiti in ne stopi na stran otroka. V takšnih primerih
se pogosto zgodi, da se poskuša na otroka vplivati tako, da na storilca »pozabi«, slab odziv
priče pa lahko povzroči opustitev pregona ali kasneje oprostilno sodbo.116 Takšno konkretno
zagovorništvo v konkretnih postopkih zahteva tudi posebno sistemsko ureditev.
Zagovornica, ki je v postopku spremljala deklico, ki je bila spolno zlorabljena s strani dedka,
pripoveduje, da je bila njena naloga vzpostaviti zaupen odnos z deklico, ji biti v oporo že
nekaj časa pred obravnavo in tudi med njo ter deklico povezati z njeno pooblaščenko, ki jo je
deklica dojemala kot uradno osebo. Po vseh pripravah na to, kako bo na sodišču, sta jo na
njeno željo na obravnavo pospremili zagovornica in vzgojiteljica ter ji poleg psihološke nudili
tudi fizično podporo. Sodnik je dovolil, da je vzgojiteljica prebrala dnevnik, v katerega je
deklica zapisovala, kaj se ji je dogajalo, saj je sama o tem zelo težko govorila. Zagovornica
meni, da je institut zagovornika nujen, saj otrok na sodišču nikakor ne more biti prepuščen
sam sebi. Pogosto so priče tudi žrtvini starši, ki so prav tako obremenjeni s tem, kar jih čaka.
Zagovornik je tam zgolj zaradi otroka, medtem ko se pooblaščenec v določenih trenutkih z
njim ne more poglobljeno ukvarjati. Zagovornik je torej vezni člen med institucijami in
pomemben vir informacij.117

6.3 Zasliševalec
Prvo in najpomembnejše pravilo je, da oseba, ki opravlja zaslišanje, ve, kako ravnati z otroki.
Biti mora sproščena, naklonjena otroku, a še vedno nevtralna, spontana pri komunikaciji, a še
vedno pozorna na vse, kar želi oziroma mora izvedeti, odzivna in prilagodljiva na čustvena
stanja, a hkrati mora vzdrževati in voditi rdečo nit pogovora. Upoštevati mora otrokove
dotedanje izkušnje v življenju in imeti občutek za otrokovo zmogljivost (energijo, utrujenost,
zbranost) ter temu prilagoditi potek postopka oziroma zaslišanja. Pomembno je, da oseba, ki
vodi postopek zaslišanja otroka, zelo dobro pozna značilnosti posameznega otrokovega
razvojnega obdobja, sposobnost njegovega komuniciranja, pomnjenja, čustvovanja, uporabe
besed in razumevanja določenih izrazov. Zavedati se mora, da lahko otrok vprašanja razume
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narobe in da lahko odrasli narobe razumemo otrokove odgovore in pripovedi. Poleg besedne
komunikacije so otroci zelo občutljivi tudi pri nebesednem komuniciranju.118
Z vidika otrok je poleg tega, da se v postopku počutijo varne in sproščene, najpomembnejše
prav vedenje osebe, ki opravlja zaslišanje. Pomirja jih, če je umirjena in prijazna, ko je do
otroka odkrita, mu zna prisluhniti, otrok dobi občutek pravičnosti.119 Deklica, ki je sodelovala
v raziskavi o otrokom prijaznem pravosodju, je o svoji izkušnji s sodnico povedala: »Sodnica
je bila zelo prijazna in mi je še enkrat pojasnila, da se mi ni treba ničesar bati. Govorila je
prijazno, v šaljivem tonu in mi povedala, da jo lahko kadarkoli med zaslišanjem prekinem, če
bi potrebovala odmor, da bomo nadaljevali, ko bom znova pripravljena, in končali, če bom
nadaljevanje zavrnila.«120
Otroka lahko zaslišuje tudi strokovni tim centra za socialno delo, ki ga sestavljajo
strokovnjaki z različnih področij. V takšnem timu so nepogrešljivi socialni delavec,
kriminalist, zdravnik, šolski svetovalni delavec oziroma vzgojiteljica. Vključi se tudi državni
tožilec.121 Zelo smiselno bi bilo, da bi bili pogoji za sklic takšnega tima natančno določeni.122
Prijazen odnos in skrajna potrpežljivost sta nedvomno najpomembnejši lastnosti, ki ju mora
imeti oseba, ki zaslišuje otroka, in sploh vsi, s katerimi otrok prihaja v stik kot priča - žrtev.
Oseba, ki zaslišuje zlorabljenega otroka, mora biti primerna tudi osebnostno ter glede na spol
žrtve in glede na sposobnost za delo z otroki. Sam pri sebi mora že pred zaslišanjem otroka
napraviti analizo odnosa tako do problema kot do svojega sogovornika, torej zlorabljenega
otroka.123
Pomembna je priprava na intervju, ne zgolj s strani otroka, ampak tudi s strani zasliševalca.
Ta se mora pozanimati o sporazumevalnih sposobnostih otroka, o njegovi spolni vzgoji, o
tem, ali se starši morda ločujejo …124
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6.4 Način zaslišanja
Umek piše o raziskavi, v kateri je bilo ugotovljeno, da ima način spraševanja močnejši vpliv
na veljavnost otrokovih odgovorov kot značilnosti otroka samega. Domneve osebe, ki
zaslišuje otroka, in njena predhodna prepričanja o nekem dogajanju vplivajo na otroka, kar
posledično vpliva na točnost otrokovih odgovorov.125
Zelo dobro je, da zasliševalec začne intervju z vprašanji z neproblematično vsebino, otroku
razloži cilje ter osnovna pravila pogovora, ga opozori, da lahko odgovori z »ne«, »ne
spomnim se«, »ne razumem«, ter je pozoren, da se vzdrži vrednostnih sodb v smislu »to si
dobro povedal«.126 Pri pogovoru je zelo pomembno tudi, da se pred spraševanjem zasliševalec
z otrokom pogovarja in igra. Kadar otrok zasliševalca zaznava kot avtoriteto, se bistveno
poveča dovzetnost za sugestijo. 127 Strokovnjaki pravijo, da uporaba otrokom prijazne
komunikacije ni običajna praksa, ker ni smernic oziroma pravil, kako voditi postopek. V
večini v raziskavo vključenih držav članic Evropske unije je način komuniciranja z otrokom
odvisen predvsem od spretnosti in veščin posameznega zasliševalca.128
Oseba, ki pridobiva informacije od žrtve, mora poznati različne zlorabe otroka, značilnosti
storilca, značilnosti žrtve ter okolje, kjer je bilo kaznivo dejanje storjeno. Razumeti mora
odnos oziroma povezanost žrtve s storilcem, saj gre pogosto za zlorabe znotraj družine. Poleg
razvojnih značilnosti otroka in obvladovanja taktik razgovora z otrokom so pomembne
uporabljene besede pri opisu delov telesa, dejanj obdolženca (npr. »iz lulčka je pritekel
mleček«) in otrokovo čustveno stanje ob izpovedi.129
Pri pogovoru je treba upoštevati nekatere sporazumevalne značilnosti majhnih otrok:
-

spraševalec lahko otroka napačno razume;
odrasli precenjujemo otrokove sporazumevalne zmožnosti, saj otroci pogosto
uporabljajo besede, še preden razumejo njihov pravi pomen;
zanje so vprašalni stavki z »kdaj, kako, zakaj« zahtevni;
v dobesednem smislu uporabljajo in interpretirajo jezik;
stvari in dogodke težko razvrščajo v skupine, zato zasliševalec posploševanja ne sme
pričakovati;
težave jim povzročajo zaimki;
pripovedovanje je lahko nepovezano, brez logične strukture, ki bi jo pričakovali
odrasli;
na točnost poročil v veliki meri vplivata jezikovni stil in kompleksnost jezika, ki ga
uporablja zasliševalec;
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-

zmedejo jih vprašanja v negativni obliki.130

Primer pogovora med otrokom in zasliševalcem, iz katerega je razvidno dobesedno
uporabljanje in razumevanje jezika:
Zasliševalec: Ali te je peljal v stanovanje?
Otrok: Ne.
Zasliševalec: Rekel si, da si bil pri njem.
Otrok: Ja, peljal me je v hišo.131
Otroci neradi priznajo, da ne poznajo odgovora na zastavljeno vprašanje, da vprašanja ne
razumejo ali da so bili napačno razumljeni.132 Pogosto odgovorijo z »da«, kar lahko pomeni
dvoje: s tem pokažejo, da sodelujejo, ali pa mislijo, da zasliševalec takšen odgovor želi
slišati. 133 Vprašanja zaprtega tipa (odgovor z da/ne) se odsvetujejo, saj lahko otroci nanje
dajejo odgovore, ki jih razumejo kot splošno pravilne in napačne ali kot socialno zaželene in
nezaželene – odgovor z »da« smatrajo za pravilen, odgovor z »ne« pa za družbeno
nesprejemljiv.134
Zasliševalec mora jasno izraziti svoje potrebe in pričakovanja, s čimer otroka motivira, da
navaja čim več informacij. Največ relevantnih informacij pridobi s postavljanjem odprtih
vprašanj, na primer: »povej mi več o tem«, »povej mi vse od začetka«. Na ta način ga tudi
spodbuja, da pove še več, na primer: »povej mi še več«, »kaj se je zgodilo potem«.135 Na ta
način se otroku omogoči, da odgovarja na različne načine. Na takšna vprašanja odgovarjajo
točneje kot na tista, pri katerih so prisiljeni v izbiro. Za pridobivanje odgovorov o
podrobnostih je treba postavljati specifična vprašanja, vendar ta nikakor ne smejo biti
usmerjevalna ali pod vplivom dvoma spraševalca. 136 Nanašajo naj se na le eno situacijo.
Mlajši otroci najlažje razumejo stavke, sestavljene iz osebka, glagola in predmeta, brez
posebnih drugih dodatkov.137
Mlajše otroke zmedejo fizična in časovna razmerja, kot so na primer zgoraj, spodaj, pred, po.
Imajo občutek za razumevanje besede »na« v smislu »knjiga je na mizi«, nimajo pa še
predstave o pomenu besede »na« v smislu »kaj je imel na pižami«. Značilnost majhnih otrok
je tudi, da pri opisovanju storilca radi uporabljajo zaimke. Pogosto se zgodi, da uporabijo
množinske zaimke (npr. oni) tudi, kadar jasno vedo, da je bil storilec le en.138
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Najpogostejši vzroki nekonsistentnih odgovorov so reakcije otroka na besede, ki jih je
zasliševalec uporabil v vprašanju. Pri enakem vprašanju z uporabljenimi drugimi besedami
lahko dobi drugačen odgovor. Prav tako so pomembna stališča oziroma odnos zasliševalca.
Kadar je ta prijazen, lahko izve mnogo več relevantnih informacij, kakor če bi bil agresiven
ali sovražen. Otroci v domačnem, prijaznem okolju navajajo veliko več podatkov kot v
formalnem, ogrožajočem okolju. Eden od vzrokov je prej navedena želja otroka, da bi
odgovoril na vsa zastavljena vprašanja.139
Zaradi preteklih izkušenj, ugotovitev psihologa ali informacij policista iz prvega pogovora se
lahko zasliševalcu porajajo različne domneve in prepričanja. Če so te hipoteze pravilne,
vprašanja otroku pomagajo podati več bistvenih informacij. Če so nepravilne, lahko vodijo k
napakam, ki se v nadaljnjih intervjujih še utrdijo in otežijo pridobivanje točnih podatkov.
Hipoteze morajo zasliševalci predvsem preveriti, ne pa težiti k potrditvi le-teh.140
Zaslišanje otroka oziroma preiskovalni intervju naj bi trajal največ od 30 do 45 minut, od tega
naj bi bilo le deset minut posvečenih pridobivanju informacij o glavni stvari.141 Na koncu
intervjuja je treba otroka vprašati, ali lahko k temu, kar je povedal, še kaj doda, njemu in
staršem je treba pojasniti, na koga naj se obrnejo, če bodo želeli podati dodatne informacije.142
Pogovor se sklene v kar najbolj dobrem vzdušju s prehodom na pogovor o nevtralnih
temah.143
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7 OKOLIŠČINE, KI ZMANJŠUJEJO VIKTIMIZACIJO
Ključni dejavnik, ki pripomore k zmanjšanju travmatičnosti izkušnje otroka v kazenskem
postopku, je narava okolja, v katerem je zaslišan, in način, na katerega se zaslišuje.144 Poleg
predhodne priprave na zaslišanje s strani staršev ali skrbnikov, podpore morebitnega
zagovornika, bistvo katere je vzpostavitev odnosa zaupanja z otrokom, pooblaščenca, ki se
resnično trudi za največjo korist otroka, ter osebnostno primernega zasliševalca (naj gre za
sodnika, kliničnega psihologa ali multidisciplinarni tim) je še nekaj pomembnih dejavnikov,
ki lahko močno zmanjšajo sekundarno viktimizacijo že tako travmatiziranega otroka.
V raziskavi Agencije Evropske unije za temeljne pravice so otroci žrtve kaznivih dejanj
potrdili, da se s predvidenimi ukrepi za zmanjšanje sekundarne viktimizacije dejansko
zmanjša občutek stresa, ter priznali, da so lahko tako bolj odkrito sodelovali v postopku.
Želijo pa si, da bi imeli sami možnost izbirati med različnimi ukrepi, ki so na voljo.145 Pravila,
ki zmanjšujejo stres otroka, hkrati tudi povečujejo verjetnost, da bo njegova izpovedba
pravilnejša in bolj točna.146

7.1 Manjše število obravnav, skrajšanje in nujnost postopka
Eden glavnih razlogov za dejstvo, da lahko postopki trajajo več mesecev ali celo leta, je
težavno zbiranje dokazov, ki se začne že pri policiji, ko je podan sum storitve kaznivega
dejanja. Po vloženi ovadbi se začne postopek, v katerem lahko tožilstvo odredi dodatno
zbiranje dokazov ali zahteva izvedensko mnenje. Vse to zahteva precej časa, preden se sploh
začne kazenski postopek pred sodiščem.147
Pri zaslišanju v kazenskem postopku je treba upoštevati dejstvo, da to ni prvi pogovor z
otrokom o tej temi, da je pred tem moral govoriti že s šolsko psihologinjo, socialno delavko
na centru za socialno delo, kriminalistom itd., kar lahko vpliva na izpovedbo.148 Zaradi tega bi
morali najprej zmanjšati število zaslišanj, najbolje na eno samo, in še to v otroku primernih
okoliščinah. Hkrati bi bilo za otrokovo psihično stanje dobrodejno čim krajše trajanje
celotnega postopka. 149 Do leta 2000 je veljala določba, da se sme otrok zaslišati večkrat.
Najprej je moral vsaj enkrat izpovedati pred policijo, nato pred preiskovalnim sodnikom ter
na koncu še v fazi samega sojenja. To pravilo je zdaj spremenjeno. V vsem tem času storilec
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in žrtev pogosto živita skupaj, zaradi česar se dejanje lahko nadaljuje ali se storilec utegne
otroku maščevati na druge načine.150
Druga past dolgotrajnega postopka, sploh pa večkratnega spraševanja otroka je ta, da lahko
otrok začne dajati različne izjave. Pri večkratnem ponavljanju podobnih vprašanj istega
spraševalca si lahko otrok razlaga, da ponovno sprašuje zato, ker mu prvi odgovor ni bil
sprejemljiv. Čeprav ve, da je odgovoril pravilno, misli, da spraševalec pozna pravilni
odgovor, zato izjavo spremeni. Odgovore spreminja, ker postane negotov, se naveliča
spraševanja in odgovori tako, kot misli, da spraševalec želi, ali pa sploh ni slišal ali razumel
prvega vprašanja. Kadar se z njim večkrat pogovarjajo različni strokovnjaki, je pomembno, da
mu povedo, da ne vedo, kaj se mu je v resnici zgodilo.151 V primerih, ko je treba z otrokom
opraviti več razgovorov, je vseeno bolje, da jih opravi ista oseba (smernica 66), s čimer se
ohranjata doslednost in vzajemno zaupanje.152
Ker ni bistvena le primerna obravnava otroka v kazenskem postopku, ampak tudi njegova
zaščita, bi morali v vseh postopkih, v katerih so udeleženi otroci, uporabiti načelo nujnosti za
zagotovitev hitrega odziva in zaščite otroka (smernica 50). Po potrebi bi morali sodni organi
proučiti možnost sprejetja začasnih odločitev ali izrekanja začasnih sodb, ki bi jih bilo
mogoče v določenem obdobju spremljati in pozneje ponovno pregledati (smernica 52). Prav
tako bi morali imeti v skladu z zakonom možnost sprejemati odločitve, ki jih je mogoče
izvršiti takoj, kadar je to v korist otroka (smernica 53).153 Da se zadeva obravnava prednostno
in brez nepotrebnih zamud, je pomembno tudi zato, da se žrtvam omogoči čim hitrejši začetek
okrevanja. 154 V raziskavi o izvajanju ukrepov za otrokom prijazno pravosodje je bilo
ugotovljeno, da ima sedem od desetih držav članic Evropske unije, ki so sodelovale v
raziskavi, z zakonodajo urejeno preprečevanje nepotrebnega odlašanja v zadevah, v katerih so
udeleženi otroci. Strokovnjaki menijo, da k hitrosti v veliki meri pripomore večdisciplinarno
sodelovanje. Vprašani otroci so poudarili, da dolgotrajnost postopkov negativno vpliva na
njihovo vsakdanje življenje.155
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7.2 Otroku prilagojen prostor
Za počutje otroka med zaslišanjem je bistveno okolje, v katerem bo pričal, in celo čakalnica, v
kateri bo na zaslišanje čakal.156
Prostor za zaslišanje naj bi bil takšen, da se otrok sprosti in mu je udobno, 157 v sobi sta
praviloma prisotna samo izpraševalec in otrok. V izjemnih primerih, kadar gre za otroka s
posebnimi potrebami, tudi tolmač158 in oseba, ki ji otrok zaupa (o tem več v poglavju 7.4
Prisotnost zaupne osebe).159
Na ljubljanskem okrožnem sodišču so uredili posebno sobo za zaslišanje otrok. Gre za
»prostor, ki se nahaja v nemotečem okolju in je dostopnejši tako otrokom kot sodnikom in
sodnemu osebju ter urejen po priporočilih varuha človekovih pravic ter dobrih praks iz tujine.
Moteči dejavniki se lahko predvidijo in tako že vnaprej preprečijo«. 160 Prav tako je za
zaslišanja otrok prijazno sobo leta 2009 v Ljubljani odprlo Društvo za pomoč žrtvam nasilja
Beli obroč Slovenije. Zaslišanja v tej sobi potekajo preko videosistema, tako otrok med
izpovedovanjem ni izpostavljen uradnim in drugim osebam, ki zaslišanje spremljajo. Na ta
način je otrok zaslišan samo enkrat, videoposnetek pa se lahko kot dokaz uporabi na sodišču.
Za še bolj umirjeno vzdušje so posebej izbrane celo barve v sobi. T. i. prijazne sobe so na
voljo tudi v drugih krajih po Slovenji.161 V Mariboru je varna oziroma prijazna soba svoja
vrata odprla leta 2011. Bistvo tovrstnega zaslišanja otrok žrtev kaznivih dejanj je zmanjšati
nadaljevanje slabe izkušnje ter le enkraten pogovor skozi igro ob podpori usposobljenih
strokovnjakov.162 Tudi tukaj se pogovor, ki ga vodi strokovnjak, snema in predvaja v sodni
dvorani. Kadar zaslišanje opravlja kriminalist, ima posnetek pogovora dokazno težo pred
sodiščem.163
Otroci, vključeni v raziskavo, so povedali, da je po njihovem mnenju bolje, da so »prijazni
prostori« umeščeni izven sodnega okolja (tako ni nevarnosti, da bi v čakalnici ali na hodniku
srečali obdolženca). Barve v prostoru naj bodo svetle, soba pa opremljena s slikami in z
risbami, ki so jih narisali drugi otroci, rastlinami, igračami in igrami za različno stare otroke
ter z avdiovideo tehnologijo ter ostalimi orodji za zbiranje dokazov.164 Frangeževa v zvezi s
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tem meni, da so kljub dostopnosti prijaznih sob v vseh regijah po Sloveniji te v praksi še
vedno premalo izkoriščene.165
Na Poljskem in v Bolgariji za zaslišanje otrok uporabljajo t. i. modre sobe, kjer se nahajajo
polprepustna ogledala, skozi katera lahko iz pridruženega »opazovalnega prostora« pričanje
spremljajo sodnik in drugi udeleženci postopka. Na Islandiji in na Nizozemskem pa so otroci
celovito meddisciplinarno po modelu Barnahus obravnavani v t. i. prijaznih hišah (več o
modelu Barnahus v poglavju 8.1 Medinstitucionalno in meddisciplinarno sodelovanje pri
zaslišanju otrok). Te delujejo tudi na Hrvaškem, Danskem, Cipru, v postopku ustanavljanja pa
so v Združenem kraljestvu, Estoniji in Španiji.166
V ZDA je otrok zaslišan neposredno v sodni dvorani zaradi pravice obdolženca do soočenja z
žrtvijo.167 V takih in podobnih primerih je potrebna zagotovitev prijaznejšega ali vsaj manj
ogrožajočega vzdušja. To se lahko doseže tako, da se sodna dvorana opremi z otroško mizico
in stoli, da stranke zapustijo svoja standardna mesta in se usedejo okoli mize, sodniki in
odvetniki pa odložijo halje in lasulje. 168 Tako je tudi v Veliki Britaniji. V ZDA se za
zaslišanje otrok uporablja zaslon, s katerim se zakrije otrokov pogled na obdolženca. 169 Za
otroke bi bilo veliko manj travmatično, če bi sodnik med zaslišanjem sedel na enakem nivoju
kot otrok, odvetniki pa bi bili pozorni na uporabo glasu, ko nagovarjajo otroke, ter uporabljali
jezik, primeren razvojni stopnji otroka.170

7.3 Nenavzočnost javnosti in obdolženca
Izključitev javnosti v postopkih, v katerih so soudeleženi otroci, določa že sam ZKP, zato tu
načeloma ne prihaja do težav (o tem že v poglavju 5.1 Zakonodajna ureditev). Težava se
lahko pojavi pri zahtevi za odsotnost obdolženca, saj sta mu s tem kršeni temeljni pravici
kazenskega postopka, da je seznanjen z dokazi, ki ga obremenjujejo, in da mu je dana
možnost, da jim oporeka, jih izpodbija. Uporabna rešitev v tem primeru je neposredna
dvosmerna avdiovideo povezava171 (več o tem v poglavju 8.5 Videokonference in snemanje
zaslišanja).
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Treba je vzpostaviti ravnotežje med pravicami, ki varujejo žrtev, ter uresničevanjem pravic
obrambe (obdolženca). Tratnikova v svojem članku navaja minimalne kavtele:
-

osumljenec spolnega kaznivega dejanja zoper mladoletno osebo mora biti obveščen o
zaslišanju žrtve;
obdolžencu mora biti omogočeno spremljanje zaslišanja (v živo ali preko posnetka);
obdolženec mora imeti možnost postavljanja vprašanj žrtvi (neposredno ali posredno,
pri prvem zaslišanju ali kasneje).172

V zvezi s pravicami obdolženca je odločalo Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) v
primeru A. S. proti Finski, pri čemer je bilo osrednje vprašanje, ali so bile v postopku
spoštovane pravice obrambe. Posnetek zaslišanja otroka v predkazenskem postopku je bil
edini neposredni dokaz proti obdolžencu (pritožniku) in tako odločilen za izdajo obsodilne
sodbe. Vendar obdolženec na razgovor z otrokom kot pričo ni bil vabljen niti o zaslišanju ni
bil obveščen. Svoje pravice do postavljanja vprašanj ni mogel uveljavljati, saj je bilo ponovno
zaslišanje otroka izrecno odsvetovano s strani strokovnjakinje pedopsihiatrične stroke.
Obdolženec je sicer privolil v predvajanje posnetka na glavni obravnavi, s čimer se je seznanil
z otrokovo izpovedbo ter imel možnost izpodbijanja in komentiranja, ni pa mu bilo
omogočeno postavljanje vprašanj žrtvi. ESČP je odločilo, da je Finska s tem kršila
obdolženčevo pravico do poštenega sojenja.173

7.4 Prisotnost zaupne osebe
Zaslišanje otrok naj bi se praviloma izvajalo v odsotnosti otrokovih staršev, predvsem zaradi
zmanjšanja t. i. lojalitetnega konflikta, strahu ali sramu otroka.174 Kljub temu pravilu pa lahko
v določenih primerih prisotnost staršev otroku koristi (če si otrok tega želi).
Direktiva o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev
kaznivih dejanj 175 v primerih, ko so žrtve otroci, prednostno upošteva, kar je za otroka
najbolje, in prisotnost osebe, ki ji otrok zaupa, je nedvomno najboljše, kar lahko otroku
omogočimo v kazenskem postopku (ter tudi že prej, v fazi preiskave).176
Navzoča oseba, ki ji otrok zaupa, je lahko njegov roditelj, sorodnik ali kakšen strokovnjak.177
Prisotnost strokovnjaka, na primer kliničnega psihologa, pa ne koristi le otroku, ampak je
lahko v veliko pomoč tudi sodniku, saj strokovnjak pozna delo z otroki, pozna zakonitosti
172

Tratnik, 2010, str. 31.
Sodba Evropskega sodišča za človekove pravice z dne 28. septembra 2010 v zadevi A. S. proti Finski, št.
40156/07.
174
Kraljić, 2016, str. 11.
175
Direktiva 2012/29/EU Evropskega parlamenta in sveta z dne 25. oktobra 2012 o določitvi minimalnih
standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa
Sveta 2001/220/PNZ.
176
Šugman Stubbs, 2014, str. 15.
177
Šugman Stubbs, 2000, str. 212.
173

35

psihosocialnega funkcioniranja otrok v različnih razvojnih obdobjih, pomaga jim pri
formulaciji besed (npr. pravnega pouka).178
Raziskava je pokazala, da je na otroka dolgoročno pozitivno vplivala prisotnost matere na
zaslišanju, ta je otroku lahko nudila uteho, kar je kasneje vplivalo na hitro izboljšanje
psihičnega stanja.179 Pri navzočnosti družinskega člana ali sorodnika moramo biti kljub vsem
pozitivnim vplivom na otroka pazljivi. Na pristnost in zanesljivost otrokove pripovedi lahko
namreč vpliva neugodno, saj lahko omenjena oseba v izjavi vidi možnost ogrožanja družine
ali celo sebe. Strinjam se, da je za učinkovitost postopka bolje, da oseba, ki spremlja otroka
med zaslišanjem, počaka blizu (otrok naj točno ve, kje ga bo počakala), vendar izven prostora,
kjer daje izjavo. Zaupno osebo naj otrok izbere sam.180
Da lahko otroka v postopku spremlja njegov zakoniti zastopnik ali druga oseba po otrokovem
izboru, poleg slovenskega ZKP določa tudi Konvencija Sveta Evrope o zaščiti otrok pred
spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo. Ta oseba mora seveda veljati za ustrezno.
Prisotnosti zaupne osebe je mogoče nasprotovati z utemeljeno odločitvijo.181
Otroku je lahko v veliko tolažbo in zagotovitev gotovosti tudi njegova najljubša igračka
oziroma drug podoben predmet, ki ga pomirja in mu daje občutek varnosti.182
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8 DRUGI POMEMBNI UKREPI ZA ZMANJŠANJE
SEKUNDARNE VIKTIMIZACIJE OTROK PRIČ - ŽRTEV V
KAZENSKEM POSTOPKU
Ameriške zakonodajne reforme skušajo vpeljati strategije, ki bi zmanjšale stres otrok, ki
morajo kot žrtve kaznivih dejanj pričati v kazenskih postopkih zoper spolne zlorabe. Te
strategije vključujejo zunajsodne izjave otrok, ki jih sodniku posredujejo preko zaupanja
vrednega otrokovega zagovornika; daljše zastaralne roke, saj lahko v primeru spolnih zlorab
otrok pride do razkritja šele več let kasneje; dovoljenje odvetnikom, da preko vprašanj vodijo
postopek; hitrejše odločanje in s tem hitreje zaključen postopek; usklajevanje ukrepov in
pristopov med sodišči; uvedbo specializirane pomoči otrokom, ki so bili žrtve kaznivih dejanj
spolne zlorabe; uvedbo posebnih zagovorniških programov; spodbujanje medijev, da ne
razkrijejo identitete žrtev; upoštevanje otrokovega šolskega urnika. Zelo smiselno bi bilo
razmisliti o ustanovitvi specializiranega otroškega sodišča.183 Vsekakor je na tem mestu nujno
opozoriti, da je treba upoštevati razlike med ameriškim in evropskim (kontinentalnim)
pravnim sistemom. Ameriški sistem je zaradi navzkrižnega zasliševanja za priče bistveno
manj prijazen, poleg tega ima obdolženec močnejše pravice, ki so lahko celo v koliziji s
pravicami priče, kar lahko pripelje do večjega stresa. Navedeno moramo upoštevati tudi pri
aplikaciji rezultatov raziskav v naše pravo. 184 Enako velja za metode zmanjševanja
viktimizacije, opisane v nadaljevanju.

8.1 Medinstitucionalno in meddisciplinarno sodelovanje pri zaslišanju
otrok
Da je sistem reševanja nasilja nad otroki, ki se pojavlja v obliki zanemarjanja in trpinčenja
otrok, nezadostne skrbi za otroke, spolne zlorabe itd., nesistematičen, nedorečen in neurejen,
je dejstvo.185 Leta 1996 se je v Sloveniji s sodelovanjem centrov za socialno delo in uradnih
kriminalističnih služb začela vzpostavljati mreža operativnega medinstitucionalnega
sodelovanja. Tako so se centri za socialno delo obvezali, da bodo obveščali kriminalistične
službe, kadar pri delu z otroki zaznajo sum zlorabe. Enako morajo kriminalistične službe
obvestiti centre za socialno delo o prijavi zlorabe otroka ali sumu nanjo.186 Potrebno pa je tudi
razširjeno medinstitucionalno sodelovanje z različnimi nevladnimi organizacijami,
prostovoljci ter skupnostno podporno mrežo.187
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Sodniki in drugi pravni strokovnjaki bi morali biti, kadar sprejemajo odločitve, ki neposredno
ali posredno vplivajo na otrokovo dobro počutje, ob tem deležni dodatne podpore in nasvetov
drugih strokovnjakov z različnih področij. 188 Če vzamemo za primer prisotnost kliničnega
psihologa, je lahko ta sodniku v veliko pomoč, saj obvlada delo z otrokom in dobro pozna
zakonitosti njegovega psihofizičnega funkcioniranja v različnih razvojnih fazah. Sodniku
lahko učinkovito pomaga tudi pri formulaciji besed oziroma izrazov, ki jih mora otrok
razumeti (npr. pravni pouk).189 Klančnik predlaga ustanovitev konzilija več strokovnjakov –
izvedencev, ki bi izdelali enotno mnenje, ki zajema mnenja in stališča različnih strok, s čimer
bi se izognili večkratnemu postavljanju izvedencev za različna vprašanja. Dobra pomoč bi
lahko bil tudi izvedenec za forenzično pediatrijo.190
Za učinkovito sodelovanje je potrebna zakonska ureditev omenjenega sodelovanja z natančno
opredelitvijo pristojnosti in sposobnosti posameznih institucij. Šugmanova zavzema stališče,
da: »Pravno polje ni edino polje, kjer je mogoče spreminjati stvari. Že znotraj obstoječe
ureditve lahko k otroku bolj prijetnemu ali vsaj manj stresnemu stiku s pravnim svetom
prispevajo predvsem drugi strokovnjaki. Ti lahko blažijo stiske otroka, ga pripravljajo na
zaslišanje, spremljajo na zaslišanju in nudijo podporo tudi članom otrokove družine. Ne
nazadnje lahko z opozarjanjem na svoja spoznanja vplivajo tudi na spremembo
zakonodaje.«191
Izogibati se je treba temu, da mora otrok pripoved o travmatičnem dogodku zlorabe ponavljati
večkrat v različnih institucijah. Moje mnenje je, da je na tem občutljivem področju
pridobivanja informacij od otroka treba stremeti tudi k »zabrisovanju« meje in k združevanju
predkazenskega, kazenskega postopka ter drugih s tem tesno povezanih postopkov, v smislu
da izjava, ki jo otrok poda enkrat, obvelja kot dokaz v vseh kasnejših postopkih.
Odbor podpisnic t. i. Lanzarotske konvencije192 je v poročilu o izvajanju za leto 2015 označil
kot izredno obetavno prakso multidisciplinarnega in medinstitucionalnega pristopa islandski
model Barnahus. Gre za model obravnave in nudenje pomoči otrokom pričam in žrtvam
spolnih zlorab. Njegova ključna vloga je usklajevanje vzporednih kazenskih preiskovalnih
postopkov in postopkov za zaščito otrok. Omogoča učinkovito sodelovanje med
pravosodnimi, socialnimi in zdravstvenimi institucijami, ki si z namenom preprečitve
sekundarne viktimizacije v postopku preiskave in med sodnim postopkom delijo prostore
otrokom varne prijazne stavbe. Poleg tega je bistveno zbiranje veljavnih dokazov, ki se lahko
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uporabijo v sodnem postopku, na način, da spodbujajo otroka k sodelovanju v razgovoru in
tako pridobijo čim več uporabnih informacij.193
Ključna skupna merila modela Barnahus so:
-

-

forenzični intervjuji se izvajajo skladno s protokolom, ki temelji na dokazih;
otrokova izjava se pridobi na način, ki je skladen z načelom dolžnega postopanja, zato
je lahko uporabljena kot dokazni material na sodišču;
opravi se zdravstvena ocena za namene sodne preiskave, obenem se preveri otrokovo
fizično stanje in zagotovi ustrezna zdravstvena oskrba;
otroku, družinskim članom, ki niso osumljeni zlorabe, in skrbnikom so na voljo
psihološka podpora ter krajši in daljši programi terapevtskih storitev za premagovanje
doživetih duševnih pretresov;
oceni se, ali je žrtev in njene morebitne sorojence treba zavarovati pred družinskimi
člani.194

Na Islandiji, Norveškem in Švedskem imajo t. i. hiše otrok, kjer se povežejo različni
strokovnjaki in obravnavajo otroke žrtve zlorab in nasilja, vključno s prostori za zdravstvene
preglede in svetovanja.195

8.2 Usposabljanje strokovnjakov za zaslišanje otrok
Za res kvalitetno obravnavo otroka bi morali pozornost usmerjati v posebno, dodatno
izobraževanje in usposabljanje posameznih strokovnjakov, vključenih v postopek, predvsem
tistih, ki največkrat in prvi pridejo v stik z otroki.196
Ta rešitev je v pomoč tako otroku kot tudi sodniku, poleg tega je celotno zaslišanje
učinkovitejše. V nekaterih državah imajo v ta namen posebej izobražene policiste, tožilce in
sodnike ali celo multidisciplinarne time, za katere potekajo skupna izobraževana.197 V skladu
s smernico 14 za otrokom prijazno pravosodje bi morali policisti, odvetniki, sodniki,
mediatorji, socialni delavci, torej vsi strokovnjaki, ki delajo z otroki, opraviti usposabljanje na
področju komunikacijskih veščin, uporabe otrokom prijaznega jezika ter razvoja znanja s
področja otroške psihologije. Na flamski odvetniški zbornici je dvoletni tečaj s področja
otrokovih pravic pogoj za pridobitev spričevala »mladi odvetnik«.198
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Države članice Evropske unije nimajo sodišč, oddelkov, senatov ali sodnikov, specializiranih
za delo z otroki, zato v takih primerih pritegujejo usposobljene specializirane strokovnjake s
področja otroške psihologije. Raziskava FRA je pokazala, da so strokovnjaki na vseh
področjih pravosodnega sistema, ko gre za otroke, premalo specializirani in usposobljeni.
Osebe, ki sodelujejo v postopkih, menijo, da bi jim usposabljanja za komuniciranje z otroki
ter razumevanje njihovih potreb, občutkov in želja nadvse koristila. Težava je v tem, da
udeležba na tovrstnih usposabljanjih temelji na prostovoljni podlagi, pogosto gre tudi za
časovne in finančne omejitve. Sodelavci tistih strokovnjakov, ki so se udeležili ciljno
usmerjenih usposabljanj, so njihovo delo in veščine ocenili kot zelo dobre.199 Agencija v tej
zvezi v mnenju številka 28 navaja: »Države članice EU bi morale zagotoviti, da se vsi
strokovnjaki, ki so v stiku z otroki, udeležijo usposabljanja o otrokovih pravicah, otroku
prijazni verbalni in neverbalni komunikaciji, jeziku, otrokovem razvoju ter kazenski in civilni
zakonodaji, ki se nanaša na otroke. Strokovnjake bi bilo treba usposobiti za prepoznavanje
različnih potreb otrok iz različnih starostnih skupin, da bi jih lahko upoštevali in z otroki
ustrezno komunicirali. Spodbujati bi bilo treba splošno in specialistično usposabljanje za
sodnike in tožilce. Usposabljanje bi moralo biti obvezno za strokovnjake, ki so prvi v stiku z
otroki, kot so policisti in sodno osebje. Pripraviti bi bilo treba posebne module usposabljanja,
namenjene različnim strokovnjakom glede na njihove naloge.«200 Menijo tudi, da bi morali
zaslišanje otrok izvajati usposobljeni strokovnjaki, ki obvladajo posebne tehnike zasliševanja
ter poznajo veljavne smernice za zaslišanje otrok, vključno z ustrezno pravno podlago,
usposabljanje zanje pa bi moralo biti obvezno in stalno.201 Državam članicam predlaga, da »bi
morale zagotoviti, da se usposabljanje organizira na nacionalni ravni in da se vsem
strokovnjakom zagotovijo enake možnosti za udeležbo, ter tako prispevati k preprečevanju
neenake obravnave otrok glede na to, kje živijo. Usposabljanje bi bilo treba dopolniti z
nadzorom in večdisciplinarno izmenjavo praks med strokovnjaki. Hkrati bi morala EU
državam članicam zagotoviti spodbude za usposabljanje strokovnjakov ter spodbujati
izmenjavo obetavnih praks v državah članicah in med njimi ter razvoj modulov usposabljanja
na ravni EU.«202

8.3 Uporaba anatomskih lutk, slik in risanje risb
Strokovnjak, običajno izvedenec psihiatrične stroke, ki od otroka pridobiva informacije o
določenem kaznivem dejanju, si pri delu pomaga z različnimi orodji (anatomskimi lutkami,
anatomskimi slikami, risanjem risb), namen katerih je otroku pomagati, da izrazi, česar še ne
zna ali ne more povedati. Pomembno je, da zelo natančno zapisuje vse pomembne podatke in
podrobnosti, ki jih izve od otroka ali jih zazna na podlagi otrokovega vedenja oziroma
odzivanja na določeno situacijo. Nadvse pomembna »podrobnost« je tako lahko na primer
ime oziroma otrokovo poimenovanje oseb na sliki ali lutke in tega, kateri prst je storilec
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uporabil. Obvezno mora navesti vsa vprašanja, ki jih je postavil otroku, da lahko izvid
izvedenca na sodišču zdrži kot dokaz.203
Osnovni namen uporabe anatomskih lutk, anatomskih slik in otrokovega risanja risb je
otrokom z omejenimi verbalnimi spretnostmi pomagati podati informacije. V večini primerov
velja, da je tisto, kar otroci pokažejo s pomočjo različnih orodij, bolj zanesljivo in natančno
kot tisto, kar povedo.204 Skladno z domnevo, da je bil otrok spolno zlorabljen, bi lahko bilo
njegovo odkrito zavračanje lutke, ker se počuti neprijetno zaradi golote lutke, ali če kaže
neobičajno zanimanje za genitalije.205
Anatomske lutke so lutke, običajno izdelane iz plastike, oblečene v enostavno snemljiva
oblačila, imajo vse spolne organe, gibljive prste in ustrezno velike odprtine za ponazarjanje
doživetih ravnanj. Med njimi je moč ločiti moške in ženske lutke ter »otroke« in »spolno zrele
osebe«.206 Pri svojem delu jih uporabljajo terapevti, socialni delavci, policisti, zagovorniki,
tudi psihologi in sodniki z namenom odkrivanja in dokazovanja spolnih zlorab.207 S pomočjo
tega orodja otrok v primeru spolne zlorabe pokaže, kaj se mu je dogajalo, kar otroku olajšuje
pripoved in hkrati sodniku omogoča točnejše razumevanje povedanega oziroma pokazanega.
Takšne lutke imajo več koristi, saj so element, ki je otroku blizu, zasliševalec jih lahko
uporabi kot nenasilen prehod na širše seksualne teme. Z njihovo pomočjo lahko otrok z manj
strahu in zadrege pokaže svoje razumevanje pomena posameznih delov telesa. Sugeriranje
imen za dele telesa je namreč lahko problematično, še zlasti pri mlajših otrocih. Ti pogosto
spontano ne povedo ničesar, zato je lutka zelo uporabna tudi za sprožanje spominov.208 S tega
stališča so lutke posebej koristne za predšolske otroke, a šele od tretjega leta dalje, saj pred
tem otroci še nimajo kognitivne sposobnosti predstaviti eno stvar z drugo (t. i. simbolične
reprezentacije).209
Bistveno vprašanje v zvezi s tem je, kdaj lutke uvesti v postopek, da bo njihov namen kar
najbolj dosežen. Po eni strani strokovnjaki opozarjajo, da se te ne smejo uporabiti prezgodaj,
saj so lahko v takem primeru sugestibilne. Šugmanova v svojem članku navaja, da jih je bolje
uporabiti po opravljenem intervjuju, za preverjanje povedanega.210 Po drugi strani Wakefield
in Underwager zastopata stališče, da bi jih bilo treba uporabiti, preden otroka zaslišita socialni
delavec in policija, saj bi zaslišanje lahko vplivalo na kasnejšo uporabo lutk.211
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Čeprav so anatomske lutke v praksi pogosto v uporabi in so splošno sprejete, znanstvena
stroka ta pristop zavrača. Znanstveniki namreč trdijo, da kljub velikemu številu raziskav in
eksperimentov ni dokazov o tem, da lutke preiskovalcu pomagajo priti do resničnih, natančnih
in koristnih informacij. Nevarnost intervjuja z uporabo lutk vidijo v povzročitvi kasnejšega v
spolnost usmerjenega vedenja. Predstavljale naj bi tveganje za zamenjavo dejanskega
dogajanja z namišljeno igro. Tudi zagovorniki anatomskih lutk na podlagi študij opozarjajo,
da pogosto tudi otroci, za katere je bilo ugotovljeno, da niso bili spolno zlorabljeni,
postavljajo lutke v jasne spolne položaje, ki lahko sprožijo sum spolne zlorabe. Raziskave so
pokazale, da so otroci v intervjuju, izvedenem po zdravstvenem pregledu, omenjali dotike
spolnih organov, čeprav se to v resnici ni zgodilo. Druga raziskava pa kaže, da so otroci, stari
dve, tri in štiri leta, v primerjavi s tem, kar so prikazali na lutki, napravili manj napak, ko so
dejanja pokazali na svojem telesu.212 Kritika tovrstne prakse je predvsem, da lahko uporaba
lutke pri otroku poveča sugestibilnost, povzroči izmišljevanje dogodkov in podrobnosti,
igranje nečesa, kar je otrok nekje videl, slišal, ali česar se boji (ali pa npr. potisne prst v
vagino lutke preprosto zato, ker je to zanj novo in ker je mogoče213). Vendar mnoge študije
kažejo, da so našteti strahovi odveč. V enem od eksperimentov zlorabljeni otroci, ki so
uporabljali lutke, niso naredili nič več napak kot tisti, ki so izkušnje pripovedovali ali jih
pokazali na svojem telesu. Druga podobna raziskava je pokazala, da so otroci zelo odporni na
zavajajoča vprašanja.214 Izsledki študij kažejo, da ni veliko razlik v igri z lutkami med otroki,
ki so bili zlorabljeni, in tistimi, ki niso bili. Zlorabljeni otroci ne izkazujejo več seksualnih
aktivnosti pri igri z lutko. Mnogi so ob srečanju z njo v zadregi, drugi pa pokažejo odkrit
interes za podrobnosti. Dokazano je, da je verbalno sporočilo majhnih otrok enako zanesljivo
kot obnova dogodkov s pomočjo lutke. 215 APA Council of Representatives (American
Psychological Association, 1991) je podal precej dvoumno stališče, s katerim je zavrnil
uporabo lutk kot orodja za zaslišanje otrok, ker ni standardov za njihovo uporabo, hkrati pa
ocenil, da je njihova uporaba smiselna, medtem ko je American Professional Society on the
Abuse of Children (APSAC, 1996) podalo stališče, da se anatomske lutke sicer smejo
uporabljati, vendar skrbno in diskretno.216
Anatomsko oblikovanim lutkam zelo podobno orodje so anatomske slike, ki se uporabljajo na
enak način pri enaki starostni skupini otrok, le da ne gre za »igrače«, ampak posebej
oblikovane slike ljudi. Njihova slabost je, da je z njimi težje uprizoriti določeno vedenje. Za
razliko od lutk slike s strani znanstvene stroke niso izpodbijane.217
Okoli petega leta starosti je otrok sposoben ustvariti strukturirano risbo, s katero zajame
posamezne dogodke, ob čemer se spomni različnih doživetij, ki jih ponazori s takšnimi ali
drugačnimi motivi. Pri teh letih zna že vnaprej povedati, kaj bo narisal, in to tudi nariše, ob
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tem pa pove celotno zgodbo o tem, kaj se mu je zgodilo. Raziskave kažejo izjemno
povezanost med tem, kar je otrok narisal, in dejanskim stanjem. Dobro je imeti več risb, poleg
risbe pa naj otrok pove, kaj je narisal, saj le on sam pozna govorico svoje risbe. Nič, kar
nariše, ni slučajno, vsak motiv ima zanj določen pomen. Sonce, hiša, drevo in človek so
enostavni, a lahko zelo pomembni simboli, ki na podlagi svoje postavitve, velikosti, oblik in
drugih značilnosti dajejo strokovnjaku pomembno sporočilnost o psihičnem stanju otroka. S
tehniko t. i. začasne družine, ki odslikava razmerja med družinskimi člani, konfliktnost,
strahove, povezave, morebitno odsotnost katerega izmed članov, se lahko pridobi globlji
vpogled v družinska razmerja oziroma razmere znotraj družine. Alarmne znake na risbi lahko
predstavljajo:
-

neharmonična členovitost narisanih elementov,
premajhno ali preveliko sonce,
človek in sonce brez obraza in/ali sonce brez žarkov,
slaba proporcionalnost hiše in človeka,
pomanjkanje posameznih delov hiše in človeka,
hiša brez fasade,
poševno stoječ dimnik, odsotnost dimnika, odsotnost dima,
napadalne barve in/ali črnitve.

Ko otrok nariše te motive, dobimo zelo splošno risbo trenutnega psihičnega stanja, zato ga
strokovnjak spodbudi, da nariše sebe, nato še kakšno drugo osebo in šele potem postopoma
preide na konkretni dogodek, pri čemer strokovnjak otroku naroči, naj ta dogodek nariše. Ko
otrok že poda informacije, ki kažejo na spolno zlorabo, pa mu naloži risanje risb v smislu
natančne identifikacije storilca, kaj točno se je dogajalo, kaj je storilec naredil ter kateri
predmeti in deli telesa so bili uporabljeni pri tem. Z opisovanjem slike otrok nehote daje
pomembne informacije o zlorabi.218

8.4 Prilagoditev dokaznih pravil
Gre za še eno izmed možnih rešitev za zmanjšanje sekundarne viktimizacije otrok, ki morajo
kot žrtve kaznivih dejanj pričati na sodišču. Pri uporabi zakonodaje o izvajanju dokazov bi
morale države članice dati prednost otrokovi koristi v smislu manj strogih pravil
dokazovanja.219 Smernice za otrokom prijazno pravosodje državam svetujejo, da bi bilo kot
dopusten dokaz treba upoštevati video in zvočne zapise otrokove izpovedbe (smernica 65) ali
zaslišanje v predkazenskem postopku, iz katerega je javnost izključena. Razgovore z otroki in
zbiranje njihovih izjav bi morali, če je to le mogoče, opraviti posebej usposobljeni
strokovnjaki. V največji možni meri bi se bilo treba izogibati neposrednemu stiku, soočenju
ali komuniciranju otroka z domnevnim storilcem (smernica 68). Uvesti bi bilo treba tudi manj
stroga pravila glede pričanja otrok prič - žrtev, kot je nepotrebnost dajanja priseg in drugih
218
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podobnih izjav (smernica 70). Drugi otrokom prijazni procesi ne bi smeli sami po sebi
zmanjševati vrednosti otrokovega pričanja ali dokaza (smernica 73). Protokole razgovora z
otrokom bi bilo treba oblikovati in uporabiti na način, da odprejo veljavnost otrokovega
pričanja (smernica 71), sodnik pa bi moral imeti možnost omogočiti odklonitev pričanja, če bi
šlo za otrokove koristi in njegovo počutje (smernica 72). Izjave in dokazi otrok nikoli ne bi
smeli veljati za neveljavne ali nezanesljive zgolj zaradi otrokove starosti (smernica 73).220
Smiselna je tudi dopustitev posrednih dokazov (ang. hearsay evidence), saj je tisto, kar otrok
pove osebam, ki jim zaupa, poleg izpovedbe njega samega pogosto edini dokaz.221 Možnost
otroka, da šepetaje odgovarja svoji materi (ali drugi prisotni osebi, ki je vredna zaupanja) in ta
za njim odgovore ponovi na glas. Odvetniki bi v dobrobit otroka nujno morali svoje ugovore
podajati na način, ki za otroke ni zastrašujoč. V nekaterih državah se med pričanjem otroku
dopustijo krajši odmori. 222 Frangeževa omenja primer iz slovenskega sodišča, ko je bilo
posredno pričanje učiteljice in sošolcev o vedenju deklice (zadržanost, žalost, jok), ko je po
spolni zlorabi prišla v šolo, ključno za obsodbo storilca.223

8.5 Videokonference in snemanje zaslišanja
Namesto množice tujih ljudi, ki v otroka strmijo z resnimi obrazi in se pogovarjajo v dolgih,
nerazumljivih stavkih, je še ena od nadvse uporabnih rešitev za zmanjšanje otrokovega stresa
med zaslišanjem uporaba avdiovideo tehnologije, ki je bila v slovenski pravni sistem uvedena
z Zakonom o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem
postopku – ZKP-B.224
Videokonferenca je uporabna pri realizaciji ideje, da zaslišanje otroka poteka na centru za
socialno delo, kjer sodnik in izvedenec zaslišujeta otroka, drugi udeleženci postopka pa na
sodišču spremljajo pogovor in postavljajo vprašanja. Otrok sploh ne ve, da ga kdo gleda in
posluša, ter se tako počuti varneje.225 Poleg tega bi se izognili kritikam instituta nenavzočnosti
obdolženca in s tem zagotovili kontradiktorno sojenje.
Navedeni način je praktičen tudi zaradi analize pogovora z otrokom, ki se lahko uporabi za
zmanjšanje števila ponovitev intervjujev. 226 Zorićeva kot bistveno prednost uporabe
avdiovideo tehnologije poleg preprečitve večkratnega ponavljanja zaslišanja vidi še to, da se
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tudi v daljšem časovnem obdobju ovrednotijo v postopku uporabljene metode, ocena
verodostojnosti dokaza ter se omogoči vpogled v izvirno otrokovo zapomnitev dogodka.227
Sodnica Nastran je pri zaslišanju spolno zlorabljene deklice ugotovila, da se je prav slikovno
snemanje izpovedi izkazalo za najpomembnejše. Z njim se je trajno zabeležila gestikulacija
ter dekličina ponazoritev poteka in dogajanja med kaznivim dejanjem z uporabo anatomskih
lutk. Posnetek je kasneje služil kot dokazno gradivo. Sodnica ob danem primeru dodaja, da se
je za neprecenljivo izkazalo sodelovanje pravne stroke s psihološkimi izvedenci za delo z
otroki.228
Agencija Evropske unije za temeljne pravice je podala mnenje, da bi morale države članice
obravnave snemati z videokamero, pri tem pa zagotoviti, da so videozapisi pravno dopustni
dokazi. Ta metoda bi morala biti v kazenskih postopkih stalna praksa. Policijske postaje,
sodišča in druge lokacije, na katerih potekajo zaslišanja otrok, bi po njihovem mnenju morale
biti opremljene s snemalno opremo, strokovnjaki pa bi morali biti usposobljeni za njeno
uporabo.229
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9 ZAŠČITA OTROK PO POSTOPKU
Otroci o zlorabi pogosto ne spregovorijo tudi zaradi strahu pred storilcem. Bojijo se njegove
jeze, maščevanja, da jih bo ranil ali celo ubil,230 zato jih je treba že med postopkom, še zlasti
pa po njem pred storilcem zaščititi. Če gre za kaznivo dejane, storjeno znotraj otrokove
družine, se pojavijo tri vrste tveganja za otroka:
- nevarnost dodatnih zlorab,
- povzročitev fizičnega nasilja nad otrokom,
- čustveno trpinčenje.
V večini takih primerov je otrok bolj izpostavljen nevarnosti čustvenega trpinčenja kot
vnovičnih zlorab.231
Po končanem postopku je nadvse pomembno, da se otrok obvesti in se mu na njemu razumljiv
način pojasnijo sprejete odločitve oziroma sodba (smernica 75) ter možni nadaljnji ukrepi.232
Zelo mu bo v pomoč, da mu tako po samem pričanju kot po zaključenem postopku
zagotovimo stabilno okolje ter da nadaljuje svoje običajno življenje (dejavnosti), da je enako
kot prej.233
Kadar obstaja sum, da bo otrok priča - žrtev žrtev izsiljevanja ali maščevanja staršev, je
dolžnost centra za socialno delo, da otroka nemudoma umakne iz ogrožajočega družinskega
okolja, mu poišče drugo, zanj najboljšo mogočo namestitev ali prepove stike z osebo, ki ga
ogroža.234
Za otroka je najbolje, da se iz skupnega bivališča odstrani storilec in da otrok ostane doma, če
pa to ni mogoče, naj otrok dobi nov dom. V vsakem primeru je treba zaradi zaščite pred
čustvenim trpinčenjem in nevarnosti ponovitve dejanja (vsaj za nekaj časa – že med
postopkom in določen čas po njem) storilca in žrtev ločiti.235
Dokler se otrok ne počuti varnega in dokler ni ocenjeno, da so srečanja za otroka varna, se ne
smejo izvajati nikakršni nenadzorovani stiki. V takšnih okoliščinah praviloma strokovno
mnenje prevlada nad interesom otroka. Če otrok stike izrecno zavrača, pa ni nikakor niso
dovoljeni.236
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Z namenom storilcu preprečiti nadaljnje zlorabljanje žrtve se v angloameriškem pravnem
sistemu uveljavljajo civilni ukrepi, s katerimi sodišče nasilnežu prepove ali vsaj omeji stike z
žrtvijo:
- prepoved približevanja žrtvi,
- izselitev storilca iz skupnega stanovanja,
- obveznost plačila nadomestnega stanovanja za žrtev.237
Ker so tovrstne zlorabe neke vrste bolezen, motnja, ni dovolj le kazen, ki jo prisodi sodišče,
če obdolženca spozna za krivega, temveč je nujna tudi vključitev v ustrezno psihoterapevtsko
obravnavo. 238 »Na tem področju bi veljalo doseči nekatere izboljšave, saj samo izrečena
kazen na takega storilca ne more vplivati v taki meri, da v bodoče ne bi ponavljal kaznivih
dejanj s spolno vsebino,«je prepričana Klinetova. Kot primer boljšega pristopa je izpostavila
ZDA, kjer se ob obsodbi storilcu tovrstnih kaznivih dejanj običajno določi tudi psihološka
obravnava ali obiskovanje psihoterapije.239
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10 POGLED NA ZASLIŠANJE OTROK PRIČ - ŽRTEV Z
VIDIKA PRAKSE
Ugotovimo lahko, da je dosegljivih in izvedljivih pristopov za zmanjšanje sekundarne
viktimizacije otrok v sodnih, predvsem kazenskih postopkih kar nekaj. Vendar pa spremembe
spremlja tudi nekaj bojazni, kot so strah, da postopki ne bi bili dovolj učinkoviti, da se vsi
vključeni ne bodo strinjali z njimi, da se bodo pritoževali in zanikali korektnost postopka.240
Kako v praksi poteka zaslišanja otroka, za katerega obstaja utemeljen sum, da je žrtev spolne
zlorabe, mi je v krajšem pogovoru v obliki nestrukturiranega intervjuja predstavil sodnik
kazenskega oddelka Okrožnega sodišča v Celju gospod Marko Brišnik. Intervju, ki je trajal
približno 40 minut, sem opravila 8. aprila 2019. Po nekaj vnaprej pripravljenih usmerjevalnih
vprašanjih je pogovor stekel spontano, odgovore sem si sproti zapisovala ter jih nato povzela
v tekoče besedilo, ki ga je sodnik pred vključitvijo v zaključno nalogo pregledal. Strinjal se je,
da pridobljene informacije in izražena stališča ter mnenja uporabim v magistrskem delu.
Zaradi znanstvene narave dela ni zahteval anonimnosti.
Zaslišanju otroka se je v primerih, ko obstaja utemeljen sum spolne zlorabe ali drugih
kaznivih dejanj zoper otroka, zelo težko izogniti, saj gre za dokaz, ki ga je na drug način
skorajda nemogoče pridobiti. Izjema so primeri, ko gre za zelo majhne otroke oziroma tiste,
za katere se oceni, da niso sposobni biti priče v kazenskem postopku. Na Okrožnem sodišču v
Celju je nenehno v obravnavi kakšen tak primer.
»Kadar ne gre za otroka, ki je privilegirana priča (ni v sorodstvu s storilcem), ima dolžnost,
torej mora pričati, seveda v kolikor je tega sposoben. Pri starejših mladoletnikih (med
šestnajstim in osemnajstim letom starosti) se načeloma ne pojavljajo dvomi o sposobnosti
razumevanja pravnega pouka in samega pričanja, čeprav vseeno nekoliko težje razumejo
pravni pouk, namenjen privilegirani priči. Pri otrocih, mlajših od deset let, se praviloma
postavi izvedenec, ki v konkretnem primeru ugotavlja, ali je otrok sposoben razumeti pravni
pouk. Tudi sicer se pravni pouk otroku pojasni na njemu primeren in razumljiv način. Veliko
težavo predstavlja občutek krivde. Otroci so pogosto prepričani, da so za to, kar se jim je
zgodilo, krivi sami, »ker so storilca v dejanje napeljali«. Oziroma jih razjeda dilema, ali naj
dejanje razkrijejo, še posebno, kadar so na storilca čustveno navezani. Zato izvedenci
nemalokrat sklenejo, da otrok ni sposoben pričati.«
Pri otrocih, starih med šest in dvanajst let (ali tudi pri drugi starosti, glede na stanje otroka), se
zaslišanje izvaja v posebej za to namenjenem prostoru – »prijazni sobi za zaslišanje otrok«, ki
na celjskem sodišču deluje v okviru Centra za socialno delo Celje. Sodnik mi razloži, da je
prostor s sodiščem povezan z avdiovideo povezavo. V ekstremih primerih, tj. pri otrocih,
mlajših od deset let, ali hujših oblikah kaznivih dejanj, se pred zaslišanjem imenuje izvedenec
240
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ustrezne stroke, praviloma klinične psihologije otrok in mladostnikov. Izvedenec sodeluje ob
zaslišanju otroka, za pridobivanje informacij od otroka uporablja različna orodja, kot so
risanje risb, anatomske lutke in druge strokovno priznane tehnike. Namen njih je otroku
pomagati ubesediti tisto, kar želi izraziti oziroma kar mora s pomočjo specifičnega znanja
zasliševalec od njega izvedeti. Preiskovalni sodnik, državni tožilec, obdolženec, njegov
zagovornik in otrokov pooblaščenec spremljajo zaslišanje v sodni dvorani sodne stavbe preko
neposredne avdiovideo povezave in elektronske pošte ter imajo možnost postavljati vprašanja
in komunicirati z izvedencem. Ob otroku je lahko prisotna oseba, ki ji otrok zaupa. Zaslišanje
se avdiovideo snema, prepišejo se avdio posneti deli, to se nato prebere na kazenski glavni
obravnavi. »Otroci so praviloma zaslišani le enkrat med postopkom sodne preiskave.
Pomembno pa je, da se zaslišanje otroka izvrši pazljivo, z veliko mero intuicije do otroka,
prilagojeno njegovi starosti in okoliščinam konkretnega primera. Mladoletnike nad petnajstim
letom starosti se zasliši najprej v preiskavi in kasneje (če je to še potrebno) tudi na glavni
obravnavi.«
Strinja se, da je pred izvedbo zaslišanja otroka več kot dobrodošla priprava otroka na
zaslišanje in tudi na pristop pred sodišče, na glavno obravnavo. Eno izmed orodij je brošura
Ministrstva za pravosodje, ki jo otrok prejme skupaj z vabilom na pričanje, z njo je seznanjen
tudi intervjuvani sodnik.
»Zelo poudarjena je vloga pooblaščencev (odvetnikov), ki skrbijo za otrokovo dobrobit in so
otrokom v pomoč in korist.« Brišnik ocenjuje, da je v slovenskem kazenskopravnem sistemu
zastopanje po pooblaščencu dobo urejeno. Prav tako se mu zdi dobrodošel institut
zagovornika v smislu glasu otroka v okviru Varuha človekovih pravic Republike Slovenije, ki
je žrtvi in tudi njeni družini v dodatno (predvsem) čustveno in psihološko oporo. Ob otroku
prijaznem zaslišanju je pomemben tudi odnos osebe, ki ga zaslišuje. Po mnenju sodnika je
najpomembnejša lastnost, ki jo mora ta oseba imeti, empatija. »V omenjenih postopkih je več
procesne discipline v odnosu do strank. Ne dopušča se izvajanja pritiskov na otroka. Proces se
mora voditi strpno in mirno, brez vprašanj, ki bi lahko otroka zavedla ali zmedla.«
Vsako zaslišanje je za otroka zahteven, včasih tudi travmatičen dogodek. Posebej je treba
poudariti, da ko se med otrokom in zasliševalcem vzpostavi odnos zaupanja, postane izpoved
za otroka izjemno razbremenjujoča. »Ko otroci začno pripovedovati o dejanju, zgodba iz njih
kar “bruha”. Izrazijo vso bolečino in na tej točki je treba otroku omogočiti oziroma mu pustiti,
da pove vse, kar želi povedati. Najslabše zanj je, da dobi občutek, da mu zasliševalec ne
verjame. Otrok mora čutiti, da njegovi izpovedi verjamemo in da je prav, da je resnica prišla
na dan.«
Sodnik mi tudi pove, da za kazenske sodnike (še posebej tiste, ki se ukvarjajo s kaznivimi
dejanji, v katera so vključeni otroci) potekajo večdnevna izobraževanja o delu z otroki. Na
izobraževanjih se seznanjajo z različnimi tehnikami zasliševanja, tudi s tem, kako otroci
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zasliševanje dojemajo, na kakšen način pristopiti do otroka kot priče in/ali žrtve, kako doseči,
da se otrok sprosti in pove resnico. In tudi, kako ugotoviti, da otrok ni žrtev manipulacij.
Na splošno ocenjuje, da je v slovenskem pravosodju dobro poskrbljeno za otroke, ki morajo
kot priče - žrtve stopiti pred sodišče. »Prav je, da se izkoristijo vse možnosti, ki jih imajo
osebe, ki v sodnih postopkih prihajajo v stik z otroki. Pri primerjavi slovenske (evropske,
kontinentalne) in ameriške prakse lahko rečemo, da je izvedba zaslišanja otroka kot pridobitev
dokaza v kazenskem postopku ustrezna, še zlasti za mlajše otroke, ker se ne vztraja pri
neposrednem zaslišanju otroka na glavni obravnavi.« Pridobitev kvalitetnega dokaza z
zaslišanjem otroka je odvisna tudi od posameznega sodnika, ki otroka zaslišuje. »Če nima
znanja in razumnega odnosa do otroka, tudi ponujene metode “prijaznega pričanja” ne
koristijo.« Prav človeški faktor – neprimeren pristop sodnika, ki ne izkoristi vseh danih
možnosti – je edina slabost, ki jo vidi na tem področju, »saj je le sodnik tisti, ki postavlja meje
in usmerja proces, neustrezna angažiranost pa lahko vodi do napak v postopku in dolgotrajnih
negativnih učinkov pri otroku. Ob strokovnem sodniku, ki poskrbi za ustrezen prostor
zaslišanja, primerno udeležbo strank postopka in strokovnjakov, se lahko zaslišanje otroka
izvede učinkovito in za otroka primerno.«
Ob koncu intervjuja sem povprašala še o potrebi ustanavljanja specializiranih otroških
oziroma družinskih sodišč. Brišnikovo stališče je, da ta za kazensko področje niso potrebna.
Za primere, ko so mladoletniki storilci kaznivih dejanj, imajo sodišča zaposlene za to
usposobljene sodnike na oddelku za mladoletniško kriminaliteto. V drugih primerih, ko so
storilci polnoletni, je za mladoletne oškodovance dobro poskrbljeno v okviru institutov, ki jih
določa ZKP. Za primere, ki ne sodijo na področje kazenskega prava, pa deluje v okviru
civilnega oddelka sodišča družinski oddelek t. i. družinskih sodnic z ustreznim čutom za
otroka.
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11 SKLEP
Verjetno si večina izmed nas težko predstavlja, da so lahko tudi otroci žrtve kaznivih dejanj,
zlasti tako zavržnih, kot so spolni napad ter druge oblike fizičnega in psihičnega nasilja.
Glavni temelj uspešnega izvajanja ukrepov za zmanjševanje sekundarne viktimizacije otrok
prič - žrtev v kazenskih postopkih je urejenost področja v zakonodaji posamezne države. V tej
zvezi lahko potrdim hipotezo, da je v slovenskem ZKP področje zaslišanja otrok prič - žrtev,
kadar gre za v KZ-1 določena kazniva dejanja zoper njih, urejeno zelo dobro. ZKP namreč
ureja najpomembnejše ukrepe: presojanje sposobnosti otroka za pričanje s strani izvedenca v
vsakem konkretnem primeru posebej, zastopanje pooblaščenca, sodelovanje strokovnjaka,
usposobljenega za delo z otroki, prisotnost otroku zaupne osebe, pričanje v odsotnosti javnosti
in obdolženca ter snemanje zaslišanja. V okviru Varuha človekovih pravic deluje tudi poseben
institut zagovornika – glasu otroka, katerega bistvo je vzpostavitev odnosa zaupanja,
povezovanja otroka in pooblaščenca ter spremljanje otroka skozi celoten čas teka postopka. V
zvezi z bistvenimi ukrepi (način zasliševanja, nenavzočnost javnosti in obdolženca, pri
slednjem le, če je poskrbljeno tudi za njegove pravice, prilagojen prostor za zaslišanje, čim
manjše število zaslišanj, snemaje zaslišanja, posredno postavljanje vprašanj) je stroka enotna,
da so nujno potrebni za dobrobit otroka. Razhajanja se pojavljajo predvsem pri vprašanjih,
kdo naj zaslišuje otroka, sodnik ali drug strokovnjak, ali je dobro, da je na zaslišanju prisotna
še ena (zaupna) oseba, dileme so tudi v zvezi z uporabo anatomskih lutk kot orodja za
pridobivanje informacij.
V primerjavi s tujimi praksami v Republiki Sloveniji na tem področju nikakor ne zaostajamo.
Lahko bi rekli, da na določenih točkah celo prednjačimo, saj se otrokove koristi vedno
upoštevajo prednostno. Edini področji, za kateri menim, da bi ju bilo dejansko treba izboljšati,
sta večdisciplinarno sodelovanje med institucijami in strokovnjaki pri zaslišanju in celostni
obravnavi otroka žrtve kaznivih dejanj. Omogočiti bi bilo treba tudi več usposabljanj za
komunikacijo z otroki in izobraževanj o njihovi psihi ter odzivanju predvsem sodnemu osebju
in tistim, ki prihajajo v stik z otroki najpogosteje ali prvi. Med sodniki se sicer tovrstna
izobraževanja izvajajo, manko je moč zaznati predvsem pri odvetnikih. Hipotezo, da je v
slovenski zakonodaji in praksi še prostor za uvedbo ukrepov, ki bi izboljšali položaj otrok
prič v kazenskem postopku, lahko potrdim, prav tako tudi hipotezo, da je pomemben dejavnik
pri zaslišanju otrok prič - žrtev medinstitucionalno povezovanje, ki pa bi ga bilo potrebno
okrepiti.
Na vprašanja, kakšen vpliv ima zaslišanje v kazenskem postopku na otroka, ki priča kot žrtev,
se kot odgovori pojavljajo deljena mnenja. Nekateri strokovnjaki trdijo, da je zaslišanje za
otroka v vsakem primeru travmatičen dogodek, medtem ko drugi menijo, da če zaslišanje na
otroku primeren način izvede osebnostno primerna oseba s potrebnim znanjem in veščinami,
lahko izpoved na otroka deluje zelo pozitivno. Na ta način dobi občutek, da je svet pravičen,
da ga odrasli razumejo in da je prav, da je prišlo na dan, kar se je zgodilo. Poveča se tudi
občutek varnosti in posledično zmanjša stres zaradi strahu tako pred ponovitvijo dejanja kot
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pred storilcem. Na podlagi teh ugotovitev lahko sklenem, da se potrdi tudi hipoteza, da lahko
zaslišanje glede na okoliščine in način zaslišanja na otroka deluje travmatično ali
razbremenilno.
Sir William Utting pravi: »Stalni storilci spolnih zlorab so mora otroštva. Težko je oceniti
njihovo število, a vsak od njih neizmerno prizadene žrtev. Povzročajo neizrekljivo psihično in
fizično bolečino. Nekatere od njihovih žrtev bodo pozneje tudi same zlorabljale«.241
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