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Povzetek
Spolno nasilje nad otroki je problem druţbe in problem posameznika. Kljub vse veĉji
obĉutljivosti pri zaznavi tovrstnih kaznivih dejanj so otroci v sodobni druţbi še vedno
ţrtve spolne zlorabe. Pri tem imajo pomembno vlogo stereotipi in miti, ki
zmanjšujejo odgovornost osumljenca ter krivdo pripisujejo otrokom, hkrati pa ovirajo
odkrivanje, preiskovanje in dokazovanje spolnih zlorab otrok. V doktorski disertaciji
predstavljamo raziskavo, s katero smo ugotavljali kriminalistiĉne vidike odkrivanja in
dokazovanja spolnih zlorab otrok v Sloveniji. Raziskava, pri kateri smo uporabili
kvalitativne in kvantitativne raziskovalne metode, je bila izvedena v Sloveniji v dveh
delih, in sicer v letih 2010 in 2011. V prvem delu smo s pregledom policijskih,
toţilskih in sodnih spisov analizirali 70 nakljuĉno izbranih primerov spolnega napada
na osebo, mlajšo od petnajst let, iz leta 2003. Primeri so bili obravnavani od prijave
do zakljuĉka v predkazenskem ali kazenskem postopku, kar na podlagi rezultatov
omogoĉa širši vpogled v obravnavano problematiko ter identifikacijo kljuĉnih
problemov in dilem pri odkrivanju, preiskovanju in dokazovanju spolnih zlorab otrok.
V drugem delu smo z usmerjenim skupinskim intervjujem toţilcev in kriminalistov
pridobili vpogled v prakso preiskovanja in dokazovanja spolnih zlorab otrok ter s
pomoĉjo izkušenj udeleţencev spoznali probleme, s katerimi se sreĉujejo pri svojem
delu. Omejitve raziskave so bile predvsem pomanjkanje podatkov v nekaterih
policijskih, toţilskih in sodnih spisih ter neudeleţba sodnikov na usmerjenem
skupinskem intervjuju.
Rezultati raziskave kaţejo, da so osumljenci veĉinoma moški. Povpreĉna starost vseh
osumljencev je bila ob zaĉetku zlorabe 34,7 let, ob prijavi pa 36,6 let. Ţrtve so v
veĉini ţenskega spola. Najveĉ ţrtev obeh spolov je bilo ob zlorabi starih med 7 in 13
let. Najpogostejši kraj izvršitve spolne zlorabe otrok so zaprti prostori v domaĉem
okolju. Najveĉ zlorab se zgodi trikrat ali veĉkrat, kar nakazuje, da je spolna zloraba,
ki traja daljše obdobje, proces, v katerem so ţrtve spolno zlorabljene v daljšem
obdobju. 84 % prijav spolnih zlorab otroka je bilo podanih zoper osumljence, ki so
otroka poznali pred zlorabo. Sum na spolno zlorabo otroka v druţini je bil podan v 39
%. Med oblikami spolne zlorabe otrok je bilo najpogostejše otipavanje. Fiziĉna sila je
bila prisotna v 19 % vseh primerov, pri ĉemer ţrtve v 61 % primerov po zlorabi niso
kazale fiziĉnih znakov zlorabe. O spolni zlorabi je najpogosteje spregovoril otrok.
Ugotovitve kaţejo, da otroci o spolni zlorabi laţje spregovorijo, ko domnevni storilci
niso

ĉlani

druţine.

V

kazenskem

postopku
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je

najpomembnejše

ugotoviti

verodostojnost ţrtvine izpovedi, saj v veĉini primerov ni materialnih dokazov. Razlogi
za odsotnost materialnih dokazov so predvsem v tem, da tovrstna dejanja niso
prijavljena takoj po storitvi, prav tako se veĉina spolnih zlorab zgodi v zaprtih
prostorih v domaĉem okolju, zaradi ĉesar je dokazovanje še dodatno oteţeno. Za
obsodilno sodbo so pomembni predvsem izpoved ţrtve o spolni zlorabi, izvedensko
mnenje, v katerem izvedenec poda mnenje, ali je otrok doţivel spolno zlorabo, in
prisotnost materialnih, osebnih in posrednih dokazov. Ugotovitve raziskave kaţejo,
da materialni dokazi vplivajo na rezultat sojenja, saj v veĉini primerov, ki se ne
konĉajo z obsodilno sodbo, kazenske ovadbe temeljijo le na osebnih dokazih. Vendar
pa ne moremo potrditi, da v primerih, ki se konĉajo z obsodilno sodbo, kazenske
ovadbe veĉinoma temeljijo na materialnih dokazih. Kot tudi ne moremo potrditi, da
so v veĉini primerov, ki se konĉajo z obsodilno sodbo in izreĉeno kaznijo zapora,
prisotni materialni dokazi. Lahko pa potrdimo, da v veĉini primerov, ki se konĉajo s
pogojno sodbo, materialni dokazi niso prisotni. Na rezultat sojenja obtoţenĉevo
priznanje in otrokova starost nimata vpliva, pomemben vpliv pa imata izvedensko
mnenje in suverenost priĉanja izvedenca na sodišĉu. Še posebej v primerih, pri
katerih ni drugih dokazov in je treba ugotoviti, ali je otrok doţivel spolno zlorabo.
Pomembna je tudi vztrajnost sodnikov, ki morajo dobro preuĉiti razliĉna mnenja
izvedencev, ţrtve, obdolţenca in drugih ter svoje delo kakovostno opravljati tudi v
primerih, ki trajajo veĉ let.
V Sloveniji raziskava o kriminalistiĉnih vidikih odkrivanja in dokazovanja spolnih
zlorab otrok še ni bila narejena. Tudi v tujini so tovrstne raziskave zelo redke, zato
je pomemben njen prispevek k novim spoznanjem v kriminalistiki kot znanosti.
Znanstvena spoznanja so prav tako uporabna za prakso, in sicer za celotno kazensko
pravosodje in druge institucije, ki lahko pri svojem delu z otroki in mladoletniki
zaznajo indikatorje spolnih zlorab.
Ključne besede: spolno nasilje, spolne zlorabe, otroci, odkrivanje, preiskovanje,
dokazovanje, kriminalistika
UDK: 343.541:343.98(043.3)
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Summary: Criminal Investigation Aspects of Child Sexual
Abuse Evidence Detection and Collection
Sexual violence against children is a problem of society and of individuals. In spite of
modern society’s growing detection sensitivity to child sexual abuse, children are
still often victims of such criminal offenses. Stereotypes and myths concerning child
sexual abuse are still very important because they tend to alleviate offenders’
responsibility by placing the blame on the victim and obstruct adequate evidence
detection and collection. Qualitative and quantitative research methods used in
examining the research question of this doctoral thesis focusing on criminal
investigation aspects of child sexual abuse evidence detection and collection
provided a more comprehensive insight into the research problem and increased the
validity and reliability of the data. The study conducted in 2010 and 2011 in Slovenia
was divided into two parts. The first, a review of 70 randomly selected cases from
2003, focused on examining police, prosecution and court records pertaining to all
the stages of the procedure, from the detection to the conclusion in a pre-trial or
trial procedure, provided a broader insight into this problem and helped identify the
key problems and dilemmas in detection, investigation and providing of evidence of
child sexual abuse. In the second part, a focus group interview with prosecutors and
criminal investigators of child sexual abuse cases was conducted to gain insight into
the practice of investigating and proving child sexual abuse, as well as to learn,
through their experience, about the problems they encounter in their work. The
study limitations were mainly the lack of data in some police, prosecutors' and court
records, and the absence of judges in the focus group interview.
The study indicated that the suspects are mostly men aged 34.7 years at the
beginning of the abuse and 36.6 years at the disclosure, on the average. The victims,
mostly females, were between 7 and 13 years of age. The most common place of
child sexual abuse was a closed site in domestic settings. Most of the abuse spanned
three or more episodes, which indicates that child sexual abuse is a process in which
the victims are sexually abused over a longer period of time. Some 84 percent of
child sexual abuse suspects were familiar with the child before the abuse. However,
child sexual abuse within the family was detected in 39 per cent of cases. The most
frequent form of child sexual abuse was touching. Physical force was used in 19
percent of all cases, but in 61 percent of the cases the victims did not show any
physical signs of abuse. Child sexual abuse was most often disclosed by the victims
themselves, and they most often disclosed the abuse also in the cases where the
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reporters were adults. The findings indicated that child sexual abuse victims are
more comfortable to disclose abuse when the alleged perpetrators are not family
members. In criminal proceedings, it is important to determine credibility of the
victim's testimony because in most cases physical evidence is not present. The
reasons for a lack of evidence lie primarily in the fact that such offenses are not
reported immediately after the abuse and that the great majority of them occur
within closed sites of domestic settings, which additionally obstructs evidence
detection and collection. The judgement of conviction is influenced by a victim’s
testimony on the particular instance of sexual abuse, an expert’s opinion on the
child’s alleged sexual abuse, as well as on the presence of any material, personal and
circumstantial evidence. The research indicated that the presence of material
evidence influences the outcome of the trial, because in most cases not ending with
a conviction criminal charges are based only on personal evidence. However, the
hypothesis that the criminal charges in the majority of cases that end with a
conviction are based on material evidence cannot be confirmed. Nor can we confirm
the hypothesis that in most cases ending with a conviction and imprisonment
material evidence is present. However, the data confirm the hypothesis that in most
cases ending with a suspended judgment material evidence is not present. Further, a
defendant’s guilty plea and a child’s age have no effect on the outcome of the trial.
Nevertheless, the expertise and expert witnesses’ solid testimony in court did prove
to bear important impact on the trial outcome, especially in the cases where
no other evidence is available and when it is necessary to determine whether the
child was sexually abused or not. Also important is the persistence of judges, as they
have the responsibility to examine the various opinions of experts, victims,
defendants, and others, and to provide a high quality service even in the cases that
last several years.
In Slovenia, a study on criminal investigation aspects of child sexual abuse evidence
detection and collection has not yet been made until now. Abroad, such studies are
very rare as well, which is why this study is an important contribution to the field of
criminal investigation as a science. The findings may also be useful to practitioners,
criminal justice and other institutions working with children and minors confronted
with child sexual abuse.
Key

words:

sexual

violence,

sexual

investigation, proving, criminalistics
UDC: 343.541:343.98(043.3)
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Uvod

Dogodki v Evropi in svetu kaţejo, da se kriminaliteta poveĉuje, spreminja (Maver in
Dobovšek, 2011) in postaja vse bolj sofisticirana in raznolika (Meško, Sotlar in
Winterdyk, 2011). Nove razseţnosti je dobilo tudi zlorabljanje otrok, ki je v druţbi
prisotno ţe od nekdaj. To je tudi druţbeni problem in ne zgolj problem posameznika
ali posamezne druţine ter dejstvo, ki je v današnji tehnološko napredni civilizaciji še
kako resniĉno in prisotno. Z ratifikacijo Konvencije o otrokovih pravicah (1989) in
Evropske konvencije o uresniĉevanju otrokovih pravic (1996) ter podpisom Konvencije
Sveta Evrope o zašĉiti otrok pred spolnim izkorišĉanjem in spolno zlorabo (2007) se je
tudi Slovenija pridruţila drţavam, ki otrokom priznavajo posebno varstvo in zašĉito.
Doloĉbe konvencije opredeljujejo pravice otrok, med katerimi so tudi najbolj
obĉutljive, kot so zašĉita otrokove osebnosti in zašĉita otroka pred nasilnimi dejanji.
Raziskava, ki je vkljuĉevala deset drţav EU (Ĉeško, Ciper, Estonijo, Madţarsko,
Latvijo, Litvo, Malto, Poljsko, Slovaško in Slovenijo), je pokazala veliko pomanjkanje
sluţb, ki bi nudile pomoĉ zlorabljenim otrokom. Veĉina tovrstnih namestitvenih
objektov je namenjena otrokom, ki so v razliĉnih stiskah. Pomeni, da je v mnogih
primerih odvisno od spleta okolišĉin, ali bo otrok primerno obravnavan ali ne. Pri tem
imajo pomembno vlogo nevladne organizacije, ki so se v vseh vkljuĉenih drţavah prve
zaĉele ukvarjati z omenjeno problematiko (Antić Gaber, Dobnikar in Selišnik, 2009).
V Sloveniji poleg nevladnih organizacij deluje tudi zagovornik - glas otroka, ki je po
zaĉetem pilotnem projektu v letu 2005 (Jenkole, Kuzmiĉ, Markizeti in Turk, 2006) v
letih 2007 in 2008 potekal na štirih obmoĉjih v Sloveniji, in sicer v Centru za
korekcijo sluha in govora Portoroţ ter na obmoĉjih Centrov za socialno delo (v
nadaljevanju: CSD) Ljubljana Moste-Polje, Nova Gorica in Seţana. Kasneje se je
pridruţil še CSD Šiška (Varuh ĉlovekovih pravic, n. d.).
Zavedanje o razseţnosti problema zlorab otrok je prisotno šele v zadnjih desetletjih.
Vse do 1990. leta so ljudje v mnogih drţavah verjeli, da je viktimizacija otrok redek
pojav. V nekaterih drţavah je še danes tako (Bull, 2001). Pfohl (1977) ugotavlja, da
so o problematiki (fiziĉnega) nasilja nad otroki prvi spregovorili specialisti otroške
radiologije, ki so se sreĉevali s posnetki kostnih zlomov pri otrocih. Kot razloge za
tako pozno prepoznavanje prisotnosti nasilja nad otroki navaja: (1) da se urgentni
zdravniki niso zavedali, da je ena izmed moţnih diagnoz lahko zloraba; (2) da mnogi
zdravniki niso bili pripravljeni verjeti, da lahko starši nad svojimi otroki izvajajo tako
kruta dejanja; (3) da so zdravniki kot oviro za prijavo videli zaupnost v odnosu do
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pacienta; in (4) da so vpletenost v kazenski postopek razumeli kot breme, ki jim bo
vzelo precej ĉasa in moţnost za odpravljanje posledic doloĉene diagnoze. Prvi je o
nasilju nad otroki javno spregovoril Kempe, ki je v letu 1961 organiziral simpozij o
zlorabi otrok in predlagal termin sindrom pretepenega otroka (Kempe in Kempe,
1978). V Sloveniji je bil problem prviĉ javno predstavljen leta 1979 na Derĉevih
dnevih (pediatrije), ko je o problematiki nasilja nad otroki spregovoril Kornhauser s
sodelavci (Kornhauser in Gostiša Kornhauser, 2006).
Problematika trpinĉenja otrok je kompleksna (WHO1 in ISPCAN,2 2006) in ĉeprav jo
vse pogosteje prepoznavamo kot problem, je še veliko otrok zanemarjenih, brez
osnovnih zdravstvenih in razvojnih moţnosti (Frangeţ, 2010). Svetovna zdravstvena
organizacija je na podlagi omejenega dostopa do podatkov posameznih drţav ocenila,
da je v letu 2002 v svetu zaradi umora umrlo skoraj 53.000 otrok (United Nations
Secretary-General, 2006). Svetovna stopnja smrtnosti zaradi umora je za fante, stare
med 15 in 17, ocenjena z 9 na 100.000 prebivalcev (WHO, 2005). Vsako leto zaradi
telesnih poškodb umre okoli 875.000 otrok, mlajših od 18 let. Letno je poškodovanih
od 10 do 30 milijonov otrok (WHO, 2009). Poškodbe so moĉno povezane s starostjo in
spolom. Pri fantih, starih med 10 in 14 let, so ugotovili, da je odstotek smrtnosti
zaradi poškodb za 60 odstotkov višji kot pri dekletih. Prav tako je višji odstotek pri
najstnikih, starih od 15 do 19 let, kot pri najstnikih, starih med 10 in 14 let (64 v
primerjavi z 29 na 100.000 prebivalcev) (WHO, 2009). V primerjavi z umorom
mladostnika potrebuje bolnišniĉno zdravljenje pribliţno 20 do 40 ţrtev nasilja mladih
(Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi in Lozan, 2002). Mnoge nenamerne poškodbe vodijo v
trajno invalidnost, poškodbo moţganov, depresijo, zlorabo substanc, poskuse
samomora in v vedenja, ki ogroţajo zdravje (WHO, 2009). Nenamerne poškodbe so
tudi glavni vzrok smrti in invalidnosti med mladimi (WHO in Unicef, 2005). Pri tem
ţrtve trpinĉenja doţivljajo poveĉan stres, imajo zmanjšano sposobnost koncentracije
in so v veĉji nevarnosti, da priĉnejo z zlorabo substanc, agresivnim vedenjem in
poskusi samomora (Anti-bullying centre, 2002). Poroĉila mnogih drţav v razvoju
kaţejo, da je od 20 do 65 % šoloobveznih otrok poroĉalo, da so bili v zadnjih 30
dnevih verbalno ali fiziĉno trpinĉeni (Pinheiro, 2006). Trpinĉenje je pogosto tudi v
industrializiranih drţavah (Craig in Harel, 2004). Pinheiro (2006) poroĉa, da so študije
iz razliĉnih drţav sveta pokazale, da je od 80 do 98 % otrok utrpelo fiziĉno
kaznovanje v svojih domovih, pri tem jih je bila tretjina ali veĉ hudo telesno
kaznovanih z razliĉnimi sredstvi.
1

World Health Organization – Svetovna zdravstvena organizacija.
International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect - Mednarodno zdruţenje za
prepreĉevanje zlorabe in zanemarjanja otrok.
2
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Nekateri otroci se morajo na pragu svojega ţivljenja tako spopadati z razliĉnimi
zlorabami, ki moĉno vplivajo na njihovo nadaljnjo ţivljenjsko pot. Poleg fiziĉnega
nasilja, psihiĉnega trpinĉenja in zanemarjanja so lahko tudi ţrtve spolne zlorabe,
vrstniškega trpinĉenja, institucionalnega trpinĉenja, zlorab na spletu, pornografije,
ekonomskega trpinĉenja, ritualnega nasilja, nasilja nad lastnim telesom, medijskih
zlorab in prisilnega dela (Frangeţ, 2010). Kot kaţejo podatki iz leta 2000, je bilo 1,8
milijonov otrok zlorabljenih zaradi prostitucije in pornografije, 1,2 milijona je bilo
ţrtev trgovine z ljudmi, v prisilno ali obvezno delo pa je bilo vkljuĉenih 5,7 milijonov
otrok. V letu 2004 naj bi bilo v prisilno delo vkljuĉenih 218 milijonov otrok, od tega
jih je 126 milijonov moralo opravljati nevarna dela. Od 5. do 11. leta starosti ni
opaznih razlik med spoloma, medtem ko z leti narašĉa vkljuĉenost fantov
(International Labour Office, 2002, 2006). Podatki sicer kaţejo, da se je globalni
odstotek vkljuĉenosti otrok v delo v zadnjih 4 letih zmanjšal za 11 %, vkljuĉenost
otrok v izvajanje nevarnega dela pa za 26 %. Zmanjšala se je tudi vkljuĉenost otrok,
starih med 5 in 11 let, in sicer za 33 % (Hagemann, Diallo, Etienne, Mehran, 2006).
Velikokrat so otroci tudi priĉe nasilju (Seliĉ, 2006). Zakon o prepreĉevanju nasilja v
druţini (2008) v 2. toĉki 4. ĉlena navaja, da je otrok »ţrtev nasilja tudi, ĉe je
prisoten pri izvajanju nasilja nad drugim druţinskim ĉlanom ali ţivi v okolju, kjer se
nasilje izvaja«. Unicef (2006) ocenjuje, da je v svetu letno izpostavljenih nasilju v
domaĉem okolju med 133 in 275 milijonov otrok. Veĉinoma so otroci priĉa nasilju
med staršema ali med materjo in njenim partnerjem, kar lahko pusti resne posledice
na otrokovem poĉutju, v njegovem osebnostnem razvoju in v socialni interakciji v
otroštvu in v odraslem obdobju (McClosky, Figueredo in Koss, 1995; Dube,
Anda, Felitti, Edwards in Williamson, 2002). Prav tako nasilje med intimnima
partnerjema poveĉuje nevarnost nasilja nad otroki v druţini (Krug et al., 2002;
Hunter, Jain, Sadowski in Sanhueza, 2000).
V Sloveniji so se na podroĉju nasilja v druţini v zadnjih desetih letih zgodile
pomembne spremembe, ki pa se kaţejo predvsem v spreminjanju zakonodaje
(Filipĉiĉ,

2010).

Kompleksnost

pojava

zahteva

»medinstitucionalni

in

multidisciplinarni pristop na preventivnem in kurativnem podroĉju« (Seliĉ, 2010: 31).
Kljuĉni cilji pri tem so takojšnja prekinitev ogroţajoĉih situacij, zašĉita, pomoĉ ţrtvi,
psihosocialna pomoĉ, rehabilitacija ţrtve ter kaznovanje storilca. V primeru, da so
ţrtve tudi otroci, je pri ukrepanju vodilo njihova najveĉja korist.
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Obseg nasilja nad otroki so v Sloveniji prviĉ ugotavljali na Inštitutu za kriminologijo
pri Pravni fakulteti. Tako so v obdobju 1979 – 1985 ugotovili 30 % poveĉanje števila
oseb, ki so bile obsojene zaradi izvršitve kaznivih dejanj zoper otroke (Šelih, 1985).
Pavlović (1985: 136) je znotraj iste raziskave ugotavljal obravnavanje pojava
trpinĉenih otrok na dveh ljubljanskih centrih za socialno delo ter zakljuĉil, da na
podlagi pridobljenih podatkov ni mogoĉe oceniti, kolikšen in kakšen je deleţ pojava,
ki so ga raziskovali. Številke dokazujejo, »da je pojav vse prej kot zanemarljiv«.
Obseg pojava trpinĉenja otrok v Sloveniji je bil prviĉ empiriĉno preverjen z
raziskavo, ki je bila izvedena v letu 1995. Rezultati raziskave so pokazali, da se šole,
vrtci, centri za socialno delo in dispanzerji letno ukvarjajo s pribliţno 3.500 primeri
slabega ravnanja z otroki. Med temi je bilo v 17 % primerov opaziti duševno slabo
ravnanje,3 v veĉini primerov pa so se pojavljale kombinacije. V 48 % je bilo opaţeno
telesno trpinĉenje, v 15 % spolna zloraba, v 35 % zanemarjanje in v 14 % nasilje med
starši oziroma enega roditelja nad drugim. Veĉina zlorab se je dogajala dlje ĉasa
(Pavlović, Korošec, Rok-Simon, Obersnel-Kveder in Toplak-Ostan, 1997). Raziskava, ki
je bila izvedena v letu 1998, je pokazala, da osmošolci in osmošolke doţivljajo nasilje
v druţini kot zelo velik problem in srednje velik problem v 21,8 %. Fiziĉno nasilje
staršev jih je enkrat doţivelo 12,4 %, veĉkrat pa 8,2 %. Spolno nasilje s strani odraslih
je enkrat doţivelo 1,6 %, veĉkrat pa 1,5 % anketiranih. Okoli 1 % jih je navedlo, da so
enkrat oziroma veĉkrat doţiveli posilstvo (Ule, Rener, Mencin-Ĉeplak in Tivadar,
2000).
Posamezne oblike nasilja nad otroki se med seboj ne izkljuĉujejo in se lahko dogajajo
istoĉasno. V nevarnosti so še posebej otroci s posebnimi potrebami in otroci razliĉnih
marginaliziranih in etniĉnih skupin (United Nations Secretary-General, 2006). Mlajši
otroci so v veĉji nevarnosti, da doţivijo fiziĉno nasilje, medtem ko se spolno nasilje
pogosteje zgodi najstnikom in adolescentom. Fantje so pogosteje ţrtve fiziĉnega
nasilja kot dekleta, medtem ko so dekleta pogosteje ţrtve spolnega nasilja,
zanemarjanja in prisiljene prostitucije (Krug et al., 2002). Svetovna zdravstvena
organizacija ocenjuje, da je bilo v letu 2002 spolno zlorabljenih 150 milijonov deklet
in 73 milijonov fantov, mlajših od 18 let. Globalno gledano pa je spolno zlorabo
doţivelo veĉ kot 800 milijonov ljudi, od tega jih je veĉ kot 500 milijonov doţivelo
kontaktno zlorabo oziroma spolno zlorabo z obĉevanjem (WHO, 2002). Veĉ milijonov
deklic je bilo izpostavljeno genitalnemu pohabljenju. V svetovnem merilu je bilo
3

Pavlović et al. (1997: 53) z izrazom zajemajo »pomene vseh drugih izrazov in oblik slabega
ravnanja brez dotika in brez drugih izrazov zanemarjanja«, kot so npr. duševno trpinĉenje,
ĉustvena zloraba, zanemarjanje in druge (Pavlović, 1993).
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obrezanih med 100 in 140 milijonov deklet in ţensk (United Nations SecretaryGeneral, 2006). V Egiptu in Sudanu naj bi bilo temu letno izpostavljeno 3 milijone
deklet in ţensk (Unicef, 2010).
Pri zlorabah otrok imajo pomembno vlogo socialni in kulturni vzorci ter socialno ekonomski faktorji (prihodki in izobrazba) in stereotipi v druţbi (United Nations
Secretary-General, 2006). Slednji lahko zmanjšujejo problem zlorabe ter zavirajo
procese odkrivanja, preiskovanja in dokazovanja. Hkrati so naklonjeni storilcem in z
razliĉnimi izgovori opraviĉujejo njegovo vedenje oziroma nedolţnost. Tomorijeva
(1997) navaja, da je obdobje zadnjih treh desetletij sicer ĉas izginjanja tabujev,
vendar je ravno nasilje nad otroki še vedno med tistimi tabuji, ki v ljudeh vzbujajo
neugodje in odpor. Mnogi namreĉ zaradi neznanja, strahu in nezanimanja še vedno
odvraĉajo poglede od te teme. Nekateri obstoj tega pojava celo zanikajo in se ne
zavedajo posledic, ki jih otrok obĉuti zaradi zlorabe.
Finkelhor in Dziuba-Leatherman (2001) delita viktimizacijo otrok glede na njen obseg
v tri glavne kategorije: (1) pandemiĉno viktimizacijo, (2) akutno viktimizacijo in (3)
izredno viktimizacijo. Pandemiĉna viktimizacija se veĉini otrok zgodi v fazi
odrašĉanja. V najlaţjih oblikah to vkljuĉuje napade bratov/sester, fiziĉno kaznovanje
staršev, tatvine, vrstniško trpinĉenje, vandalizem in rop. Tej vrsti nasilja se posveĉa
najmanj pozornosti. Veĉ pozornosti je namenjeno akutni viktimizaciji, ki je manj
pogosta, vendar bolj resna in bolj ogroţa otroka. V to kategorijo uvršĉamo npr.
fiziĉno in spolno zlorabo, zanemarjanje in druţinsko ugrabitev. Najveĉ pozornosti je
deleţna izredna viktimizacija, ki vkljuĉuje umor in ugrabitve otrok, ki pa se zgodijo
manjšemu številu otrok.
Pomembne so vse zlorabe otrok, vendar v doktorski disertaciji podrobneje
analiziramo spolno zlorabo otrok, ki je zaradi narave prikritosti (v Sloveniji in tudi
drugje v svetu) še vedno moĉno tabuizirana. Kendall-Tackett, Meyer Williams in
Finkelhor (2001) ugotavljajo, da je bilo po letu 1985 izvedenih veliko raziskav o
spolnih zlorabah otrok (npr. Basta in Peterson, 1990; Caffaro-Rouget, Lang in Santen,
1989; Mian, Wehrspann, Klajner-Diamond, LeBaron in Winder, 1986), ki so preuĉevale
tudi specifiĉne oblike, npr. spolno zlorabo predšolskih otrok, fantov, ţrtev ritualnega
nasilja ipd.
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V Sloveniji se je o problemu spolne zlorabe otrok zaĉelo govoriti precej pozno, šele
okoli leta 1988, ĉeprav je policija prve zakljuĉke o otrocih in mladoletnikih kot
ţrtvah kaznivih dejanj sprejela ţe na prvem organiziranem izobraţevanju policistov
in kriminalistov o mladoletniškem prestopništvu v letu 1981 (Bašiĉ, 1997). Na tem
podroĉju obstaja veliko temno polje. Njihovo prijavljanje je izredno nizko, problemi
pa se pojavljajo tudi pri zbiranju obvestil in dokaznega materiala.
V doktorski disertaciji po opredelitvi spolnih zlorab otrok govorimo o kriminalistiĉnih
vidikih odkrivanja, preiskovanja in dokazovanja tovrstnih zlorab. V empiriĉnem delu
predstavljamo rezultate raziskave, pri ĉemer smo v prvem delu pregledali 70
nakljuĉno izbranih policijskih spisov iz leta 2003, ki smo jih analizirali od prijave na
policiji do zakljuĉka kazenskega postopka. V drugem delu smo informacije pridobili s
pomoĉjo usmerjenega skupinskega intervjuja. Cilj raziskave je bil ugotoviti
znaĉilnosti prijavljenih primerov ter preveriti dokaze (osebne, materialne), ki so bili
zbrani v (pred)kazenskem postopku, in njihovo vrednost v dokaznem postopku na
sodišĉu.
V Sloveniji podobna raziskava o spolnih zlorabah otrok še ni bila izvedena, so pa na
Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani izvedli deskriptivno
statistiĉno analizo postopkov policijskega preiskovanja kaznivih dejanj v Republiki
Sloveniji v letih 2000, 2001 in 2002, s katero so ugotavljali uĉinkovitosti policijskega
preiskovanja kaznivih dejanj v predkazenskem postopku z upoštevanjem razvoja
kriminalistiĉne stroke ter dokaznih standardov kazenskega postopka (Jager, 2006).
Raziskava, ki jo predstavljamo v tej nalogi, je tako prinesla dodatne informacije o
znaĉilnostih spolnih zlorab otrok v Sloveniji ter vlogi indicev in dokazov v
predkazenskem in kazenskem postopku. Ugotavljali smo tudi znaĉilnosti strategij, ki
jih storilci uporabljajo, da otroka pridobijo k sodelovanju v zlorabi in ga obveţejo k
varovanju »skrivnosti«, znaĉilnosti prijave in razkritja spolnih zlorab otrok ter
identificirali situacije, ki jih izkorišĉajo storilci spolnih zlorab otrok. Identifikacija
slednjih pomeni tudi odkritje toĉk, kjer so storilci najbolj ranljivi za razkritje.
Vzporedno s situacijami smo ugotavljali tudi razliĉna sum zbujajoĉa znamenja
(indice), ki nakazujejo na to, da je bil otrok ţrtev spolne zlorabe, saj so ravno ta
znamenja najpomembnejša pri odkrivanju spolne zlorabe otroka.
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2

Opredelitev spolne zlorabe otrok

Spolna zloraba je vsaka spolna interakcija z osebo/osebami katerekoli starosti, ki je
storjena (1) proti volji ţrtve, (2) brez pristanka ali (3) na agresiven, izkorišĉevalski,
manipulativen ali grozeĉ naĉin (Ryan, 2010). Spolna zloraba otroka je nasilje, ki se
zgodi, ko odrasla oseba ali mladostnik zlorabi ali zlorablja otroka za to, da se spolno
vzburi in/ali da poteši svojo spolno slo (Frei, 1996). Pomeni vkljuĉevanje otroka v
spolne aktivnosti, ki jih otrok ni sposoben popolnoma razumeti (WHO in ISPCAN,
2006), in je situacija, v kateri otrok ali adolescent sodeluje v spolnih dejavnostih, ki
kršijo socialne in legalne druţbene tabuje, na katere otrok ni pripravljen glede na
svoj razvoj in za katere ne more dati privoljenja (Bautista Vallejo, 2005). Definiramo
jo kot udeleţbo nepreskrbljenih, razvojno nedozorelih otrok pri spolnih aktivnostih,
ki jih otroci ne morejo popolnoma razumeti in za katere ne morejo dati privoljenja
(Kempe in Kempe, 1978). O spolni zlorabi otroka govorimo, ko odrasla oseba ali
nekdo, ki je zrelejši od otroka, uporabi svojo moĉ in vpliv nad njim ter izrabi njegovo
zaupanje in spoštovanje, da ga zavede v spolne aktivnosti (Zdruţenje proti spolnemu
zlorabljanju, 2002).
Deisinger (2002) navaja, da spolna zloraba vkljuĉuje vsa tista dejanja, ki jih storilec
stori z namenom spolnega vzdraţenja ali zadovoljevanja svojega spolnega nagona.
Korošec (2008: 121) pa razlaga, da je pri merilu objektivne narave pomembna »redna
zunanja podoba ravnanja«, ki je odvisna od kulturnih okvirov. Kar je po redni zunanji
podobi nespolno, imenujemo spolno nevtralno ravnanje, ki »ne postane spolno
ravnanje niti s subjektivnim interesom storilca po spolnem vzburjenju ali
zadovoljitvi«. Med objektivno nespolna ravnanja uvršĉamo npr. nego telesa, razliĉne
(telesne) preglede (npr. varnostni ali zdravniški), obiĉajne pozdrave ob snidenju ali
slovesu, ki vkljuĉujejo tudi telesne dotike (npr. objeme, poljube (tudi na usta), t. i.
prijateljsko kuštranje priĉeske), dotike telesa pri izdelavi oziroma prodaji obutve ali
ob masaţi oziroma pedikuri. Pri tem Korošec (2008: 121) navaja, da slednje štejemo
med objektivno nespolna dejanja tudi, ĉe »zaradi moĉno izraţenega fetišizma kakšna
oseba s tem išĉe spolno zadovoljstvo, ob tem doţivlja spolno zadovoljstvo ali prav
zaradi tega doţivi celo spolni vrhunec«. Na drugi strani pa ravnanje, ki je »po redni
zunanji podobi izkljuĉno in oĉitno spolno, velja za spolno tudi, ĉe storilec ravna iz
povsem drugih motivov«, to je drugih, kot sta spolno vzburjenje in zadovoljitev (npr.
agresivno sadistiĉnih), pri ĉemer mora biti za obstoj kaznivega dejanja po splošnih
pravilih o krivdi storilcu znana povezava lastnega ravnanja. Storilec se mora zavedati
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druţbenega pomena svojega ravnanja kot spolnega. Pri objektivno spolnem ravnanju
zadošĉa njegov morebitni naklep do spolnega ravnanja, saj se gotovost v smislu
direktnega naklepa ali obarvanost naklepa za obstoj spolnega ravnanja ne zahtevata.
Pri spolnih zlorabah otrok je prepoznavanje in razumevanje dejanj kot spolnih ne
glede na motiv storilca4 kljuĉnega pomena, saj otrok zaradi lastne razvojne
nedozorelosti ne more svobodno razpolagati s svojo spolno integriteto, kot tudi
njegova morebitna privolitev v spolna dejanja kazenskopravno ne more biti veljavna
(Bošnjak, 1998). Spolna dejanja z otroki so namreĉ prepovedana sama po sebi
(Council of Europe, 1998).
Na tem mestu je treba opredeliti tudi uporabo izraza otrok. Konvencija o otrokovih
pravicah (1. ĉlen, 1989) doloĉa, da »pomeni otrok vsako ĉloveško bitje, mlajše od
osemnajst let«. Podobno navajata tudi Evropska konvencija o uresniĉevanju
otrokovih pravic (1996) in Konvencija Sveta Evrope o zašĉiti otrok pred spolnim
izkorišĉanjem in spolno zlorabo (2007). Zakon o prepreĉevanju nasilja v druţini
(2008) otroka opredeljuje kot mladoletnega druţinskega ĉlana, medtem ko je meja
spolne zlorabe otroka drugaĉna. Kazenski zakonik RS (1994; v nadaljevanju KZ) je ob
uveljavitvi v letu 1995 doloĉal starostno mejo pri 14 letih in jo nato z novelo KZ-A
(Zakon o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakonika Republike Slovenije, 1999;
v nadaljevanju KZ-A) povišal na 15 let. Razloge za dvig starostne meje lahko išĉemo v
doloĉbi Resolucije 1099 o spolnem izkorišĉanju otrok (Resolution 1099 on the sexual
exploitation of children, 1996), ki v 12/VI toĉki poziva vse drţave ĉlanice, da naj v
svojo zakonodajo vkljuĉijo doloĉbo, da oseba, mlajša od 15 let, ne more privoliti v
spolne odnose z odraslimi. Bošnjak (1998) razlaga, da pomeni dvig starostne meje na
15 let tudi izenaĉitev sposobnosti privolitve v spolne stike mladoletnikov s
pridobitvijo drugih pravic, ki jih doloĉajo delavnopravna, druţinskopravna in
zdravstvena zakonodaja. Starostno mejo 15 let doloĉata tudi novi Kazenski zakonik
RS (2008; v nadaljevanju KZ-1) in njegova novela KZ-1B (Zakon o spremembah in
dopolnitvah kazenskega zakonika Republike Slovenije, 2011; v nadaljevanju KZ-1B),
ki tako kot novela KZ-A za inkriminacijo spolne zlorabe otroka ne uporabljata izraza
»spolni napad na otroka«, temveĉ »spolni napad na osebo, mlajšo od 15 let«. V tej
doktorski nalogi bomo analizirali samo spolne zlorabe oseb, mlajših od 15 let, pri
ĉemer jih bomo poimenovali z izrazom otrok/otroci.
4

Motiv storilca je bil v osredju tudi v primeru ptujskega ţupnika, ko je Višje sodišĉe v
Mariboru razsodilo, da otipavanje prsi in zadnjic mladoletnih otrok ni spolna zloraba, ker ni
bilo mogoĉe dokazati, da je bil motiv teh dejanj spolna potešitev. Obdolţenec je na sodišĉu
namreĉ dokazoval, da so bili njegovi dotiki nenamerni in se je zanje tudi opraviĉil. Sodbo je
potrdilo tudi Vrhovno sodišĉe RS (Pan, 2011).
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V nadaljevanju predstavljamo oblike spolne zlorabe otrok ter razlike v oblikah med
spoloma ţrtev.

2.1 Oblike spolne zlorabe otrok
Spolne zlorabe otrok delimo na tiste, ki jih otroku povzroĉijo neznani oziroma
poznani storilci, in na nekontaktne oziroma kontaktne5 (Wiehe, 1998). Svetovna
zdravstvena organizacija (WHO, 2002) med nekontaktne oblike spolne zlorabe
vkljuĉuje vedenja, kot so nezaţeleno in neprimerno spolno napeljevanje in
nespodobno razkazovanje, med kontaktne oblike pa poljubljanje na naĉin odraslih,
objemanje, dotikanje, ljubkovanje in spolni odnos, ki lahko vkljuĉuje kakršnokoli
penetracijo (oralno, analno ali vaginalno) ali njen poskus. Bašiĉeva (1997) med oblike
spolne zlorabe otrok uvršĉa goloto, nesramne pripombe, slaĉenje, razkazovanje
genitalij,

opazovanje

otroka,

fotografiranje

otroka,

uporabo

pornografije,

poljubljanje na naĉin odraslih, otipavanje, masturbacijo, felacijo, kunilingus,
digitalno penetracijo (penetracijo s prsti) v zadnjik in/ali vagino, penetracijo s
penisom v zadnjik in/ali vagino,

»spolni

odnos na suho«,

bestialnost in

ekshibicionizem. Kadar je spolna zloraba storjena v druţinskem okolju, so otroci
lahko tudi fiziĉno in psihiĉno trpinĉeni ter zanemarjeni (Krug et al., 2002).
Pregled uradne policijske statistike (Policija, n. d.) za prijavljene spolne napade na
osebe, mlajše od 15 let, po 183. ĉlenu KZ in KZ-A oziroma 173. KZ-1 v letih 2003-2010
kaţe, da so bile najpogostejše tiste oblike spolne zlorabe otrok, ki jih policija uvršĉa
med druga spolna dejanja. Spolno obĉevanje je bilo prisotno povpreĉno v 24 %
primerov (tabela 1).
Tabela 1: Oblike spolne zlorabe otrok po letih (Vir: Policija, n. d.)
Leto

Drugo spolno dejanje

Spolno občevanje

2003

159

38

2004

170

43

2005

162

19

2006

141

29

2007

160

42

2008

122

32

2009

140

50

2010

191

48

5

Korošec (2008) navaja, da za spolno ravnanje med ljudmi telesni stik ni potreben, lahko pa
ga posamezni zakonski znak spolne inkriminacije zahteva.
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Ketring in Feinaur (1999) ugotavljata, da spolna zloraba deklet najveĉkrat vkljuĉuje
dotikanje, ljubkovanje, medtem ko fantje pogosteje utrpijo masturbacijo, oralno in
analno zlorabo ter fiziĉno nasilje (Kendall-Tackett in Simon, 1992). Oblike spolne
zlorabe in razlike med njimi pa opredeljujeta tudi KZ oz. KZ-1.

2.2 Zakonska opredelitev
KZ je skupaj z novelo KZ-A v prvem odstavku 183. ĉlena doloĉal, da »kdor spolno
obĉuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje z osebo drugega ali istega spola, ki še ni
stara petnajst let, pri ĉemer obstaja oĉitno nesorazmerje med zrelostjo storilca in
ţrtve, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let«. Z novim KZ-1 je zakonodajalec
zvišal zagroţeno kazen iz enega do osmih let na tri do osem let ter odstranil doloĉbo
o oĉitnem nesorazmerju med zrelostjo storilca in ţrtve. Slednja je bila pomembna
predvsem za izloĉanje kaznivih dejanj pri sporazumnih spolnih obĉevanjih in drugih
spolnih dejanjih med mladimi, ki so bili pribliţno iste starosti in zrelosti. To je bilo
treba upoštevati predvsem pri mladoletnikih in mlajših polnoletnikih, ko je »zrelost
osebe, zlasti ţenske, ki se po starosti pribliţuje petnajstemu letu, pogosto v zrelosti
enaka moškemu storilcu iste starosti ali starejšemu« (Deisinger, 2002: 255). Razlika
in nesorazmernost med zrelostjo storilca in ţrtve se je najprej ocenjevala z razliko v
letih, najveĉkrat pa je razlike moral ugotavljati tudi izvedenec psiholog ali psihiater.
Na podlagi doloĉb KZ-1 lahko sklepamo, da so z zakonom prepovedana6 in kazniva
tudi vsa prostovoljna spolna dejanja med mlajšimi od petnajst let, ĉetudi gre za
spolne aktivnosti dveh vrstnikov, med katerima obstaja sorazmernost v zrelosti.7 S
takšno doloĉbo je drţava za osebe, mlajše od 15 let, vzpostavila apriorno domnevo
nesvobodnosti vsakršnih spolnih dejanj z drugimi pred doloĉeno starostno mejo
(Korošec, 1998). Z novelo KZ-1B je zakonodajalec vrnil pogoj neenake zrelosti, saj je
6

Bruce (2003) navaja oceno, da se 82 milijonov deklet poroĉi pred 18. letom. Pomembno
število jih je prisilno poroĉenih še prej, mnogo mlajših, pri ĉemer se sreĉujejo z visoko
nevarnostjo nasilja, ki vkljuĉuje tudi prisilne spolne odnose (United Nations SecretaryGeneral, 2006).
7
Svetovna zdravstvena organizacija (Ross, Godeau in Dias, 2004) je v letih 2001 in 2002
izvedla raziskavo, v kateri so med drugim ugotavljali tudi, koliko otrok, starih 15 let, je ţe
imelo spolne odnose, in koliko so bili stari ob prvem spolnem odnosu. Rezultati so pokazali, da
je spolne odnose do 15. leta starosti imelo od 15 % (Poljska) do 75 % (Grenlandija) otrok. V
Sloveniji je spolne odnose do 15. leta starosti imelo 21,6 % deklet in 30,8 % fantov. Razlike
med fanti in dekleti so med drţavami razliĉne. Ponekod so prednjaĉila dekleta (npr. Nemĉija,
Wales), drugje fantje (npr. Rusija, Ukrajina, Grĉija). Najbolj opazna razlika je bila v NJR
Makedoniji, kjer je spolne odnose imelo 3,6 % deklet in 37,4 % fantov. Najveĉ otrok, starih 15
let, je imelo spolne odnose na Grenlandiji - 78,8 % deklet in 70,8 % fantov. Opazne razlike so
tudi pri starosti. V povpreĉju so bili otroci ob prvem spolnem odnosu stari od 13,5 let (Litva)
do 14,6 let (Ukrajina). V veĉini drţav je bila starost niţja pri fantih. V Sloveniji je bila
povpreĉna starost fantov 14,1 let in 14,4 let pri dekletih.
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173. ĉlenu dodal peti odstavek, v katerem je doloĉil, da »dejanje iz prvega odstavka
tega ĉlena ni protipravno, ĉe je bilo storjeno z osebo primerljive starosti in ĉe
ustreza stopnji njene duševne in telesne zrelosti«. Prav tako je zakonodajalec z
novelo KZ-1B dodal 173.a ĉlen, ki inkriminira pridobivanje oseb, mlajših od 15 let, za
spolne namene z uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij.
KZ in KZ-1 sicer doloĉata, da so kaznivi vsi primeri spolnih obĉevanj z osebami,
mlajšimi od petnajst let, ne glede na to, ali gre za heteroseksualne ali
homoseksualne odnose, in ne glede na to, ali jih izvrši moški ali ţenska. S pojmom
spolnih dejanj, ki niso spolno obĉevanje, zakonodajalec opredeljuje vsa dejanja,
»kjer gre za zadovoljevanje spolnega nagona na telesu oškodovanca (istega ali
drugega spola)« (Deisinger, 2002: 244). Sem zakonodajalec uvršĉa vse primere
kakršnegakoli vnašanja moškega spolnega organa v telo oškodovanca, ki so podobni
spolnemu obĉevanju (analno spolno obĉevanje, obĉevanje med prsmi, med nogami, v
usta ipd.), ter dejanja, ki niso neposredno povezana z zgoraj naštetimi dejanji (dotik
spolovil, masturbacija ţrtve ali prisiljenje, da ţrtev masturbira storilca, poseg na
oškodovanĉeve spolne organe ipd.). Prvi odstavek starega in novega Kazenskega
zakonika RS (1995, 2008) doloĉa, da morajo biti vsa spolna obĉevanja ali druga spolna
dejanja izvršena prostovoljno, s pristankom ţrtve ali vsaj brez upiranja. Za kaznivo
dejanje gre tudi v primeru, ĉe oseba, mlajša od petnajst let, sama poda pobudo za
spolno obĉevanje ali druga spolna dejanja. Deisinger (2002: 254) navaja, da bi bilo po
tem odstavku treba opredeliti spolni napad na osebo, mlajšo od petnajst let, tudi
takrat, ko je ţrtev nudila manjši odpor ter »je bila uporabljena sila manjše
intenzitete ali groţnja, ki ni pomenila groţnje za ţivljenje ali telo« ţrtve. Veĉja
intenziteta izvršenega kaznivega dejanja spolnega napada na osebo, mlajšo od
petnajst let, je doloĉena v drugem odstavku 183. ĉlena.
Po KZ se z zaporom najmanj treh let kaznuje storilec, ki stori dejanje iz prvega
odstavka z osebo, ki še ni stara deset let, ali s slabotno osebo, ki še ni stara petnajst
let, ali tako, da uporabi silo ali zagrozi z neposrednim napadom na ţivljenje ali telo,
KZ-1 je doloĉbo spremenil, in sicer je za zlorabo slabotne osebe, ki še ni stara
petnajst let, ali zlorabo z uporabo sile in groţnje z neposrednim napadom na
ţivljenje ali telo zaporno kazen zvišal, in sicer od najmanj treh na pet do petnajst
let. Deisinger (2002) navaja, da drugi odstavek opredeljuje primere zlorab slabotnih
oseb obeh spolov, ki še niso stare petnajst let, pri ĉemer ni uporabljena sila ali
groţnja, primere drugih spolnih dejanj zoper osebe obeh spolov ter primere posilstva
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ţenske osebe, ki je mlajša od petnajst let. Pri slednjem morajo biti podani vsi
elementi posilstva, ki jih opredeljuje 180. ĉlen KZ oziroma 170. ĉlen KZ-1. Ti
elementi so: (1) zavedanje storilca, da uporablja silo ali groţnjo zaradi prisiljenja
drugega k spolnemu obĉevanju, pri ĉemer je spolno obĉevanje tudi njegov namen;
(2) uporabljena sila, ki je lahko fiziĉna ali psihiĉna, lahko gre tudi za uporabo mamil
ali hipnoze;8 (3) resna groţnja, ki je usmerjena neposredno na ţivljenje ali telo ţrtve
ali njenim bliţnjim; in (4) vzroĉna zveza med uporabo sile ali groţnje in spolnim
obĉevanjem. Slednje pomeni »naravno zdruţitev spolnih organov ţenske in
moškega«. Deisinger (2002: 231) navaja, da je kazenskopravno gledano kaznivo
dejanje posilstva dokonĉano, »ko moški spolni organ ţe zaĉne prodirati v ţenskega«.
Pri tem ni potrebno, da prodre v vsej dolţini moškega spolnega uda, temveĉ je za
dokonĉanje kaznivega dejanja dovolj, da zaĉne prodirati skozi vhod v noţnico. V
primeru, da pride le do dotika spolovil, kaznivo dejanje ostane pri poskusu. Korošec
(2008: 141-142) pa piše, da je slovenski zakonodajalec s KZ-jem v letu 1995 pojem
posilstva »popestril z novimi spolnimi praktikami« in da je pojem spolnega obĉevanja
v slovenski kazenski zakonodaji širši kot prej. KZ-1 v definiciji posilstva poleg
spolnega obĉevanja zajema tudi z njim izenaĉeno spolno ravnanje. Dejanje posilstva
lahko stori moški nad ţensko, moški nad moškim ter ţenska nad ţensko.
Za izrek sodbe po drugem odstavku 183. ĉlena bodo primeri poleg dejstva, da je bila
spolno zlorabljena oseba, mlajša od petnajst let, morali vsebovati znake kaznivega
dejanja posilstva9 (prvi odstavek 180. ĉlen KZ oziroma 170. ĉlen KZ-1), spolnega
nasilja10 (prvi odstavek 181. ĉlen KZ oziroma 171. ĉlen KZ-1) ali spolne zlorabe
slabotne osebe11 (prvi odstavek 182. ĉlen KZ oziroma 172. ĉlen KZ-1). Pri tem je
mogoĉ stek s kaznivim dejanjem umora (127. ĉlen KZ oziroma 116. ĉlen KZ-1),
povzroĉitve smrti iz malomarnosti (129. ĉlen KZ oziroma 118. ĉlen KZ-1), hude
telesne poškodbe (134. ĉlen KZ oziroma 123. ĉlen KZ-1) in posebno hude telesne
poškodbe (135. ĉlen KZ oziroma 124. ĉlen KZ-1), medtem ko je lahka telesna
poškodba praviloma vkljuĉena v uporabi sile (Deisinger, 2002).
8

Sila mora biti uporabljena proti ţrtvi ali proti osebam, ki so ţrtvi blizu (Deisinger, 2002), npr.
proti staršem, bratu, sestri ipd.
9
Znaki posilstva so prisila osebe drugega ali istega spola k spolnemu obĉevanju z uporabo sile
ali groţnje z neposrednim napadom na ţivljenje ali telo (170. ĉlen KZ-1).
10
Znaki spolnega nasilja so uporaba sile ali groţnje zoper osebo drugega ali istega spola z
neposrednim napadom na ţivljenje ali telo ter prisila te osebe, da stori ali trpi kakšno spolno
dejanje, ki ni zajeto v 170. ĉlenu KZ-1 (171. ĉlen KZ-1).
11
Spolna zloraba slabotne osebe vkljuĉuje spolno obĉevanje ali izvršitev kakšnega drugega
spolnega dejanja z osebo drugega ali istega spola, tako da se zlorabi njena duševna bolezen,
zaĉasna duševna motnja, hujša duševna zaostalost, slabost ali kakšno drugaĉno stanje, zaradi
katerega se ne more upirati (172. ĉlen KZ-1).
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Zakonodajalec doloĉa, da je storilec spolnega napada na osebo, mlajšo od petnajst
let, lahko vsakdo, moški ali ţenska, s tem da v tretjem odstavku 183. ĉlena KZ (2004)
oziroma

173.

ĉlena

KZ-1

(2008)

doloĉa

posebne

znaĉilnosti

storilcev

kot

kvalifikatorne okolišĉine. KZ (2004) je doloĉal, da se uĉitelj, vzgojitelj, skrbnik,
posvojitelj, roditelj, duhovnik, zdravnik ali druga oseba,12 ki z zlorabo svojega
poloţaja spolno obĉuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje z osebo, ki še ni stara
petnajst let in mu je zaupana v uĉenje, vzgojo, varstvo in oskrbo, kaznuje z zaporom
od enega do desetih let. Ta doloĉba je bila sporna predvsem pri naštevanju vzgojnih
dejavnosti, pri ĉemer je bilo zaradi veznika »in« mogoĉe sklepati na kumulativnost
naštetih dejavnosti. Deisinger (2002) je v komentarju h kazenskemu zakoniku zapisal,
da te doloĉbe ni mogoĉe upoštevati kot kumulativnost ter da je dovolj, da je otrok
storilcu zaupan za eno izmed navedenih vzgojnih dejavnosti, saj otrok npr. staršu ni
zaupan v uĉenje, uĉitelju pa ne v oskrbo. Veznik »in« je v tem primeru namreĉ
uporabljen le kot veznik pri naštevanju in pomeni isto kot veznik »ali«. KZ-1 je to
pomanjkljivost odpravil ter veznik »in« nadomestil z »ali«, prav tako je poveĉal
zagroţeno zaporno kazen, in sicer od enega do desetih let na tri do deset let.
Kumulativno pa morata biti za kaznovanje po tretjem odstavku 183. ĉlena KZ oziroma
173. ĉlena KZ-1 izpolnjena dva pogoja, in sicer (1) da je storilec zlorabil svoj poloţaj
ter (2) da mu je bil otrok zaupan v uĉenje, vzgojo, varstvo ali oskrbo.
Storjena kazniva dejanja so storjena brez odpora ţrtve, vendar so posledica
storilĉevega izkorišĉanja, ki izhaja iz posebnega nadrejenega poloţaja nad otrokom,
kar zadostuje za pristanek otroka na zlorabo. Zloraba se lahko kaţe predvsem »v
izkorišĉanju odnosa nadrejenosti v dajanju ali obljubljanju nekih materialnih ali
drugaĉnih koristi« ali v groţnjah, da se bo otroku poslabšal poloţaj, ĉe ne pristane na
spolne odnose (Deisinger, 2002: 256). Za posameznega storilca je v postopku
potrebno dokazovati zlorabo poloţaja za izvršitev spolnega napada na otroka. Širše
ugotavljanje zlorabe ne bo potrebno za starša, ki z otrokom ţivi v druţinski
skupnosti. Po Deisingerju (2002: 257) »to ne bo veljalo glede tistih roditeljev, ki npr.
dalj ĉasa ne ţivijo skupaj z otrokom in je njihov neposreden in absoluten vpliv na
otroka lahko dvomljiv (npr. pri razvezanih roditeljih, pri nezakonskih roditeljih ali
roditeljih, ki so dalj ĉasa odsotni). V teh primerih bo prav tako treba ugotoviti, ĉe je
bil otrok takšnemu roditelju tudi zaupan v vzgojo, varstvo ali oskrbo.« Takšno
stališĉe se zdi sporno, saj imajo starši pravico in dolţnost, »da skrbijo za ţivljenje,
osebnostni razvoj, pravice in koristi svojih mladoletnih otrok« (4. ĉlen Zakona o
12

To so lahko »drugi otrokovi sorodniki, oĉim, maĉeha, zunajzakonski partner, medicinsko
osebje« ipd. (Deisinger, 2002: 256).
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zakonski zvezi in druţinskih razmerjih, 2004; v nadaljevanju ZZZDR-UPB1) od
njihovega rojstva naprej. Roditeljska pravica jim je lahko odvzeta le s sodno odloĉbo
(116. ĉlen ZZZDR-UPB1). Spolne zlorabe, ki jih storijo starši nad svojimi otroki,
pomenijo kvalificiran primer krvoskrunstva, zato ni podan idealen stek s kaznivim
dejanjem krvoskrunstva po 204. ĉlenu KZ in 195. ĉlenu KZ-1.
Deisinger (2002: 257) dodaja, da mora storilec kaznivega dejanja po tretjem
odstavku 183. ĉlena »imeti v zavesti, da zlorablja svoj poloţaj«. Ĉe je v primerih
spolne zlorabe otroka s strani oseb, navedenih v tretjem odstavku, podana še katera
izmed »kvalifikatornih okolišĉin, predvidenih v drugem odstavku tega ĉlena, bo šlo le
za navidezen stek kvalifikatornih okolišĉin« (Deisinger, 2002: 258). V tem primeru je
dejanje potrebno opredeliti po najhujši obliki, to je po drugem odstavku 183. ĉlena,
lastnost storilca iz tretjega odstavka 183. ĉlena pa bo upoštevana pri odmeri kazni.
V ĉetrtem odstavku 183. ĉlena KZ oziroma 173. ĉlena KZ-1 je doloĉena kazen zapora
do petih let za osebo, ki »v okolišĉinah iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega
ĉlena kako drugaĉe prizadene spolno nedotakljivost osebe, ki še ni stara petnajst
let«. Torej je opredeljeno milejše kaznivo dejanje, ki je storjeno s pristankom
oziroma brez upiranja ţrtve ali z uporabo sile ali groţnje z neposrednim napadom na
ţivljenje ali telo. Dejanje storilca »ni usmerjeno k doseganju spolnega obĉevanja ali
drugih spolnih dejanj, temveĉ k prizadevanju spolne nedotakljivosti« ţrtev obeh
spolov (Deisinger, 2002: 257). Dejanje je tako kot v prvem in drugem odstavku
storjeno z namenom zadovoljitve storilĉevega spolnega nagona. Dejanja, ki jih
štejemo pod pojem prizadetosti spolne nedotakljivosti, ne vkljuĉujejo dotikanja
teles pri izvršitvi spolne zlorabe. Lahko pa dotik obstaja pri uporabi sile za izvršitev
dejanja, vendar to ni nujno, saj je dovolj ţe psihiĉna povezanost. Dejanja, s katerimi
storilec zadovolji svoj spolni nagon pred otrokom ali zahteva, da otrok opravlja
doloĉena spolna dejanja, so »oblike slaĉenja pred otrokom, kazanje spolnih organov
(ekshibicionizem), slaĉenje otroka in ogledovanje njegovega telesa, masturbiranje
pred otrokom, nagovor otroka, da masturbira, spolno obĉevanje z ţivalmi (sodomija)
pred otrokom ipd.« (Deisinger, 2002: 258). Pri razlagi kršitve spolne nedotakljivosti
je potrebna širša razlaga, saj razliĉna dejanja lahko pri otroku pustijo hude psihiĉne
posledice, posebno ĉe je dejanje storjeno z uporabo fiziĉne sile ali z groţnjo. Iz
doloĉb starega KZ je izhajalo, da v primerih, kjer med zrelostjo storilca in ţrtvijo ni
oĉitnega nesorazmerja (pogoj, ki je bil doloĉen v prvem odstavku 183. ĉlena),
povzroĉitev prizadetosti spolne nedotakljivosti ni kazniva, ĉe je dejanje izvedeno v
obliki, ki jo doloĉa prvi odstavek istega ĉlena.
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Pri vseh oblikah spolnega napada na osebo, mlajšo od petnajst let, storilec ravna z
naklepom, saj se mora zavedati ali bi se moral zavedati, da je ţrtev stara manj kot
petnajst let (Deisinger, 2002). Kazniv je tudi poskus po prvem, drugem in tretjem
odstavku 183. ĉlena KZ oziroma 173. ĉlena KZ-1.
Oba kazenska zakonika (KZ in KZ-1) doloĉata tudi zastaralne roke. KZ je v 111. ĉlenu
doloĉal, da kazenski pregon za dejanja, storjena po prvem odstavku tega ĉlena,
zastara v petih letih, za dejanja po drugem odstavku v petnajstih letih, za dejanja po
tretjem odstavku v desetih letih in za kaznivo dejanje, storjeno po ĉetrtem odstavku
tega ĉlena v petih letih. Pri tem je bilo navedeno, da v primerih kaznivih dejanj
zoper spolno nedotakljivost zastaranje kazenskega pregona ne more izteĉi pred
potekom petih let od polnoletnosti ţrtve. Novi KZ-1 je zastaralne roke obĉutno
zvišal, in sicer za dejanja, storjena po prvem odstavku, doloĉa dvajset let, po
drugem odstavku trideset let, po tretjem odstavku dvajset let, in za kaznivo dejanje
po ĉetrtem odstavku deset let, pri ĉemer zaĉne rok za zastaranje kazenskega
pregona pri kaznivih dejanjih zoper spolno nedotakljivost teĉi od polnoletnosti
oškodovanca (90. ĉlen KZ-1).
KZ-1 pa prinaša spremembe tudi pri pogojnih obsodbah.13 KZ (50. ĉlen) in KZ-1 (57.
ĉlen) doloĉata, da »s pogojno obsodbo doloĉi sodišĉe storilcu kaznivega dejanja
kazen, ki pa ne bo izreĉena, ĉe obsojenec v ĉasu, ki ga doloĉi sodišĉe in ki ne sme
biti krajši od enega in ne daljši od petih let (preizkusna doba), ne bo storil novega
kaznivega dejanja«. »Pogojna obsodba se sme izreĉi, ĉe je sodišĉe storilcu doloĉilo
kazen zapora do dveh let ali denarno kazen«, ne sme se pa »izreĉi za kazniva
dejanja, za katera je predpisana kazen zapora najmanj treh let« (51. ĉlen KZ
oziroma 58. ĉlen KZ-1). Glede na povišanje zagroţene kazni spolnega napada na
osebo, mlajšo od petnajst let, ki je doloĉena v KZ-1, je izrek pogojne obsodbe mogoĉ
le v ĉetrtem odstavku 173. ĉlena KZ-1; po doloĉbah KZ pa je bilo pogojno obsodbo
mogoĉe izreĉi za kazniva dejanja, storjena po prvem, tretjem in ĉetrtem odstavku
183. ĉlena. Kazen pa je mogoĉe tudi omiliti.
13

Vrhovno drţavno toţilstvo (2003: 41) navaja, da so pogojne obsodbe izreĉene le za tista
dejanja, »ki resniĉno niso imela posebne teţe. To so bili enkratni dogodki v ţivljenju
obdolţenca in oškodovanca, sojenje je pokazalo, da potrebe po hudem kaznovanju ni«.
Podatki Statistiĉnega urada RS za leta 2006-2010 kaţejo, da se v Sloveniji povpreĉno 27
primerov konĉa s pogojno obsodbo (Pogojno obsojene polnoletne osebe (znani storilci) po
spolu in kaznivem dejanju, Slovenija, letno, n. d.), povpreĉno 54 primerov pa z izreĉeno
kaznijo zapora (Polnoletni obsojenci (znani storilci) po spolu, kaznivem dejanju in glavni
kazenski sankciji, Slovenija, letno, n. d.), kar pomeni, da se pribliţno ena tretjina primerov
konĉa s pogojno obsodbo.
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2.3 Značilnosti in faze spolne zlorabe otroka
Spolna zloraba otrok se dogaja v vseh druţbenih slojih in v vseh skupinah. Tudi v
druţinah, ki dajejo vtis zgledne in skoraj popolne druţine (Tomori, 2006), ĉeprav
pogosto prevladuje mišljenje, da se to dogaja le v problematiĉnih druţinah in v
druţinah, ki so socialno ogroţene (Wiehe, 1998). Spolna zloraba otroka je proces, ki
lahko traja veĉ let,14 kadar je storilec otroku znana oseba.15 Storilci lahko ţe leta
pred zlorabo gojijo domišljijske predstave16 o seksualnih aktivnostih z otrokom.
Preferenĉni storilci zlorabo naĉrtujejo in za stik z otrokom izrabljajo situacije, ki se
jim ponudijo, ali pa takšne situacije ustvarjajo.
Priprava na zlorabo je v primeru poznanstva med otrokom in storilcem dolgoroĉna
(Zdruţenje proti spolnemu zlorabljanju, 2002). Prva faza je izbira primernega otroka
in oblikovanje ustreznega odnosa za zlorabo. Storilci izberejo tistega otroka, ki mu
po njihovi oceni »nekaj manjka«, je bolj ranljiv ali laţje obvladljiv. Pogosteje
izberejo otroka, ki je osamljen, morda celo zapostavljen od druţine, sošolcev,
vrstnikov, ima nizko samozavest in slabo samopodobo. Z razliĉnimi pristopi mu
pokaţejo pripravljenost, da mu to pomanjkljivost nadomestijo.17 Nato pa z uporabo
razliĉnih strategij doseţejo otrokovo sodelovanje. Z uporabo »strategije tovarištva«
otroku omogoĉijo, da lahko, na primer, pri njih kadi, pije alkohol, si ogleduje
videofilme, ki si jih doma ne bi smel, ipd. V takšnem odnosu ima otrok obĉutek, da je
obravnavan kot odrasla oseba, kar lahko kasneje storilec izrabi tudi kot strategijo
zanikanja.18 Storilci se otroku pogosto predstavijo tudi kot rešitelji, s tem otroka
namreĉ naveţejo nase in v njem povzroĉijo obĉutek obveze za sodelovanje/druţenje
(Waiss in Galle, 2001).
V drugi fazi se zaĉne spolna aktivnost. Storilci najprej išĉejo nakljuĉne trenutke, ki
bi jih lahko brez teţav opraviĉili, ĉe bi otrok komu povedal. Z razliĉnimi strategijami
zlorabo predstavijo kot nekaj obiĉajnega, normalnega, sprejemljivega, lepega, kot

14

V enem izmed odmevnejših primerov, ki so ga mediji poimenovali »ptujski Fritzl«, je 62letnik veĉ let spolno zlorabljal svoje mladoletne hĉerke. Ena je celo rodila njegovega otroka
(D. K., 2009; M. R., 2012).
15
Risin in Koss (1987) navajata, da so spolne zlorabe deklic obiĉajno dolgotrajnejše in
frekvenca zlorab je veĉja.
16
»Manjše število moţnih storilcev si predstavlja scenarije nasilja (z okovi, s pretepanjem itd.)
s spolnimi dejanji« (Waiss in Galle, 2001: 24).
17
Otroku, ki je osamljen, se npr. predstavijo kot prijatelj, otroku, ki je pretepen, kot
svobodomiseln oĉetovski lik itd. (Waiss in Galle, 2001).
18
Po razkritju se storilec brani, da je bil otrok kot odrasla oseba (Waiss in Galle, 2001).
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del igre, izkazovanja ljubezni itd. Doloĉene spolne aktivnosti otroka pogosto
doseţejo brez sile ali groţnje (Filipĉiĉ, 2002), vedno pa je prisotno psihiĉno
trpinĉenje (Donnellan, 1998). Storilci najveĉkrat izkoristijo otrokov podrejeni poloţaj
in ĉustveno odvisnost ob roditelja (Filipĉiĉ, 2002). V otroku povzroĉijo obĉutek, da se
ĉuti obvezanega, da mora nekaj narediti (npr. v zahvalo za kakšno pomoĉ) oziroma
sodelovati (Waiss in Galle, 2001). Z razliĉnimi izgovori storilci zlorabo opraviĉujejo in
racionalizirajo ter jo z razliĉnimi oblikami stopnjujejo in od otroka zahtevajo
ohranjanje skrivnosti.
V tretji fazi se zaĉne izgradnja nadzora nad otrokovo okolico in vzpostavitev sistema
vzdrţevanja tega nadzora (Waiss in Galle, 2001). Storilci otroka obveţejo k zaupanju
in k varovanju skrivnosti (Bašiĉ, 1997) ter ga z razliĉnimi strategijami prepriĉajo, da
molĉi. Najpogostejše prepriĉevalne strategije so ustrahovanje,19 pomirjevanje,20
sprevraĉanje

dejstev,21

podkupovanje,22

prikazovanje

zlorabe

kot

del

igre,

izkazovanje ljubezni, prelaganje krivde na mater, prelaganje krivde na otroka itd.
(Dvoršek, 2003; Waiss in Galle, 2001). Z doloĉenimi sugestijami se zloraba otroku
lahko zdi tudi kot del sanj oziroma dejanj ne dojema kot resniĉnih.23 Pri tem je
potrebno omeniti, da pedofili uporabljajo drugaĉne strategije kot ostali storilci, in
sicer se postavijo na raven otroka, se z njim igrajo, se mu izĉrpno posveĉajo ter se
vţivijo v njegovo razmišljanje in doţivljanje (Waiss in Galle, 2001).
V četrti fazi se zloraba razkrije. Pri tem je kljuĉno razumevanje ĉustev, ki jih otrok
morda goji do storilca. Otrok se ob storilĉevi pozornosti namreĉ lahko poĉuti
prijetno, ljubljeno, sprejeto. Lahko pa obĉuti strah, se poĉuti umazanega, ga je
sram. Po razkritju je zato pomembno otroku potrditi njegova ĉustva in poskrbeti, da
ne pride do sekundarne viktimizacije. V nasprotnem primeru lahko pride do pete
faze, to je potlaĉitev zlorabe. Preiskovalci in tudi drugi, ki komunicirajo z otrokom,
19

Ĉe boš to povedala mamici, bom zadavil tvojo maĉko (Waiss in Galle, 2001).
To vse hĉerke naredijo za svoje oĉete (Waiss in Galle, 2001).
21
To, kar poĉnem, si globoko v srcu sama ţeliš; to vsi oĉetje poĉnejo svojim hĉerkam; to, da
te pouĉim o spolnosti, je moja oĉetovska dolţnost (Waiss in Galle, 2001).
22
»Ĉe se boš veĉkrat igrala z mano ĉokoladno igrico, ti bom podaril zajĉka.« (Waiss in Galle,
2001: 29).
23
Storilec npr. otroku med izvrševanjem spolne zlorabe in po njej govori, da se ni niĉ zgodilo.
V enem izmed primerov je oĉe spolno zlorabo izvrševal tako, da je hĉerki rekel, da nekaj leţi
na tleh, poleg zofe in da naj tisto pobere. Hĉerka je ta »obred« ţe poznala, zato je iz
kopalnice prinesla vazelin (oĉe ji je namreĉ nekoĉ rekel: »Saj noĉeš, da bi te bubalo.«) in se
ulegla na zofo preko naslonjala. Ko je oĉe ugasnil luĉ, si je deklica slekla spodnjice in izboĉila
ritko. Oĉe jo je vprašal, ĉe je našla, ko mu je odgovorila, da ne, ji je rekel, da ji bo pomagal
in prodrl v njen anus. Med penetriranjem je ves ĉas govoril: »Ne najdem, ne najdem.« Ko je
konĉal, si je zapel hlaĉe, priţgal luĉ in hĉerki rekel: »Pa vendar ni bilo niĉ.« Deklica situacije
seveda ni razumela, ĉetudi je poznala njen potek (Waiss in Galle, 2001: 33).
20
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si prizadevajo, da do te faze nikoli ne pride, saj ko otrok zlorabo enkrat potlaĉi, zelo
teţko ponovno spregovori (Zdruţenje proti spolnemu zlorabljanju, 2002). Pri tem so
poleg odziva storilca na razkritje pomembni tudi vplivi stereotipov in mitov ter
ugodna mnenja, ki jih o storilcu imajo drugi ljudje.

2.3.1 Odzivi storilca na razkritje
Po razkritju zlorabe se storilci razliĉno odzovejo. Nekateri pomen dejanja
minimalizirajo; krivijo otroka, da ga je zapeljal; svoje dejanje vidijo kot izkazovanje
ljubezni; dojemajo se le kot »pomoĉniki«; se izgovarjajo, da niso sami krivi, da so v
otroštvu tudi oni bili zlorabljeni; da se ne znajo kontrolirati; išĉejo izhode v
alkoholiziranosti in trdijo, da je šlo le za enkratno dejanje (Bašiĉ, 2002). Njihove
kognitivne

distorzije

zmanjševanje

lahko

kaznivega

zanikanje/zmanjševanje

obsegajo
dejanja,

škode,

popolno

zanikanje,

delno

zanikanje/zmanjševanje

zanikanje/zmanjševanje

zanikanje,

odgovornosti,

naĉrtovanja

ter

zanikanje/zmanjševanje fantaziranja (Marshall, Anderson in Fernandez, 1999). Pri
popolnem zanikanju se storilci izgovarjajo na lažne obtožbe (da je šlo za napako
policije, da ga ţrtev sovraţi, da se ga ţrtvina mati ţeli znebiti), na druge osebe (da je
moral biti nekdo drug, da je zamenjal »osebo«) in na izgubo spomina (da on ni tak,
zato dvomi, da se je zgodilo, da se je morda zgodilo, vendar se ne spomni). Delno
zanikanje vkljuĉuje izgovore, da ni šlo za spolno zlorabo (da se je ţrtev strinjala, da
se ni upirala, da je uţivala, da je rekla, da je starejša, da je šlo samo za masaţo
ţrtve, da je na ţrtvino spolovilo nanesel samo zdravilno kremo, da je bila samo igra,
da je bila ljubezen, da je bilo v izobraţevalne namene) in zanikanje problema (da je
dejanje storil, vendar ni spolno izkrivljen, da se ne bo nikoli veĉ ponovilo, da nima
nobenega interesa do otrok, da nima deviantnih fantazij). Pri zmanjševanju
kaznivega dejanja storilci trdijo, da je bila pogostost manjša, kot navaja ţrtev, da ni
bilo uporabe sile, nasilja in groţnje, da je bila vsiljivost manjša, kot navaja ţrtev, in
da drugih priĉ sploh ni bilo. Pri zmanjševanju odgovornosti storilec trdi, da je ţrtev
zapeljala njega, da so jo njeni starši zanemarjali, da je bil pijan/omamljen, da je bil
pod moĉnim stresom/ĉustveno zmeden, da ga njegov/a partner/ka spolno ne
zadovolji, da ima moĉan spolni nagon, da je ţrtev rekla »ne«, mislila pa je »da«. Pri
zanikanju oziroma zmanjševanju škode se storilci izgovarjajo, da niso povzroĉili
ţrtvinih sedanjih problemov, da so bili ljubeĉi in neţni, tako da niso mogli povzroĉiti
škode, da niso bili nasilni in da so jim prijatelji/sorodniki povedali, da ţrtev ni
utrpela škode. Pri zanikanju načrtovanja navajajo, da so ravnali brez premisleka, po
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trenutnem vzgibu, da so se stvari preprosto odvile in da je bila ţrtev tista, ki je
»zaĉela«. Storilci zanikajo tudi fantaziranje in navajajo, da nimajo odklonskih
spolnih fantazij in da pred storitvijo kaznivega dejanja niso razmišljali o zlorabi
ţrtev. Stopnja zanikanja narašĉa z zavrţenostjo storjenega dejanja. V analizah, ki so
jih v letih 1999 in 2002 opravili v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob (v
nadaljevanju ZPKZ Dob), so ugotovili, da dve tretjini obsojencev, ki so prestajali
zaporno kazen zaradi spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, svoje dejanje v
celoti zanika (Kotnik, 2004). Za primerjavo: v isti analizi so ugotovili, da svoje
dejanje zanika ena ĉetrtina tistih, ki so spolno napadli odraslo osebo (Kotnik, 2004).24

2.3.2 Stereotipi in miti
»Detabuiziranje problema spolnih napadov na otroke je proces. Miti, ki so navzoĉi v
tem procesu, igrajo pomembno vlogo. Zaradi veĉne potrebe zanikanja teh
problemov, tako s strani posameznika kot s strani druţbe, se jih vedno znova
oprijemljemo« (Bašiĉ, 2002: 2). V Sloveniji je še vedno prisotno prepriĉanje, da se to
pri nas ne dogaja v takšni meri kot drugje, v drugih drţavah. Temu sledi zanikanje
problema in iskanje opraviĉil za dejanje. Prisotni so tudi stereotipi, ki vplivajo na
sodelovanje z drugimi, in tisti, ki vplivajo na preiskovanje spolnih zlorab otrok (Bašiĉ,
2002: 2-5). Med njimi je najpogosteje prisotno pripisovanje krivde otroku. Sledijo
prepriĉanja, da otroci laţejo; da otroci pogosto fantazirajo in si izmišljajo zgodbice o
tem, da so spolno zlorabljeni; da so otroci nekatera ravnanja videli v medijih, se
nauĉili iz medijev in sedaj pripisujejo to drugi odrasli osebi; da otroci radi
»koketirajo«, izzivajo in zapeljejo odraslega v spolno zlorabo; da so se otroci nauĉili
in ponavljajo zgodbo, ki jim jo je vsilila druga oseba; da matere, ki se loĉujejo,
pogosto prijavljajo spolne zlorabe otrok, da bi se mašĉevale svojemu partnerju; da bi
otroci, ĉe bi bili zlorabljeni, imeli modrice oziroma druge fiziĉne poškodbe; da je
tisti, ki zlorablja, nenormalen in bolan; da se veĉja škoda naredi otroku s pretiranim

24

Kotnik (2004) ugotavlja, da se obsojenci, ki prestajajo kazen zapora zaradi kršitev spolne
nedotakljivosti, lahko vkljuĉujejo v vse obravnave, ki so na voljo vsem obsojencem, to so
pedagoška obravnava, socialna obravnava, obravnava odvisnosti, psihiatriĉna obravnava,
delovni proces in programi izobraţevanja. Dodatno pa se lahko vkljuĉujejo še v obravnave, ki
so namenjene le spolnim delinkventom. V psihološke obravnave, ki so usmerjene v
vzpostavljanje vpogleda in motivacijo za spremembo, jih je tako vkljuĉenih skoraj 70 %.
Najveĉja motivacija za njihovo sodelovanje je zunanja; to je pridobivanje »toĉk«, s katerimi
hitreje pridobijo razliĉne ugodnosti (npr. prosti izhod). V zahtevnejše oblike psihološke
obravnave, ki vkljuĉuje empatiĉne obĉutke do ţrtve ter prepoznavanje posameznikovih
znaĉilnosti in naĉinov sooĉanja z ogroţajoĉimi dejavniki, pa je vkljuĉenih okoli 10 %
obsojencev. Posamezni, bolj motivirani obsojenci, so vkljuĉeni tudi v obravnave pri zunanjih
strokovnjakih.
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reagiranjem staršev, institucij ter s prijavo in postopkom, kot pa je povzroĉena škoda
otroku s spolno zlorabo; da se to dogaja samo v neurejenih druţinah, v druţinah na
»socialnem robu«; da so krive matere, ker zavestno ali podzavestno vedno vedo, da
se v druţini dogaja spolna zloraba; da so bili tisti, ki zlorabljajo, v otroštvu tudi sami
zlorabljeni; da so spolne zlorabe, ki jih storijo bratje, sestre ali le nekaj let starejši
vrstniki, normalen del otrokovega spolnega razvoja itd. (Waiss in Galle, 2001;
Zdruţenje proti spolnemu zlorabljanju, 2002); da otrokom najveĉja nevarnost preti s
strani neznancev; da je ţrtev obiĉajno najstnica; in da je spolna zloraba otroka
povezana s fiziĉnim nasiljem (Vanĉek, 2002).
Holmes in Holmes (2009) med mite uvršĉata še prepriĉanje, da je tisti, ki zlorablja
(»zlorabljevalec«), »umazan in star moški«; da je umsko zaostal;25 da je spolno
frustriran; da je nor;26 in da so za otroke veĉja nevarnost homoseksualno usmerjeni
moški.27 Groth (1979) med miti našteva še prepriĉanje, da storilci zlorabo sĉasoma
stopnjujejo do zelo nasilnih dejanj.
Po drugi strani pa druţba še vedno teţko sprejema dejstva, da so storilke tudi
ţenske. K temu stereotipu v veliki meri pripomore tudi dejstvo, da je letno
prijavljeno izredno nizko število primerov, v katerih so osumljenke ţenske.
Stereotipno se (v nekaterih pogledih podobno kot pri moških) razmišlja, da ţenske to
poĉnejo iz ljubezni, da so redkeje storilke kot moški, da spolna zloraba otroka s
strani ţenske ni tako huda, da ţenske niso tako nasilne kot moški, da so bile storilke
tudi same zlorabljene, da so zlorabo izvrševale zaradi prisile moškega, da so storilke
sprevrţene ţenske in da ţenske lastno zlorabo praviloma ponotranjijo in v nasprotju z
moškimi drugih ne zlorabljajo (Waiss in Galle, 2001). Miletski (v Holmes in Holmes,
2009) navaja, da je napaĉno mišljenje, da o spolni zlorabi sina s strani matere
govorimo le, ĉe gre za spolni odnos, da fantje ne morejo biti spolno zlorabljeni, da je
materina ljubezen vedno brezpogojna in nima nikoli seksualnih namenov ter da je
spolna zloraba sina s strani matere povzroĉena zaradi materine mentalne bolezni.

25

Holmes in Holmes (2009) navajata, da ni nobene pomembne razlike med inteligenco
obsojencev, ki prestajajo zaporno kazen zaradi spolne zlorabe otrok, in inteligenco splošne
javnosti.
26
Le redki zlorabljevalci otrok so mentalno bolni oziroma nori (Holmes in Holmes, 2009).
27
Nobena študija ni pokazala, da homoseksualno usmerjeni moški pogosteje spolno zlorabljajo
otroke kot heteroseksualno usmerjeni moški (Holmes in Holmes, 2009).
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2.3.3 Ugodna mnenja ljudi o storilcih
Razloge za sprejetje stereotipov in ugodnih mnenj o storilcih lahko išĉemo v ĉloveški
nevednosti, nepoznavanju spolne zlorabe otrok in/ali osebnem odnosu do zlorab in
spolnosti. Nekateri otrokovi izpovedi ne verjamejo, ker je premalo izrazitih kazalcev
(ni prišlo do penetracije, ţrtev ne zna predstaviti svojega doţivljanja);28 ker gre za
pomembno ali znano osebnost; ker se storilec še posebej zavzame za ţrtev; ker se je
zloraba razkrila šele po loĉitvi in/ali ker gre za »enega izmed nas«. Zavede jih lahko
tudi pripovedovanje ljudi, ki so storilcu naklonjeni (prijatelji, sorodniki, sosedje) in
ki se zaradi preteklega odnosa s storilcem sploh ne morejo ali noĉejo sooĉiti s
problemom (Zdruţenje proti spolnemu zlorabljanju, 2002). Z zlorabo pa se dostikrat
ne zmorejo ali noĉejo spopasti niti starši oziroma skrbniki zlorabljenega otroka. Še
posebej, ĉe je storilec nekdo iz druţine. Najveĉkrat so v tej vlogi matere, ki se z
razkrito zlorabo ne morejo, ne zmorejo ali noĉejo sooĉiti, še posebej ĉe je storilec
njihov partner (Bašiĉ, 2006). Holmes in Holmes (2009) navajata, da imajo ţenske
skrbnice obiĉajno razlog, zaradi katerega sumijo, da njihov partner spolno zlorablja
otroka,29 vendar ko se zloraba razkrije, jo mnogokrat ţelijo prikriti, jo omiliti ali
razvrednotiti (Urbanĉiĉ, 2006). Stiska matere je v tem primeru povezana z njihovo
lastno zaznavo starševstva ter vlogo ţene, partnerke in ţenske. Tako lahko, ne glede
na to, ali svojega otroka zašĉiti ali ne, trpi obĉutke krivde, sramu, nesposobnosti,
izgube, jeze in tudi lastne zlorabe.30 Te obĉutke dodatno krepijo neizreĉeni ali
izreĉeni odzivi okolja, ki matere pogosto oznaĉujejo s stigmo problematiĉne matere.
Zaradi prisotnosti stereotipov in mitov se odgovornost za zlorabo nalaga materam,
dejanja storilcev pa so v teh primerih sprejemljivo opraviĉljiva (Bašiĉ, 2006). Vpliv
na to imajo tudi znaĉilnosti ţrtev in storilcev, ki so v veĉini drugaĉna od stereotipno
sprejetih.
28

Mlajši kot je otrok, teţje pojasni obĉutja ob zlorabi. Zlorabo izpove na svojstven naĉin, ki je
odraslim mnogokrat nerazumljiv, zato je pomembno poznati otrokove razvojne stopnje in se
prilagoditi njegovemu naĉinu izraţanja (Frangeţ in Podbregar, 2009).
29
Materina vloga je bila še posebej izpostavljena v primeru »Fritzl«, v katerem je imel storilec
v kleti domaĉe stanovanjske hiše 24 let zaprto hĉer in tri otroke, ki jih je imel z njo. Drugi
trije otroci, ki jih je imel s hĉerko, so odrašĉali v domaĉi hiši, pri ĉemer je storilec ţeni leta
lagal, da je hĉi pri njem pustila otroke, ker za njih ni mogla skrbeti, prav tako je hĉi prisilil,
da je napisala pisma in njegove laţi potrdila. V preiskavi so ugotovili, da mati zlorabljene
hĉerke (ţena storilca) ni vedela, da v kleti ţivi v ujetništvu še ena »druţina«, saj je bilo njej
in ostalim ĉlanom druţine prepovedano hoditi v kletne prostore, kar so zaradi strahu pred
ukazovalnim in oblastnim oĉetom/moţem tudi upoštevali (ZK, 2008).
30
Spolna zloraba matere v otroštvu je bila izpostavljena tudi v primeru deklice s Koroške, ki je
bila zaradi suma, da jo spolno zlorablja dedek (oĉe matere), ugrabljena in skrita. Dekliĉin oĉe
je bil namreĉ prepriĉan, da njegovo hĉer spolno zlorablja dedek, ki naj bi spolno zlorabljal
tudi dekliĉino mater. Primer še ni zakljuĉen, saj je policija deklico našla po letu in pol
skrivanja (v Sloveniji in tujini) marca letos (N. D., 2012).
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2.4 Značilnosti žrtev
Za zlorabe so ranljivi vsi otroci, ne glede na raso, vero, socialni ali ekonomski status
in ne glede na to, s kom in kje ţivijo. Zlorabljeni so lahko doma, v skrbi institucij,
socialne sluţbe, pri rejnikih, posvojiteljih, v šoli, pri prostoĉasnih dejavnostih itd.
Deklice bolj verjetno spolno zlorabijo druţinski ĉlani (predvsem oĉimi) (KendallTackett in Simon, 1992), medtem ko fante pogosteje zlorabijo osebe zunaj druţine
(Gold, Elhai, Lucenko, Swingle in Hughes, 1998). Zlorabljeni so tako deĉki kot deklice
vseh starosti. »Zlorabljeni so lahko ţe dojenĉki« (Bain in Sanders, 1996: 15).
Statistika kaţe, da se s starostjo sorazmerno poveĉuje odstotek zlorabljenih deklic.31
Simon in Zgoba (2006) omenjata, da so deĉki v primerjavi z deklicami redko spolno
zlorabljeni. Kot razloge navajata veĉjo verjetnost zanikanja zlorabe s strani staršev
in organov preiskovanja v primerih, ko je storilec moški, saj pri teh zlorabah obstaja
visoka stopnja stigmatizacije. Finkelhor in Dzuiba-Leatherman (2001) pa ugotavljata,
da so deklice dvakrat pogosteje zlorabljene kot deĉki in da se to z leti opazno ne
spreminja. Smallbone in Wortley (2001) navajata, da raziskave kaţejo, da storilci, ki
spolno zlorabljajo deĉke, pogosto zlorabljajo veĉ ţrtev kot tisti storilci, ki spolno
zlorabljajo deklice.
Analiza policijskih podatkov o kaznivih dejanjih spolnega napada na osebo, mlajšo od
petnajst let, v Sloveniji kaţe, da so v 83 % ţrtve deklice. 14 % odstotkov ţrtev je bilo
mlajših od 7 let, 68 % starih med 7 in 13 leti, 18 % pa med 14 in 15 leti (Mušiĉ, 2006),
kar potrjujejo tudi podatki iz tabele 2. Bain in Sanders (1996) ugotavljata, da se
manj kot dve tretjini zlorab zgodi otrokom med 3. in 5. letom starosti in da so ţrtve
najpogosteje otroci med 8. in 9. letom.
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De Young (1982) navaja, da je bilo od 60 deklic, ki so jih spolno zlorabili starši, 83 %
starejših hĉera in 5 % edink.
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Tabela 2: Število ţrtev spolne zlorabe glede na spol in starostno strukturo (Vir: Policija, n. d.)
Število ţrtev*

Leto

Spol

Starost

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Moški

Skupaj

28

21

22

14

29

22

14

21

do 06

6

5

6

4

8

4

5

3

od 07 do 13

16

13

14

10

12

16

7

14

od 14 do 15

6

3

2

0

9

2

2

4

Skupaj

164

178

137

150

137

106

150

160

do 06

28

17

14

17

9

12

15

21

od 07 do 13

102

110

95

103

81

60

92

96

od 14 do 15

34

51

28

30

47

34

43

43

Ţenske

Skupna vsota
192
199
159
164
166
128
164
181
*Oseba se znotraj opazovanega obdobja in starostne skupine šteje samo enkrat, ne glede na
to, kolikokrat je bila žrtev.

Kotnik (2004) navaja, da si storilci zaradi teţav pri navezovanju pristnih intimnih
razmerij izbirajo partnerje, ki si jih laţje podredijo. Tarĉe napadov so tako pogosto
otroci, ki so fiziĉno šibkejši, odvisni od odraslih (Finkelhor in Dziuba-Leatheman,
2001), nauĉeni so ubogati odrasle, se pokoriti, so zaupljivi in naivni, hkrati pa so tudi
radovedni; še posebej v zvezi s svojim telesom, ki se z odrašĉanjem precej
spreminja. In ravno to izkorišĉajo tudi storilci spolnih zlorab otrok.

2.5 Značilnosti storilcev spolnih zlorab otrok
Veĉina storilcev, ki spolno zlorablja otroke, ţivi druţbeno sprejemljivo ţivljenje.
Pogosto so poroĉeni ali v partnerski vezi in imajo otroke. Storilci so lahko moški ali
ţenske vseh starosti. Preiskovalna praksa kaţe, da so storilci veĉinoma (v 98 %) moški
(Mušiĉ, 2006), kar je razvidno tudi iz tabele 3, vendar so storilke razliĉnih oblik
spolnega nasilja nad otroki lahko tudi ţenske.32
Veĉina storilcev je odraslih oseb. Lahko pa otroke spolno zlorabljajo tudi drugi
otroci, ki imajo glede na stopnjo razvoja in starost moĉ nad ţrtvijo (WHO in ISPCAN,

32

V enem izmed primerov je mati spolno zlorabljala svojih 6 sinov. Z zlorabo je prenehala, ko
je sin dopolnil 7 let, nato je zaĉela zlorabljati mlajšega sina oziroma je poskrbela, da je
znova zanosila. Svoje dejanje je pojasnila s tem, da se ji je »velik spolni ud njenega moţa
gnusil«, zato se je vedno znova »zaljubljala« v majhne spolne ude novorojenĉkov (Waiss in
Galle, 2001: 48).
34

2006). Mladoletni storilci33 so lahko stari od 4 let naprej, vendar jih je veĉina v
srednjih najstniških letih (Masson, 1999). Po Korošcu (2008: 123) »lahko spolno
ravnanje izvedejo tudi (zelo mladi) otroci, ki spolnosti ravnanja ne morejo
prepoznati«.34 Storilci so sicer lahko oĉe, mati35 ali drugi ĉlani druţine, skrbniki,
prijatelji, sorodniki, sosedje, znanci, druge osebe, ki jih otrok pozna (npr. uĉitelji,
vzgojitelji,36 zdravniki, duhovniki ipd.), ali popolni tujci.
Smallbone, Marshall in Wortley (2008) ugotavljajo, da veĉina storilcev prviĉ zlorabi
otroka šele po svojem tridesetem letu starosti. Pri teh letih ima veĉina prost dostop
do otroka, bodisi zaradi starševskih dolţnosti ali dela, ki ga opravljajo. Podobna je
tudi ugotovitev uradne policijske statistike v Sloveniji, ki kaţe, da je najveĉ
osumljencev starih med 34 in 43 let (tabela 3).
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Lovell (2002) ugotavlja, da 25-40 % vseh domnevnih spolnih zlorab izvedejo mladoletni
storilci.
34
Korošec (2008: 123) zato navaja, da za spolno ravnanje »ni bistveno, ali se ga storilec
zaveda (najteţje duševno prizadeti), je pa to seveda odloĉilno za kvalifikacije spolnih
kaznivih dejanj na ravni krivde«.
35
V raziskavi, v kateri je sodelovalo 93 odraslih prostovoljk, ki so jih v otroštvu (nekatere tudi
kasneje) spolno zlorabljale matere, so med oblikami spolne zlorabe navedle dnevno izvajanje
klistiranja ţrtve, ljubkovanje ţrtve, oralno stimulacijo ter penetracijo s prsti in predmeti v
ţrtvino spolovilo. Spolna zloraba je v nekaterih primerih vkljuĉevala tudi prisilo ţrtve, da
spolno zadovoljuje mater, in prisilo ţrtve, da mater opazuje pri spolnih aktivnostih
(Rosencrans, 1997).
36
Green in Parkin (1999) navajata, da lahko otroke, ki bivajo v vzgojno-varstvenih domovih,
spolno zlorabljajo vrstniki ali odrasle osebe zunaj ali znotraj vzgojno-varstvene institucije.
Veĉjemu tveganju so izpostavljeni otroci, ki so predhodno ţiveli v zlorabljajoĉi druţini.
Dodatno pa lahko na spolno zlorabo vplivajo tudi spol vzgojiteljev, otrokovo poznavanje
spolnosti in pravic do lastnega telesa ter druţbeno vzdušje v instituciji. Zavirškova (2003: 25)
ugotavlja, da je še posebej tabuizirano nasilje, ki ga v zavodih lahko doţivljajo hendikepirane
deklice, saj institucije zlorabe prikrivajo, tudi ĉe je bila zloraba razkrita. »Prikrivanje je
vĉasih naĉrtno, vĉasih pa posledica neznanja, negotovosti ali pa minimaliziranja dogodka
zlorab(e)«.
35

Tabela 3: Število osumljencev spolne zlorabe otrok glede na spol in starostno strukturo, zoper
katere je bila vloţena kazenska ovadba (Vir: Policija, n. d.)
Št. osumljencev*
Spol
Moški

Ţenske

Leto

Starost

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Skupaj

122

146

103

110

119

107

130

127

od 14 do 15

5

17

9

10

11

13

23

17

od 16 do 17

7

7

2

8

12

9

9

12

od 18 do 23

12

20

12

14

21

16

16

24

od 24 do 33

29

26

21

27

15

14

24

17

od 34 do 43

30

33

21

22

21

24

16

23

od 44 do 53

23

20

14

14

25

7

23

16

od 54 do 63

13

11

13

9

7

16

8

10

nad 64 let

3

12

11

6

7

8

11

8

Skupaj

3

7

6

5

4

4

3

8

od 14 do 15

0

1

0

0

0

0

1

0

od 16 do 17

0

0

0

1

1

0

1

2

od 18 do 23

1

1

1

0

0

0

0

0

od 24 do 33

1

3

0

0

1

2

0

1

od 34 do 43

0

2

1

3

1

1

1

4

od 44 do 53

0

0

3

0

1

1

0

0

od 54 do 63

1

0

1

0

0

0

0

1

nad 64 let

0

0

0

1

0

0

0

0

Skupna vsota
125
153
109
115
123
111
133
135
*Oseba se znotraj opazovanega obdobja in starostne skupine šteje samo enkrat ne glede na
število vloţenih kazenskih ovadb zoper njo.

Kotnik (2004) navaja, da so storilci, ki spolno zlorabljajo otroke, v povpreĉju skoraj
10 let starejši od tistih, ki zlorabljajo odrasle ţrtve. Starostna razlika je še bolj
opazna v tistih zavodih za prestajanje kazni zapora, kjer obsojenci praviloma
prestajajo daljše kazni zapora. Povpreĉna starost teh obsojencev je bila 44 let in 10
mesecev v ZPKZ Dob, v ostalih zavodih pa 52 let in 2 meseca (skupna povpreĉna
starost je bila 46 let in 4 mesece).37

37

V letu 2003 je zaporno kazen zaradi spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, prestajalo
54 obsojencev. Od teh je en obsojenec prestajal kazen tudi zaradi prikazovanja in izdelave
pornografskega gradiva, veĉ pa istoĉasno zaradi kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo
poloţaja. 62 % storilcev, ki so prestajali zaporno kazen zaradi izvršitve kaznivih dejanj zoper
spolno nedotakljivost, jih je kaznivo dejanje izvršilo nad osebami, mlajšimi od 15 let. V 5
primerih so bile ţrtve tako otroci kot odrasle osebe. Povpreĉna dolţina kazni obsojencev
zaradi spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, in kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo
poloţaja je bila 5 let in 3 mesece v ZPKZ Dob, v ostalih zavodih pa 1 leto in 6 mesecev
(skupna povpreĉna dolţina kazni je bila 4 leta in 5 mesecev) (Kotnik, 2004).
36

Razlogi, zaradi katerih postanejo storilci, so razliĉni. Zlorabljajoĉe vedenje je
posledica kombinacije razliĉnih faktorjev, kot so druţina, okolje, socialni faktorji.
Vpliv ima tudi predhodna zloraba storilcev (National Children's Home, 1992). Craissati
in McClurg (v Craissati, 1998) sta ugotovila pomembne razlike med storilci, ki so bili v
preteklosti spolno zlorabljeni (53 % sodelujoĉih), in storilci, ki niso bili viktimizirani.
Raziskava je pokazala statistiĉno pomembno verjetnost, da so storilci, ki so bili
viktimizirani, verjetneje zlorabili ţrtve moškega spola, penetrirali v anus, zlorabili
veĉje število ţrtev, priznali, da so doţiveli deviantne fantazije, doţiveli emocionalne
teţave in zlorabe v otroštvu, se v otroštvu z drugimi fanti igrali spolne igrice, se
samopoškodovali in bili vkljuĉeni v psihološko pomoĉ v odraslem obdobju ter imeli
spolne kontakte z drugimi moškimi. Prav tako statistiĉno pomembno so storilci, ki so
bili ţe predhodno kaznovani zaradi spolnih napadov (31 % sodelujoĉih), verjetneje
uporabili fiziĉno nasilje zoper ţrtev, ţrtev zlorabljali krajši ĉas, zlorabljali neznance
ali beţne znance, bili samski in imeli psihološke obravnave v odraslem obdobju.
Smallbone et al. (2008) navajajo, da je eden izmed glavnih razlogov, da mnogi
storilci spolno zlorabijo otroka, v tem, ker ga lahko. Araji in Finkelhor (1986) spolno
zlorabo otrok pojasnjujeta s štirimi dejavniki: (1) ĉustveno primernostjo, (2) spolno
vzburjenostjo, (3) blokado, in (4) nezadrţevanjem. Čustvena primernost se navezuje
na vlogo samospoštovanja in na obĉutek socialne neustreznosti storilca, kar ima
pomemben vpliv na njegov odnos z otrokom, v katerem doţivlja obĉutek moĉi,
vsemogoĉnosti in nadzora. Raziskave so pokazale poveĉano spolno vzburjenost za
storilce, ki otroke spolno zlorabljajo zunaj druţine. Na to ima lahko vpliv tudi spolna
viktimizacija storilca v otroštvu, še posebej ĉe je vkljuĉena v fantazije ob
samozadovoljevanju. Blokade se navezujejo na pomanjkljivost, da storilec kljub svoji
spolni vzburjenosti ne zmore navezati kontaktov z odraslo osebo oziroma vrstnikom.
Nezadrževanje pa pomeni, da storilec nima obiĉajnih mehanizmov, ki bi mu
prepreĉili, da bi imel spolne kontakte z otroki, ali pa jih ne upošteva oziroma jih
preseţe. Pri tem ima pomembno vlogo tudi alkohol, ki je zgolj stimulans,38 da se
dejanje izvede, in ne razlog za doloĉeno nasilno dejanje (Zdruţenje proti spolnemu
zlorabljanju, 2002). Vpliv pa imajo tudi dejavniki, na podlagi katerih storilce spolnih
zlorab otrok loĉimo na razliĉne tipe.

38

Pri povezavi alkohola in nasilja je potrebno upoštevati, da »medsebojna povezava dveh
pojavov še ne pomeni vzroĉnega odnosa med njima« (Filipĉiĉ, 2000: 199). Kantor in Straus (v
Filipĉiĉ, 2000: 199) ugotavljata, da »alkohol ni edini in tudi ne najpomembnejši dejavnik pri
zlorabah v druţini«.
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2.5.1 Vrste storilcev
Veĉina storilcev ni preferenĉnih, temveĉ so priloţnostni in imajo pogosteje probleme
s samoobvladovanjem kot s prisotnostjo spolnih deviacij. Veĉina storilcev namreĉ ni
pedofilov, temveĉ so ljudje, ki za lastne seksualne uţitke zlorabijo situacije in
premoĉ nad otrokom. Otroci so namreĉ veliko laţje obvladljivi kot odrasle osebe.
Poleg tega je pogled na otroka kot na seksualni objekt prisoten pri mnogih moških.
Veĉina te nagone celo ţivljenje uspešno obvladuje, nekateri pa ob doloĉenih
situacijah popustijo (Smallbone et al., 2008). Ziherl (2006) navaja, da imajo storilci
nasilnih spolnih dejanj slabše samospoštovanje in nizek prag za frustracije ter slabo
obvladovanje ĉustvenih vzgibov.
Smallbone et al. (2008) storilce spolne zlorabe otrok delijo v tri tipe: preferenĉne,
priloţnostne in situacijske, ki delujejo v treh okoljih: v domaĉem, institucionalnem in
javnem. Preferenĉni storilci zaradi iskanja in pridobivanja ţrtev aktivno prilagajajo
okolje; priloţnostni izkoristijo priloţnosti, ki se jim ponudijo; situacijske storilce pa
otroci primarno ne privlaĉijo, vendar jih specifiĉni vedenjski namigi in/ali okoljski
draţljaji (pogosto v povezavi z oskrbovanjem otrok) stimulirajo, da otroka spolno
zlorabijo. Omenjeni tipi storilcev za izvršitev spolne zlorabe otroka izkorišĉajo
nekatere situacije v okolju. Še posebej pozoren je preferenĉni storilec, ki mora za
uspešno izvršitev izbrati najbolj ranljivo tarĉo, ki bo dajala najmanj odpora in bo
pomenila manjše tveganje (Elliott, Browne in Kilcoyne, 1995). Dvoršek (2003: 115)
loĉi situacijski in preferenĉni tip storilcev. »Situacijski tip je primarno usmerjen na
ţrtve, ki jih pozna in so blizu njegovega bivalnega ali delovnega okolja«. Preferenĉni
pa je spolno usmerjen k otrokom. Spolna usmerjenost pri situacijskem tipu je lahko
posledica regresije, ki je posledica stresa, obremenitev oziroma ţivljenjskih
okolišĉin; spolnega eksperimentiranja; nizke socialne zrelosti, socialne izoliranosti in
umaknjenosti vase. Preferenĉni storilec obiĉajno ni poroĉen, saj v odnosih z
odraslimi ni zadovoljen. Do otroka je redko fiziĉno nasilen. Nasilni so sadistiĉni
pedofili, ki spolno zlorabo naĉrtujejo, otroka med dejanjem trpinĉijo in ga lahko ob
koncu zlorabe tudi ubijejo.
Crosson Tower (1989) storilce loĉi v dve veĉji kategoriji, in sicer storilce zunaj
druţine in tiste v druţini. Razlike so predstavljene v tabeli 4.
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Tabela 4: Storilci spolne zlorabe otrok znotraj in zunaj druţine (Vir: Crosson Tower, 1989)
Dejavnik
Zloraba traja
daljše obdobje
Moĉna ĉustvena
povezava
Vkljuĉuje
penetracijo
Prisotno fiziĉno
nasilje
Zahteva po
otrokovem
sodelovanju
Otrok se zaveda,
da je dejanje
zloraba

Zloraba zunaj druţine

Zloraba v druţini

Znanci

Tujci

Mogoĉe

Mogoĉe, a ne
dolgotrajno

Obiĉajno ne

Skoraj vedno

Mogoĉe, a ne vedno

Ne

Bolj verjetno zaradi
daljšega trajanja in
stopnjevanja

Mogoĉe, lahko pa tudi
ne

Mogoĉe, lahko tudi
ne; ĉe je prisotna
penetracija, gre
obiĉajno za posilstvo

V veĉini primerov ne

Mogoĉe

Pogosto

Obiĉajno

Mogoĉe

Neobiĉajno, vendar
mogoĉe

Mogoĉe (pri starejših
otrocih)

Mogoĉe

Verjetno (zaradi
opozoril pred tujci)

Justice in Justice (1979) sta očete, ki spolno zlorabljajo hĉerke, kategorizirala v veĉ
tipov. Prvi tip je simbiotična osebnost, ki hrepeni po bliţini in obĉutku pripadnosti. V
otroštvu jim je primanjkovalo intimnosti. Ta tip storilcev zamenjuje spolnost s
pozornostjo in poskuša svojo potrebo po bliţini zadovoljiti s spolnostjo. Nadalje
loĉita 4 tipe simbiotiĉnih moških: (1) introvertirani tip, ki svojo druţino izolira od
druţbe; (2) racionalni tip, ki z vzvišenimi besedami in sentimentalnostjo oziroma
sladkimi besedami navidezno razloţi zlorabo, tako da pripravi hĉerko na
sodelovanje;39 (3) tiran, ki vlada v svojem domu; in (4) alkoholik, ki ima potrebo po
tem, da je odvisen in da zanj skrbijo. Drugi dve veĉji skupini oĉetov, ki spolno
zlorabljajo otroke, sta bolj patološki. Psihopatični očetje, ki ne išĉejo pozornosti,
temveĉ se »mašĉujejo«, ker so imeli teţko otroštvo. Primarni interes pedofilskih
očetov pa je spolnost, ki se kaţe kot posledica motenosti. Oĉetje, ki spolno
zlorabljajo sinove, naj bi tovrstna dejanja izvrševali zaradi prikritih homoseksualnih
nagonov, ki so jih v preteklosti zatrli (Meiselman, 1978, De Young, 1982).
Matere naj bi spolno zlorabo izvajale redkeje. Matere namreĉ negujejo otroka,
pomeni, da ga poznajo v celoti, so do njega bolj soĉutne in ga »predajo« oĉetu, ko je
ĉist in dišeĉ. Oĉetje naj bi bili manjši, šibkejši roditelji, medtem ko naj bi bile
matere veĉje in moĉnejše roditeljice. Moške tudi pogosteje kot ţenske povezujejo z
enaĉenjem spolnosti in naklonjenosti (Crosson Tower, 1989). Matere naj bi
zlorabljale sinove, ker išĉejo bliţino drugega moškega, saj imajo pogosto
39

Nekateri racionalni tipi storilcev se vidijo kot ljubimci, uĉitelji zašĉitniki svojih hĉera
(Justice in Justice, 1979).
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emocionalno ali fiziĉno odsotne moţe, zato ţelijo, da njihove potrebe zadovoljijo
sinovi. Matere, ki spolno zlorabljajo hĉere, naj bi bile motene in naj bi svoje hĉere
videle kot podaljške sebe. Takšna spolna zloraba pogosto vkljuĉuje masturbiranje
(Forward in Buck, 1978).
Pri zlorabah med brati in sestrami,40 ki jih ne moremo uvršĉati med faze odrašĉanja,
je mlajša ţrtev zaradi veĉ moĉi, znanja in sredstev starejšega otroka viktimizirana
(Tschirhart Sanford, 1982). Brat/sestra, ki zlorablja, lahko posnema dejanje oĉeta,
lahko pa s svojimi dejanji išĉe naĉine, kako dominirati ali kaznovati mlajšega
bratca/sestrico (Forward in Buck, 1978). Storilec pogosto pridobi bratca/sestrico za
zlorabo z igro (Meiselman, 1978). Tovrstna dejanja so redko enkratna, veĉinoma
trajajo daljše obdobje in se stopnjujejo ter lahko poleg spolne zlorabe vkljuĉujejo
tudi fiziĉno in psihiĉno trpinĉenje (Wiehe, 1998).
Med storilci zlorab zunaj druţine Crosson Tower (1989) omenja spolne odvisnike,
pedofile in adolescenĉne storilce. Spolni odvisniki razvijejo iluzorne miselne procese,
ki jih podpirajo izkrivljena prepriĉanja. Ti storilci zanikajo, racionalizirajo, sĉasoma
zaĉnejo verjeti lastnim laţem. Spolna odvisnost je po tej teoriji enaka odvisnosti od
alkohola oziroma od drog. Odvisnik gre skozi cikel 4 korakov. Miselna zavzetost je
ĉas, ko se njegov um osredotoĉa samo na spolnost. Te misli so tako prodorne, da
postanejo obsesija. Nato se zaĉne obred, ki se razlikuje pri razliĉnih storilcih. Neki
storilec npr. z avtomobilom kriţari po doloĉeni soseski. Ko najde otroka, naredi
kaznivo dejanje. Drugi razvije drugaĉen naĉin storitve. Cikel vkljuĉuje fazo izvršitve
dejanja, ko ima storilec obĉutek, da zlorabe ne more prekiniti oziroma nadzirati.
Temu pogosto sledi faza obupa, ko se storilec poĉuti nemoĉnega in obupanega glede
morebitne spremembe samega sebe. Ta faza se nadaljuje, dokler storilec ne zaĉuti,
da ne more veĉ tolerirati svojega vedenja ali je razkrit. V tem ĉasu se umakne tudi
od druţine in prijateljev ter se izolira (Carnes, 1983).
Osebe s pedofilskimi nagnjenji41 »sebe veĉkrat doţivljajo na infantilen naĉin, zato v
erotiĉnih stikih teţijo k osebam, ki so jim v duševnem pogledu podobne« (Kobal,
2007:192). Oseba, ki ima pedofilska nagnjenja, mora biti stara 16 let ali veĉ in vsaj 5
let starejša od ţrtve. Motnja se obiĉajno zaĉne v adolescenci, lahko pa spolno
40

Od 150 ljudi, vkljuĉenih v raziskavo, jih je 100 (67 %) poroĉalo, da so jih v otroštvu spolno
zlorabljali bratje oziroma sestre (Wiehe, 1998).
41
Pedofilija »oznaĉuje spolno nagnjenje in usmerjenost odrasle osebe do otrok« (Seliĉ, 2000a:
48) in je motnja nepopolne spolne dozorelosti (Kobal, 2007).
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vzburjenje do otrok oseba prviĉ obĉuti šele v srednjih letih. Pogostnost pedofilskega
vedenja se spreminja glede na stresne okolišĉine, vendar so obĉutja veĉinoma
kroniĉna, še posebej pri tistih, ki jih privlaĉijo moški. Oseba s pedofilskimi nagnjenji
ima v obdobju 6 mesecev ponavljajoĉe se, intenzivne spolno vzburljive fantazije,
spolne potrebe ali vedenja, ki vkljuĉujejo spolne aktivnosti z otroki, starimi 13 let ali
mlajšimi (American Psychiatric Association, 2000).
Holmes in Holmes (2009) pedofile definirata kot ĉloveške predatorje, ki viktimizirajo
nebogljene otroke.42 Razliĉne raziskave so pokazale, da so pedofili odrašĉali ob
dominantni materi ter pasivnem oziroma odsotnem oĉetu (Tingle, Bernard, Robbins
in Newman, 1986). Veĉinoma so moški, saj se pedofilija pri ţenskah redko pojavlja.
Pedofili imajo slabo samospoštovanje in se teţje sooĉajo s problemi (Marshall, Cripps
in Anderson, 1999). Zaradi svoje spolne deviacije se ne zmorejo identificirati z
drugimi, lahko ustvarijo svojo laţno identiteto ter se borijo z moĉno, vendar
neprepoznavno krivdo (Glasser, 1988). Nekateri so tudi impotentni (Seliĉ, 2000a).
Spolna nagnjenja imajo lahko samo do otrok (ekskluzivni tip), lahko pa imajo intimne
stike tudi z odraslimi (neekskluzivni tip) (American Psychiatric Association, 2000).
Nekateri se namensko poroĉijo/imajo zvezo z materjo, ki ima primerno stare otroke,
da imajo do njih laţji dostop. Nekateri v ta namen posvojijo otroke iz tujine ali pa
odpotujejo v deţele, kjer so jim na voljo otroci v okviru prostitucije (Kobal, 2007).
Pedofile lahko vzburja ţe pogled na otroke, ki se igrajo v parku, ali na otroke, ki v
razliĉnih katalogih predstavljajo kolekcijo kopalk ali spodnjega perila. Pedofili otroke
zelo redko fiziĉno poškodujejo, razen ĉe ima storilec agresivna in sadistiĉna
nagnjenja. Pogosto jih zanimajo otroci, ki še niso v puberteti. Pomembno vlogo igra
tudi spol ţrtve (Holmes in Holmes, 2009). Nekatere pedofile privlaĉijo samo deklice,
druge le deĉki, ostali so zainteresirani za oba spola. Kobal (2007) navaja, da so
deklice precej pogostejše ţrtve kot deĉki. Veĉji del teh storilcev izbira ţrtve, stare
okoli 13 let in mlajše. Deklice so obiĉajno stare od 8 do 10 let, deĉki pa nekoliko
starejši. Kempe in Kempe (1978) poudarjata, da pedofili spolno zlorabljajo otroke na
nenasilen naĉin. Spolni kontakti lahko vkljuĉujejo ljubkovanje spolovil, oralno
zadovoljevanje in gledanje spolovil. Kobal (2007) omenja tudi oblike, ko storilec
pripravi otroka, da se pred njim sleĉe, nato pa ob pogledu nanj masturbira, se ga
42

Od 193 dodiplomskih študentov jih je 21 % navedlo, da ĉutijo spolno privlaĉnost do otrok, 9
% jih je opisalo seksualne fantazije, ki so vkljuĉevale otroke, 5 % jih je priznalo, da so se
samozadovoljevali ob takšnih fantazijah in 7 % jih je nakazalo verjetnost, da bi imeli spolni
odnos z otrokom, ĉe bi se lahko izognili razkritju in kaznovanju (Briere v Holmes in Holmes,
2009).
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dotika ali ga boţa po intimnih predelih. Pedofili lahko svoje spolno vzburjenje izţivijo
tudi v fantaziji in ob gledanju posnetkov spolne zlorabe otrok (Jones, 2008).
Poznamo pedofile homoseksualnega, heteroseksualnega in mešanega tipa (Seliĉ,
2000b). Holmes in Holmes (2009) med vrstami pedofilov navajata druţinskega
storilca, dobrega soseda, delavca, ki je zaposlen v sluţbah, ki skrbijo za otroke ali jih
nadzorujejo, ter uliĉnega predatorja. V tipologiji jih razvršĉata na nezrele,
regresirane, sadistiĉne in fiksirane storilce (tabela 5).
Tabela 5: Tipologija pedofilov (Vir: Holmes in Holmes, 2009)
Nezreli
storilec

Regresirani
storilec

Sadistični
storilec

Fiksirani
storilec

Poškodovanje otroka

Ne

Ne

Da

Ne

Agresivna osebnost

Ne

Ne

Da

Ne

Asocialna osebnost

Ne

Ne

Da

Ne

Spolno nagnjenje do otrok

Ne

Da

Da

Da

Poznanstvo z otrokom

Da

Ne

Ne

Da

Spolni odnos z otrokom

Ne

Da

Da

Da

Lastnost

Med nezrele storilce uvršĉamo storilce, ki imajo diagnosticirane nekakšne oblike
moţganske disfunkcije, npr. senilnost. Teh storilcev je malo, saj le redki med njimi
spolno zlorabljajo otroke, ker ne razumejo prave narave svojih dejanj ali druţbenih
pravil, ki prepovedujejo spolne aktivnosti med otroki in odraslimi. Ti storilci se radi
objemajo, ljubkujejo, poljubljajo, liţejo, brez namena, da bi z otroki spolno obĉevali
(Holmes in Holmes, 2009). Regresirani storilci imajo spolne stike tudi z odraslimi,
otroke pa dojemajo kot psevdoodrasle (Wolbert Burgess, Groth, Holmstrom in Sgroi,
1978). Pogosto so poroĉeni ali v dolgoletni partnerski zvezi. Svoja dejanja izvajajo
zaradi nepriĉakovanih neprijetnih dogodkov. Veĉinoma zlorabljajo otroke, ki jih ne
poznajo. Pogosteje za ţrtev izberejo deklice, lahko pa tudi fantke. Sadistični storilci
imajo potrebo po tem, da ţrtve smrtno poškodujejo. Ti storilci, obiĉajno so moški,
obĉutijo moĉno povezavo med spolnim vzburjenjem in fiziĉnim nasiljem. Izbirajo
neznane ţrtve obeh spolov, ki jih namesto zapeljevanja rajši zasledujejo. Pogosto
otroke tudi ugrabijo43 (npr. z igrišĉa, šole, nakupovalnega centra ipd.), pri tem redko
uporabijo verbalno prepriĉevanje. Otroka najpogosteje odpeljejo nasilno, fiziĉno silo
43

V letu 2006 je bil razkrit primer ugrabitve Natasche Kampusch, ki je 8 let preţivela v
ujetništvu. Storilec je ţrtev skrival v kleti stanovanjske hiše ter jo fiziĉno, psihiĉno in spolno
zlorabljal. Med ujetništvom se je storilcu prilagodila, podredila ter ga ubogala. Primer je bil
razkrit, potem ko je ţrtev pobegnila. Storilec je teden dni po razkritju storil samomor, med
beţanjem pred policijo se je vrgel pod vlak (Z. T., 2010).
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uporabijo tudi pri izpolnjevanju svojih fantazij. Otroka pogosto terorizirajo, da jim
izpolni spolne zahteve, nato ga ubijejo. Nekateri s truplom obĉujejo tudi po smrti,
ţrtvam moškega spola odreţejo spolni organ in se z njim oralno zadovoljujejo
(Holmes in Holmes, 2009). Fiksirani storilci so s svojimi obĉutki obstali v otroštvu, ko
so zaĉutili privlaĉnost in poţelenje do drugih otrok. Ti storilci so ostali fiksirani na
zgodnji stopnji psihosocialnega razvoja (Wolbert Burgess et al., 1978). Njihovo spolno
zanimanje za otroke se zaĉne v adolescenci44 in se nadaljuje tudi v odraslem
obdobju. Veĉinoma zlorabljajo ţrtve moškega spola (Johnston in Johnston, 1997).
Zelo redko imajo spolne stike z vrstniki, navadno so samski, nedozoreli, se obnašajo
kot otroci in se ob stiku z odraslimi poĉutijo nelagodno (Wolbert Burgess et al.,
1978). Ţrtev fiziĉno ne poškodujejo, jih pa zapeljujejo in jim dvorijo. Sĉasoma se z
ţrtvijo zbliţajo tudi intimno, pri tem je v osredju oralno zadovoljevanje, ĉez doloĉen
ĉas lahko pride tudi do penetracije (Holmes in Holmes, 2009).
Tabela 6: Tipologija pedofilov (Vir: Groth v Crosson Tower, 1989)
Fiksirani

Regresirani

Primarna spolna orientiranost do otrok
Pedofilska nagnjenja se zaĉnejo v
adolescenci
Brez stresa in osebne stiske

Primarna spolna orientiranost do vrstnikov
Pedofilska nagnjenja se zaĉnejo v odraslem
obdobju
Pogosto je prisoten stres

Stalno zanimanje – kompulzivno vedenje
Naĉrtovana in naklepna izvršitev kaznivega
dejanja
Identifikacija: storilec se moĉno identificira
z ţrtvijo in svoje vedenje prilagodi
otrokovemu razvoju; in/ali se obnaša kot
namišljen starš otroku

Zlorabe se dogajajo epizodno
Prva zloraba je lahko impulzivna,
nenaklepna
Nadomestitev: storilec nadomesti konfliktne
odnose z odraslimi z zlorabo otroka; otrok
mu predstavlja namišljeno odraslo osebo in
v incestnih situacijah storilec opusti svojo
roditeljsko dolţnost
Primarne tarĉe so ţrtve ţenskega spola
Spolni kontakti z otroki in z odraslimi;
storilec je obiĉajno poroĉen

Primarne tarĉe so ţrtve moškega spola
Malo ali niĉ spolnih kontaktov s svojimi
vrstniki; storilec je obiĉajno samski ali
poroĉen zaradi »udobja«
Obiĉajno ni oziroma ne zlorablja alkohola ali
prepovedanih drog
Karakterno nezrel, s slabimi socioseksualnimi odnosi z vrstniki
Zloraba – slabo razreševanje ţivljenjskih
problemov

V veĉ primerih je zloraba lahko povezana z
uţivanjem alkohola
Bolj tradicionalni ţivljenjski stil, s slabo
razvitimi odnosi z vrstniki
Zloraba – neuspešni poskusi sooĉanja s
specifiĉnimi ţivljenjskimi problemi
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Kobal (2007) navaja, da se prva zaznavna pedofilska nagnjenja zaĉnejo pri 16 letih, in sicer
do 5 let mlajših otrok.
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Groth (v Crosson Tower, 1989) pedofile deli v fiksirane in regresirane. Razlike so
predstavljene v tabeli 6 na prejšnji strani.
Maisch (1973) je ugotovil, da se pedofili zanimajo za otroke iste starosti, kot so bili
stari sami, ko so bili travmatizirani oziroma se je konĉal njihov emocionalni razvoj.
Zloraba se obiĉajno nadaljuje toliko ĉasa, dokler otrok nima sekundarnih spolnih
znakov, medtem ko oĉetje, ki jih po tej delitvi lahko prav tako uvršĉamo med
pedofile, lahko z zlorabo nadaljujejo tudi v adolescenci in odraslem obdobju, ĉe se
hĉerke ne uprejo. Medtem ko so pedofili obravnavani znotraj njihove lastne
patologije, so oĉetje, ki zlorabljajo svoje otroke, obravnavani skozi celotno druţinsko
dinamiko (Justice in Justice, 1979; Meiselman, 1978; De Young, 1982).
Med parafilije poleg pedofilije uvršĉamo tudi ekshibicionizem. Osebe s to spolno
deviacijo

svoje

genitalije

razkazujejo

tujcem.

Vĉasih

med

razkazovanjem

masturbirajo, vĉasih masturbirajo ob fantazijah, kako se razkazujejo. Potreba po
fiziĉnih stikih s tujcem obiĉajno ni prisotna. Ekshibicioniste lahko vzburja obĉutek,
da s svojim dejanjem nekoga šokirajo, lahko pa jih vzburja fantazija, da postaja
ţrtev ob pogledu nanje spolno vzburjena. Prvi napad se obiĉajno zgodi pred 18.
letom, lahko pa tudi kasneje (American Psychiatric Association, 2000). Kobal (2007)
navaja, da se nekateri moški razkazujejo zaradi pomanjkanja obiĉajnih zavor svoje
spolnosti. Ti moški so primarno razumsko niţji ali pa so svojo razumskost izgubili
zaradi njenega sekundarnega upada in prehoda v demenco. Vzgibi mlajših moških so
predvsem v zavrtosti pri iskanju stikov z ţenskami. Ti moški so obiĉajno neporoĉeni in
jih je strah heteroseksualnih odnosov, zato svojo moškost dokazujejo z razgaljanjem.
Njihova dejanja se lahko tudi ponavljajo.

2.5.2 Povratništvo
Povratništvo je za storilce spolnih zlorab otrok manj znaĉilno. Hanson in Bussiere
(1998) ugotavljata, da je po 5 letih pribliţno 13 % storilcev povratnikov. Po podatkih
Statistiĉnega urada RS (Polnoletni obsojenci (znani storilci) po spolu, kaznivem
dejanju, povratništvu in steku, Slovenija, letno, n. d.) sta bila v letih 2006-2010 med
polnoletnimi obsojenci v povpreĉju 2 povratnika. Povpreĉno 8 polnoletnih obsojencev
pa je bilo predhodno obravnavanih za druga kazniva dejanja.

44

Razkritje zlorabe, posledice v druţbi in onemogoĉen (ali vsaj omejen) dostop do
otroka so, kot kaţe, v primerih, ko gre za zlorabe otroku znanega storilca, dovolj
moĉan faktor odvraĉanja od ponovnih spolnih zlorab otrok.45 V primerih otroku
neznanega storilca je odstotek povratništva višji. To pa ne pomeni, da gre pri teh
storilcih izkljuĉno za pedofilijo (Smallbone et al., 2008). Pri ekshibicionistih naj bi
bila stopnja povratništva nad 70 % (McGuire, Mason in O'Kane, 2000). Pri spolnih
zlorabah homoseksualnega tipa 13 – 40 %, pri heteroseksualnih je stopnja
povratništva 10 – 29 % (National Center for Missing and Exploited Children v Seliĉ,
2003). American Psychiatric Association (2000) ugotavlja, da je tveganje za
povratništvo pedofilov, ki spolno zlorabljajo ţrtve moškega spola, pribliţno dvakrat
veĉje od tveganja za povratništvo tistih, ki zlorabljajo ţrtve ţenskega spola. Hanson
(2002) še dodaja, da se tveganje za povratništvo bistveno zniţuje s starostjo.
Ugotovitve, ki smo jih navedli v tem poglavju, so pomembne tudi za odkrivanje,
preiskovanje in dokazovanje spolnih zlorab otrok. Specifiĉnost preiskovanja spolne
zlorabe otrok zahteva od preiskovalcev poleg poznavanja zakonskih doloĉb tudi
poznavanje znaĉilnosti tovrstnih zlorab, še posebej prepoznavanje nekontaktnih oblik
zlorabe kot eno izmed oblik spolnega nasilja nad otrokom. Spolna zloraba otroka je v
veĉini primerov, ki jih storijo storilci, ki se z otrokom poznajo, proces. Pomeni, da
storilci najprej izberejo primernega otroka in z njim oblikujejo ustrezen odnos. Z
uporabo razliĉnih strategij ga pripravijo do sodelovanja pri zlorabi, pri ĉemer
veĉinoma sploh ne uporabijo fiziĉne sile. V mnogih primerih storilci z otrokom
vzpostavijo takšen odnos, da se ta na storilca naveţe in ga ob razkritju spolne
zlorabe pogosto ţeli tudi zašĉiti. Razumevanje njegovega odnosa s storilcem je
kljuĉno tudi v preiskavi, saj je lahko otrok zaradi napaĉnega pristopa preiskovalcev
sekundarno viktimiziran. Preiskovalci morajo biti seznanjeni tudi s stereotipi in miti o
spolnih zlorabah otrok ter odzivi storilcev na razkritje. Prav tako morajo poznati
znaĉilnosti ţrtev ter vedeti, da so lahko spolno zlorabljeni vsi otroci, ne glede na
starost, spol, vero, socialni in ekonomski status in ne glede na to, s kom in kje ţivijo.
Pri znaĉilnostih storilcev spolnih zlorab otrok je kljuĉno razumeti, da so to lahko
moški in ţenske vseh starosti, da jih je veĉina starih nekaj ĉez 30 let ter da veĉinoma
ţivijo druţbeno sprejemljivo ţivljenje, so izobraţeni, ţivijo v partnerski vezi in imajo
druţino. Navajamo veĉ tipologij storilcev spolnih zlorab otrok, ki jih razliĉni avtorji
45

Na povratništvo naj bi imela vpliv tudi terapevtska obravnava obsojencev. Marshall in
Barbaree (v Seliĉ, 2003) sta ugotovila, da je bila stopnja povratništva pri skupini, ki je bila
vkljuĉena v terapevtsko obravnavo, 13 % (po terapiji), pri tistih, ki nisi bili terapevtsko
obravnavani, pa 35 %. Obe skupini sta bili spremljani 11 let.
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delijo glede na okolje (storilci zunaj oziroma znotraj druţine (npr. Crosson Tower
(1989)), pedofilska nagnjenja (npr. Holmes in Holmes (2009)) in na naĉin storitve
(npr. Smallbone et al. (2008)). Delitev storilcev spolnih zlorab otrok na preferenĉne,
situacijske in priloţnostne (Smallbone et al., 2008) daje preiskovalcem informacije o
naĉinu storitve kaznivega dejanja (npr. izkorišĉanje ponujene priloţnosti za spolno
zlorabo otroka), trajanju zlorabe (enkratno dejanje oziroma proces) ter o situacijah,
ki so jih storilci izkorišĉali za spolno zlorabo otroka (npr. vzgoja in skrb za otroka). V
naši raziskavi sledimo delitvi, ki jo navajajo Smallbone et al. (2008), saj je delitev
glede na naĉin storitve z vidika odkrivanja in tudi dokazovanja najpomembnejša.
Ugotavljamo tudi znaĉilnosti ţrtev in osumljencev (in obsojencev) ter identificiramo
situacije, ki jih osumljenci izrabljajo za storitev kaznivega dejanja. Ugotavljamo
strategije, s katerimi osumljenci ţrtve prepriĉajo v sodelovanje, ter podrobneje
preuĉujemo znaĉilnosti spolnih zlorab otrok v Sloveniji.
V nadaljevanju se podrobneje posveĉamo odkrivanju spolnih zlorab otrok, ki je zaradi
stereotipov in mitov, odzivov storilca, ugodnih mnenj ljudi o storilcih in znaĉilnosti
tovrstnih zlorab še posebej zahtevno.
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3

Odkrivanje spolnih zlorab otrok

Odkrivanje in preiskovanje spolnih zlorab otrok lahko oznaĉimo kot »proces miselne,
ĉustvene, vrednostne, etiĉne, organizacijske in materialne narave« (Mikuš-Kos, 1988:
17). Odkrivanje spolnih zlorab otrok je veĉinoma teţavno in problematiĉno. Zaradi
znaĉilnosti tovrstnih zlorab lahko upraviĉeno domnevamo, da je pri teh dejanjih
temno polje kriminalitete zelo obseţno (Bašiĉ, 1993). Kalichman (1993) ocenjuje, da
je v Ameriki prijavljenih le okoli 40 % primerov.
Prav tako v Ameriki ugotavljajo, da je med prijavami 5 – 35 % krivih ovadb. Veĉina se
zgodi zaradi napaĉnega suma, v manjšem delu pa gre za laţne prijave (Ceci in Bruck,
1995).46 Na vprašanje, ali otroci govorijo resnico, je poskušalo odgovoriti precej
raziskav, ki so prouĉevale otrokov spomin, njegovo sugestibilnost in presojo odraslih,
ali res obstajajo razlogi za sum.
Otrokova izpoved o spolni zlorabi je izmed vseh oblik nasilja najteţja. Kadar o zlorabi
posumijo odrasli in otroka o tem vprašajo, na zaĉetku najpogosteje zlorabo zanika,
sĉasoma pa lahko spregovori. Pri tem je pomembno ugotoviti, ali je spregovoril
zaradi pritiska, da mora nekaj povedati, ali zato, ker se je zloraba res zgodila (Bruck,
Ceci in Hembrooke, 2001).
Uradna policijska statistika kaţe, da imamo v Sloveniji letno prijavljenih povpreĉno
okoli 200 kaznivih dejanj spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let (slika 1), kar
pomeni povpreĉno 10 kaznivih dejanj na 100.000 prebivalcev.
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V teh primerih se lahko zgodi, da zaradi vseh indicev, ki nakazujejo na spolno zlorabo
otroka, otrok na sodišĉu tudi laţno priĉa zoper uĉitelje, varuške ali starše (Bruck, Ceci in
Hembrooke, 2001).
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Slika 1: Število prijavljenih spolnih napadov na osebo, mlajšo od 15 let, v letih 2000-2008
(Vir: Policija, 2001; Policija, 2002; Policija, 2003; Policija, 2004; Policija, 2005; Policija,
2006; Policija, 2007; Policija, 2008; Policija, 2009, Policija, 2010; Policija, 2011; Policija,
2012)

Od povpreĉno 82.779 letno prijavljenih kaznivih dejanj v Republiki Sloveniji47 jih
policija z lastnim delom v povpreĉju odkrije okoli 10 %. Nimamo pa podatkov, koliko
spolnih zlorab otrok zazna/odkrije policija. Vendar lahko zaradi narave spolnih zlorab
otrok upraviĉeno domnevamo, da je odstotek teh kaznivih dejanj, ki jih prva zazna
policija, precej niţji od 10 %. Na ta sklep nas navaja predvsem dejstvo, da veĉina
zlorab »izvira iz druţinskega kroga« (Gil; Pelton v Kanduĉ, 1998: 107), ĉeprav je
najprej prevladovalo mnenje, da se veĉina zlorab otroka pripeti zunaj druţinskega
okolja.
Pojav spolnega nasilja v domaĉem okolju se vse pogosteje prepoznava kot problem.
Pregled raziskav v 21 drţavah je pokazal, da je 7 – 36 % ţensk in 3 - 29 % moških
poroĉalo o spolni zlorabi v otroštvu, in veĉina študij je pokazala, da so bila dekleta
1,5 - 3-krat pogosteje zlorabljena kot fantje. Veĉina zlorab se je zgodila v domaĉem
okolju (Finkelhor, 1994). Podobno navaja tudi Svetovna zdravstvena organizacija
(Garcia-Moreno, Jansen, Ellsberg, Heise in Watts, 2005), ki je ugotovila, da je 1-21 %
ţensk poroĉalo, da so jih pred 15. letom starosti spolno zlorabili moški druţinski
ĉlani.
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Za izraĉun povpreĉja so bili uporabljeni statistiĉni podatki Policije za leta 2000-2011.
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Otroci so najpogosteje ţrtve spolnih napadov v okolju, kjer naj bi bili najbolj varni.
Najpogosteje jih ogroţajo ljudje, ki bi jih morali varovati. Vrhovno drţavno toţilstvo
(2003) ugotavlja, da so storilci v veliki veĉini primerov v sorodstvenem razmerju z
ţrtvami (npr. oĉe, oĉim, stric), zato so otroci pod njihovim avtoritativnim in socialnoekonomskim vplivom. Podobno ugotavljata tudi Simon in Zgoba (2006), ki navajata
raziskave, ki kaţejo, da je skoraj 80 % storilcev spolne zlorabe druţinskih ĉlanov
oziroma otrokovih znancev. Mušiĉeva (2006) omenja, da je veĉ kot 80 % storilcev za
storitev dejanja izkoristilo otrokovo zaupanje. Modly (1999) pa ugotavlja, da je
odstotek storilcev, ki jih otrok pozna, okoli 90 %. Spolna zloraba neznanega otroka
namreĉ zahteva veliko veĉ napora in naĉrtovanja. Storilci torej pogosteje zlorabijo
otroka, do katerega imajo dostop.
Zaradi pogostega nesodelovanja ali odsotnosti ljudi, ki bi o tem lahko karkoli vedeli,
so ravno tovrstni primeri za preiskovanje zelo zahtevni, še teţje pa jih je sploh
odkriti. Kadar pa so odkriti, so obiĉajno tudi preiskani.
V vseh prikazanih letih je odstotek preiskanih tovrstnih dejanj v Sloveniji nad 90 %
(Policija, 2001; Policija, 2002; Policija, 2003; Policija, 2004; Policija, 2005; Policija,
2006; Policija, 2007; Policija, 2008; Policija, 2009; Policija, 2010; Policija, 2011;
Policija, 2012). Na preiskanost »ĉas prijave glede na ĉas storitve statistiĉno ne
vpliva« (Brvar, 2006: 326). Razloge visokega odstotka preiskanosti lahko delno išĉemo
v tem, da najveĉ dejanj naredijo storilci, ki jih otrok pozna.
Brvar (2006) navaja, da je policija v pribliţno 17 % preiskanih kaznivih dejanj ţe ob
prijavi seznanjena, kdo je domnevni osumljenec. Pri prijavah spolnih zlorab otrok je
ta odstotek verjetno še višji. Poleg tega so v veĉini primerov ţrtve pripravljene za
sodelovanje oziroma kooperativne.
Zaradi specifiĉnosti izvrševanja spolnih zlorab otrok v razliĉnih okoljih avtorji
(Wortley in Smallbone, 2006; Smallbone et al., 2008) celotno okolje, kjer otrok
preţivlja svoj ĉas, delijo še na javno, institucionalno in domaĉe okolje. Delitev je v
prvi vrsti sicer namenjena pripravi preventivnih ukrepov za posamezno okolje,
uporabna pa je tudi pri odkrivanju (in preiskovanju). Za slednje je pomembno
poznavanje interakcij med temi okolji in razliĉnimi storilci, saj so situacije, ki
omogoĉajo, da se dejanje izvede, tudi situacije, ki jih lahko prepoznamo kot indice,
da se dogaja spolna zloraba otroka.
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Predpostavljena interakcija med temi tremi okolji in tremi kategorijami storilcev
(preferenĉnim, priloţnostnim in situacijskim) iz tabele 7 ne prikazuje rešitve, temveĉ
zgolj model, ki mora biti nujno prilagojen posameznemu okolju.
Tabela 7: Interakcija med okolji in storilci (Vir: Smallbone et al., 2008)
OKOLJE
Javno

Institucionalno

Domaĉe

SITUACIJSKI
Zloraba se zgodi med
kratkotrajnim stikom z
otrokom na splošno
dostopnih krajih.
Zloraba se zgodi med
izvajanjem obiĉajnih
kvazistarševskih nalog
pri opravljanju dela
oziroma prostovoljnega
dela v organizaciji, ki
skrbi za otroke.
Zloraba se zgodi med
izvajanjem obiĉajne
nege otroka.

STORILCI
PRILOŢNOSTNI
Storilec za zlorabo
izkoristi priloţnosti, ko
na splošno dostopnih
krajih sreĉa otroka.
Storilec za zlorabo
izkoristi priloţnosti, s
katerimi se sreĉa med
delom oziroma
prostovoljnim delom v
organizaciji, ki skrbi za
otroke.
Storilec za zlorabo
izkoristi priloţnosti, ko
je z otrokom sam
doma.

PREFERENĈNI
Zadrţuje se na splošno
dostopnih krajih, kjer
obstaja verjetnost, da
bo prišel v stik z
otroki.
Z namenom, da se
pribliţa otrokom, se
pridruţi ali išĉe
zaposlitev v
organizacijah, ki
skrbijo za otroka.
Z namenom, da se
pribliţa otrokom,
zaĉne zvezo z materjo
samohranilko ali je
»dober« sosed.

Policija bi lahko najveĉ dejanj odkrila v javnem okolju, pa tudi v institucionalnem bi
lahko bili bolj uspešni pri zaznavah s pomoĉjo tistih, ki tam delajo, in tistih, ki imajo
moţnost institucijo nadzorovati od zunaj. Najmanj dejanj policija odkrije znotraj
domaĉega okolja; pa še te najveĉkrat vzporedno z drugimi dejanji, ki jih preiskujejo
(Ţerjav, 1994). V takšnih primerih imajo pomembno vlogo tisti, ki imajo dostop do
druţine. Bennett in Hess (1998) poudarjata, da najveĉ zlorab otrok razkrijejo tretje
osebe. Najprej so to starši/skrbniki, nato sorodniki, sosedje, prijatelji in tudi
uĉitelji/vzgojitelji, trenerji itd. Pravzaprav vsi, ki se sreĉujejo z otrokom in ga ne
zlorabljajo. Razmejitev med zlorabljajoĉimi in tistimi, ki ne zlorabljajo, je veĉinoma
nemogoĉa. Razen v primerih, kjer se zlorabe dogajajo javno. Indici, ki nakazujejo na
to, da je otrok v druţini spolno zlorabljen, so lahko (Saunders, Lipovsky in Hanson,
1995): socialna izolacija druţine, moški skrbnik v druţini izvaja visoko stopnjo
nadzora, druţina daje moĉan poudarek moralnim in verskim prepriĉanjem, starš, ki
ne zlorablja, ob morebitnih spremembah obĉuti moĉan pritisk ali pa seksualno
odtujenost staršev.
Odkritje spolne zlorabe otrok zahteva moĉan sum in poznavanje verbalnih,
vedenjskih in fiziĉnih indikatorjev zlorabe (Krug et al., 2002). Pri odkrivanju spolnega
nasilja nad otroki je z vidika ţrtve pomembno, da so odrasli pozorni na spremenjena,
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drugaĉna, nenavadna vedenja, otrokov spremenjen naĉin govora ter na probleme z
drogo in nasilnim vedenjem otroka (Frangeţ in Meško, 2011). Vanĉkova (2002) navaja
tri skupine znakov, ki bi lahko kazali na spolno zlorabo: (1) nenavadno vedenje
otroka, (2) znaki, ki se pokaţejo v njegovi druţini, in (3) znaki v otrokovem okolju.
Med nenavadno vedenje uvršĉa: npr. pogosto igranje/prikazovanje spolno obarvanih
situacij s punĉkami, risbami, prijateljicami, uporabo seksualnih izrazov, ki niso
primerni otrokovemu razvoju, nenadne probleme v šoli (nenaden odpor, odklanjanje
udeleţbe pri telovadbi), umik iz druţbe, strah pred doloĉenimi ljudmi, situacijami,
motnje v spanju, more, motnje prehranjevanja, pogoste boleĉine v trebuhu in
glavobole, razna telesna opozorila (srbeĉica, vnetja, poškodbe v intimnih predelih).
Znaki, ki se pokaţejo v otrokovi družini, so loĉitev staršev, pogosti obiski sorodnikov,
pri/po katerih opazimo spremembe v obnašanju, prisotno fiziĉno nasilje, druţina z
izkazanimi problemi. Med znake v otrokovem okolju pa uvršĉamo morebitne
spremembe, ki se pokaţejo po vrnitvi otroka s potovanja, poĉitnic, šole v naravi ipd.,
spremembe v odnosu otroka do drugih (otroku postanejo pomembne osebe, s
katerimi prej ni imel veliko stikov, npr. uĉitelj, trener itd.) ter morebitna darila, ki
jih otrok dobiva pogosto in od oseb, od katerih jih prej ni. Dvoršek (2003) piše o treh
skupinah znakov, na podlagi katerih lahko sklepamo, da gre za spolno zlorabo otroka:
telesnih, psiholoških in o socialnih travmah. Med telesne znake48 uvršĉamo praske,
ureznine, modrice (zlasti v mednoţju), oţganine (od cigaret) in ugriznine, prisotnost
tujkov v telesnih odprtinah, razširjeno vaginalno ali rektalno odprtino, noseĉnost,
spremembe v naĉinu prehranjevanja (prekomerno, stradanje) (Dvoršek, 2003) pa tudi
prisotnost spolno prenosljivih bolezni, ponovno moĉenje/blatenje postelje, krvavitve
iz noţnice, srbenje spolovila, oteţeno poţiranje sline, neprestano pljuvanje,
bruhanje in boleĉine v ţelodcu (Vanĉek, 2002). Med psihološke znake Dvoršek (2003)
uvršĉa splošno nezainteresiranost, nezanimanje za stvari okoli sebe, odsotnost
vedrega obnašanja, depresijo, razdraţljivost in ĉemernost, izkazovanje obĉutka
krivde, izmikanje prijateljem in aktivnostim v šoli, obĉutek zadrege in sramu,
zapiranje vase, izgubo samospoštovanja, slabo spanje in spanje s priţgano luĉjo,
hude sanje, noĉne more, strahove, opazno zanimanje za spolnost, ki ni obiĉajna za
otrokovo starost, ter spremembe (padec ali uspeh) v šolski uspešnosti.49 Med
48

Pri razlagi telesnih znakov je treba pomisliti tudi na druge razlage. Razlog za ponovno
moĉenje/blatenje je lahko obrambni mehanizem regresije, ko otrok ob novorojenĉku zaradi
pomanjkanja pozornosti regresira na dejanja, s katerimi izraţa potrebo po veĉ pozornosti.
Razlogi krvavitev iz noţnice pri zelo majhnih deklicah so lahko zdravstvene narave; npr.
levkemija. Srbeĉe spolovilo pa je lahko tudi posledica nepravilne uporabe mila, vnetja seĉil,
alergije na pralne detergente in podobno.
49
Ţorţ (v Pelc, 2009) med oblikami nemira v šoli navaja tudi, da je le-ta lahko znak napetosti
in strahu. Otrok, ki doţivlja nasilje, se z nemirom odziva na svoje notranje doţivljanje travme
in ne na dogajanje v razredu. Slednje deluje le kot sproţilni dejavnik oziroma kot nekaj,
kamor otrok projicira svojo stisko.
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socialnimi travmami pa našteva strah pred odraslimi, izgubo zaupanja v odrasle,
poslabšanje odnosov v druţini, nezmoţnost socializacije, regresijo v vedenju
(blatenje, lulanje, otroško govorjenje, sesanje prsta), izrazit strah pred tujci,
beţanje od doma, prezgodnje odhajanje v šolo ali prepozno prihajanje iz šole ali od
interesnih dejavnosti ter uţivanje alkohola in drugih drog. Vanĉkova (2002) navaja,
da se lahko pri otroku kaţe tudi zmanjšanje njegovih sposobnosti pri pomnjenju,
pozornosti, vztrajnosti in koncentraciji.
Kljub vsemu naštetemu so znaki, na osnovi katerih bi odrasli lahko zelo jasno
sklepali, da je otrok spolno zlorabljen, redki. Najpogosteje jih pri otroku ne moremo
zaznati na podlagi vidnih posledic na telesu, kar pa ne pomeni, da otroci ne kaţejo in
ne opozarjajo na svojo stisko na drug, svojstven naĉin50 (Bašiĉ, 1993; Zdruţenje proti
spolnemu zlorabljanju, 2002). Otroci o zlorabi redko spregovorijo prvi, kadar pa, to
naredijo spontano (Krug et al., 2002). Pogosto so te prijave podane zelo pozno
(Vrhovno drţavno toţilstvo, 2003). Razloge lahko išĉemo v dejstvu, da otroci dejanja
spolne zlorabe redkeje definirajo kot kriminalno dejanje ter da nimajo (še posebej
majhni otroci) dostopa do policije (Smallbone et al., 2008).51 »Skrivnost« (zlorabo)
morajo torej najprej razkriti odraslim, ki pa vĉasih ne posredujejo in ne obvestijo
policije. Zlorabe pa kljub stikom z uĉitelji ali ostalimi odraslimi redko prijavljajo tudi
starejši otroci. Razlogi so lahko strah pred stigmatizacijo s strani vrstnikov; razlika v
moĉi med otrokom in storilcem; otrokova skrb, da storilca ne spravi v teţave in/ali
sramoto; ĉustva, ki jih otrok goji do storilca; strah pred mašĉevanjem storilca; in
njegov strah, da mu odrasli ne bodo verjeli (Smallbone et al., 2008).
Otroci lahko tudi mislijo, da vsi vedo, kaj se dogaja, vendar noĉejo storiti niĉesar, da
bi jih zašĉitili. Kljub verbalnemu molku o dejanju otroci išĉejo naĉine, kako
povedati, kaj se jim dogaja. Naloga odraslih je, da so na takšna obiĉajno neverbalna
(lahko pa tudi verbalna) sporoĉila pozorni in jim pripišejo pomen in teţo ter dejanje
prijavijo policiji, ki tovrstna dejanja preganja po uradni dolţnosti (Frangeţ in
Dvoršek, 2009). Vendar pa lahko odrasli zaradi razliĉnih razlogov preslišijo otrokova
50

To je potrdila tudi raziskava, ki jo je izvedla Hunterjeva (2011). Nekateri sodelujoĉi so
navajali, kako so s svojim vedenjem poskušali opozoriti odrasle, kaj doţivljajo. Nekateri so o
zlorabi tudi spregovorili, vendar so bili preslišani.
51
Hunterjeva (2011) je izvedla raziskavo, v katero je bilo vkljuĉenih 22 odraslih ţensk in
moških, ki so bili kot otroci spolno zlorabljeni, vendar o zlorabi takrat niso spregovorili. Med
glavnimi razlogi, zakaj zlorabe niso razkrili, sta bila strah pri ţrtvah ţenskega spola in sramota
pri ţrtvah moškega spola. Navedli pa so tudi strah, da bodo kaznovani, strah, kakšne
posledice bo razkritje imelo za druţino, strah, da jim ne bodo verjeli, sramoto zaradi
homoseksualnosti, stigmatizacijo zaradi homoseksualnosti, sramoto in obĉutek odgovornosti,
in samoobtoţevanje.
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sporoĉila ali pa znakov, ki nakazujejo na spolno zlorabo, zaradi slabe starševske
presoje ali nezadostnega starševskega nadzora ne zaznajo. Razlogi, da starši ne
posumijo, da je otrok spolno zlorabljen, so lahko: ĉustvena povezava storilca s
staršem; starši zaradi lastnih prepriĉanj52 ne priĉakujejo, da je njihov otrok lahko
spolno zlorabljen; ali pa starši od potencialnega storilca potrebujejo doloĉeno uslugo
oziroma podporo (npr. vrtec, varovanje otrok) in tem ljudem zaupajo (npr.
trenerjem). Razloge za nezadosten nadzor staršev nad otroki pa lahko išĉemo v
njihovem prepriĉanju, da lahko otroci sami skrbijo zase, da se ĉutijo nezmoţne imeti
takšen nadzor, da se premajhnega nadzora sploh ne zavedajo, so kako drugaĉe
zaposleni ali pa je otrok pobegnil od doma (Crosson Tower, 1989). Poleg tega lahko
starši otrokova sporoĉila preslišijo ali ocenijo, da dejanja ni potrebno prijaviti
policiji. Finkelhor (1994) je ugotovil, da okoli 50 % staršev, ki so bili seznanjeni s
spolno zlorabo njihovega otroka, tega ni prijavilo policiji, ker po njihovem mnenju
zloraba ni bila dovolj resna. Ravno njihov odnos do spolne zlorabe pa je moĉno
povezan z razkritjem zlorabe (Lawson in Chaffin, 1992).
Crosson Tower (1989) navaja, da nekateri raziskovalci zagovarjajo dejstvo, da pri
vseh oblikah spolne zlorabe otroci niso poškodovani in da spolna zloraba ne pusti
vedno travmatiĉnih posledic (Bender in Blau v Crosson Tower, 1989). Na stopnjo
travme vplivajo (Crosson Tower, 1989) oblika zlorabe, identiteta storilca, trajanje
zlorabe, obseg zlorabe, otrokova starost ob zlorabi, prvi odziv ob razkritju, naĉin,
kako je bila zloraba razkrita, osebnost ţrtve. Filipĉiĉeva (2002) ugotavlja, da je
travma nedvomno veĉja, ĉe se zloraba zgodi v domaĉem okolju, saj temelji na
obĉutku, da je otrokovo zaupanje izdal nekdo, ki mu je blizu. Podobno piše tudi
Crosson Tower (1989), ki dodaja, da hĉerke, ki so jih zlorabljali oĉetje, v odraslem
obdobju53 kaţejo manj znakov travme kot tiste, ki so jih zlorabljale matere.
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Starši so lahko bili v otroštvu spolno zlorabljeni in so viktimizacijo potlaĉili, lahko pa s tem
nimajo nobenih izkušenj in tudi opozorilom, ki jih objavljajo mediji, ne verjamejo (Crosson
Tower, 1989).
53
V odraslem obdobju se ţrtve spolne zlorabe v otroštvu sooĉajo z vprašanji lastne vrednosti,
obĉutkom manjvrednosti, obĉutkom izkljuĉenosti, nesposobnostjo obĉutiti samega sebe,
obĉutkom krivde, zasvojenostjo, samouniĉevanjem, samomorilnostjo in s teţavami v
medsebojnih odnosih. Pri mladih dekletih »obstaja trikrat veĉja moţnost zlorabe alkohola in
drog, prehranjevalnih motenj (anoreksija, bulimija in kompulzivno prenajedanje) ter
psihiĉnih motenj« (Vanĉek, 2002: 155). Prav tako obstaja velika verjetnost, da bodo v
otroštvu zlorabljena dekleta ţe zelo zgodaj spolno aktivna in da si bodo za partnerje izbirale
starejše moške (Kendler, Bulik, Silberg, Hettema, Myers in Prescott, 2000).
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Finkelhor (1994) še navaja, da 90 % staršev niti ni hotelo, da bi se z zlorabo ukvarjala
policija. Pri tem je lahko razlog, da zlorabe ne prijavijo, tudi pogostost sekundarne
viktimizacije. Sauzier (1989) je namreĉ ugotovil, da je skoraj polovica druţin spolno
zlorabljenih otrok delo policije in sodni postopek doţivljala kot škodljiv. Delo policije
in postopki znotraj preiskovanja imajo, kot kaţe, vpliv tudi na odkrivanje, zato je
delo preiskovalcev na podroĉju spolnih zlorab otrok še posebej zahtevno in
specifiĉno. Še posebej v postopkih, v katerih se moĉno prepletajo koristi in interesi
druţinskih ĉlanov. Ti postopki so zato zahtevni, zapleteni in trajajo predolgo
(Vrhovno drţavno toţilstvo, 2011). Otrok pa je pogosto izpostavljen boleĉemu
zaslišanju (Seliĉ, 2003).
Odkrivanje spolnih zlorab otrok je zahtevno opravilo, saj se tovrstne zlorabe
veĉinoma dogajajo v okolju, kjer je storilec z otrokom sam. Prav tako otrok v mnogih
primerih zaradi nedozorelosti in nepoznavanja lastnih pravic spolno zlorabo razume
kot nekaj obiĉajnega, dostikrat tudi kot izkazovanje ljubezni. Odkrivanje je še
zahtevnejše v primerih, ko je otrok spolno zlorabljen v domaĉem okolju, še posebej
ĉe se zloraba dogaja v druţini. Pri tem ima kljuĉno vlogo tisti od staršev, ki otroka ne
zlorablja (t.i. »nezlorabljajoĉi starš«), vendar pa spolne zlorabe otroka v mnogih
primerih ne opazi oziroma znakov in sprememb otroka ne prepozna kot sum spolne
zlorabe. V raziskavi se ukvarjamo z zašĉito otroka s strani staršev ter znaĉilnostmi
okolja (domaĉe, javno, institucionalno), v katerem je bilo kaznivo dejanje storjeno.
Pri odkrivanju loĉimo med razkriteljem in prijaviteljem, ĉesar v literaturi nismo
zasledili. Razkritelj je oseba, ki spolno zlorabo razkrije, se pravi, opazi znake, ki
nakazujejo sum spolne zlorabe otroka. Prijavitelj pa je oseba, ki razkrito spolno
zlorabo prijavi policiji. V naši raziskavi so zbrani podatki tako o razkriteljih kot
prijaviteljih, saj sta to lahko razliĉni osebi. Prav tako ugotavljamo nekatere
znaĉilnosti naĉinov odkritja ter identificiramo znake, ki so ob odkritju kazali na sum
spolne zlorabe otroka. Ugotovitve so pomembne tudi za preiskovanje in dokazovanje,
zato v nadaljevanju predstavljamo kriminalistiĉne vidike preiskovanja in dokazovanja
spolnih zlorab otrok ter podrobneje prikazujemo smernice za opravljanje razgovora z
otrokom.
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4

Preiskovanje in dokazovanje spolnih zlorab otrok

Preiskovanje kaznivih dejanj je ena izmed glavnih nalog policije (Stelfox, 2009).
Definiramo ga kot proces odkrivanja, zbiranja, pripravljanja, identificiranja in
prikazovanja dokazov (Bennett in Hess, 1998) ter kot zbiranje informacij in dokazov
za identificiranje, prijetje in obsojanje storilcev (Osterburg in Ward, 2000). Naloga
preiskovanja je, da odgovori na zlata kriminalistiĉna vprašanja; (1) kaj (sej je
zgodilo); (2) kdaj (se je zgodilo); (3) kje (se je zgodilo); (4) kako (se je zgodilo); (5) s
ĉim (se je zgodilo); (6) kdo (je storilec); (7) zakaj (je storil dejanje) (Darries v Maver
et al., 2004); (8) s kom (je bilo storjeno; sostorilci); in (9) proti komu (je bilo
storjeno; ţrtev) (Vodinelić in Aleksić, 1990). Posamezna vprašanja se zastavljajo v
obliki verzij,54 kar pomeni, da si pri vsakem vprašanju postavimo veĉ hipotez. Ko je
mogoĉe odgovoriti na vsa našteta vprašanja, je primer uspešno rešen. Zlata
vprašanja so torej »temelj za sestavljanje verzij in za naĉrtovanje preiskovanja«
(Maver et al., 2004: 152). Slednje je eno izmed najpomembnejših opravil, saj je za
uspešno rešen primer potrebno metodiĉno in sistematiĉno delo. S popisom vseh
opravil, subjektov in sredstev ter doloĉitvijo ĉasa, naĉina izvajanja in cilja pa
zagotovimo, da bodo naloge dosledno izvedene.
Naĉrtovanje je teoretiĉno opredeljeno, pripravljene so tudi e-programske rešitve,
vendar se v praksi tovrstni pristop k delu uporablja predvsem pri hujših kaznivih
dejanjih; veĉinoma pri krvnih in seksualnih deliktih. Preiskovalci svoje delo torej
naĉrtujejo

v

okviru

zlatih

kriminalistiĉnih

vprašanj.

Pri

tem

pa

zbirajo,

dokumentirajo in ocenjujejo dejstva o kaznivem dejanju, z namenom da: (1)
ugotovijo, ali je bilo kaznivo dejanje storjeno; (2) identificirajo in primejo storilca;
(3) (po)vrnejo ukradeno imetje; in (4) s svojim delom pomagajo drţavnemu toţilcu
pri dokazovanju kaznivega dejanja (Swanson, Chamelin, Territo, 1992). Pri tem so
jim (predvsem v zadnjih nekaj letih) v veliko pomoĉ analitiki, ki s svojim delom
sistematizirajo pridobljene informacije in jih spravijo v smiselno, povezano celoto.
Kljub vsemu je uspešnost preiskave precej odvisna od preiskovalca, njegove
motiviranosti ter sposobnosti. Preiskovalec mora za dosego cilja, ki je uspešen
zakljuĉek preiskave, imeti doloĉeno znanje, sposobnosti in vešĉine. Poznati morajo
naĉela kriminalistike, ki poleg pravnih norm usmerjajo potek preiskovanja in dajejo
temeljna izhodišĉa za delo. Maver et al. (2004) naštevajo deset glavnih naĉel: (1)
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Verzije so miselne hipoteze o poteku kaznivega dejanja, storilcu in drugih zlatih vprašanjih
kriminalistike (Maver et al., 2004).
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naĉelo tehniĉno-taktiĉne svobode pri vodenju predkazenskega in kazenskega
postopka in naĉelo zakonitosti; (2) naĉelo metodiĉnosti in naĉrtovanja; (3) naĉelo
kritiĉnosti in samokritiĉnosti; (4) naĉelo hitrosti in preseneĉenja; (5) naĉelo
temeljitosti in vztrajnosti; (6) naĉelo objektivnosti; (7) naĉelo enotnega vodenja in
sodelovanja; (8) naĉelo ekonomiĉnosti; (9) naĉelo diskretnosti in tajnosti; in (10)
naĉelo etiĉnosti. K tem naĉelom lahko dodamo še naĉelo diskretnosti in naĉelo
sorazmernosti. Poleg poznavanja zakonodaje, naĉel in pravil so za uspešno
preiskovanje kaznivih dejanj pomembne tudi kompetence, ki naj bi jih imel
preiskovalec.

4.1 Kompetence preiskovalcev spolnih zlorab otrok
Zaĉetek kriminalistiĉnega dela je sposobnost sumiti in dvomiti (Maver et al., 2004).
Kriminalist se mora distancirati od oĉitnega in neoĉitnega ter mora vsako dejstvo,
vsak dokaz vedno znova in znova preverjati. Naĉin mišljenja kriminalistov (deloma
tudi preiskovalnih sodnikov) lahko poimenujemo kriminalistiĉno mišljenje.55 Ta pojem
opredeljuje opravljanje operativno-taktiĉnih, preiskovalnih in drugih ukrepov, ki so
potrebni za to, da se odkrije kaznivo dejanje. Vsi našteti ukrepi zahtevajo specifiĉne
oblike znanja in izkušnje ter posebno poklicno usmerjenost (Maver, 1988a).
Kriminalistiĉno mišljenje je temelj za sestavljanje verzij. Teoretiki priporoĉajo
(praksa pa potrjuje), da je potrebno sestaviti vsaj dve verziji; verzijo in
kontraverzijo. Zaţeleno pa je, da je verzij ĉim veĉ, pri ĉemer se mora preiskovalec v
odprtih preiskovalnih situacijah usmeriti, omejiti le na najbolj verjetne in realne
verzije. Zaprte preiskovalne situacije zaradi narave zahtevajo preveritev vseh
postavljenih verzij. Pri tem so preiskovalcem v pomoĉ logiĉne metode, ki poleg
notranje koherentnosti narekujejo tudi razliĉne pristope v razmišljanju in sklepanju
(Maver et al., 2004).
Osterburg in Ward (2000) navajata, da naj bi bil uspešen kriminalist (1) inteligenten,
s sposobnostjo sklepanja. Znal naj bi analizirati ter povezovati veliko število dejstev.
Naj bi bil (2) radoveden, z domišljijo. Niĉesar ne bi smel vzeti za dokonĉno, biti bi
moral skeptiĉen, z obĉutkom za nenavadnost (npr. opaziti karkoli, kar ni na mestu ali
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Kriminalistiĉno mišljenje pojmujemo kot »psihiĉno aktivnost, ki nastane in poteka v zvezi z
reševanjem (kriminalistiĉnih) problemov in nalog«. Povezana je s ĉutili, zato zaznavanje
»predstavlja vez subjekta spoznavanja z objektom spoznanja in njegovimi znaĉilnostmi«
(Maver, 1988a: 105).
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ni tako, kot bi moralo biti), vedoţeljen, s sposobnostjo opazovanja, obziren in
uvideven do ljudi ter z obĉutkom za kriminalistiĉno delo. Imel naj bi (3) dober
spomin in (4) znanje o življenju in ljudeh vseh druţbenih slojev. Posedoval naj bi (5)
strokovno znanje, bil (6) vztrajen, v stiku z realnostjo in s pozitivno energijo, (7) s
sposobnostjo odkrivanja in obvladovanja lastnih predsodkov in pristranskosti. Delo
naj bi opravljal (8) taktično in obzirno ter (9) pošteno in pogumno. Na sodišĉu naj bi
nastopil (10) strokovno in iskreno ter se izogibal priĉanju pod vplivom ĉustev in
moraliziranja. Poleg tega naj bi bil tudi (11) fizično aktiven, sposoben pripraviti
strokovne pisne izdelke ter sodelovati z javnostjo, ki je pomembna predvsem pri
pridobivanju informacij o doloĉenih zadevah.
Kriminalist mora med svojim delom zaznati in registrirati veliko dejstev. Oceniti
mora njihovo relevantnost ter na podlagi teh sklepov doloĉiti nadaljnje ukrepe in
opravila. Pri tem so pomembni njegova pozornost, apercepcija, budnost (Maver,
1988a), znanje, izkušnje in strokovnost (Vodinelić v Maver, 1988a), motivacijski
dejavniki (interesi, stališĉa, vrednote, emocije), podzavestno percipiranje oziroma
subcesija56 (Maver, 1988a), asociacije57 in spomin,58 intuicija, ustvarjalno in logiĉno
mišljenje ter njegova osebnost in poĉutje. Ratinov (v Maver, 1988a) k temu dodaja še
navade preiskovalcev in zapletenost primera. Omeniti je treba še to, da je delo
kriminalistov odvisno tudi od njihovega naĉina sklepanja in metode, ki jo pri tem
uporabljajo (npr. dedukcija, indukcija, analogija, analiza, sinteza) (Maver, 1988a),
ter od znanja in razgledanosti posameznika (Meško, Dobovšek in Šumi, 2007). Dober
kriminalist naj bi imel dobro razvite umske sposobnosti, bil psihiĉno stabilen,
komunikativen, s pozitivnim odnosom do ljudi, imel primerno fiziĉno kondicijo ter bil
iznajdljiv in odgovoren (Šuligoj, 2000).
Osterburg in Ward (2000) navajata, da je preiskovalec med drugim odgovoren, da
ugotovi, ali je bilo kaznivo dejanje storjeno, odkrije in dokumentira vsa dejstva,
povezana z njim, odkrije storilca, nudi pomoĉ drţavnemu toţilcu in priĉa na sodišĉu.
Kriminalist mora imeti torej za uspešno opravljeno delo doloĉene kompetence.
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Problem subcesije je povezan npr. z racionalizacijo, asimilacijo (to je teţnjo po smislu),
represijo ipd. (Maver, 1988a).
57
Aristotel (v Peĉjak, 2001) je utemeljil tri primarne zakone nastajanja asociacij: zakon
stiĉnosti (npr. kriţišĉe, kjer se je pripetila nesreĉa, nas spomni na nesreĉo); zakon podobnosti
(npr. strog profesor nas spomni na drugega strogega profesorja) in zakon kontrasta (strog
profesor nas spomni na milega profesorja). To je uporabno tudi pri preiskovanju kaznivih
dejanj, kjer lahko pri doloĉenem delu dobimo asociacijo na pretekli, ţe znani dogodek.
58
»Asociacije delujejo podzavestno, spodbujajo spomin in mišljenje« ter s tem reševanje
naloge. Prav zaradi tega »priporoĉajo vţivljanje v vlogo storilca ali priĉe, prisotnost na kraju
dejanja ipd.« (Maver, 1988a: 108).
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Pomeni, da mora biti usposobljen, pristojen in pooblašĉen za doloĉeno delo,
podroĉje svojega dela mora poznati temeljito in ga obvladati. Hkrati pa mora biti
tudi vešĉ (nenasilnega) komuniciranja in (nenasilnega) reševanja konfliktov (Frangeţ
in Podbregar, 2009).
V letu 2001 je bila na obmoĉju PU Kranj opravljena raziskava o samooceni lastnih
kompetenc za opravljanje dela. V raziskavo so bili vkljuĉeni delavci policije, ki so se
ukvarjali s prepreĉevanjem, odkrivanjem in preiskovanjem kriminalitete. Rezultati so
pokazali, da se je veĉina anketirancev poĉutila kompetentne za opravljanje
kriminalistiĉnega dela. Hkrati pa so se pri delu sreĉevali z nekaterimi teţavami in
problemi. Ugotovitve raziskave kaţejo, da bi anketiranci potrebovali veĉ znanja o
naĉinih in vsebini utemeljitev predlogov preiskovalnemu sodniku za izdajo odredb o
hišni ali osebni preiskavi ter o delu z informatorji. Prav tako imajo teţave z
odkrivanjem in zavarovanjem sledi in bi potrebovali veĉ znanja o pridobivanju
dokazov in opravljanju ogledov kraja kaznivega dejanja, veĉ znanja tujih jezikov in
veĉ znanja o posebnih pristopih za delo z otroki in mladoletniki (Šumi, 2001).
Cooley in Turvey (2007) opozarjata na pristranskost pri preiskovanju ter vplivu, ki ga
lahko

imajo

priĉakovanja

preiskovalcev

na

delo

forenziĉnih

strokovnjakov

Preiskovalci morajo svoje delo opravljati ĉim bolj objektivno, prav tako morajo biti
sposobni prepoznati situacije, v katerih se zaradi grozot, ki jih je utrpela ţrtev,
pretirano usmerjajo v eno smer preiskovanja. V takšnih primerih namreĉ obstaja
nevarnost, da preiskava sĉasoma zaide v slepo ulico ali da je kazensko ovadena
nedolţna oseba. Preiskovanje spolnih zlorab otrok je zaradi narave zlorab in dejstva,
da so ţrtve otroci, zato še posebej zahtevno podroĉje dela. Preiskovalci so pri
tovrstnih kaznivih dejanjih izpostavljeni travmatskim dogodkom in/ali njihovim
posledicam,59 pri ĉemer so kljuĉne strategije spoprijemanja s stresnimi situacijami in
morebitni vpliv potravmatske simptomatike na (psihiĉno) delovanje preiskovalcev
(Pavšiĉ Mrevlje, 2011a). Pavšiĉ Mrevljetova (2011b) zaznava prisotnost potravmatske
simptomatike med policisti, vendar ocenjuje, da simptomi niso tako ovirajoĉi, da bi
vplivali na kvaliteto njihovega dela.
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»Tovrstna posredna izpostavljenost travmi lahko izzove psihiĉne odzive, ki so zelo podobni
potravmatski stresni motnji, strokovnjaki tega podroĉja pa jo imenujejo sekundarna travma«
(Pavšiĉ Mrevlje, 2011a: 1).
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Pri delu z otroki morajo preiskovalci poleg zgoraj navedenih kompetenc obvladati
tudi specifiĉna znanja. Poznati morajo razvojne faze otrok ter razumeti in upoštevati
njihove razvojne znaĉilnosti. To je še posebej pomembno pri opravljanju razgovora z
otrokom, pri katerem se mora spraševalec prilagoditi njegovim sporazumevalnim
zmoţnostim ter vedeti, da so njegove zmoţnosti izraţanja in razumevanja omejene.
Preiskovalci morajo poznati znaĉilnosti razliĉnih oblik nasilja, ki jih lahko doţivljajo
otroci (Frangeţ in Podbregar, 2009).
Pri preiskovanju spolnih zlorab otrok morajo preiskovalci razumeti in prepoznati tudi
stereotipe in mite o spolnih zlorabah otrok ter ugodna mnenja javnosti o storilcih.
Prepoznati morajo taktiĉne pristope storilcev, ki dejanje zanikajo oziroma hoĉejo
svojo krivdo zmanjšati, in biti sposobni razumeti tudi morebitno otrokovo
naklonjenost do storilca. V mnogih primerih (posebno ĉe se je zloraba dogajala v
druţini) so otroci do storilca lahko zašĉitniški in so zanj zaskrbljeni (Frangeţ in
Meško, 2011). Preiskovalci morajo takšna otrokova vedenja prepoznati kot del
storilĉeve strategije, s katero je otroka prepriĉal v ohranjanje skrivnosti. Otrokova
sporoĉila morajo sprejeti brez oĉitkov in poskrbeti, da ni sekundarno viktimiziran.
Tovrstna dejanja zato preiskujejo preiskovalci skupine za obravnavo mladoletniške
kriminalitete in spolne zlorabe otrok, ki si s posebnimi usposabljanji pridobijo
znanje, potrebno za delo z otroki, ki so bili ţrtve spolne zlorabe. Pridobljeno znanje
jim je v pomoĉ tudi pri odkrivanju dokazov, pri ĉemer pri spolnih zlorabah otrok
prevladujejo osebni dokazi, saj v veĉini primerov zaradi narave kaznivega dejanja ni
materialnih dokazov.

4.2 Pridobivanje dokazov v primerih spolnih zlorab otrok
Postopek zbiranja dokaznega gradiva »je postopek zagotavljanja (iskanja) dokaznih
sredstev, ki pomenijo vir, iz katerega ĉrpa sodišĉe dokazno gradivo« (Šugman Stubbs
in Gorkiĉ, 2011: 29). S preiskovalnimi dejanji organi kazenskega pravosodja odkrivajo
dejstva in dokaze o kaznivem dejanju.
Lyman (2002) dokaze deli na (1) materialne dokaze (npr. sledovi papilarnih linij, kri,
droga, oroţje itd.); (2) neposredne dokaze (npr. stopnja prisotnosti alkohola v krvi);
(3) posredne dokaze (npr. odtis obuvala pred hišo, v katero je bilo vlomljeno,
nakazuje, da je bil osumljenec na kraju, vendar ne dokazuje, da je on vlomil); (4)
dokaze priĉevanja (informacije, ki jih podajo priĉe); (5) dokaze sledov (npr. lasje,
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tekstilna vlakna); in (6) demonstracijske dokaze (npr. uporaba anatomskih lutk pri
priĉanju otrok). Medtem ko Maver et al. (2004) dokaze delijo na neposredne in
posredne. Neposredni dokazi pomenijo neposredno ugotovljena dejstva, ki jih
pridobimo od priĉ, oĉividcev, iz izjave storilca, ţrtve, video- ali avdioposnetkov
kaznivega dejanja ali z neposrednimi materialnimi dokazi. Posredni dokazi pa so tako
imenovani indici,60 s katerimi se ugotavljajo posredna dejstva, ki šele z logiĉnim
sklepanjem pripeljejo do pravno relevantnih dejstev. Med posredne dokaze štejemo
sledove, predmete, izjave in doloĉene okolišĉine oziroma indice. Loĉimo jih po ĉasu:
na indice pred, med in po storitvi. Indici pred storitvijo so motiv, izraţanje namena
storitve in pripravljalna dela. Indici med storitvijo so navzoĉnost na kraju dejanja,
posest sredstva storitve, storilĉeve lastnosti in druge okolišĉine in naĉin storitve. Med
indice po dejanju pa uvršĉamo fiziĉne posledice dejanja na storilcu, spremembe v
storilĉevi duševnosti po dejanju in materialne posledice dejanja pri storilcu. Pri
preiskovanju so pomembni tudi splošni indici, ki pomenijo informacije, ki se pridobijo
iz evidenc ali z zbiranjem obvestil (npr. predkaznovanost, alkoholizem, ljubosumnost
itd.) (Ţerjav, 1994). Munda (v Maver et al., 2004) je indice razdelil na splošne, ki
veljajo za vse vrste kaznivih dejanj (npr. okolišĉine poteka kaznivega dejanja
(navzoĉnost na kraju, posest sredstev in orodja, lastnosti ali znanja in znaĉaj
storilca), vzroki dejanja (motiv in volja) in posledice dejanja (fiziĉne in psihiĉne)), in
posebne, ki so prisotni pri posamezni vrsti kaznivih dejanj.
Indici se odkrivajo na razliĉne naĉine, npr. z zbiranjem obvestil od obĉanov, z
lastnim delom policije, iz informacij, pridobljenih iz sredstev javnega obvešĉanja ali
iz javnih govoric, iz anonimnih prijav, z operativno-taktiĉnimi dejanji, s posebnimi
metodami in sredstvi (sledenje, tajno opazovanje, prisluškovanje, poligrafsko
testiranje61 itd.), z ogledom kraja dejanja, z rekonstrukcijo in z eksperimentom, s
hišno in osebno preiskavo, s strokovnimi in izvedenskimi mnenji ter z zaslišanjem
obdolţenca, priĉ, ţrtve itd.
V zaĉetni fazi preiskave morajo preiskovalci zbrati ĉim veĉ podatkov o kaznivem
dejanju. V primerih spolne zlorabe lahko najveĉ podatkov pridobijo od oseb, ki so z
otrokom najtesneje povezane. Ĉe te osebe niso osumljenci, lahko dajo preiskovalcem
pomembne informacije o morebitnih spremembah, ki so jih opazile v vedenju ali pri
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Indici pomenijo »sumljive okolišĉine oziroma razloge za sum, da je bilo storjeno kaznivo
dejanje in da ga je storila doloĉena oseba« (Maver et al., 2004: 253).
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V primerih, ko ni materialnih dokazov, je pri ocenjevanju verodostojnosti izjav osumljenca
pomembna uporaba poligrafa (Seliĉ, 2003).
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fiziĉnem videzu otroka. Ĉe te osebe med postopkom postanejo osumljenci, jih
morajo preiskovalci s tem seznaniti in jim zagotoviti pravice, ki jih imajo kot
osumljene osebe (Lyman, 2002).
Pri preiskovanju spolnih zlorab otrok je kljuĉna hitrost postopka (Bašiĉ, 1993).
Potrebno je takojšnje ukrepanje (ogled kraja dejanja, hišna preiskava). Obvestiti je
treba skrbstveni organ, ki po potrebi otroka umakne iz druţine (Bobnar, 1999).
Bašiĉeva (1993) navaja, da je pri preiskovanju spolnih zlorab otrok vedno treba
opraviti ĉim veĉ ukrepov, s katerimi bi lahko pridobili dokaze.
Brvar (2006) navaja, da so rezultati raziskave, ki je zajemala policijske postopke v
letih 2000-2002 (Jager, 2006), pokazali, da je bilo najpogosteje uporabljeno
kriminalistiĉno opravilo zbiranje obvestil od drugih oseb. V prvih petih dneh po
zaznavi kaznivega dejanja je policija opravila 35 % vseh zbiranj obvestil od drugih
oseb in osumljencev. Nekatera kriminalistiĉna opravila so pri preiskovanju spolnih
zlorab otroka redkeje uporabljena. Prepoznava po fotografijah je bila izvedena v
23,5 % za nepreiskana dejanja in za tri preiskana dejanja. Opravljenih je bilo 8,8 %
telesnih pregledov otroka. V štirih nepreiskanih in dveh preiskanih primerih je bilo
pridobljeno strokovno mnenje. Ogled kraja dejanja je bil opravljen v 6,1 %
nepreiskanih in 6,4 % preiskanih primerih. Na dan zaznave oziroma naslednji nad je
bilo opravljenih 68,2 % vseh ogledov. Po prvih petih dneh pa 90,9 % ogledov. Odvzem
prostosti je bil opravljen v 5,6 % preiskanih kaznivih dejanj. Pri tem je bilo prvi in
naslednji dan opravljenih 64,3 % odvzemov prostosti, v prvih petih dnevih pa 78,6 %.
Preiskava stanovanja in drugih prostorov po odredbi sodišĉa je bila opravljena v petih
preiskanih primerih. Predmeti pa zaseţeni v 4 % preiskanih primerih. Iz slednjega
lahko sklepamo, da preiskovalci zaradi narave spolnih zlorab otrok ne priĉakujejo, da
bodo pri hišnih preiskavah oziroma pri opravljenih ogledih našli pomembne sledove,
zato se ta opravila izvajajo redkeje. Brvar (2006) še navaja, da je povpreĉni ĉas
preiskovanja spolnih zlorab otrok 27 dni.
Potek preiskave je v primerih, v katerih je osumljenec znan, drugaĉen od primerov,
ko gre za še neznanega osumljenca. V slednjih primerih je osrednji vir informacij
ţrtev (ĉe preţivi), s pomoĉjo katere se poskuša doloĉiti kraj storitve in pridobiti ĉim
veĉ informacij o storilcu, poteku zlorabe (zaradi zavarovanja morebitnih sledov) in
morebitnem prevoznem sredstvu. V takšnih primerih se uporablja t.i. tehnika
kanvasa,62 s katero se lahko od prebivalcev, delavcev, voznikov avtobusa in drugih
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Kanvas je tehnika zbiranja obvestil »od vrat do vrat« (Dvoršek, 2003).
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pridobijo pomembne informacije, ki vodijo k razkritju storilca. V teh primerih gre
veĉinoma za enkratno dejanje. Število materialnih dokazov (predvsem na ţrtvi) pa je
obiĉajno veĉ kot v primerih, v katerih otrok storilca pozna.63

4.2.1 Materialni dokazi
Z materialnimi dokazi dokazujemo, da je bilo storjeno kaznivo dejanje in da je
osumljenec storil oĉitano kaznivo dejanje. Z njimi lahko podkrepimo izpoved priĉ in
od osumljenca pridobimo priznanje. Materialni dokazi imajo tudi pomemben vpliv na
sodišĉe, ki razsoja o doloĉenem kaznivem dejanju (Lyman, 2002).
Pri preiskovanju spolnih napadov morajo preiskovalci preiskati dve loĉeni prizorišĉi
kaznivega dejanja. Prvo prizorišĉe je kraj, kjer se je spolna zloraba zgodila, drugo pa
»ţrtev« (njeno telo, oblaĉila, obutev) (Carney, 2010). Mart (2010) poudarja, da je pri
preiskovanju spolnih zlorab otrok pomembno opraviti kvaliteten ogled in iskati
sledove DNK, mikrovlakna, sledove oroţja in druge dokaze, ki nakazujejo na izvršeno
kaznivo dejanje.
Ogled kraja kaznivega dejanja se najpogosteje opravi le, ĉe je dejanje prijavljeno
takoj po storitvi (Bašiĉ, 1993), saj je v teh primerih verjetnost najdbe materialnih
dokazov visoka. Pri ogledu so lahko najdeni dokazi, kot so oblaĉila in kontaktni
sledovi na njih, sledi sperme, uporabljen kondom, kontaktne sledi na telesu ţrtve in
osumljenca, ĉe je znan, sledovi krvi, sline, drugih telesnih tekoĉin, lahko tudi sledovi
papilarnih linij, lasje, sramne dlake, vlakna obleke ali drugih pripomoĉkov iz blaga
oziroma tkanine (npr. brisaĉa, ki jo je storilec uporabil). Pomembni so tudi predmeti,
s katerimi je storilec ţrtev zastraševal: npr. noţ, pištola, sredstva za vezanje, palica,
maska itd. Ĉe je bilo dejanje storjeno na prostem, se išĉejo tudi sledovi morebitnega
vozila, pnevmatik, odvrţenega papirja, cigaretne škatlice, ogorki, deli oblaĉil,
odvrţen kondom in drugo, kar nakazuje na storjeno kaznivo dejanje. Dokazi se lahko
odkrijejo tudi v prevoznem sredstvu, ki ga je uporabljal storilec. Ogled naj bi se
opravil tudi, ĉe je po dejanju preteklo ţe nekaj ĉasa. Ĉasovna oddaljenost dejanja
namreĉ ne pomeni, da na ogledu ne bodo odkriti sledovi. Pri preiskavi je potrebno
upoštevati vse kraje, kjer so se zlorabe dogajale (npr. opušĉene lope, drvarnice,
barake, stare hiše, igralni kotiĉki itd.).
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Modly (1999) navaja, da je najteţje preiskovati primere, kjer je osumljenec spolne zlorabe
otroka policist.
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Pomembni vir dokazov sta tudi zdravniški in ginekološki pregled ţrtve, ĉe sta glede
na naravo storjenega kaznivega dejanja potrebna (Bašiĉ, 1993). Adams (1995)
navaja, da se v manj kot 30 % zdravniških pregledov pridobijo pomembni dokazi.
Cilji zdravniškega pregleda so (Adams, 1995): (1) dokumentirati otrokov opis
dogodka; (2) identificirati poškodbe, ki jih je mogoĉe pozdraviti; (3) zbrati dokaze,
(4); ugotoviti prisotnost morebitnih spolno prenosljivih bolezni64 in pri deklicah tudi
noseĉnost; (5) zagotoviti ţrtvi, da je v redu in da ni hujše poškodovana; (6) oceniti
ţrtvino mentalno in emocionalno stanje in predlagati obravnavo; (7) identificirati
kakršnekoli fiziĉne spremembe, ki bi bile povzroĉene s prejšnjimi poškodbami; in (8)
pripraviti dokumentacijo za sodišĉe in priĉati na sodišĉu.
Pri ginekološkem pregledu mora biti ginekolog pozoren na to, da ugotovitve niso
napaĉno interpretirane. Npr. boleĉe uriniranje, srbenje intimnih predelov, moĉenje
postelje, blatenje postelje, pordeli intimni predeli, krvavi madeţi na spodnjicah in
podobno niso nujno znaki spolne zlorabe, lahko pa je vzrok tudi spolna zloraba.65
Ginekolog kljub (ne)ugotovljenim znakom vĉasih ne more zagotovo odgovoriti na
vprašanje, ali je bil otrok spolno zlorabljen in kolikokrat in kako pogosto se je
zloraba zgodila. Prav tako ne more vedno z gotovostjo trditi, ali se je pri spolni
zlorabi zgodila penetracija. Adams (1995) navaja, da je pri kvalitetno opravljenem
zdravniškem pregledu pomembno, da se v celotno oceno vnese otrokova preteklost,
njegove emocionalne in vedenjske spremembe in ugotovitve pregleda. Pri tem je
najpomembnejša otrokova izjava. Za preiskovanje in dokazovanje spolne zlorabe pa
je pomembna ugotovitev, da so izvidi pregledov v veĉini normalni oziroma
nespecifiĉni, saj veĉina oblik zlorabe ne pušĉa sledov. Tudi neobiĉajni znaki v
intimnih predelih niso nujno posledica spolne zlorabe (Adams, 1995).
Pri pregledu ţrtve se išĉejo predvsem kontaktni sledovi (Dvoršek, 2003), ki
nakazujejo, da je bila ţrtev spolno zlorabljena. Bašiĉeva (1993) med medicinskimi
indikatorji spolne zlorabe otroka navaja udarce, vreze, pordele genitalije, izcedke,
razširjeno vaginalno ali rektalno odprtino, stanje himna,66 prisotnost tujkov v telesnih
odprtinah, prisotnost sperme in noseĉnost. Modly (1999) navaja, da je pri
preiskovanju spolne zlorabe pomembno pomisliti tudi na moţnost, da je bil otrok
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Lawson in Chaffin (1992) navajata, da je 57 % otrok, ki so bili hospitalizirani zaradi spolno
prenosljivih bolezni, trdilo, da niso bili spolno zlorabljeni kljub neizpodbitnemu dokazu.
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Veĉ o tem npr. v Emans in Goldstein (1980) in Muram (1986).
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Pretrgan himen ne nakazuje nujno na spolno zlorabo otroka oziroma na penetracijo
(Swanson et al., 1992).
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omamljen.67 Pri tem je pomembno pravilno zavarovanje posameznih bioloških sledi.
Proces zavarovanja fiziĉnih in bioloških sledi se zaĉne ob prijavi kaznivega dejanja.
Ĉe je le mogoĉe, je treba poskrbeti, da ţrtev ne menja ali pere oblaĉil, ki jih je
nosila ob izvršitvi kaznivega dejanja, da se ne prha, kopa ali umiva, da si ne umiva
rok in ne ĉisti nohtov, se ne ĉeše, ne urinira68 ali iztreblja, ne je, pije ali kadi, si ne
umiva zob in ne izpira ust, se ne dotika in ne premika niĉesar, ne odnaša smeti in ne
izplakuje stranišĉa. (Drobniĉ, 1999). Ĉe je zdravniški pregled ţrtve opravljen v roku
48 ur po storjenem kaznivem dejanju, je verjetnost najdbe dokazov veliko veĉja.
Pogosto pa so tovrstna kazniva dejanja prijavljena zelo pozno, kar še dodatno
oteţuje zbiranje dokazov (Vrhovno drţavno toţilstvo, 2003).
Drobniĉeva (1999) med opravila, ki naj bi jih opravili delavci policije, da bi pridobili
ĉim veĉ materialnih dokazov, uvršĉa zavarovanje/shranjevanje oblaĉil in obutve,
pregled las in zavarovanje morebitnih sledov na njih, pregled nohtov in zavarovanje
morebitnih sledov pod nohti (npr. ĉe se je ţrtev upirala), zavarovanje sledov na koţi,
zavarovanje sramnih dlak, oralni bris, pregled intimnih predelov (vaginalni, analni in
penilni bris69). Ĉe je moţno, se zaradi primerjave sledi zavarujejo predmeti s kraja
dejanja ter oblaĉila in obutev ţrtve ter osumljenca. Ĉe obstaja verjetnost, da se
sledovi najdejo na oblaĉilih priĉ ali na njihovem telesu, se prav tako zavarujejo
(Beaufort-Moore, 2009). Pri tem sta kljuĉnega pomena njihovo dokumentiranje in
fotografiranje (Adams, Caddell in Krutsinger, 2004). Pridobiti pa je potrebno tudi
primerjalni biološki vzorec. Uporaben je katerikoli biološki material, npr. slina, kri,
las, kost.70 V primerih spolnega nasilja se primerjalni vzorci vzamejo ţrtvi,
osumljencu, osebam, s katerimi je ţrtev imela spolni odnos v 72 urah pred storjenim
kaznivim dejanjem, in v doloĉenih primerih zaradi izloĉitve tudi drugim osebam
(Drobniĉ, 1999).
Materialni dokazi so lahko tudi posnetki spolne zlorabe otroka,71 ki jih je posnel
osumljenec, razni dokumenti (npr. dnevniki, zapiski, pisma), raĉuni, na katerih so
zapisani predmeti, ki jih je osumljenec kupil ţrtvi, e-komunikacija preko raĉunalnika,
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Zaradi tega se otrok morda ne spomni, kaj se mu je zgodilo.
Urin je pomemben zaradi ugotavljanja prisotnosti drog. Ĉe mora ţrtev nujno urinirati, je
priporoĉljivo, da to opravi v posodo (Drobniĉ, 1999).
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To je bris, odvzet s površine penisa.
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Primerjalni vzorec se veĉinoma vzame iz ustne sluznice, ĉe pa osumljeni to odkloni, se ga
lahko prisilno privede k zdravniku, ki mu na podlagi pisne odredbe sodišĉa kot primerjalni
vzorec odvzame kri (Zakon o kazenskem postopku, 2007).
71
Posnetki spolne zlorabe otrok, ki jih najdejo na raĉunalniku, lahko kaţejo na spolno
zanimanje za otroke. V Sloveniji je bil odmeven primer bivšega poslanca, ki so ga ovadili
zaradi posedovanja tovrstnih posnetkov (Ba. P., 2011).
68
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telefona, in drugi predmeti, ki osumljenca povezujejo z ţrtvijo (npr. predmeti, ki so
bili uporabljeni pri zlorabi, ali predmeti, ki pripadajo ţrtvi in jih ima sedaj
osumljenec) (Lyman, 2002).
Razne revije, filmi in fotografije, ki prikazujejo otroke v seksualnih poloţajih, in jih
pri ogledu ali hišni preiskavi najdejo pri osumljenci, so pomemben indic, da ima ta
oseba spolno zanimanje za otroke (Lyman, 2002). Pri hišni preiskavi se išĉejo tudi
morebitni seksualni pripomoĉki, igraĉe, lubrikanti/kreme, predmeti, ki so last ţrtve,
kljuĉi, ki niso last osumljenca, napisana pisma ţrtvi, išĉejo se tudi vsi drugi
pripomoĉki, ki so bili uporabljeni pri dejanju (Bašiĉ, 1993). Hišno preiskavo pa je
smiselno opraviti tudi na domu ţrtve (v njeni sobi), kjer preiskovalci išĉejo
predmete, ki jih je ţrtvi kupil osumljenec, ali pa dokaze, ki nakazujejo, da je bila
spolna zloraba storjena (npr. dnevnik, e-komuniciranje).
V primerih, ko otrok pozna storilca ali je z njim v sorodstvenem, prijateljskem ali
kakšnem drugem razmerju, se preiskovalci pogosto sreĉujejo s pomanjkanjem
materialnih dokazov. Veĉina dokazov se namreĉ uniĉi z umivanjem ţrtve ali pa jih
ţrtve zaradi nevednosti in stiske nehote uniĉijo na kakšen drug naĉin. Prisotni pa so
lahko tudi pritiski na ţrtev in druge osebe, posebno ĉe je osumljenec ĉlan druţine, ki
je kaznivo dejanje izvrševal dlje ĉasa (Vrhovno drţavno toţilstvo, 2003).
Mart (2010) navaja, da lahko razloge za pomanjkanje materialnih dokazov išĉemo
predvsem v tem, da se skoraj vse spolne zlorabe zgodijo v zasebnem okolju, tako da
le ţrtev in storilec vesta, kaj se je dogajalo. Veĉina oblik spolnih zlorab otrok za
seboj ne pušĉa vidnih posledic, saj dejanja otroka fiziĉno ne poškodujejo (npr.
ljubkovanje, razkazovanje, oralno zadovoljevanje). Pa tudi dejanja, ki naj bi za
seboj pustila sledove (npr. penetracija), v mnogih primerih na otrokovem telesu ne
pustijo nobenih posledic (Adams, Harper, Knudson in Revilla, 1994).
De Jong in Rose (1989) sta v raziskavi, ki je vkljuĉevala 45 nakljuĉno izbranih
primerov, v katerih je šlo za penetracijo, ugotovila, da se je 87 % primerov konĉalo z
obsodbo storilca. Od tega so bili materialni dokazi zbrani v 23 % oziroma v 9
primerih. Raziskava je tako pokazala, da prisotnost materialnih dokazov ni bila
pomembna za zakljuĉek primera. Od 32 primerov, v katerih ni bilo materialnih
dokazov, se jih je 94 % konĉalo z obsodilno obsodbo, medtem ko se je z obsodilno
obsodbo konĉalo 9 od 13 primerov (69 %), v katerih so obstajali materialni dokazi. V
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kasnejši raziskavi sta De Jong in Rose (1991) ugotovila, da so materialni dokazi
obstajali samo v 23 % primerov, ki so se konĉali z obsodilno sodbo. Slednje so bile
doseţene v 67 od 85 (79 %) primerov brez materialnih dokazov in v samo 20 (67%) od
30 primerov z materialnimi dokazi. Osem od desetih primerov brez materialnih
dokazov, ki se niso konĉali z obsodilno obsodbo, je vkljuĉevalo ţrtve, mlajše od 7 let.
Primeri, ki so vkljuĉevali mlajše ţrtve, so se pomembno manjkrat konĉali z obsodilno
sodbo (12 od 23 primerov) ne glede na visoko pogostost (13 od 23 primerov)
materialnih dokazov. Materialni dokazi tako niti ne napovedujejo niti niso nujni za
obsodbo. Uspešnost dokazovanja v kazenskem postopku (še posebej pri mlajših
otrocih) je bila veĉinoma odvisna od uĉinkovitosti otrokovega priĉanja in kvalitete
osebnih dokazov (De Jong in Rose, 1991).

4.2.2 Osebni dokazi
Osebni dokazi so informacije, ki jih preiskovalci pridobijo od ţrtve, od oseb, ki bi
lahko karkoli vedele o zlorabi, ter od osumljenca (Dvoršek, 2003).
Z zbiranjem obvestil pri osebah, ki bi lahko karkoli vedele o zlorabi (sorodniki,
sosedje, prijatelji, sošolci, uĉitelji, vzgojitelji, socialni delavci, zdravniki in
podobno), preiskovalci redko dobijo informacije o poteku zlorabe. Lahko pa osebe z
informacijami o odnosih v ţrtvinem okolju, odnosu storilca (ki je formalnopravno v
predkazenskem postopku osumljenec) do moških in ţensk, njegovih navadah,
preţivljanju ĉasa z otrokom, hobijih in podobno podkrepijo osnovne indice (Dvoršek,
2003). Te osebe lahko dajo tudi pomembne informacije o otrokovem vedenju in
verbalnem izraţanju v ĉasu, ko naj bi se zgodilo oĉitano kaznivo dejanje. Tovrstne
informacije še dodatno potrdijo otrokovo izpoved in dajo informacije o okolišĉinah.
Šugmanova (2000b: 212) navaja, da je zaradi pomanjkanja dokazov v tovrstnih
postopkih dovoljena tudi uporaba posrednih dokazov. »Takšno dokazovanje sicer ni
dovoljeno, ker priĉa govori o neĉem, ĉesar ni sama zaznala, temveĉ nekaj, kar je
izvedela.« Prav tako so ti dokazi nezanesljivi in kršijo pravico obdolţenca, da se sooĉi
s »sovraţno« priĉo. Ker pa so v teh primerih poleg otrokove trditve tovrstne izpovedi
priĉ, ki se jim je otrok zaupal, edini dokaz, so le-ti dopušĉeni. Mednje uvršĉamo tudi
pisne ali druge dokaze, pri katerih ni mogoĉe zaslišati avtorja.
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Zbiranje informacij od osumljenca72 obiĉajno sledi analizi predhodno zbranih
informacij. Upoštevati je treba, da bo ob sumu, da je njegovo ravnanje razkrito,
osumljenec poskušal uniĉiti morebitne dokaze. Preiskovalci morajo tako v naslednjih
korakih ravnati ĉim bolj konspirativno (Dvoršek, 2003). Od taktike opravljanja
razgovora/zaslišanja je odvisno, koliko in kakšne informacije bodo preiskovalci
pridobili. Šugmanova (2000a: 71-72) poudarja, da verodostojnost izjav narašĉa s
prostovoljnostjo podajanja izjave. Takšne izjave imajo tudi veĉjo dokazno vrednost.
Pri izsiljenih izjavah vedno obstaja dvom, »kolikšen del izjave je nastal kot posledica
strahu in prisile in je prav zaradi tega lahko (deloma) neresniĉen«. Vpliv na izjave
imata lahko tudi poznavanje primernih (dopustnih) spraševalskih tehnik in vrsta
zastavljenih vprašanj73 (Maver et al., 2004). Pridobitev priznanja v predkazenskem ali
kazenskem postopku je eden izmed ciljev preiskave. Lahko je verbalno ali pisno. »S
kriminalistiĉnega vidika je pomembno, da se priznanje nanaša na vsa pomembna
dejstva v zvezi s potekom kaznivega dejanja, ne pa nujno na pravno kvalifikacijo
dejanja.« Popolno priznanje mora zajemati tudi subjektivna dejstva, kot so motiv,
krivda, in obĉutke storilca pred, med in po dejanju (Maver et al., 2004: 323). Razlogi
za priznanje so razliĉni, posebni, zasebni in tudi povezani z odnosom, ki ga ima z
osumljencem preiskovalec. Vĉasih je razlog za priznanje moţnost osumljenca, da
pove svojo resnico. Lahko mu priznanje pomeni razbremenitev oziroma olajšanje,
lahko pa v tem vidi korist (Seliĉ, 2000c). V pogovoru osumljencu pustimo tudi
moţnost popolnega zanikanja74 ali skonstruirane zgodbe in mu šele kasneje
predloţimo zbrana obvestila oziroma pridobljene dokaze (Bašiĉ, 1993). Pri tem je
treba upoštevati tudi tipiĉne obrambne strategije,75 ki bi jih v preiskovanje morali
vkljuĉiti ţe v predkazenskem postopku. Med njimi Maver (2000: 13) našteva
»zanikanje kaznivega dejanja (oz. zatrjevanje nedolţnosti), sklicevanje na procesne
napake v predkazenskem ali kazenskem postopku, zmanjševanje pomena dejanja,
iskanje olajševalnih okolišĉin, milejšo pravno kvalifikacijo, prispevek ţrtve ali tretjih
oseb, sklicevanje na neprištevnost ali bistveno zmanjšano prištevnost, zavlaĉevanje
postopka, priznanje dejanja, a sklicevanje na »višje cilje« in druge atipiĉne oblike
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Brvar (2006) navaja, da opravi policija z domnevnimi osumljenci preiskanih kaznivih dejanj v
17 % razgovor ţe na dan zaznave oziroma dan kasneje.
73
Pri razgovoru oziroma zaslišanju so dopustna npr. dopolnilna vprašanja, precizirajoĉa
vprašanja, vprašanja za izboljšanje spomina in kontrolna vprašanja. Sugestivna vprašanja in
preslepitev niso dovoljena, ĉeprav se nekatera v praksi kljub vsemu uporabljajo, še posebej
tedaj, ko je potrebno razĉistiti posamezne okolišĉine (Maver et al., 2004).
74
»Pomen ima zlasti argumentirano zanikanje, medtem ko ima odkrito laţno zanikanje docela
nasproten uĉinek: iz oroţja obrambe se spremeni v oroţje obtoţbe« (Maver, 1988b: 207).
75
Tipiĉne obrambne strategije so »temeljne usmeritve, ki jih domnevni storilci (osumljenci,
obdolţenci, obtoţenci) uporabljajo v predkazenskem in kazenskem postopku, da bi dosegli
oprostitev in zmanjšali kazensko odgovornost (in sankcije), ki temelji na generalizaciji
doloĉenega števila primerov iste vrste« (Maver, 2000: 13).
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obrambe«. Domnevni storilci lahko med postopkom vztrajajo pri eni strategiji, lahko
pa jih »spreminjajo (menjajo, zdruţujejo) glede na konkretno dokazno in
preiskovalno situacijo ali na druge pomembne okolišĉine«. Pri zanikanju domnevni
storilci kaznivo dejanje redko zanikajo zgolj z verbalnim zatrjevanjem, da oĉitanega
dejanja niso storili, temveĉ ga poskušajo utemeljiti. Pri tem uporabljajo »strategijo
alibija, strategijo zavraĉanja materialnih76 in osebnih dokazov, strategijo sklicevanja
na »teorijo zarote« ali se izgovarjajo na silobran, nesreĉo in podobno (Maver, 2000:
14). Pri sklicevanju na procesne napake se obrambne strategije usmerjajo predvsem
v nezakonita ali napaĉno opravljena preiskovalna dejanja (npr. hišno ali osebno
preiskavo, ogled kraja kaznivega dejanja, prepoznavo, sooĉenje, odvzem prostosti,
zaslišanje ipd.), uporabo prikritih preiskovalnih ukrepov brez ustreznega soglasja,
napeljevanje k storitvi kaznivega dejanja, kršenje pravic domnevnega storilca ter
izsiljeno ali z zvijaĉo pridobljeno priznanje. Pri zmanjševanju pomena dejanja
skušajo domnevni storilci predvsem zmanjšati teţo dejanja ali svojo odgovornost. Pri
sklicevanju na neprištevnost ali bistveno zmanjšano prištevnost domnevni storilci
izjavljajo, »da se niĉesar ne spomnijo, da se jim je med dejanjem vse zameglilo« in
podobno (Maver, 2000: 17). S predlogi za zaslišanje novih priĉ in izvedencev, za
opravljanje novih preiskovalnih dejanj, opraviĉila obtoţenca zaradi zdravstvenih
razlogov pa obramba zavlačuje postopek, s ĉimer skušajo zbuditi dvom o trdnosti
zbranih dokazov in njihovi prepriĉljivosti. Zato je pomembno, da preiskovalci tipiĉne
obrambe strategije domnevnih storilcev upoštevajo tudi pri taktiki in strategiji
preiskovanja. Pri slednji so pomembna predvsem predvidevanja, »kako se bo
osumljeni (obdolţeni) branil med nadaljnjim postopkom (tipiĉne verzije obrambe),
kje so šibke toĉke njegove obrambe, kje so najmoĉnejše toĉke obrambe, kje je
priĉakovati moţne zaplete, kakšne so sposobnosti in strokovnost obrambe, kako se
pripraviti na izpodbijanje storilĉevih kasnejših neresniĉnih navedb, kaj storiti za
zavarovanje obremenilnih dokazov pred napadi obrambe ipd.« (Maver, 2000: 18). Z
ustreznimi protistrategijami preiskovanja lahko preiskovalci onemogoĉijo uspešno
uporabo obrambnih strategij domnevnih storilcev. Pri zanikanju je npr. pomembno,
da preiskovalci pravoĉasno preverijo morebitni alibi in o njem povprašajo
osumljenca, ne glede na to, ali se nanj sklicuje ali ne. S tem mu odvzamejo moţnost,
da bi se izgovarjal na alibi po preteku daljšega obdobja (po nekaj tednih, mesecih),
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Eden odmevnejših primerov, v katerem je obrambi uspelo razvrednotiti materialne dokaze
in doseĉi oprostitev, je O. J. Simpson. Obramba je namreĉ prepriĉala sodišĉe o spornosti
dokazov DNK, ki so bili v zaĉetku 90. let novost na podroĉju dokazovanja (Je O. J. Simpson
zares nedolţen?, 2011). Obramba se je sklicevala tudi na napake v preiskavi ter policiji oĉitala
nepravilnosti pri pridobivanju dokazov (OJ Simpson verdict: 'Not guilty', 1995). Primer je imel
pomemben vpliv tako na delo policije po vsem svetu kot tudi na pripravo obrambnih strategij
zagovornikov.
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ko bi bilo alibi nemogoĉe preveriti. Nadalje je pomembno, da se »zagotovi strokovno,
zakonito in temeljito iskanje, zavarovanje, zabeleţenje, shranjevanje in transport
materialnih dokazov«, saj je razvrednotenje materialnih dokazov ena izmed
najpogostejših obrambnih strategij (Maver, 2000: 20). Za uspešno preiskovanje je
torej pomembno, da preiskovalci upoštevajo tipiĉne verzije obrambe, jih ţe vnaprej
predvidijo ter jih pravoĉasno preverijo in odpravijo. Prav tako pa vsa preiskovalna
dejanja izvedejo zakonito (Maver et al., 2004).
Zbiranje obvestil od žrtve zahteva, da preiskovalci poleg zakonodaje in ostalih pravil
natanĉno poznajo in razumejo razliĉne zlorabe otrok. Poznati morajo znaĉilnosti
storilcev,77 ţrtev ter okolje, kjer preiskujejo kaznivo dejanje. Razumeti morajo odnos
in povezanost med ţrtvijo in storilcem, saj je veĉina dejanj storjenih znotraj
druţine. Poznati morajo tudi razvojne znaĉilnosti otrok ter obvladati taktiko
opravljanja razgovora z otrokom.

4.2.3 Razgovor z otrokom
Razgovor z otrokom je eno izmed najzahtevnejših opravil pri preiskovanju spolnih
zlorab otrok. Preiskovalci morajo biti dobro usposobljeni, saj sta ravno od naĉina
spraševanja odvisni kvantiteta in kvaliteta otrokovih odgovorov (Lamb, Hershkowitz,
Orbach, Esplin, 2009; Coulborn Faller, 2007). Pri tem je bistveno tudi okolje. Otrok
bo v domaĉem in prijetnem okolju dal veliko veĉ informacij, kot bi jih v uradnih ali
ogroţajoĉih prostorih.
V Sloveniji imamo ţe nekaj sob, ki so opremljene na otroku prijazen naĉin (M. R.,
2009). Poleg barvite opreme so otroku na razpolago listi za risanje in pisanje ter
igraĉe. V njih je namešĉena tudi kamera, ki snema dogajanje v sobi. Ĉe je z otrokom
opravljeno zaslišanje, se videoposnetek uporabi kot dokaz v nadaljnjem postopku.
Kasneje si ga lahko ogledajo sodni izvedenci, sodniki, toţilci in odvetniki. S takšnim
naĉinom

se

otrok

zašĉiti

pred

vnoviĉnim

zaslišanjem

in

pred

ponovnim

podoţivljanjem zlorabe. Pri zaslišanju razgovor obiĉajno opravlja preiskovalni sodnik,
lahko je prisotna tudi svetovalna delavka ali oseba, ki ji otrok zaupa. Ostale uradne
osebe (toţilec, odvetnik, kriminalist) so v drugi sobi in zasliševalcu preko dlanĉnika
zastavljajo dodatna vprašanja.
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Poznavanje znaĉilnosti storilcev je pomembno za razumevanje storjenega kaznivega dejanja
in prepoznavanja razliĉnih odzivov storilcev na razkritje kaznivega dejanja. Veĉ o tem v Jones
(2008) in Wortley in Smallbone (2006).
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Spraševalec se mora na razgovor/zaslišanje z otrokom dobro pripraviti. Pridobiti
mora informacije o njegovi druţini, okolju, sposobnosti pisanja in branja,
intelektualnem razvoju in razvojni stopnji (Lyman, 2002). Seznaniti se mora tudi z
otrokovimi sporazumevalnimi zmoţnostmi in njegovo (spolno) vzgojo. Pri pogovoru
mora biti prilagodljiv in mora upoštevati individualne znaĉilnosti posameznega
otroka. Vedeti in razumeti mora, da so otrokove zmoţnosti izraţanja in razumevanja
omejene.
Ţe pred zaĉetkom pogovora si mora prizadevati umiriti ţrtev in ublaţiti njeno
ĉustveno prizadetost. Do otroka mora pristopiti z veliko mero potrpeţljivosti in
soĉutja. Razumeti mora otrokova ĉustva do storilca in njun odnos. Otroka mora
poskusiti pomiriti, zato je priporoĉljivo, da se pogovor razdeli na tri dele. V prvem
delu se z otrokom pogovarja o splošnih stvareh (npr. o otrokovem prostem ĉasu, kaj
rad poĉne ipd.). S tem ga poskuša sprostiti in mu dati ĉas, da se privadi na pogovor z
njim.
Nato preide na drugi del, v katerem otroka sprašuje o dogodku. Pri tem mu mora
jasno povedati, kaj od njega priĉakuje, saj ga s tem motivira za podajanje ĉim veĉ
informacij (Umek, 2009). Nato pusti, da otrok prosto govori. Pri tem ga pozorno
posluša in mu veĉkrat zatrdi, da je sedaj varen in da mu bodo pomagali. Pove mu, da
mu verjame in da mu je ţal, da se mu je to zgodilo. Otroku mora veĉkrat povedati,
da zloraba ni njegova krivda in da bosta skupaj naredila nekaj, kar mu bo pomagalo k
boljšemu poĉutju. Praksa kaţe, da so otroci lahko zbrani krajši ĉas, zato se
priporoĉa, da se otroka o dogodku sprašuje najveĉ 20 – 30 minut hkrati.
Spraševalec mora poznati tehniko vodenja razgovora in biti seznanjen z dejavniki,78
ki vplivajo na otrokovo podajanje informacij. Razlikovati mora med domišljijo,
izkrivljenimi spomini,79 prevaro ali laţjo in primeri, ko so otroci nezavedno ali
zavestno le orodje manipulacij in mašĉevanja odraslih. Izmišljanje in laganje namreĉ
nista povezana z zmoţnostjo razloĉevanja med domišljijo in realnostjo, pri ĉemer je
laganje povezano s kredibilnostjo in ne s kompetentnostjo (Lamb et al., 2009).
Sporazumevalne znaĉilnosti otrok so odvisne od starosti in njihove razvojne stopnje.
78

Ti dejavniki so predvsem domišljija, jezik, sporazumevalna zmoţnost, sugestibilnost ter
naĉin spraševanja in opravljanja pogovora (Lamb, Sternberg, Orbach, Hershkowitz in Esplin,
2000).
79
Stresne situacije imajo pomemben vpliv na otrokov dolgoroĉni spomin (Quas, Goodman,
Bidrose, Pipe, Craw in Ablin, 2001). Otrok je kot priĉa na sodišĉu lahko zaslišan mesece ali
leta po travmatiĉnem dogodku, kar pomeni, da se lahko otrok iz razliĉnih razlogov dogodka iz
preteklosti ne spomni veĉ v podrobnosti.
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Pomembno je, da se otrokove sporazumevalne zmoţnosti ne precenjujejo, da se
upošteva dejstvo, da otroci teţje odgovarjajo na vprašanja »kdaj, kako, zakaj«, laţje
pa na »kdo in kaj« vprašanja; da otroci jezik uporabljajo v dobesednem smislu; da
teţko razvršĉajo stvari in dogodke v skupine; da jim teţave delajo zaimki ter da je
njihovo pripovedovanje vĉasih nepovezano, brez logiĉne strukture in ĉasovnega
zaporedja (Umek, 2009).
Za pridobitev kar najbolj toĉnih informacij od otroka je zato izrednega pomena, kako
spraševalec zastavlja vprašanja oziroma kako vodi intervju, saj imata jezikovni stil in
kompleksnost jezika preiskovalca velik vpliv na toĉnost otrokovih sporoĉil. Med
pogovorom spraševalec naj ne bi uporabljal: (1) vprašanj v negativni obliki; (2)
trpnika; (3) tvoril skladenjsko kompleksne ali dvoumno sestavljene stavke; (4)
uporabljal otroku neznane besede; (5) postavljal vprašanja, na katera otrok ni
sposoben odgovoriti; ter (6) od otroka zahteval potrditev dolgih povzetkov
povedanega (Umek, 2009). Stavki, povedani otroku, naj bodo preprosti, nanašajo naj
se le na eno situacijo ter vsebujejo osebek, glagol in predmet (Lamb et al., 2009;
London, 2006). Otroci zmorejo odgovarjati predvsem na konkretna vprašanja o
konkretnem dogodku ter reagirajo na besede, ki so bile uporabljene v vprašanju.
Tako se lahko zgodi, da otrok na enako vprašanje, ki je zastavljeno z drugaĉnimi
besedami, odgovori drugaĉe (Umek, 2009). Pomembno vlogo pa ima tudi odnos
oziroma stališĉe spraševalca. Spraševalec, ki je do otroka prijazen, lahko izve veliko
veĉ pomembnih informacij kot spraševalec, ki je agresiven ali celo sovraţen in od
otroka zahteva odgovore in pojasnila.
Priporoĉljiva so predvsem vprašanja80 in spodbude81 odprtega tipa, ki otroku
omogoĉajo prosto dajanje informacij. S takšnimi vprašanji (in spodbudami) se otroka
ne omejuje in se mu dovoli, da sam govori o dogodku. Opisi teh dogodkov bodo
morda kratki in nepopolni. Pri tem je treba upoštevati, da tudi otroci (podobno kot
odrasli) pozabljajo in da so »napake izpušĉanja pogostejše od napak dodajanja«
(Umek, 2009: 18). Da bi se izognili tem napakam, morajo preiskovalci otroku zastaviti
vprašanja, ki toĉno doloĉajo dogodek.82
80

Vprašanja odprtega tipa so npr. »Povej mi vse o tem.«; »Povej mi vse od zaĉetka.«; »Povej
mi, kaj se je najprej zgodilo, ko si prišel.« (Umek, 2009: 18).
81
Spodbude odprtega tipa so npr.: »Povej mi še kaj veĉ o …«; »In kaj se je zgodilo potem?«.
Spodbuda z usmerjevalnimi vprašanji, npr. »Ali je imel brado?«; »Se te je dotikal s spolovilom
(lulĉkom)?«; »Se je to zgodilo podnevi ali ponoĉi?«; lahko dodatno poveĉa moţnost napak,
zato se jih ne uporablja (Umek, 2009: 18).
82
Postavijo npr. vprašanje: »Povej mi, kako je bilo, ko si bil z mamo na obisku pri babici.«
(Umek, 2009: 18).
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Na zanesljivost otrokovega sporoĉanja vplivata predvsem usposobljenost spraševalca
in naĉin spraševanja. Umek (2009) med vplive na zanesljivost otrokovih odgovorov
uvršĉa: (1) obliko in stil spraševanja; (2) splošne karakteristike intervjuja in vzdušje;
in (3) posebne pripomoĉke in prijeme. Oblika in stil spraševanja zajemata: (1)
uporabo usmerjevalnih vprašanj; (2) neposredne sugestije otroku; in (3) ponavljanje
vprašanj. Na vzdušje vplivajo: (1) ton spraševanja; (2) poudarjanje neenakega
statusa; (3) uvajanje stereotipov; in (4) sklicevanje na izjave vrstnikov. Dodaten vpliv
lahko imata tudi uporaba vizualizacije in uporaba anatomskih lutk. 83 Posebno ĉe jih
preiskovalci uporabijo napaĉno in na sugestiven naĉin.84 Omeniti je treba tudi risbe,
ki jih rišejo otroci. Z njimi preiskovalci dobijo le osnovne informacije. Podrobnejša
analiza risb je zahtevno delo, zato natanĉnejšo analizo naredijo strokovnjaki, ki so za
to posebej usposobljeni.
Temu sledi tretji del, v katerem se preiskovalec z otrokom ponovno pogovarja o
splošnih reĉeh. S tem ga poskusi ponovno pomiriti, saj je lahko otrok po pogovoru
moĉno zaskrbljen, lahko tudi za storilca. Otroka dostikrat tudi skrbi, kaj se bo
dogajalo v prihodnje. Takrat spraševalec (in tudi sicer) otroku (in njegovim
skrbnikom) umirjeno pojasni, kakšen je nadaljnji postopek. Lahko jim da tudi
nasvete, kje lahko dobijo dodatno pomoĉ (npr. v nevladnih organizacijah). Ĉe je
potrebno (in dostikrat je), spraševalec ali druga uradna oseba (pogosto nepouĉene)
starše, svojce, prijatelje, uĉitelje in druge, ki so pomembni za otroka, osvesti o
zlorabi in jih pouĉi, kaj je zloraba in na kakšen naĉin se dogaja.
Zaradi ĉim boljšega in ĉim manj pristranskega vodenja razgovorov mora biti
spraševalec seznanjen tudi s stereotipi in miti, z ugodnimi mnenji javnosti o storilcih
ter odzivi storilcev na razkritje spolne zlorabe otroka. Nepoznavanje stereotipov in
odzivov ga lahko ovira pri njegovem delu, pomoĉi otroku, preiskovanju dejanja in
odkritju storilca, kar je pomembno za postopek, še bolj pa za ţrtev, ki je zaradi
nepravilnega postopanja uradnih oseb lahko ponovno viktimizirana.

83

Posebna pozornost mora biti namenjena poimenovanju lutk. Uporabljena naj bi bila samo
otrokovo ime in ime, s katerim otrok kliĉe osumljenca. Uporabo veĉ imen lahko odvetniki
obdolţenca pred sodišĉem uporabijo kot dokaz, da otrok fantazira (Swanson et al., 1992).
84
Hlavka, Olinger in Lashley (2010) navajajo, da so lutke pogosto pomemben del pri
oblikovanju odnosa med preiskovalcem in otrokom. Z uporabo anatomskih lutk preiskovalci
lahko: (1) razjasnijo otrokove izjave; (2) zagotovijo skladnost otrokovih izjav z demonstracijo
na lutkah; (3) pomagajo otroku odmakniti se od lastnega telesa; in (4) pomagajo otroku pri
komunikaciji s spraševalcem.
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Najpomembnejši je sicer prvi kontakt ţrtve s policijo, lahko pa pride do sekundarne
viktimizacije tudi v kasnejših fazah postopka, ko je otrok ponovno zaslišan, posebno
ĉe je otrok izpostavljen obtoţevanju (Gothard, 1987). Romihova (2009) med ukrepi,
ki prepreĉujejo sekundarno viktimizacijo, navaja: (1) prisotnost strokovnjaka (npr.
psihologa, socialnega delavca) na zaslišanju otroka; (2) uporabo avdio-vizualne
opreme; (3) seznanitev otroka s pravico, da mu ni treba priĉati, in pravico, da se ne
sreĉa z obdolţencem; in (4) uporabo posebne, otroku prijazne zasliševalske sobe.
Rittossa in Trbojević Palalić (2009) dodajata, da naj bi otrok priĉal samo enkrat.
Podobno ugotavlja tudi Šugmanova (2000b), ki omenja, da se stres otroka, ki mora
priĉati, lahko zmanjša z manjšim številom zaslišanj, skrajšanjem postopanja,
spremembo vzdušja (okolja in naĉina zaslišanja) in z materino podporo. Otrok se
lahko dodatno zašĉiti tudi s tem, da priĉa v nenavzoĉnosti obtoţenega in javnosti, da
se ga pripravi na priĉanje, da je prisotna oseba, ki ji otrok zaupa, in da se zaslišanje
opravi na otroku primeren naĉin. Noben intervju ni popoln, kljub temu pa je
pomembno, da je intervju izveden v skladu s priporoĉili, saj lahko v nasprotnem
primeru pri otroku vzbudi nepravilne spomine, ki se niso zgodili. Med najveĉjimi
ovirami, ki oteţujejo razgovor z otrokom, Mart (2010) navaja slab odnos med
spraševalcem in otrokom, neupoštevanje otrokove razvojne stopnje, nepravilno
ocenjevanje otrokove izpovedi, premalo pridobljenih podrobnosti o kaznivem dejanju
(npr. kako otrok opisuje dejanje, ali so bili prisotni kakšni zvoki ipd.), nestrukturiran
intervju in neupoštevanje zunanjih vplivov (npr. storilĉeve groţnje otroku) na
zanesljivost intervjuja.
Kvalitetno izveden razgovor z otrokom je kljuĉnega pomena, saj se v nasprotnem
primeru lahko zgodi, da otrok o zlorabi noĉe veĉ govoriti oziroma da zaradi slabo
izvedenega intervjuja ne zmore povrniti spomina na zlorabo, da je vrnjen v okolje,
kjer je bil zlorabljen, ali pa sodišĉe obsodi osebo, ki kaznivega dejanja ni storila
(Mart, 2010). Vrhovno drţavno toţilstvo (2003) navaja, da je pri zaslišanju otrok
poseben problem njihova ĉustvena in osebna prizadetost, zaradi katere dostikrat ne
zmorejo podati izpovedbe. Vsako nadaljnje zaslišanje jih znova sooĉi z dogodkom, jih
vrne korak nazaj in pri njih povzroĉi zaporo ter nezmoţnost, da bi spregovorili o
dejanju. Tako se dokazni postopek zavleĉe oziroma njihove izpovedbe ni mogoĉe
uporabiti kot dokaz. Pomembno vlogo ima tudi ĉasovni odmik od storjenega
kaznivega dejanja, ki pri druţinskih ĉlanih, pri otroku in tudi pri staršu, ki otroka ne
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ogroţa, lahko privede do odloĉitve, da zoper storilca kot privilegirane priĉe85 noĉejo
veĉ priĉati ali pa svojo izjavo prekliĉejo (Vrhovno drţavno toţilstvo, 2011). Garanzini
(v Gothard, 1987) ugotavlja, da ţrtve od 13 % do 50 % primerov prekliĉejo obtoţbe ali
spremenijo svojo prvotno izjavo.
Otrokova izpoved je v veĉini primerov edini dokaz, da je bila spolna zloraba storjena.
Vse odloĉitve o otrokovi zašĉiti in preiskovanju kaznivega dejanja tako temeljijo na
njegovi izjavi (Lamb et al., 2009). Najboljši dokaz, da se je spolna zloraba otroka
zgodila, je jasna, spontana, dosledna otrokova izpoved, ki je primerna njegovi
razvojni stopnji in vkljuĉuje podrobnosti o dejanju (Adams v Herman, 2010). Baily in
Baily (v Herman, 2010) poudarjata, da otroci, ko spregovorijo o dejanju, ki ga lahko
definiramo kot spolno zlorabo, z redkimi izjemami, vedno govorijo resnico. O tem
odloĉa tudi sodišĉe, ki ocenjuje verodostojnost otrokove izpovedi. Pri tem imajo
pomembno vlogo tudi izvedenci.

4.2.4 Vloga izvedencev
Priĉanje izvedenca je v primerih, ko ni drugih dokazov, kljuĉnega pomena (Gothard,
1987).

Izvedenec

navede

informacije

o

trajanju

zlorabe,

njenih

oblikah,

(ne)prisotnosti nasilja, razloge, zakaj ni prišlo do razkritja in zakaj otrok ni prizadet.
Herman (2010) deli dokaze o spolni zlorabi otrok v dve vrsti: (1) psihosocialne dokaze
in (2) nepsihosocialne dokaze. Med nepsihosocialne dokaze uvršĉa zdravniške
ugotovitve, fotografije ali videoposnetke, druge materialne dokaze in osumljenĉevo
priznanje. Med psihosocialne dokaze pa uvršĉa otrokovo verbalno izpoved, njegovo
vedenje in znaĉilnosti okolja, v katerem se je zloraba razkrila, izjave drugih, ki so
vpleteni v primer, in stopnjo, do katere je primer lahko povezan s sindromi (npr.
prilagoditveni sindrom spolne zlorabe otrok).86
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Privilegirane priĉe so obdolţenĉev zakonec oziroma oseba, s katero ţivi v zunajzakonski
skupnosti; obdolţenĉevi krvni sorodniki v ravni vrsti, sorodniki v stranski vrsti do vštetega
tretjega kolena in sorodniki po svaštvu do vštetega drugega kolena; obdolţenĉev posvojenec
in posvojitelj; verski spovednik o tistem, o ĉemer se mu je spovedal obdolţenec ali
druga oseba;
in
odvetnik,
zdravnik,
socialni
delavec,
psiholog
ali
kakšna
druga oseba o dejstvih, za katera je zvedel pri opravljanju poklica, ĉe velja dolţnost, da
mora ohraniti kot tajnost tisto, kar je zvedel pri opravljanju svojega poklica. Prav tako niso
dolţne priĉati mladoletne osebe, ki glede na svojo starost in duševno razvitost ne morejo
razumeti pomena pravice, da niso dolţne priĉati, razen ĉe to zahteva sam obdolţenec (236.
ĉlen Zakona o kazenskem postopku, 2007).
86
Prilagoditveni sindrom spolne zlorabe otrok (angl. CSA accomodation syndrome) vkljuĉuje
pet kategorij: (1) skrivnost, (2) nemoĉ, (3) ujetost in prilagoditev, (4) zakasnjeno, konfliktno
in neprepriĉljivo razkritje in (5) umik oziroma preklic (Summit, 1983).
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Klettke, Graesser in Powel (2010) ugotavljajo, da imajo dokazi in izvedenĉeva
skladnost priĉanja pomemben vpliv na odloĉitve sodišĉa glede krivde storilca in
kredibilnosti ţrtve. Z drugimi besedami, raziskava je pokazala, da je izvedenĉevo
priĉanje manj uĉinkovito in prepriĉljivo le v primerih, ko sta kvaliteta dokazov in
skladnost nizka. Pri tem njegove reference nimajo nobenega vpliva.
Herman (2010) navaja, da je bila pri ocenah, v katerih so bili prisotni posredni
dokazi, otrokova izpoved o spolni zlorabi le šibko povezana s podanim izvedenskim
mnenjem medicinske stroke o storjenem kaznivem dejanju. Slednji so podali mnenje,
da je bila spolna zloraba izvedena tudi v primerih, ko otroci niso spregovorili o
zlorabi.
Dokazovanje spolnih zlorab otrok je eno izmed najzahtevnejših opravil policije in
toţilstva. Glavno vodilo je zašĉita otroka. Ob odkritju spolne zlorabe je treba zašĉiti
otroka in prepreĉiti njegovo nadaljnje zlorabljanje. Pri tem morajo sodelovati tudi
centri za socialno delo in druge institucije, posebno v primerih, ko je osumljenec
eden od staršev/skrbnikov. Uspešno timsko delo pri odzivanju na spolno zlorabo
otroka lahko zmanjša število razgovorov z njim in število ljudi, ki so vpleteni v
primer, poveĉa kvaliteto najdenih dokazov, zagotovi kljuĉne informacije vsem
vpletenim institucijam ter omogoĉi njihovo uspešno sodelovanje (Bennett in Hess,
1998).
V teoretiĉnem delu doktorske disertacije so opredeljene spolna zloraba in njene
oblike ter predstavljene znaĉilnosti ţrtev in storilcev. Podrobneje je prikazano
odkrivanje spolnih zlorab otrok, ki je zaradi znaĉilnosti teh dejanj še posebej
teţavno. V raziskavi pa ugotavljamo znaĉilnosti morebitnih krivih ovadb spolne
zlorabe otrok in tudi znaĉilnosti razkriteljev in prijaviteljev tovrstnih zlorab.
Zanimajo nas indikatorji, ki so pri odkrivanju spolnih zlorab otrok najpogosteje
prisotni, ter situacije, ki jih izkorišĉajo osumljenci spolnih zlorab otrok.
Pri preiskovanju ugotavljamo najpogosteje izvedena preiskovalna dejanja ter vrsto
dokazov, na katerih temelji kazenska ovadba. Pri preiskovanju se od preiskovalcev
zahteva, da poznajo razvojne faze otrok ter pri razgovoru z njim upoštevajo njegove
razvojne znaĉilnosti. V mnogih primerih je namreĉ otrokova izpoved edini dokaz, da
je bila storjena spolna zloraba. Materialni dokazi veĉinoma niso odkriti, zato imajo
pomembno vlogo posredni dokazi, ki lahko potrdijo izjavo ţrtve.
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V raziskavi ugotavljamo vrednost najdenih dokazov (osebni, materialni) v dokaznem
postopku na sodišĉu. Prav tako nas zanimajo dejavniki, ki vplivajo na rezultat
sojenja: obtoţenĉevo priznanje, otrokova starost, njegova izpoved, vrsta odkritih
dokazov (osebni, materialni), izvedensko mnenje ter morebitni drugi dejavniki, ki jih
prav tako identificiramo v raziskavi. V teoriji ni veliko literature o raziskavah, ki bi
ugotavljale vplive na rezultat sojenja v primerih spolnih zlorab otrok. Prav tako so
redke raziskave o kriminalistiĉnih vidikih odkrivanja in dokazovanja spolnih zlorab
otrok v tujini. Tudi v Sloveniji tovrstna raziskava še ni bila izvedena, zato pomenijo
rezultati raziskave prispevek h kriminalistiki kot znanosti, uporabni pa so lahko tudi
za kazensko pravosodje in druge institucije, ki se pri svojem delu sreĉujejo z otroki.
V nadaljevanju predstavljamo rezultate raziskave, ki smo jo izvedli v dveh delih. V
prvem delu smo pregledali policijske, toţilske in sodne spise, v drugem pa smo
podatke pridobivali v usmerjenem skupinskem intervjuju. Z raziskavo smo ugotavljali
znaĉilnosti spolnih zlorab otrok v Sloveniji, znaĉilnosti ţrtev, osumljencev (in
obsojencev) ter vrsto dokazov, ki so bili odkriti in uporabljeni pri dokazovanju
kaznivega dejanja.
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5

Raziskava

5.1 Cilj in namen doktorske disertacije
Cilj doktorske disertacije je raziskati kriminalistiĉne vidike odkrivanja in dokazovanja
spolnih zlorab otrok v Sloveniji. Prouĉevali bomo odkrivanje in dokazovanje primerov
spolnih napadov na osebe, mlajše od petnajst let, in ugotavljali znaĉilnosti spolnih
zlorab otrok v Sloveniji, znaĉilnosti ţrtev, osumljencev in vrsto dokazov, ki so bili
odkriti in uporabljeni pri dokazovanju kaznivega dejanja. Naš namen je prepoznati
tudi situacije, ki omogoĉajo spolne zlorabe otrok, ter na podlagi pridobljenih
podatkov izpostaviti nekatere dileme pri njihovem odkrivanju, preiskovanju in
dokazovanju.
Z raziskavo skušamo odgovoriti predvsem na naslednja raziskovalna vprašanja:
1.

Kakšne so znaĉilnosti spolnih zlorab otrok?

2.

Kakšne so znaĉilnosti ţrtev spolnih zlorab otrok?

3.

Kakšne so znaĉilnosti osumljencev spolnih zlorab otrok?

4.

Kdo je odkril in prijavil spolno zlorabo otroka?

5.

Kakšne so znaĉilnosti primerov, pri katerih je spolno zlorabo razkril otrok
sam?

6.

Kateri indikatorji so pri odkrivanju spolnih zlorab otrok najpogosteje
prisotni?

7.

Kakšne so znaĉilnosti krivih ovadb spolnih zlorab otrok?

8.

Katere situacije izkorišĉajo osumljenci spolnih zlorab otrok?

9.

Kako pogosto sta pri preiskovanju opravljena ogled kraja kaznivega dejanja
in hišna preiskava?

10.

Kateri dokazi zadostujejo za obsodilno sodbo?

11.

Kateri so glavi razlogi za zaustavitev pregona, zavrnjeno obtoţbo oziroma
oprostilno sodbo?

12.

Kako vplivajo na rezultat sojenja obtoţenĉevo priznanje, otrokova izpoved in
izvedensko mnenje?

77

5.2 Hipoteze
Finkelhor (1994) in Mart (2011) navajata, da se veĉina spolnih zlorab otroka zgodi v
domaĉem oziroma zasebnem okolju, iz ĉesar izhaja tudi hipoteza H1, da se spolna
zloraba otroka najpogosteje zgodi v zaprtem prostoru. Storilci torej zaradi skrbi,
da pri spolni zlorabi ne bodo odkriti, kaznivo dejanje storijo v prostoru, kjer so z
otrokom sami.
Modly (1999) ugotavlja, da storilci pogosteje zlorabijo otroka, do katerega imajo
dostop, saj spolna zloraba neznanega otroka zahteva veliko veĉ napora in
naĉrtovanja. Smallbone et al. (2008) navajajo, da je veĉina storilcev priloţnostnih in
ne preferenĉnih, ki zlorabo naĉrtujejo, in za stik z otrokom izrabljajo situacije, ki se
jim ponudijo ali pa takšne situacije ustvarjajo. S hipotezo H2 predvidevamo, da je
manjši delež spolnih zlorab izveden načrtno.
Filipĉiĉeva (2002) navaja, da storilci spolne aktivnosti otroka pogosto doseţejo brez
sile ali groţnje. Adams et al. (1994) pa navajajo, da veĉina spolnih zlorab za seboj ne
pušĉa vidnih posledic, saj dejanja otroka fiziĉno ne poškodujejo. Iz tega izhaja
hipoteza H3, s katero predvidevamo, da otroci večinoma ne kažejo fizičnih znakov
spolne zlorabe.
Crosson Tower (1989) pogostost fiziĉnega nasilja pri spolni zlorabi povezuje s
storilcem, ki ga otrok ne pozna. Predvidevamo, da fiziĉno nasilje na telesu ţrtve
veĉinoma pušĉa posledice, ĉeprav Adams et al. (1994) navajajo, da tudi dejanja, ki
vkljuĉujejo fiziĉni kontakt (npr. penetracijo) v nekaterih primerih ne pustijo znakov
na telesu ţrtve. Izhajamo iz prepriĉanja, da mora storilec, ki spolno zlorabi
neznanega otroka, pri vzpostavitvi stika z otrokom uporabiti fiziĉno silo, da ga
pridobi za sodelovanje pri zlorabi. Na podlagi tega postavljamo hipotezo H4, s katero
predvidevamo, da so v primerih, ko otrok ne pozna osumljenca, najpogostejši
indikatorji spolne zlorabe fizični znaki.
Pri spolni zlorabi otroka je vedno prisotno psihiĉno trpinĉenje (Donnellan, 1998). V
primerih, ko otrok pozna storilca, so prisotni pritiski na ţrtev (Vrhovno drţavno
toţilstvo, 2003), da o spolnih zlorabi ne spregovori. Prav tako storilec z otrokom
naveţe moĉno ĉustveno povezavo (Crosson Tower, 1989), zaradi ĉesar otrok iz
obĉutka krivde (Dvoršek, 2003) ohranja »skrivnost«, kar se lahko odraţa tudi v
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njegovem vedenju do drugih. Dvoršek (2003) našteva veĉ psiholoških znakov in
socialnih travm, ki jih lahko ob spolni zlorabi doţivljajo otroci. S hipotezo H5
predvidevamo, da so v primerih, ko otrok pozna osumljenca, najpogostejši
indikatorji njegove spolne zlorabe psihološki znaki ter socialne travme.
Bennett in Hess (1998) poudarjata, da najveĉ zlorab otrok razkrijejo tretje osebe.
Najprej

so

to

starši/skrbniki,

nato

sorodniki,

sosedje,

prijatelji

in

tudi

uĉitelji/vzgojitelji, trenerji itd. Pravzaprav vsi, ki se sreĉujejo z otrokom in ga ne
zlorabljajo. Izhajamo iz prepriĉanja, da so to odrasli, ki otroka vsakodnevno
sreĉujejo. S hipotezo H6 predvidevamo, da največ primerov spolnih zlorab otrok
odkrijejo odrasli, ki otroka vsakodnevno srečujejo.
Krug et al. (2002) navajajo, da otroci o zlorabi redko spregovorijo prvi, kadar pa, to
naredijo spontano. Pogosto jih prijavljajo zelo pozno (Vrhovno drţavno toţilstvo,
2003). Otroci dejanja spolne zlorabe namreĉ redkeje razumejo (definirajo) kot
kriminalno dejanje, poleg tega nimajo (še posebej majhni otroci) dostopa do policije
(Smallbone et al., 2008). »Skrivnost« (zlorabo) morajo torej najprej razkriti odraslim,
ki pa se vĉasih ne odzovejo in ne obvestijo policije. Izhajamo iz prepriĉanja, da
otroci spolno zlorabo laţje razkrijejo v primerih, ko osumljenca ne poznajo, saj
priĉakujejo, da jih bodo starši/skrbniki zašĉitili. Prav tako je drugaĉen naĉin storitve
v primerih, ko se storilec in otrok ne poznata. Storilec z otrokom ne vzpostavi
»prijateljskega« odnosa, temveĉ otroka v zlorabo pridobi z drugaĉnimi strategijami
(npr. s fiziĉnim nasiljem). S hipotezo H7 tako predvidevamo, da otroci sami
razkrijejo spolno zlorabo, kadar osumljenca ne poznajo.
Otroci so najpogosteje ţrtve spolnih napadov v okolju, kjer naj bi bili najbolj varni.
Najpogosteje jih ogroţajo ljudje, ki bi jih morali varovati. Vrhovno drţavno toţilstvo
(2003) ugotavlja, da so storilci v veliki veĉini primerov v sorodstvenem razmerju z
ţrtvami (npr. oĉe, oĉim, stric). Podobno ugotavljata tudi Simon in Zgoba (2006), ki
omenjata raziskave, v katerih je skoraj 80 % storilcev spolne zlorabe druţinskih
ĉlanov oziroma otrokovih znancev. Po Mušiĉevi (2006) je veĉ kot 80 % storilcev za
storitev dejanja izkoristilo otrokovo zaupanje. Modly (1999) pa ugotavlja, da je
odstotek storilcev, ki jih otrok pozna, okoli 90 %. S hipotezo H8 predvidevamo, da je
največ prijav spolnih zlorab otroka podanih zoper osumljence, ki so otroka
poznali pred začetkom zlorabe.
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Ceci in Bruck (1995) navajata, da je v Ameriki med prijavami od 5 do 35 % krivih
ovadb. Veĉina se zgodi zaradi napaĉnega suma, v manjšem delu pa gre za laţne
prijave. V druţbi obstaja stereotipno prepriĉanje, da zaradi mašĉevanja krivo ovajajo
matere, ki se loĉujejo (Bašiĉ, 2002). Ker iz prakse izhajajo tudi primeri, ko spolno
zlorabo po loĉitvi prijavijo oĉetje, s hipotezo H9 predvidevamo, da največ krivih
ovadb temelji na izpovedi odrasle osebe, ki živi z otrokom v skupnem
gospodinjstvu.
Pri spolnih zlorabah otrok se preiskovalci pogosto sreĉujejo s pomanjkanjem
materialnih dokazov. Razloge za njihovo pomanjkanje lahko išĉemo predvsem v tem,
da se skoraj vse spolne zlorabe zgodijo v zasebnem okolju, tako da le ţrtev in storilec
vesta, kaj se je dogajalo (Mart, 2010). Veĉina oblik spolnih zlorab otrok za seboj ne
pušĉa vidnih posledic, saj dejanja otroka fiziĉno ne poškodujejo (npr. ljubkovanje,
razkazovanje, oralno zadovoljevanje). Veĉina dokazov se v primerih, ko se otrok in
storilec poznata, tudi uniĉi z umivanjem ţrtve ali pa jih ţrtve zaradi nevednosti in
stiske nehote uniĉijo na kakšen drug naĉin (Vrhovno drţavno toţilstvo, 2003). Ker
morajo v zaĉetni fazi preiskave preiskovalci zbrati ĉim veĉ podatkov o kaznivem
dejanju, so v primerih spolne zlorabe kljuĉni osebni dokazi, ki so torej informacije,
ki jih preiskovalci pridobijo od ţrtve, od oseb, ki bi lahko karkoli vedele o zlorabi, ter
od osumljenca (Dvoršek, 2003). Preiskovalci lahko pomembne podatke pridobijo od
oseb, ki so z otrokom najtesneje povezane. Ĉe te osebe niso osumljenci, lahko dajo
preiskovalcem pomembne informacije o morebitnih spremembah, ki so jih opazile v
vedenju ali pri fiziĉnem videzu otroka (Lyman, 2002). V tovrstnih postopkih je zaradi
pomanjkanja drugih dokazov dovoljena tudi uporaba posrednih dokazov (Šugman,
2000b), ki so sicer nezanesljivi in kršijo pravico obdolţenca, da se sooĉi s »sovraţno«
priĉo. Ker pa so v teh primerih poleg otrokove trditve tovrstne izpovedi priĉ, ki se
jim je otrok zaupal, edini dokaz, so dopušĉeni. V povezavi z materialnimi in osebnimi
dokazi smo postavili hipotezi, ki se navezujeta na pripravo kazenske ovadbe, in sicer
H10, s katero predvidevamo, da v večini primerov, ki se ne končajo z obsodilno
sodbo, temelji kazenska ovadba le na osebnih dokazih, in H11, s katero
predvidevamo, da v večini primerov, ki se končajo z obsodilno sodbo, temelji
kazenska ovadba na materialnih dokazih. Zanima nas, ali materialni dokazi
vplivajo na rezultat sojenja. De Jong in Rose (1989) sta v raziskavi, ki je vkljuĉevala
45 nakljuĉno izbranih primerov, ugotovila, da prisotnost materialnih dokazov ni bila
pomembna za zakljuĉek primera ter da materialni dokazi tako niti ne napovedujejo
niti niso nujni za obsodbo (De Jong in Rose (1991). S hipotezo H12 predvidevamo, da
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materialni dokazi vplivajo na rezultat sojenja. Nadalje nas zanima, ali materialni
dokazi vplivajo na vrsto obsodilne sodbe, pomeni, ali vplivajo na obsodilno sodbo z
izreĉeno kaznijo zapora, in ali vplivajo na pogojno obsodbo. S hipotezo H13
predvidevamo, da v večini primerov, ki se končajo z obsodilno sodbo in izrečeno
kaznijo zapora, obstajajo materialni dokazi. S hipotezo H14 pa predvidevamo, da
v večini primerov, ki se končajo s pogojno obsodbo, ni materialnih dokazov.
Otrokova izpoved je zelo pogosto edini dokaz, da je bila spolna zloraba storjena. Vse
odloĉitve o otrokovi zašĉiti in preiskovanju kaznivega dejanja tako temeljijo na
njegovi izjavi (Lamb et al., 2009). Najboljši dokaz, da se je spolna zloraba otroka
zgodila, je jasna, spontana, dosledna otrokova izpoved, ki je primerna njegovi
razvojni stopnji in vkljuĉuje podrobnosti o dejanju (Adams v Herman, 2010). Baily in
Baily (v Herman, 2010) poudarjata, da otroci, ko spregovorijo o dejanju, ki ga lahko
definiramo kot spolno zlorabo, z redkimi izjemami, vedno govorijo resnico. O tem
odloĉa tudi sodišĉe, ki ocenjuje verodostojnost otrokove izpovedi. Zanima nas, ali
otrokova izpoved vpliva na rezultat sojenja, zato s hipotezo H15 predvidevamo, da
otrokova izpoved o spolni zlorabi vpliva na rezultat sojenja.
De Jong in Rose (1991) sta ugotovila, da je osem od desetih primerov brez
materialnih dokazov, ki se niso konĉali z obsodilno obsodbo, vkljuĉevalo ţrtve,
mlajše od 7 let. Primeri, ki so vkljuĉevali mlajše ţrtve, so se pomembno manjkrat
konĉali z obsodilno sodbo (12 od 23 primerov) ne glede na visoko pogostost (13 od 23
primerov) materialnih dokazov. Ob predpostavki, da na rezultat sojenja vpliva
otrokova starost, smo oblikovali hipotezo H16, s katero predvidevamo, da je delež
obsodilnih sodb manjši v primerih, pri katerih so žrtve otroci, mlajši od 7 let.
Pridobitev priznanja v predkazenskem ali kazenskem postopku je eden izmed ciljev
preiskave. Lahko je verbalno ali pisno. »S kriminalistiĉnega vidika je pomembno, da
se priznanje nanaša na vsa pomembna dejstva v zvezi s potekom kaznivega dejanja,
ne pa nujno na pravno kvalifikacijo dejanja.« Popolno priznanje mora zajemati tudi
subjektivna dejstva, kot so motiv, krivda, in obĉutke storilca pred, med in po dejanju
(Maver et al., 2004: 323). Veĉjo dokazno vrednost ima priznanje, ki je izreĉeno
prostovoljno (Šugman, 2000a). Zanima nas, ali obtoţenĉevo priznanje vpliva na
rezultat sojenja. S hipotezo H17 torej predpostavljamo, da obtoženčevo priznanje
ne vpliva pomembno na rezultat sojenja.
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Prav tako nas zanima, ali na rezultat sojenja vpliva izvedensko mnenje. Priĉanje
izvedenca je v primerih, ko ni drugih dokazov, kljuĉnega pomena (Gothard, 1987).
Klettke, Graesser in Powel (2010) ugotavljajo, da imajo dokazi in izvedenĉeva
skladnost priĉanja pomemben vpliv na odloĉitve sodišĉa glede krivde storilca in
kredibilnosti ţrtve. Z drugimi besedami, raziskava je pokazala, da je izvedenĉevo
priĉanje manj uĉinkovito in prepriĉljivo le v primerih, ko sta kvaliteta dokazov in
skladnost nizka. Pri tem njegove reference nimajo nobenega vpliva. S hipotezo H18
predpostavljamo, da izvedensko mnenje vpliva na rezultat sojenja. Zanima nas
tudi, ali izvedensko mnenje vpliva na vrsto obsodbe, pomeni, ali vpliva na obsodilno
sodbo z izreĉeno kaznijo zapora in ali vpliva na pogojno obsodbo. S hipotezo H19
predvidevamo, da je pri pogojnih obsodbah manj izvedenskih mnenj kot pri
obsodilnih sodbah, pri katerih je bila izrečena kazen zapora. S hipotezo H20 pa
predvidevamo, da v primerih, ki se ne zaključijo z obsodilno sodbo, večinoma ni
izvedenskih mnenj.

5.3 Metode raziskovanja
Pri prouĉevanju opredeljenega raziskovalnega problema smo uporabili razliĉne
raziskovalne pristope. Triangulacija metod (kvalitativnih in kvantitativnih metod) in
virov podatkov (pregled spisov, usmerjeni skupinski intervju in uradna policijska
statistika) omogoĉa popolnejše razumevanje preuĉevanega pojava (Vogrinc, 2008).
Dobili smo celovitejši vpogled v prouĉevani problem ter poveĉali veljavnost in
zanesljivost pridobljenih podatkov. Pri prouĉevanju raziskovalnega problema smo
tako uporabili kvalitativne in kvantitativne raziskovalne metode. S kvalitativnimi
metodami smo prepoznavali kljuĉne znaĉilnosti raziskovalnega problema ter iskali
skupne znaĉilnosti analiziranih primerov (Yin, 2011; Ragin, 2007). Z analitiĉno
indukcijo smo ugotavljali podrobnejše skupne znaĉilnosti analiziranih primerov
(Ragin, 2007) ter pridobljene podatke dodatno ilustrirali z opisom posameznih
primerov. Podatki, ki smo jih pridobili z usmerjenim skupinskim intervjujem, so nam
omogoĉili vpogled v prakso preiskovanja in dokazovanja spolnih zlorab otrok, izkušnje
udeleţencev pa so nam pomagale spoznali probleme, s katerimi se sreĉujejo pri
svojem delu (Ragin, 2007; Yin, 2011; Đurić, Popović Ćitić in Meško, 2010). S
kvantitativnimi metodami pa smo razloţili znaĉilnosti analiziranega vzorca in
ugotavljali povezave med spremenljivkami. Analize in nekatere statistiĉne obdelave
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so bile opravljene v Microsoft SQL Server Management Studiu 200887 v Transact SQL
jeziku, ki ga uporablja SQL Server. Rešitve so bile shranjene v skriptni obliki (kjer je
bilo mogoĉe) in se jih lahko ponovi. Pridobljeni rezultati so bili vneseni v Microsoft
Excel za dodelavo, predvsem za oblikovanje tabel in slik. Za prikaz demografskih
znaĉilnosti vzorca (frekvence in odstotki) smo uporabili opisno statistiko. Pridobljene
rezultate smo ponekod obrazloţili z analiziranimi primeri spolnih zlorab otrok, ki so v
interpretaciji oštevilĉeni z interno številko, ki je bila primeru doloĉena pri analizi
posameznega spisa. Za testiranje hipotez smo uporabili program SPSS (PASW
Statistics 18).88 Hipoteze H1, H3 do H8, H10, H11, H13, H14 in H20 smo testirali z binomskim
neparametriĉnim testom (s testom deleţev) s testno vrednostjo 0,5 (50 %), pri ĉemer
smo postavili niĉelno in alternativno hipotezo: H0: ∏ = 0,5 in H1: ∏ > 0,5, razen pri H2,
pri kateri je H0: ∏ = 0,5 in H1: ∏ < 0,5. Hipoteze H12, in H15 do H19 smo testirali s Hikvadrat testom

testom). Na hipotezo H9 smo odgovorili z usmerjenim skupinskim

intervjujem.

5.4 Zbiranje podatkov
Podatke za empiriĉni del raziskave smo zbirali na dva naĉina, in sicer (1) s pregledom
policijskih, toţilskih in sodnih spisov in (2) z usmerjenim skupinskim intervjujem
(Ragin, 2008; Yin, 2011; Đurić, Popović Ćitić in Meško, 2010).
V prvem delu raziskave so bili analizirani policijski, toţilski in sodni spisi nakljuĉno
izbranih primerov kaznivih dejanj spolnega napada na osebo, mlajšo od petnajst let
(183. ĉlen, Kazenski zakonik RS, 2004). Za pregled policijskih, toţilskih in sodnih
spisov smo pridobili uradna dovoljenja generalnega direktorja policije, vrhovnega
drţavnega toţilstva in vrhovnega sodišĉa.
Pred

pregledom

smo

se

zavezali,

da

osebnih

podatkov

ţrtev

in

osumljencev/obdolţencev/obtoţencev ne bomo izdajali in da bodo podatki,
pridobljeni s pregledom spisov, uporabljeni izkljuĉno v raziskovalne namene. Zaradi
varstva osebnih podatkov in moţnosti prepoznavanja posameznega primera primeri v
disertaciji niso predstavljeni v celoti, temveĉ so doloĉene ugotovitve pojasnjene z
izseki primerov, ki so oznaĉeni z interno številko.
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To je orodje za manipuliranje in obdelavo podatkov na SQL streţnikih, ki za opravljanje teh
nalog uporablja skriptni jezik, ki se imenuje Transact SQL.
88
PASW Statistics Statistics je statistiĉna in analitiĉna programska oprema, ki jo uporabljamo
pri reševanju raziskovalnih problemov in statistiĉnih analizah (PASW statistics, n. d.).
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Policijske spise smo pregledovali na Generalni policijski upravi (v nadaljevanju GPU),
v prisotnosti pooblašĉene uradne osebe, ki je nadzorovala delo.
V vzorec je bilo zajetih 70 nakljuĉno izbranih primerov spolnega napada na osebo,
mlajšo od petnajst let (183. ĉlen, Kazenski zakonik RS, 2004), za leto 2003. Leto 2003
je bilo izbrano, ker smo priĉakovali, da bodo primeri, ki so bili sodno obravnavani, v
šestih letih veĉinoma zakljuĉeni s pravnomoĉno sodbo. Dovoljenje smo namreĉ
pridobili za vpogled v ţe arhivirane toţilske in sodne spise.
Nakljuĉni izbor je bil narejen na GPU. Nakljuĉnost je bila zagotovljena tako, da je
pooblašĉena uradna oseba, ki spisov ni poznala, na podlagi zaporedne številke spisa
iz seznama vseh prijav spolnega napada na osebo, mlajšo od petnajst let, iz leta 2003
izbrala številko dosjeja in spis pod to evidenĉno številko pripravila za analizo. Pri tem
je pooblašĉena uradna oseba, ki je naredila izbor, na seznamu videla številko dosjeja
in ĉlen kaznivega dejanja, zaradi katerega je bila podana kazenska ovadba oziroma
poroĉilo.
Vsem 70 nakljuĉno izbranim primerom smo nato sledili do njihovega zakljuĉka. Vsi
primeri so bili najprej razporejeni po pristojnih okroţnih drţavnih toţilstvih, kjer so
bili spisi arhivirani. Sledil je pregled spisov na posameznih okroţnih drţavnih
toţilstvih oziroma na zunanjih oddelkih. Pregled je nadzorovala pooblašĉena uradna
oseba. Ker so toţilski spisi vsebovali tudi sodne spise, zaradi ĉesar je bilo mogoĉe
potrebne podatke za verifikacijo hipotez zbrati ţe ob pregledu spisov na toţilstvih,
obiski sodišĉ niso bili potrebni.
Kriterije za vnos podatkov iz spisov smo izbrali na podlagi pregleda literature,
zastavljenih raziskovalnih vprašanj in postavljenih hipotez. Za analizo vsebine
dokumentov (spisov) smo na podlagi pregleda literature sestavili popisni list, na
podlagi katerega je bil narejen podatkovni model na Microsoft SQL streţniku 2008,
uporabljen tudi kot podatkovno skladišĉe. Za zajemanje podatkov je bil izdelan
uporabniški vmesnik v Microsoft Access okolju,89 na katerega je bilo povezano
podatkovno skladišĉe (priloga 1). Uporabniški vmesnik je vkljuĉeval 9 glavnih
kategorij (o dejanju, situacija zlorabe, prijava, ţrtev, osumljenec, izvedena dejanja,
dokazovanje, toţilski spisi in sojenje). Vsaka izmed kategorij je vkljuĉevala veĉ
podkategorij, kamor smo beleţili pridobljene podatke (priloga 1).
89

To je orodje za manipulacijo podatkovnih baz in hitro izdelavo programov za upravljanje s
temi podatki in je del Microsoft Office 2010.
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V drugem delu smo podatke zbirali in analizirali s pomoĉjo usmerjenega skupinskega
intervjuja. Skupino so sestavljali strokovnjaki s podroĉja preiskovanja in dokazovanja
spolnih zlorab otrok v Sloveniji, in sicer: iz vsake policijske uprave en preiskovalec iz
skupine, ki se ukvarja s spolnimi zlorabami otrok; iz vsakega okroţnega drţavnega
toţilstva en toţilec, ki deluje na podroĉju spolnih zlorab otrok; iz vsakega okroţnega
sodišĉa en kazenski sodnik.
Pred zaĉetkom usmerjenega skupinskega intervjuja so bili skupini najprej
predstavljeni rezultati empiriĉnega dela raziskave, nato pa se je na podlagi
izhodišĉnih vprašanj, ki so predstavljena v poglavju o ugotovitvah usmerjenega
skupinskega intervjuja, zaĉela diskusija. V diskusiji smo ugotavljali predvsem
znaĉilnosti preiskovanja in dokazovanja spolnih zlorab otrok v praksi ter razpravljali o
nekaterih problemih, s katerimi se sreĉujejo preiskovalci pri dokazovanju teh zlorab.
Z usmerjenim skupinskim intervjujem smo pridobili podatke, ki so nam omogoĉili bolj
poglobljen vpogled v prakso na podroĉju preiskovanja in dokazovanja spolnih zlorab
otrok ter razumevanje trendov in posebnosti, s katerimi se sreĉujejo kriminalisti,
toţilci in sodniki pri obravnavi tovrstnih primerov. Na ta naĉin smo tudi poglobili
vedenje o znaĉilnostih spolnih zlorab otrok v Sloveniji, o znaĉilnostih ţrtev in
osumljencev/obdolţencev/obtoţencev spolnih zlorab otrok ter o delu izvedencev in
pomenu izvedenskega mnenja.
Usmerjeni skupinski intervju je potekal 30. 11. 2011 na Fakulteti za varnostne vede
UM v Ljubljani, na Kotnikovi 8, v predavalnici 6. Zaĉel se je ob 10.30 uri in je skupaj
z 20-minutnim odmorom90 trajal 150 minut. Celoten potek usmerjenega skupinskega
intervjuja je posnet z diktafonom in napisan zapisnik diskusije. Na podlagi
avdioposnetka je bil nato narejen prepis diskusije, temu je sledilo indeksiranje
podatkov, s ĉimer smo dosegli, da »so vsi podatki, ki se nanašajo na doloĉeno temo,
urejeni« (Đurić, Popović Ćitić in Meško, 2010: 55) in primerni za nadaljnjo analitiĉno
obdelavo.
Usmerjenega skupinskega intervjuja se je udeleţilo 16 udeleţencev, in sicer 9
kriminalistov iz skupine za mladoletniško kriminaliteto iz 6 policijskih uprav, 3
kriminalisti z oddelka za mladoletniško kriminaliteto generalne policijske uprave, in 4

90

Odmor je bil po prvem delu, to je po predstavitvi rezultatov raziskave doktorske disertacije
in diskusiji o pridobljenih podatkih.
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toţilci, ki delujejo na podroĉju spolnih zlorab otrok, iz 4 okroţnih drţavnih toţilstev.
Udeleţencem usmerjenega skupinskega intervjuja smo po kratkem uvodu o namenu
raziskave predstavili njene rezultate. V diskusiji so bila izpostavljena predvsem
vprašanja, na katera s pregledom spisov ni bilo mogoĉe odgovoriti, ter vprašanja, ki
so kljuĉna pri dokazovanju spolnih zlorab otrok. Vprašanja,
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ki jih predstavljamo v

povzetku ugotovitev usmerjenega skupinskega intervjuja, so udeleţenci dobili v pisni
obliki, istoĉasno pa so bila projicirana na steno v power point prezentaciji. Tako kot
omenjajo Đurić, Popović Ćitić in Meško (2010), se je tudi v našem usmerjenem
skupinskem intervjuju po postavljenem zaĉetnem vprašanju razvila diskusija, v kateri
so udeleţenci svoje odgovore naslavljali drugim udeleţencem, utemeljevali svoje
poglede s primeri ter za nekatera podroĉja iskali obrazloţitev drugih udeleţencev.
Omeniti pa velja tudi omejitve te metode. Za izvedbe usmerjenega skupinskega
intervjuja je bil namreĉ doloĉen toĉen datum, tako se zaradi sluţbenih obveznosti
nekateri udeleţenci kljub predhodni potrditvi le-tega niso mogli udeleţiti. Poleg tega
so omejitve lahko tudi strah udeleţencev pred izpostavljanjem, javnim izraţanjem
mnenja ter njihove osebnostne znaĉilnosti (npr. introvertiranost).
Omeniti je treba tudi pozitivni vidik tovrstnega pridobivanja podatkov. V našem
primeru je usmerjeni skupinski intervju pomenil zdruţitev teorije in prakse na
podroĉju spolnih zlorab otrok, kar pred tem na takšen naĉin v Sloveniji še ni bilo
izvedeno, saj je naša raziskava na podroĉju odkrivanja in dokazovanja spolnih zlorab
otrok v Sloveniji prva te vrste.

5.5 Omejitve raziskave
Glavna omejitev raziskave je bilo pomanjkanje podatkov v nekaterih policijskih,
toţilskih in sodnih spisih. Poleg te pa še neudeleţba kazenskih sodnikov na
usmerjenem skupinskem intervjuju.
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Zanimalo nas je mnenje udeleţencev usmerjenega skupinskega intervjuja o znaĉilnostih
spolnih zlorab otrok v Sloveniji, poteku razgovora oziroma zaslišanja otroka, znaĉilnostih
laţnih prijav spolnih zlorab otrok v Sloveniji, vrsti dokazov v primerih spolnih zlorab otrok,
vlogi izvedenca, zašĉiti otroka in tipiĉnih obrambah obdolţencev/obtoţencev. Zanimale so nas
tudi teţave, s katerimi se sreĉujejo pri odkrivanju in dokazovanju spolnih zlorab otrok ter
njihovi predlogi za izboljšanje dela v predkazenskem in kazenskem postopku na podroĉju
tovrstnih zlorab.
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5.6 Izvirni znanstveni prispevek
V Sloveniji še ni bila narejena raziskava o kriminalistiĉnih vidikih odkrivanja in
dokazovanja spolnih zlorab otrok. Tudi v tujini so tovrstne raziskave zelo redke, zato
raziskava pomeni pomemben prispevek k novim spoznanjem v kriminalistiki kot
znanosti.
Nov je tudi pristop analiziranja podatkov. Pomembna sta naĉin zbiranja podatkov
(pregled spisov) ter triangulacija metod in virov podatkov pri analizi. Primeri so bili
obravnavani od prijave do zakljuĉka v predkazenskem ali kazenskem postopku, kar na
podlagi
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omogoĉa
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dokazovanju spolnih zlorab otrok. Znanstvena spoznanja so prav tako uporabna za
prakso, in sicer za celotno kazensko pravosodje in druge institucije, ki lahko pri
svojem delu z otroki in mladoletniki zaznajo indikatorje spolnih zlorab.
Prepoznane situacije, ki omogoĉajo storitev spolnih zlorab otrok, lahko pomenijo tudi
osnovo za oblikovanje predlogov omejevanja spolnih zlorab otrok znotraj domaĉega,
institucionalnega in javnega okolja. Pri tem so pridobljeni podatki pomembni zlasti
za moţnost implementacije situacijske prevencije spolnih zlorab otrok, pri kateri smo
še na zaĉetku, saj podobna raziskava v Evropi še ni bila narejena.
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6

Rezultati raziskave

V raziskavo je bilo zajetih 70 nakljuĉno izbranih primerov kaznivih dejanj spolnega
napada na osebo, mlajšo od petnajst let, ki so bili prijavljeni v letu 2003. V tem letu
je bilo sicer prijavljenih 196 primerov, tako da 70 pregledanih policijskih spisov
pomeni 36 % deleţ analiziranih primerov.
Ob prijavi so bili osumljenci znani v 90 % (63 primerov). Med preiskavo so preiskovalci
odkrili še dva osumljenca. V petih primerih osumljenec ni bil znan. Skupno je bilo
torej preiskanih 65 primerov, kar pomeni skoraj 93 % preiskanost.
V primerih, ki jih policija ni uspešno preiskala (tabela 8), so osumljeni pristopili do
ţrtev v javnem okolju, ko so bile same, in jih zaĉeli ogovarjati o splošnih stvareh. V
primeru št. 41, kjer je šlo za sum spolne zlorabe otroka v domačem okolju, so
preiskovalci ugotovili, da fant (star 12 let) odrašča v družini z materjo, ki je vzgojno
nemočna, niso pa ugotovili elementov, ki bi kazali na sum storitve kaznivega dejanja
spolnega napada na osebo, mlajšo od petnajst let. Primer se je zato zaključil s
poročilom. S poročilom se je zaključil tudi primer št. 61, v katerem iz prijave ni bilo
mogoče ugotoviti, kje naj bi se zgodila spolna zloraba otroka. Zlorabo je sicer
prijavil zdravnik, ki je pri pregledu otroka ugotovil modrice na notranji strani
stegna, ki so bile velikosti enega centimetra in so nakazovale sum spolne zlorabe.
Preiskovalci so podali poročilo, saj sta tako deklica (stara 7 let) in njena mati
pojasnili, da so poškodbe nastale pri padcu s kolesom.
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Tabela 8: Znaĉilnosti nepreiskanih primerov
Ţrtev

Številka
primera

Spol
osumljenca

Spol

Starost

5

Moški

Ţenski

10

9

Moški

Ţenski

41

Neznan

59
61

Situacija zlorabe

Oblika zlorabe

Zaključek primera

Okolje

Strategija pristopa

Otipavanje otroka.

Javno

Predstavil se je kot uĉitelj.

8

Otipavanje otroka.

Javno

Ţrtev je prosil, da mu pokaţe, kje je
igrišĉe.

Moški

12

Domaĉe

Neznano.

Moški

Ţenski

8

Javno

Osumljeni je otroku kupoval sladoled.

Poroĉilo

Neznan

Ţenski

7

Ni podatka.
Otipavanje otroka, otrok je
moral otipavati odraslega,
objemanje.
Neznano.

Neznano

Neznano.

Poroĉilo
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Kazenska ovadba
zoper neznanega
storilca
Kazenska ovadba
zoper neznanega
storilca
Poroĉilo

Najveĉ pregledanih primerov (41 %) je preiskovala Policijska uprava (PU) Ljubljana,
17 % so jih preiskovali na Policijski upravi Maribor, drugi pregledani primeri so bili
razporejeni po spodaj prikazanih policijskih upravah92 (slika 2). Noben izmed izbranih
primerov ni bil preiskovan na takratni Policijski upravi Postojna.
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Slika 2: Razporeditev analiziranih primerov iz leta 2003 po PU

Tabela 9 prikazuje razporeditev analiziranih primerov po posameznih toţilstvih.
Najveĉ primerov (39 %) je obravnavalo Okroţno drţavno toţilstvo (ODT) v Ljubljani,
sledijo ODT v Mariboru (10 %), ODT v Krškem (9 %), ODT na Ptuju (7 %), ODT v Celju
(7 %), ter druga okroţna drţavna toţilstva in dva zunanja oddelka. Ĉe primerjamo
podatke za posamezne policijske uprave in drţavna toţilstva, opazimo, da sta ODT v
Ljubljani in v Celju obravnavali dva primera manj kot pristojni policijski upravi, ODT
v Kopru pa en primer manj kot PU Koper. Razlika je nastala zaradi odstopljenih
primerov, in sicer je ODT v Ljubljani zaradi pristojnosti en primer odstopilo ODT v
Kranju, enega pa zunanjemu oddelku Domţale. Zunanji oddelek Velenje je
obravnaval tri primere, dva je odstopilo ODT v Celju, en primer pa ODT v Kopru.

92

V letu 2003 je bilo v Sloveniji enajst policijskih uprav, in sicer: Ljubljana, Maribor, Celje,
Krško, Slovenj Gradec, Kranj, Koper, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto in Postojna. Od
leta 2011 je po reorganizaciji Slovenija razdeljena na osem policijskih uprav, saj se je PU
Postojna pridruţila PU Koper, PU Krško se je pridruţila PU Novo mesto, PU Slovenj Gradec pa
se je pridruţila PU Celje.
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Tabela 9: Razporeditev analiziranih primerov iz leta 2003 po toţilstvih
Okroţno drţavno toţilstvo

n

%

ODT v Ljubljani

27

38,6

ODT v Mariboru

7

10,0

ODT v Krškem

6

8,6

ODT na Ptuju

5

7,1

ODT v Celju

5

7,1

ODT v Slovenj Gradcu

4

5,7

ODT v Kranju

4

5,7

ODT ZO Velenje

3

4,3

ODT v Novem mestu

2

2,9

ODT v Murski Soboti

2

2,9

ODT v Kopru

2

2,9

ODT v Novi Gorici

2

2,9

ODT ZO Domţale

1

1,4

70

100,0

Skupaj

29 % (20) primerov se ni konĉalo z uvedbo kazenskega postopka.93
Iz tabele 10 je razvidno obravnavanje na sodišĉih. Najveĉ primerov (78 %) je bilo
obravnavanih na okroţnih sodišĉih, 22 % pa na okrajnih sodišĉih.

93

V veĉini (v 85 % oziroma v 17 primerih) je policija toţilstvu poslala poroĉilo o opravljenem
delu. Od treh podanih kazenskih ovadb sta bili dve zoper neznanega storilca, v enem primeru
pa je drţavni toţilec kazensko ovadbo zavrgel, ker ravnanje osumljenega ni vsebovalo vseh
elementov kaznivega dejanja spolnega napada na osebo, mlajšo od petnajst let.
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Tabela 10: Razporeditev analiziranih primerov iz leta 2003 po sodišĉih
Sodišče

n

%

13

26,0

Okroţno sodišĉe na Ptuju

5

10,0

Okroţno sodišĉe v Mariboru

5

10,

Okroţno sodišĉe v Krškem

3

6,0

Okroţno sodišĉe v Kranju

3

6,0

Okroţno sodišĉe v Celju

3

6,0

Okrajno sodišĉe v Velenju

3

6,0

Okrajno sodišĉe v Mariboru

2

4,0

Okroţno sodišĉe v Kopru

2

4,0

Okrajno sodišĉe v Ljubljani

2

4,0

Okroţno sodišĉe v Murski Soboti

2

4,0

Okroţno sodišĉe v Novem mestu

1

2,0

Okrajno sodišĉe v Ţalcu

1

2,0

Okrajno sodišĉe v Šentjurju

1

2,0

Okroţno sodišĉe v Novi Gorici

1

2,0

Okrajno sodišĉe v Litiji

1

2,0

Okrajno sodišĉe v Kamniku

1

2,0

Okroţno sodišĉe v Slovenj Gradcu

1

2,0

50

100,0

Okroţno sodišĉe v Ljubljani

Skupaj

6.1 Značilnosti prijavljenih kaznivih dejanj v predkazenskem
postopku
Spolni napad na osebo, mlajšo od petnajst let, je bil v 63 % (44) prijavljen v skladu s
prvim odstavkom 183. ĉlena KZ. Po tretjem odstavku istega ĉlena je bilo 36 % (25)
prijav, 9 % (6) prijav je bilo po drugem in 21 % (15) po ĉetrtem odstavku.
Tabela 11 kaţe, da je bilo na dan storitve oziroma dan po storitvi prijavljenih 17 %
primerov. Za najkasneje prijavljen primer je bila prijava na policijo podana štirinajst
let94 po storitvi prve spolne zlorabe otroka. V povpreĉju so bile prijave podane v 2,1
letih po zaĉetku zlorabe.

94

V primeru št. 42, ki je bil prijavljen po 14 letih, se je zloraba veĉ let dogajala v domaĉem
okolju. Osumljenec je bil oĉe, ţrtev njegova hĉerka. Ob zaĉetku zlorabe je bila ţrtev stara 8
let, ob prijavi 22. Ţrtev je o zlorabi prviĉ spregovorila leta 1996, ko je materi povedala, kaj
poĉne oĉe z njo, vendar jo je mati takrat prepriĉala, da tega ni prijavila. Kasneje je ţrtev
zlorabo razkrila tudi na centru za socialno delo in v bolnišnici, vendar je bila prijava na
policijo podana šele leta 2003 s strani nevladne organizacije.
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Tabela 11: Prijava suma spolne zlorabe otroka
Prijava

n

%

Na dan storitve

9

13,0

1 dan po storitvi

3

4,3

Od 2 do 10 dni

1

1,4

Od 11 do 30 dni

4

5,8

Od 31 do 100 dni

6

8,7

Od 101 do 365 dni

22

31,9

Od 366 dni do 3 let

12

17,4

Od 3 let do 5 let

3

4,3

Od 5 do 10 let

6

8,7

Nad 10 let

3

4,3

69

100,0

Skupaj

Primeri (12), ki so bili prijavljeni na dan storitve ali dan po storitvi, so se v devetih
primerih zgodili na javnem kraju, v treh pa v domaĉem okolju.
Povpreĉna starost ţrtev v teh primerih je bila 10,45 let (min=4, max=14). Osumljeni
in ţrtev sta se poznala v treh primerih. V prvem je bil osumljeni prijatelj staršev, v
drugem materin zunajzakonski partner, v tretjem pa otrokov sosed.
Zlorabo sta v treh primerih prijavila mati oziroma oĉe, v dveh zdravnik, v ostalih
primerih pa starši, teta in otrok sam. Ena prijava je bila na policijo podana
anonimno, s klicem na anonimno številko policije. Deset zlorab je razkril otrok in eno
šola. Povpreĉna razlika med storitvijo in prijavo je nekaj veĉ kot 2 leti.

6.1.1 Čas in obdobje zlorabe
Tabela 12 prikazuje ĉas zlorabe. V 58 % se je zloraba dogajala ob razliĉnih ĉasih.
Najveĉ zlorab (71 %) se je zgodilo trikrat ali veĉkrat. Enkrat se je zgodilo 28 % zlorab,
dvakrat ena zloraba.
Razliĉno je bilo tudi obdobje zlorab. Najveĉ (32 %) se jih je dogajalo veĉ mesecev,
27 % veĉ let, prav toliko, 27 %, se jih je zgodilo enkrat. Veĉ tednov se je dogajalo 9 %
zlorab, dve en dan, ena zloraba se je dogajala nekaj dni.
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Tabela 12: Ĉas zlorabe
Čas zlorabe

n

%

33

57,9

Opoldan (12.00-14.59)

6

10,5

Zveĉer (19.00-21.59)

5

8,8

Popoldan (15.00-18.59)

4

7,0

Pozno zveĉer (22.00-00.59)

2

3,5

Ponoĉi (01.00-04.59)

2

3,5

Preko celega dneva

2

3,5

Zjutraj (5.00-8.59)

1

1,8

Dopoldan (9.00-11.59)

1

1,8

Ko sta bila starša v sluţbi

1

1,8

57

100,0

Razliĉno

Skupaj

6.1.2 Kraj zlorabe
V zaprtem prostoru se je zgodilo 81 % (n=70) primerov. Sem uvršĉamo zaprte prostore
v domaĉem, javnem, in institucionalnem okolju. Z binomskim neparametriĉnim
testom (testom deleţev) smo ugotovili, da je P-vrednost 0,000, kar pri stopnji
znaĉilnosti α=0,001 pomeni, da se spolna zloraba otroka najpogosteje zgodi v
zaprtem prostoru (tabela 13).
Tabela 13: Spolne zlorabe otrok v zaprtih prostorih
Spolna zloraba otroka v zaprtem prostoru

n

%

Da

57

,81

Ne

13

,19

70

1,00

Skupaj
*P<0,001

P-vrednost
0,000*

Najveĉ otrok (55 %, n=106) je bilo spolno zlorabljenih v zaprtih prostorih v domačem
okolju (tabela 14): najpogosteje v spalnici osumljenca (22 %, n=106), sledijo razliĉne
sobe95 (16 %, n=106), kopalnica in WC (17 %, n=106), spalnica ţrtve (14 %, n=106),
dnevna soba (14 %, n=106), kuhinja (10 %, n=106), v posameznih primerih tudi skupna
spalnica ţrtve in osumljenca, podstrešje oziroma kletni prostori in celotno
stanovanje. Med odprte prostore v domačem okolju uvršĉamo balkon in vrtno uto, ki
sta bila v posameznih primerih (poleg zaprtih prostorov v domaĉem okolju) kraj
spolne zlorabe otroka.
95

V veĉ spisih je bilo navedeno, da se je zloraba zgodila v sobi, ni pa bilo podrobnejših
podatkov, v kateri sobi. Sem uvršĉamo tudi ostale sobe stanovanja, ki niso naštete med zgoraj
navedenimi sobami.
94

V zaprtih prostorih v javnem okolju je bilo najveĉ zlorab v osebnem vozilu (38 %,
n=106), sledijo bazen96 (23 %, n=106) in hodnik bloka (15 %, n=106). Na avtobusu, v
gostilni in v masaţni sobi so se zgodili posamezni primeri. Na odprtih javnih prostorih
je bilo najveĉ primerov na igrišĉu97 (26 %, n=106), sledijo gozd (22 %, n=106), ulica
(22 %, n=106), dvorišĉe (11 %, n=106) in travnik (7 %, n=106). Posamezni primeri so se
zgodili na neurejenem parkirišĉu, pod kozolcem in na delovišĉu.
V zaprtih prostorih v institucionalnem okolju so se posamezni primeri spolne zlorabe
zgodili v skupni spalnici zavoda ter v kuhinji in uĉilnici ţupnišĉa. Spolne zlorabe v
odprtih prostorih v institucionalnem okolju nismo zaznali.
Tabela 14: Kraji zlorabe
Kraj zlorabe

n

%

Zaprti prostori v domaĉem okolju

58

54,7

Odprti prostori v domaĉem okolju

2

1,9

Zaprti prostori v javnem okolju

15

14,2

Odprti prostori v javnem okolju

27

25,5

Zaprti prostori v institucionalnem okolju

3

2,8

Odprti prostori v institucionalnem okolju

0

0

Virtualno okolje

1

0,9

10698

100,0

Skupaj

6.1.3 Oblike spolne zlorabe otrok
Zoper 101 ţrtev je bilo storjenih 237 razliĉnih oblik spolne zlorabe, ki smo jih
razvrstili v skupine, prikazane v tabeli 15. Veĉina spolnih zlorab otrok se je dogajala
brez fiziĉne sile, uporabljena je bila v 19 % primerov.
Najpogostejša oblika (39 %) spolne zlorabe otrok je bila otipavanje, pri ĉemer je v
46 % odrasli otipaval otroka, v 18 % pa je moral otrok otipavati odraslega. V 12 % je
odrasli po spolovilu otipaval sebe, v 15 % pa je odrasli otipaval otrokovo spolovilo. V
5 % je šlo za objemanje otroka, v enem primeru je odrasli otroku s kremo mazal
spolovilo.

96

Tudi garderoba, WC in tuš na bazenu.
Tudi drsališĉe, sankališĉe/smuĉišĉe, luna park in park.
98
Frekvenca krajev (106) je višja od števila analiziranih primerov (70), ker naj bi se v
nekaterih primerih spolna zloraba zgodila na veĉ krajih.
97
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Tabela 15: Oblike spolne zlorabe otrok
Oblika spolne zlorabe otrok

n

%

Otipavanje

92

38,8

Slaĉenje

19

8,0

Razkazovanje genitalij

19

8,0

Felacija/kunilingus

19

8,0

Penetracija s penisom

18

7,6

Poljubljanje na naĉin odraslih

17

7,2

Masturbacija

16

6,8

Spolni odnos "na suho"

10

4,2

Digitalna penetracija

7

3,0

Uporaba pornografije

6

2,5

Nesramne pripombe

4

1,7

Opazovanje otroka

2

0,8

Fotografiranje otroka

1

0,4

Druge oblike

7

3,0

Skupaj

99

100,0

237

Pri slačenju (8 %) je v 58 % odrasli slaĉil otroka, v 37 % se je odrasli slaĉil pred
otrokom in v enem primeru je moral odraslega slaĉiti otrok. Pri felaciji/kunilingusu
(8 %) se je odrasli v 58 % z jezikom dotikal otrokovega spolovila, v 42 % pa je moral
otrok oralno zadovoljiti odraslega. Za razkazovanje genitalij je šlo v 8 % primerov,
prav toliko, 8 % primerov, je bilo penetracije s penisom. Od tega je bilo 50 %
penetriranja v otrokovo vagino brez zašĉite in v 17 % z zašĉito. V 28 % je odrasli
penetriral v otrokov anus. V 6 % je šlo za poskus penetracije. Poljubljanja na način
odraslih je bilo 7 %; od tega je odrasli v 12 % poljubljal otrokove prsi, v 18 % pa
celotno telo. Masturbacije je bilo 7 %; v 44 % je odrasli masturbiral pred otrokom, v
50 % je moral otrok z roko zadovoljiti odraslega, v enem primeru pa sta se odrasli in
otrok skupaj samozadovoljevala. Spolni odnos »na suho« je bil prisoten v 4 %.
Digitalna penetracija v 3 %. Od tega je odrasli v otrokovo spolovilo penetriral s prsti v
71 % primerov, v 29 % pa je bila penetracija v vagino izvedena s predmeti.
Pornografski material je bil pri spolni zlorabi otroka uporabljen v 3 %, nesramne
pripombe pa v 2 %. V dveh primerih je bil otrok opazovan, v enem pa so bili otroci
fotografirani brez oblaĉil. Med druge oblike uvršĉamo spolno obĉevanje staršev pred
otrokom, kar je bilo prisotno v 5 primerih, v posameznih primerih pa je moral otrok
odrasli osebi rezati sramne dlake in pljuvati na penis. Odrasle osebe so sicer na

99

Frekvenca oblik (237) je višja od števila analiziranih primerov (70), ker je bilo v nekaterih
primerih veĉ oblik spolne zlorabe otroka.
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otrokovo telo ejakulirale v treh primerih, v treh v otrokova usta, v dveh v otrokov
anus in v enem primeru v vagino. V dveh primerih je moral otrok spermo polizati
oziroma jo pogoltniti.
Pri spolni zlorabi 78 deklic je bilo izvršenih 195 oblik spolne zlorabe. Najpogostejša
(39 %, n=195) oblika spolne zlorabe je bila otipavanje, sledijo poljubljanje na naĉin
odraslih (8 %, n=195), felacija/kunilingus (8 %, n=195), slaĉenje (8 %, n=195),
penetracija s penisom (8 %, n=195), razkazovanje genitalij (7 %, n=195), masturbacija
(6 %, n=195) in druge.100 Tudi pri fantkih je bila najpogostejša oblika spolne zlorabe
otipavanje (38 %, n=42). Sledijo razkazovanje genitalij (14 %, n=42), masturbacija
(12 %, n=42), slaĉenje (10 %, n=42), felacija/kunilingus (7 %, n=42), penetracija s
penisom (7 %, n=42), in druge.101 Razlike med oblikami spolnih zlorab pri deklicah in
fantkih so predvsem v njihovi pogostosti: pri deklicah je bila pogostejša oblika
poljubljanje na naĉin odraslih (pri deklicah 8 %, pri fantkih 2 %), pri fantkih pa
masturbacija (pri fantkih 12 %, pri deklicah 6 %) in razkazovanje genitalij (pri fantkih
14 %, pri deklicah 7 %).

100

Sem uvršĉamo spolni odnos »na suho«, digitalno penetracijo, uporabo pornografije,
nesramne pripombe, opazovanje otroka, pljuvanje na penis, prisotnost ob spolnem obĉevanju
staršev in rezanje sramnih dlak osumljencu.
101
Mednje štejemo fotografiranje otroka, uporabo pornografije, poljubljanje na naĉin
odraslih, spolni odnos »na suho« in prisotnost ob spolnem obĉevanju staršev.
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6.1.4 Predhodno poznanstvo ţrtve in osumljenca
Osumljeni in ţrtev sta se poznala v 84 % (n=70) (slika 3).

Ni podatka
3%

Ne
13%

Da
84%

Slika 3: Poznanstvo osumljenca in ţrtve

V dveh primerih (primera št. 41 in 61, veĉ podatkov o teh primerih je v tabeli 8)
podatki o poznanstvu med osumljencem in ţrtvijo niso znani, gre namreĉ za primera,
pri katerih policija ni odkrila storilca oziroma ni našla elementov kaznivega dejanja,
ki bi potrdili utemeljeni sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje spolnega napada na
osebo, mlajšo od petnajst let. Z binomskim neparametriĉnim testom (testom
deleţev) smo ugotovili, da je P-vrednost 0,000, kar pri stopnji znaĉilnosti α=0,001
pomeni, da najveĉ spolnih zlorab otroka prijavijo zoper osumljence, ki so otroka
poznali pred zaĉetkom zlorabe (tabela 16).
Tabela 16: Predhodno poznanstvo otroka in osumljenca
Predhodno poznanstvo otroka in osumljenca

n

%

Da

59

,87

Ne

9

,13

68

1,00

Skupaj
*P<0,001

98

P-vrednost
,000*

V 25 % (n=59) so bili osumljenci otrokovi znanci, v 19 % oĉetje, v 15 % sorodniki, v
12 % materin zunajzakonski partner, v 8 % ţrtvin »fant«, v 7 % matere in v 5 % ţrtvin
brat. Sum o spolni zlorabi otroka v druţini102 je bil v 39 %; v dveh primerih je bil
osumljenec uĉitelj, v enem pa ţupnik (tabela 17).
Tabela 17: Relacija poznanstva med ţrtvijo in osumljencem
Relacija poznanstva

n

%

Otrokovi znanci

15

25,4

Oĉe

11

18,6

Sorodniki

9

15,3

Materin zunajzakonski partner

7

11,9

Ţrtvin »fant«

5

8,5

Mati

4

6,8

Brat

3

5,1

Uĉitelj

2

3,4

Oĉim

2

3,4

Ţupnik

1

1,7

Skupaj

59

100,0

Glede na spol ţrtve smo razliki ugotovili v odstotku znancev, ki so bili osumljeni
otrokove spolne zlorabe (pri fantkih 39 %, pri deklicah 31%) in v odstotku osumljenih
sorodnikov (pri deklicah 10 %, pri fantih 0 %). Pri fantkih tudi ni bilo nobene prijave
zoper materinega zunajzakonskega partnerja oziroma oĉima. Sicer je bila pri
deklicah spolna zloraba v druţini prijavljena v 40 %, pri fantkih pa v 39 %.

6.1.5 Strategije sodelovanja
Pri spolni zlorabi in pridobitvi otroka za sodelovanje v zlorabi so osumljenci
uporabljali razliĉne strategije. Najpogosteje (23 %) je bilo uporabljeno fiziĉno
nasilje. 103 V 19 % je bil otrok ustrahovan, v 16 % pa je bilo kot strategija uporabljeno
izkazovanje ljubezni (tabela 18).

102

Sem uvršĉamo oĉete, matere, zunajzakonske partnerje, oĉime in ţrtvine brate.
V 46 % (6) primerov je bilo kot strategija sodelovanja uporabljeno samo fiziĉno nasilje, v
54 % (7) pa v kombinaciji z drugimi strategijami.
103
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Tabela 18: Strategija sodelovanja
Strategija sodelovanja

n

%

Fiziĉno nasilje

13

22,8

Ustrahovanje otroka

11

19,3

Izkazovanje ljubezni

9

15,8

Kot del igre

4

7,0

4

7,0

4

7,0

3

5,3

2

3,5

Pouĉevanje o spolnosti

1

1,8

Oĉetovska dolţnost

1

1,8

1

1,8

4

7,0

57

100,0

Nadrejeni poloţaj nad otrokom
Podkupovanje otroka

104

Odnos "fant-dekle"
Skrb za otroka

105

Poslane slike preko spleta
Druge strategije sodelovanja

106

Skupaj

6.1.6 Stopnjevanje spolne zlorabe
Spolna zloraba otroka je bila stopnjevana v 11 primerih oziroma v 16 % (n=70). V vseh
primerih so se dejanja zgodila tri- ali veĉkrat. Od tega sta se osumljeni in ţrtev
predhodno poznala v 91 % primerov. V 30 % primerov je bila uporabljena fiziĉna sila.
Osumljenci so bili oĉe, oĉim in prijatelj staršev.107

6.1.7 Situacije spolne zlorabe otrok
Najveĉ spolnih zlorab se je zgodilo v domaĉem okolju (45). V javnem okolju se jih je
zgodilo 22, v institucionalnem pa 3 zlorabe (slika 4).

104

S sladkarijami, denarjem in prepovedano drogo.
Kot del umivanja in med nudenjem pomoĉi otroku na stranišĉu.
106
Mednje uvršĉamo masaţo otroka, zlorabo otroka, medtem ko spi, komuniciranje z otrokom
po e-pošti in otrokova pomoĉ osumljenemu npr. pri iskanju ulice.
107
V primeru št. 15 je isti osumljenec spolno zlorabil veĉ (nepoznanih) ţrtev, pri ĉemer je z
vsakim dejanjem svoja dejanja stopnjeval. Od prve ţrtve je pod pretvezo, da je policist pod
krinko, zahteval, da ga je oralno in roĉno zadovoljila. Do druge ţrtve je bil fiziĉno nasilen in
je poskušal z uporabo sile prodreti v njen anus. Ker je ţrtev to zelo bolelo, je z dejanjem
prenehal, vendar jo je z uporabo fiziĉne sile in neposredne groţnje za njeno telo in ţivljenje
prisilil, da ga je oralno zadovoljila. Isti storilec je spolno napadel še veĉ deklet, starejših od
15 let. V vseh primerih je spolne napade poskušal prikriti z ustrahovanjem in neposrednimi
groţnjami za telo in ţivljenje ţrtev. Eno izmed ţrtev je zvabil na Ljubljanski grad in jo z
uporabo sile prisilil, da ga je oralno zadovoljila. Odvzel ji je mobilni telefon ter ji po zlorabi
obljubil darilo in ji dal vedeti, da pozna njeno identiteto.
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100

Javno
32%

Domače
64%
Institucionalno
4%

Slika 4: Okolje spolnih zlorab otrok

V tabeli 19 so navedene situacije, ki so jih v posameznih okoljih (domaĉem,
institucionalnem in javnem) izkoristili osumljenci za storitev spolne zlorabe otrok. V
42 % so izkoristili situacije, ko so skrbeli, negovali ali varovali otroka. V 26 % so bili
sami z otrokom; od tega so v 7 % sami poskrbeli za to, da so bili lahko z otrokom
sami, v ostalih primerih pa so izkoristili priloţnosti, ko so bili z otrokom sami (npr.
uradna masaţa otroka, sreĉevanje otroka na hodniku, spremstvo v sobo zaradi spanja
itd.). Med 10 % situacij, ko je bil otrok brez nadzora v javnem okolju, uvršĉamo
otrokovo odhajanje in vraĉanje v šolo ter njegovo zadrţevanje na javnih mestih brez
nadzora. V enem primeru je osumljenec zlorabil otroka, ki zaradi slabih druţinskih
razmer ni imel zadostnega varstva skrbnikov. V drugem primeru pa je osumljenec
izkoristil ĉas, ko z ţrtvijo nista bila pod nadzorom vzgojiteljev. Osumljenci so ţrtve
zavajali v 9 %. Od tega je 38 % osumljencev ţrtev zapeljalo v odnos »fant-dekle«, v
drugih primerih pa so ţrtve zavajali, rekoĉ da so policisti ali novinarji, in se
pretvarjali, da potrebujejo njihovo pomoĉ pri iskanju ulice, oziroma so ţrtev
poskušali zvabiti v stanovanje na obisk. Med druge uvršĉamo situacije, ko je
osumljeni spal v isti sobi kot ţrtev (44 %, n=9), ko je od ţrtve zahteval, da ga masira
in mu stiska »mozolje«, ko jo je podkupil, s tem da ji je priskrbel prepovedano
drogo, ter situacijo, ko je osumljeni ţrtev zlorabil s pretvezo, da nudi pomoĉ druţini.
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Tabela 19: Situacije spolne zlorabe otrok
Situacija spolne zlorabe

n

%

61

42,4

Osumljeni sam z otrokom

38

26,4

Otrok brez nadzora

14

9,7

Zavajanje otroka

13

9,0

Igra z otrokom

6

4,2

Pouĉevanje otroka

3

2,1

Druge situacije

9

6,3

144109

100,0

Varstvo, nega in skrb za otroka

Skupaj

a)

108

Zlorabe v domaĉem okolju

Zlorabe v domaĉem okolju so se v 38 % (n=45) dogajale v ĉasu, ko so bili osumljenci z
otrokom sami doma. Ko so bili istoĉasno doma tudi drugi ĉlani druţine, se je zloraba
dogajala v prostoru, kjer je bil osumljeni sam z otrokom. V treh primerih je bil otrok
zlorabljen, ko so ostali ĉlani druţine spali, v dveh primerih celo v isti sobi.110
Osumljenec in ţrtev sta se poznala v vseh primerih, ki so se zgodili v domaĉem
okolju, razen v primeru št. 15, ko je osumljeni na hodniku stanovanjske hiše počakal
žrtvi, stari 13 let.111 V štirih primerih (9 %) je isti osumljenec v domaĉem okolju
zlorabil veĉ ţrtev.
b)

Zloraba v instituciji

V instituciji so se zgodile tri zlorabe (4 %). V primeru št. 4 v šoli, kjer je učitelj preko
spleta učenki poslal e-poštno sporočilo s pornografsko vsebino. V primeru št. 26 v
zavodu, kjer bivajo otroci s posebnimi potrebami. V skupni spalnici žrtve in
108

Sem uvršĉamo tudi umivanje otroka, pomoĉ otroku na stranišĉu in ljubkovanje, pestovanje
otroka.
109
Frekvenca situacij je višja, ker so osumljenci v posameznih primerih izkoristili veĉ situacij
za spolno zlorabo otroka.
110
V primeru št. 7 je mati za zlorabe vedela, saj ji je hĉerka povedala, kaj se dogaja, vendar
je moţa samo verbalno opozarjala, naj »jo ţe pusti pri miru«.
111
Predstavil se jima je kot usluţbenec televizije in ju povabil k sodelovanju v oddaji na
televiziji. Ţrtvi sta ga na njegovo zahtevo spustili v stanovanje, kjer v tistem ĉasu ni bilo
nikogar doma. Ko se je prepriĉal, da je v stanovanju z ţrtvama sam, je iz ţepa izvlekel noţ,
jima zagrozil z napadom na ţivljenje in telo ter od njiju zahteval najprej denar, nato sta se
morali sleĉi do golega. Osumljenec se je slekel tudi sam, se ulegel na posteljo v sobi in jima
ukazal, da ga morata oralno zadovoljevati in boţati po spolovilu, kar sta zaradi strahu brez
upiranja tudi storili. Takrat pa se je iz šole vrnil brat ene izmed ţrtev, zato sta zaĉeli kriĉati
in ga prositi, da gre po pomoĉ. Osumljenec se je ob tem zmedel, se hitro oblekel in zbeţal.
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osumljenca je osumljeni (14-letni fant) z uporabljeno fizično silo penetriral v anus
fanta, starega 14 let. Primer št. 55 pa se je zgodil v cerkvi, natančneje pri verouku
in v kuhinji župnišča, kjer je župnik spolno nadlegoval več deklic, starih od 7 do 14
let.
c)

Zloraba na javnem kraju

Na javnem kraju je bilo 31 % zlorab. Veĉina, 23 % (n=22), v osebnih vozilih, kar
pomeni, da je osumljeni iskal prostor, kjer med zlorabo ne bi bil opaţen. Sledijo
zlorabe na ulici, v gozdu, na igrišĉu, na dvorišĉu, v hodniku bloka in na travniku. V
primeru št. 62 je osumljeni žrtve spolno nadlegoval med tečajem plavanja in
plesanja, in sicer pod tušem, na stranišču in v garderobi. Žrtve je med
preoblačenjem tudi snemal in fotografiral.
V desetih primerih (46 %, n=22) je osumljeni na javnem kraju zlorabil veĉ ţrtev. V
enem izmed njih (primer št. 5) policija osumljenca ni odkrila. V šestih primerih (60 %,
n=10) sta se ţrtev in osumljenec poznala.

6.1.8 Prijava kaznivega dejanja
Najveĉ, 19 % (n=69) kaznivih dejanj spolnega napada na osebo, mlajšo od petnajst
let, so prijavile matere ţrtve, sledijo center za socialno delo (16 %), oĉe (10 %) in
drugi, ki so prikazani v tabeli 20. V primeru št. 70 podatki o prijavitelju v spisu niso
bili navedeni.
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Tabela 20: Prijavitelj spolne zlorabe otroka
Prijavitelj

n

%

Mati

13

18,8

CSD

11

15,9

Oĉe

7

10,1

Šola

6

8,7

Svetovalno osebje

6

8,7

Policija

5

7,2

Zdravnik

4

5,8

Otrokov prijatelj

4

5,8

Nevladna organizacija

3

4,3

Druge institucije in ustanove

3

4,3

Sorodniki

2

2,9

Otrok sam

2

2,9

Starši

1

1,4

Anonimna prijava

1

1,4

Otrokov znanec

1

1,4

69

100,0

Skupaj

Prijavitelji so otroka vsakodnevno sreĉevali v 52 % (n=42) oziroma je bil v šoli (17 %),
ob prijavi na CSD (12 %), na obisku (10 %) in v drugih okolišĉinah.112
V tabeli 21 so prikazani naĉini odkritja. V 58 % (n=65) primerov je otrok o zlorabi
spregovoril sam, od tega v petih primerih na pobudo odrasle osebe, ki je opazila
znake zlorabe, v dveh primerih pa je otrok zlorabo tudi prijavil policiji. V 23 % je
prijavitelj znake opazil sam.
Tabela 21: Naĉin odkritja
Način odkritja

n

%

Otrok je povedal sam

38

58,5

Prijavitelj je opazil znake

15

23,1

Prijavitelj je bil priĉa zlorabi

5

7,7

Policija pri lastnem delu

3

4,6

4

6,2

65

100,0

Drugi naĉini

113

Skupaj

112

Na pregledu, v bolnišnici in v zavodu.
Drugi naĉini odkritja so bili: pogrešana oseba, znake so opazili drugi, ţrtvin zapis zlorabe v
dnevniku in govorice o zlorabi.
113
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Podatki raziskave kaţejo, da so le v 6 (9 %) primerih spolno zlorabo odkrili odrasli, ki
so otroka vsakodnevno sreĉevali.
Z binomskim neparametriĉnim testom (testom deleţev) smo ugotovili, da je Pvrednost 0,000, kar pri stopnji znaĉilnosti α=0,001 pomeni, da odrasli, ki otroka
vsakodnevno sreĉujejo, ne odkrijejo najveĉ primerov spolnih zlorab otrok (tabela
22).
Tabela 22: Vsakodnevno sreĉevanje otroka in odraslih, ki odkrijejo spolno zlorabo otroka
Vsakodnevno srečevanje

n

%

Da

6

,09

Ne

64

,91

70

1,00

Skupaj
*P<0,001

P-vrednost
,000*

V 28 % (n=65) je prijavitelj tudi razkril zlorabo. Kadar pa prijavitelji niso sami razkrili
zlorabe, jo je najpogosteje, kar v 66 %, razkril otrok sam (tabela 23).
Tabela 23: Razkritelji, ko zlorabe niso razkrili prijavitelji
Razkritelj

n

%

Otrok sam

31

66,0

Šola

4

8,5

Mati

2

4,3

Babica

2

4,3

2

4,3

6

12,8

47

100,0

Starši
Druge osebe

114

Skupaj

V 31 primerih (44 %, n=70), v katerih je otrok sam razkril zlorabo, jo je najpogosteje
prijavila mati (26 %, n=31), sledi center za socialno delo (19 %), oĉetje (16 %) ter
drugi, ki so razvidni iz tabele 24.

114

Oĉe, brat, psihologinja, varuška, sosed in znanka.
105

Tabela 24: Prijavitelji v primerih, v katerih je zlorabo razkril otrok
Oseba

n

%

Mati

8

25,8

CSD

6

19,4

Oĉe

5

16,1

Prijatelj ţrtve

3

9,7

Zdravnik

2

6,5

Svetovalno osebje

2

6,5

Starši

1

3,2

Sorodnik

1

3,2

Šola

1

3,2

Nevladna organizacija

1

3,2

Druga institucija

1

3,2

31

100,0

Skupaj

Kadar so zlorabo razkrili otroci, sta se ţrtev in osumljenec poznala v 22 primerih
oziroma 71 % (n=31); od tega je bil osumljeni v 23 % (n=22) materin zunajzakonski
partner, v 14 % ţrtvin stric in v 10 % prijatelj staršev oziroma oĉim. Osumljenci so bili
še oĉe, ţupnik, brat, šofer avtobusa, sorodniki, znanci, in sosed. Zlorabe so se v 52 %
(n=31) zgodile v domaĉem okolju in v 39 % v javnem okolju. Ena se je zgodila v
instituciji (cerkev) in dve v javnem in domaĉem okolju.
Med otroki, ki so spolno zlorabo razkrili sami, je bilo 94 % oziroma 29 ţrtev ţenskega
spola in 6 % oziroma 2 ţrtvi moškega spola. Povpreĉna starost ob zlorabi je bila 8,7
let (min=3, max=14), ob prijavi pa 10,5 let (min=3, max=22). Ţrtve so pred prijavo
ţivele pri starših (52 %) oziroma pri materi (19 %) ali pri oĉetu (13 %), v zavodu (7 %)
in pri rejnikih (3). V dveh primerih podatki o bivališĉu ţrtve pred zlorabo niso bili
dostopni.
Spolno zlorabo so otroci v 42 % (n=31) prviĉ razkrili materi, obema staršema hkrati
(13 %), oĉetu (10 %), babici (7 %) ter starejši sestri, sorejencu in rejnici, vzgojiteljici,
zdravstvenemu osebju v bolnici, delavcem v zavodu, svetovalni delavki, sosedi,
varuški, knjiţniĉarki v šoli.
Otroci niso sami razkrili zlorabe v primerih, ko so bili osumljenci mati (4), oĉe (v 10
od 11 primerov), uĉitelj (2) in babica, znanci, sorodniki (1). Kadar se osumljenec in
otrok pred zlorabo nista poznala, je v 8 primerih (89 %) otrok sam razkril spolno
zlorabo. Z binomskim neparametriĉnim testom (testom deleţev) smo ugotovili, da je
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P-vrednost 0,0195, kar pri stopnji znaĉilnosti α=0,05 pomeni, da otroci spolno zlorabo
najpogosteje razkrijejo sami, kadar osumljenca ne poznajo (tabela 25).
Tabela 25: Otroci razkritelji, kadar osumljenca ne poznajo
Otroci razkritelji, kadar osumljenca ne poznajo

n

%

Da

8

,89

Ne

1

,11

9

1,00

Skupaj
*P<0,05

P-vrednost
,0195*

V nobenem izmed 70 analiziranih primerov ni bila podana laţna prijava. V primeru
št. 17 se je med preiskavo sicer pokazalo, da je oseba, ki naj bi bila zlorabljena,
stara 18 let in da je z moškim, ki je bil osumljen spolne zlorabe otroka, v
prostovoljnem intimnem razmerju, vendar policija kazenske ovadbe zaradi laţne
prijave ni podala. Informacije o spolni zlorabi otroka je policija zaznala namreĉ med
obravnavo drugega primera.

6.1.9 Starševska zaščita ţrtev
Starši so na razkritje zlorabe razliĉno reagirali. Nekatere matere so za zlorabo
vedele, vendar otroka niso zašĉitile, druge so zaradi storilĉevega ustrahovanja otroka
tudi same zlorabljale.115 Matere so otroke sicer zašĉitile v 34 primerih oziroma v 49 %
(n=70), oĉetje v 21 primerih oziroma v 30 % (n=70). Oba starša skupaj sta otroka
zašĉitila v 16 primerih oziroma v 23 % (n=70). V primeru št. 39 je zlorabljena deklica
med razgovorom brez zadrege povedala, da se je njena mamica na svojega partnerja
»strašno drla in ga nagnala iz stanovanja, ker jo je »šlatal po luliki««. V primeru št.
40 mati izpovedi hčerke najprej ni verjela, saj je osumljenec trdil, da si je dekle (ob
prijavi je bila stara 16 let) zlorabo izmislila, da bi ga očrnila. Sčasoma je mati hčerki
verjela, saj je osumljenec postal nasilen tudi do nje. Nekaj mesecev po razkritju se
je s hčerkama odselila od njega v najeto stanovanje. V primeru št. 25 pa mati kljub
obravnavi prijavljene spolne zlorabe na policiji in tožilstvu hčerki ni verjela, da njen
novi partner spolno nadleguje njo in njene prijateljice. Medtem ko je potekal
postopek pred sodiščem, se je z obdolženim poročila in rodila otroka. Obdolženi je
bil spoznan za krivega in kaznovan s kaznijo zapora v višini 12 mesecev.

115

V primeru št. 18 je mati poleg dopušĉanja spolne zlorabe svojih otrok hĉerko tudi
opijanjala in skupaj z njo zadovoljevala osumljenca, pri tem pa jo uĉila, kako mora to poĉeti.
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6.2 Značilnosti žrtev
V 19 % (n=70) je bila zoper istega osumljenega podana prijava za zlorabo veĉ ţrtev, 116
tako da je bila v 70 primerih odkrita 101 ţrtev spolnega napada na osebo, mlajšo od
petnajst let. Od teh je bilo 77 % ţrtev ţenskega spola (slika 5).

Moški
23%

Ţenski
77%

Slika 5: Spol ţrtev

Povpreĉna starost ob zaĉetku zlorabe je bila 9,6 let (min=3, max=14). Povpreĉna
starost ob prijavi pa je bila 11,0 let (min=3, max=22). Povpreĉna razlika med
starostjo ob zlorabi in ob prijavi je bila 1,4 let (max=14 let). Iz tabele 26 je razvidno,
da je bilo najveĉ ţrtev ob zlorabi starih med 7 in 13 let, sicer pa je bilo najveĉ ţrtev
starih 13 in 14 let.

Najveĉ moških ţrtev je bilo ob zlorabi starih 13 let, najveĉ

ţenskih ţrtev pa 14 let. Ob prijavi je bilo najveĉ moških ţrtev starih 10 oziroma 15
let, najveĉ ţenskih ţrtev pa 14 let.

116

V 42 % (n=12) primerov je bilo hkrati zlorabljenih veĉ ţrtev moškega spola. V enem primeru
so bile zlorabljene ţrtve obeh spolov.
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Tabela 26: Število ţrtev po starosti in spolu
Spol
Moški

Ţenske

Starost

Ob zlorabi

Ob prijavi

n

%

n

%

23

22,8

23

22,8

do 03

2

2,0

0

0

od 04 do 06

4

4,0

4

4,0

od 07 do 13

13

12,9

12

11,9

od 14 do 15

4

4,0

7

6,9

nad 15

0

0

0

0

Skupaj

78

77,2

78

77,2

5

5,0

2

2,0

od 04 do 06

11

10,9

9

8,9

od 07 do 13

50

49,5

44

43,6

od 14 do 15

12

11,9

18

17,8

0

0

5

5,0

101

100,0

101

100,0

Skupaj

do 03

nad 15
Skupna vsota

V 63 % so bile ţrtve osnovnošolci, v 9 % varovanci v vrtcu oziroma so bili v domaĉem
varstvu, 6 % je bilo dijakov. V enem primeru je otroka varovala varuška. V 9 % so bile
ţrtve osebe s posebnimi potrebami in so obiskovale šolo s prilagojenim programom,
oziroma so med tednom bivale v zavodu. V 4,3 % primerov ni bilo podatka o statusu
ţrtve ob prijavi.
Veĉina otrok (veĉ kot 54 %) je pred prijavo ţivela pri starših, 23 % jih je ţivelo pri
materi, 11 % pri oĉetu, 4 % v zavodu, 3 % pri rejnikih in 1 % pri sorodnikih oziroma
osumljencu, ki je bil ţrtvin fant.
Po prijavi je prebivališĉe zamenjalo 17 % otrok. Veĉinoma so se od staršev odselili v
rejniško druţino ali v varno hišo. V primeru št. 18 so se morali vsi otroci (4) po
prijavi očeta za spolno zlorabo (in zanemarjanje ter grdo ravnanje) preseliti v
rejniško družino, čeprav so zanje želeli skrbeti stari starši. Ti so za vnuke večkrat
skrbeli tudi pred prijavo, ko je njihov oče želel imeti mir. V dveh primerih (št. 49 in
št. 29) sta bili žrtvi po prijavi zlorabe nameščeni v bolnišnico. V primeru št. 49 so
žrtev, potem ko so ugotovili, da ni znakov spolnega napada, vrnili v domače okolje, v
primeru št. 29 pa so deklico namestili v rejniško družino.
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6.2.1 Fizični znaki spolne zlorabe
V 61 % (n=70) primerov ţrtve niso kazale fizičnih znakov zlorabe. Z binomskim
neparametriĉnim testom (test deleţev) smo ugotovili, da je P-vrednost 0,002, kar pri
stopnji znaĉilnosti α=0,01 pomeni, da otroci fiziĉnih znakov spolne zlorabe veĉinoma
ne kaţejo (tabela 27).

Tabela 27: Fiziĉni znaki pri spolnih zlorabi otroka
Prisotnost fizičnih znakov

n

%

Da

20

,31

Ne

44

,69

64

1,00

Skupaj
*P<0,01

P-vrednost
,002*

Fiziĉni znaki (tabela 28), ki so jih ţrtve kazale po zlorabi,117 so bili najpogostejši
(43 %, n=49) na spolovilu. Med njimi so bili rdeĉina okoli spolovil (19 %; n=21),
razširjena vaginalna odprtina (14 %; n=21), pretrgan himen (14 %; n=21), krvavitve iz
noţnice (10 %; n=21), pekoĉe spolovilo (10 %; n=21), vnetje spolovil (10 %; n=21) in v
posameznih

primerih

otekline

intimnih

delov,

razširjena

rektalna

odprtina,

raztegnjeno spolovilo, gubasto spolovilo in znaki spolnega odnosa. Med bolečinami in
zdravstvenimi težavami (24 %, n=49) so bile najpogostejše boleĉine v trebuhu (25 %,
n=12). V posameznih primerih so bile opaţene boleĉine v grlu, vrtoglavica, bruhanje,
otrdel trebuh, pordel trebuh, jutranja slabost, izgubljanje teţe in stradanje otroka
ter herpes okoli otrokovih ust. Med modricami, udarninami in praskami (22 %, n=49)
so bile najpogostejše modrice po telesu (55 %, n=11). V dveh primerih so bili udarci
vidni na obrazu, v posameznih primerih pa so bile vidne praske, otekline po telesu in
modrice v mednoţju. V 10 % (n=49) je bilo opaziti znake zanemarjanja, umazanosti in
zaudarjanja.

117

V primeru št. 7 je ţrtev s starši ţivela v zanemarjeni hiši, ki je bila umazana, smrdljiva, po
hiši so se prosto sprehajale miši. Ţrtev je od njenega sedmega leta starosti spolno zlorabljal
oĉe, ki je bil do nje tudi fiziĉno nasilen in jo je z ustrahovanjem pripravil do sodelovanja.
Zaradi zanemarjanja obeh staršev je v šolo prihajala umazana in neurejena. V enem izmed
primerov, ko se je okoli nje širil posebno neprijeten vonj, je uĉiteljica med pregledom šolske
torbe v njej odkrila mrtvo miš. Ţrtev je imela tudi pogosta moĉna vnetja spolovila, ki je bilo
polno rdeĉih in belih pikic. Pri preiskavi je bilo ugotovljeno, da je isti osumljenec spolno
zlorabljal tudi drugi dve hĉerki, ki sta se v mladih letih odselili od doma.
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Tabela 28: Fiziĉni znaki spolne zlorabe otrok
Fizični znaki

n

%

Znaki na spolovilu

21

42,9

Boleĉine in zdravstvene teţave

12

24,5

Modrice, udarnine, praske

11

22,4

5

10,2

49

100,0

Zanemarjanje
Skupaj

V primerih, ko sta se ţrtev in osumljenec poznala, v 59 % (n=59) oziroma v 35
primerih ni bilo fiziĉnih znakov. V dveh primerih, v katerih podatki o poznanstvu niso
bili navedeni, sta ţrtvi kazali fiziĉne znake (modrice in praske po telesu in v
mednoţju). V 13 % (n=70) oziroma v 9 primerih, ko se osumljeni in ţrtev nista
poznala, v enem primeru ni bilo podatkov o morebitnih fiziĉnih znakih, v 8 primerih
pa niso bili opaţeni,118 kar predstavlja 100 %, saj v enem primeru ni bilo podatka. Z
binomskim neparametriĉnim testom (testom deleţev) smo ugotovili, da je P-vrednost
0,004, kar pri stopnji znaĉilnosti α=0,05 pomeni, da v primerih, ko otrok ne pozna
osumljenca, fiziĉni znaki niso najpogostejši indikatorji spolne zlorabe (tabela 29).
Tabela 29: Prisotnost fiziĉnih znakov pri spolnih zlorabi otroka v primerih, ko otrok ne pozna
osumljenca
Prisotnost fiziĉnih znakov

n

%

Da

0

0

Ne

8

1,00

8

1,00

Skupaj
*P<0,05

P-vrednost
,004

6.2.2 Psihološki znaki spolne zlorabe
Psihološki znaki so bili prisotni v 70 % (n=70). Najpogostejša (18 %, n=131) sta bila
strah in prestrašenost (tabela 30). V 12 % (n=131) je ţrtev spolno zlorabljala druge
oziroma izkazovala spolno naklonjenost do drugih; najpogosteje do drugih otrok (v
44 %, n=16).
V 12 % (n=131) so bile opaţene spremembe v šolski uspešnosti. V 69 % (n=16) so imele
ţrtve slab uĉni uspeh, v enem primeru pa je bilo opaziti nenadno izboljšanje uĉnega
118

V primeru št. 15 je osumljenec eno izmed ţrtev brcnil v trebuh, vendar v spisu podatki o
morebitnih modricah niso bili navedeni.
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uspeha. 9 % (n=131) jih je bilo razdražljivih, čemernih in nasilnega vedenja. Od tega
so se ţrtve v 25 % (n=12) nasilno obnašale do drugih, v ostalih primerih pa so bile
razdraţljive, agresivne in prepirljive. V 8 % (n=131) je bilo zaznati odsotnost vedrega
obnašanja. Glede na svojo starost in razvojno stopnjo je 7 % (n=131) ţrtev izkazovalo
neobiĉajno poznavanje spolnosti in zanimanje zanjo, 6 % (n=131) ni kazalo zanimanja
za okolico in dogodke, 5 % (n=131) se jih je zaprlo vase, 3 % (n=131) so se izmikali
obveznostim v šoli in 3 % (n=131) so slabo spali. Od tega je v enem primeru ţrtev v
spanju hodila, v drugem pa med spanjem jokala. V 2 % so bile ţrtve tudi nemirne in
splošno nezainteresirane. Med druge psihološke znake uvršĉamo otrokovo laganje
(33 %, n=9) o drugih reĉeh, ne o zlorabi, sovraštvo do oĉeta (22 %, n=9) in zmedenost
glede ĉasovne orientiranosti (22 %, n=9). V enem primeru (11 %, n=9) je ţrtev
doţivljala posebne »spalne napade«,119 prav tako v enem primeru (11 %, n=9) pa je
ţrtev poskusila narediti samomor.
V treh primerih (2 %, n=131) so se ţrtve samozadovoljevale (brez zahteve po
sodelovanju drugih), in sicer v primerih št. 33, 43 in 49. V primeru št. 33 je bila
žrtev ob začetku zlorabe stara 3 leta, ob prijavi 6, spolno sta jo ločeno zlorabljala
oba njena starejša brata. V primeru št. 43 je bila žrtev ob začetku zlorabe stara 3 in
ob prijavi 4, spolno jo je zlorabljal njen oče, ki je bil spoznan za krivega in obsojen s
kaznijo zapora. V primeru št. 49 pa je bila deklica ob začetku zlorabe stara 11 in ob
prijavi 12 let. Policiji v sodelovanju s tožilstvom kljub večmesečnemu intenzivnemu
delu ni uspelo potrditi suma spolne zlorabe deklice. Deklica je kot osumljenca
najprej navedla očetovega sodelavca, kar se je kasneje s pomočjo telefonskih
izpiskov izkazalo za neresnično, zato so iskali indice, ki bi nakazovali na drugega
osumljenca. V preiskavi so ugotovili, da otrok odrašča v družini, ki je izolirana od
družbe, vendar so očeta izključili iz kroga osumljencev. V času, ko je bila po prijavi
suma spolne zlorabe nameščena v bolnišnici, so ugotovili, da si deklica precej stvari
izmišljuje in laže, saj je o dogodkih, ki se v bolnišnici niso zgodili, govorila kot o
resničnih. Primer se je zaključil s poročilom policije, saj kljub vsem znakom,120 ki jih
119

V primeru št. 44 je ţrtev, ki je obiskovala osnovno šolo s prilagojenim programom,
doţivljala posebne spalne napade. To se je kazalo tako, da je v šoli kar naenkrat zaspala in se
je iz spanja ni dalo prebuditi. V takšnih primerih so jo ponavadi odnesli na blazine, kjer je
spala tudi po veĉ ur, nato se je zbudila sama. Ţrtev je istoĉasno izkazovala sovraštvo do
oĉeta, ki se ga je zelo bala, v šoli je bila pasivna, apatiĉna, intelektualno deficitna, poroĉala
je tudi o spolnem nadlegovanju, ki ga je doţivljanja s strani oĉeta, ter bila veĉkrat
modrikasta po telesu ter nezmoţna normalne socializacije in komunikacije.
120
Deklica je imela razširjeno vaginalno odprtino, pretrgan himen, v hlaĉke sta ji brez
kontrole uhajala urin in blato, imela je tudi moĉno vnetje spolovila. Med psihološkimi znaki so
bili prisotni splošna nezainteresiranost, nezanimanje za stvari okoli sebe, odsotnost vedrega
obnašanja, izmikanje aktivnostim v šoli, zapiranje vase, zanimanje za spolnost, slab uĉni
uspeh, nezmoţnost ĉasovne orientacije, teţko dojemanje uĉne snovi, laganje (o splošnih
reĉeh), pasivnost, intelektualni deficit in apatija. Socialne travme pa so se kazale v
nezmoţnosti socializacije in teţavah pri komunikaciji.
112

je otrok izkazoval, niso ugotovili elementov kaznivega dejanja spolnega napada na
osebo, mlajšo od petnajst let.

Tabela 30: Psihološki znaki spolne zlorabe otrok
Psihološki znak

n

%

Strah in prestrašenost

23

17,6

Spolna zloraba in spolno vedenje do drugih

16

12,2

Spremembe (padec ali uspeh) v šolski uspešnosti

16

12,2

Nasilno vedenje, razdraţljivost in ĉemernost

12

9,2

Odsotnost vedrega obnašanja

10

7,6

Poznavanje spolnosti in opazno zanimanje zanjo

9

6,9

Nezanimanje za stvari okoli sebe

8

6,1

Zapiranje vase

6

4,6

Izmikanje aktivnostim v šoli

4

3,1

Slabo spanje

4

3,1

Splošna nezainteresiranost

3

2,3

Nemir

3

2,3

Samozadovoljevanje

3

2,3

Depresija

2

1,5

Izmikanje prijateljem

2

1,5

Obĉutek sramu

1

0,8

9

6,9

121

100,0,0

Drugi psihološki znaki
Skupaj
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V primerih, v katerih sta se osumljeni in ţrtev predhodno poznala, so bili psihološki
znaki prisotni v 69 % (n=59); najpogostejša (37 %, n=41) sta bila strah in
prestrašenost. Še pogostejši so bili psihološki znaki, 89 % (n=9), v primerih, ko se
osumljeni in ţrtev nista poznala.

6.2.3 Socialne travme spolne zlorabe
Socialne travme so ţrtve doţivele v 43 % (n=70) primerov. V 30 % (n=57) je bilo
spremenjeno njihovo vedenje in govorjenje122 (tabela 31), med njimi so bile
najpogostejše vedenjske motnje (18 %, n=17), neupoštevanje staršev (12 %, n=17),
teţave pri komuniciranju (12 %, n=17) ter vulgarno izraţanje (12 %, n=17). V
posameznih primerih so ţrtve kazale specifiĉne znake, npr. »posebno drţanje glave«
121

Frekvenca je višja, ker je bilo v nekaterih primerih zaznanih veĉ psiholoških znakov.
Spremembe vedenja in govorjenja so najpogosteje zaznali mati (4) in v šoli (3). Sledijo
babica, sestra, zdravnik, svetovalna delavka, vzgojitelji v zavodu, sošolci in varuška.
122
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in izgovarjava osumljenĉevega imena z drugaĉnim glasom,123 jecljanje in stanje v
kotu sobe. V 21 % (n=57) so izraţale strah pred osumljencem, oĉetom in drugimi
odraslimi. V enem primeru celo izrazit strah pred tujci. 16 % (n=57) jih je odklanjalo
stike z osumljencem. V 16 % (n=57) sta bili prisotni inkontinenca urina (v 56 %, n=9)
in blata (44 %, n=9).
Tabela 31: Socialne travme spolne zlorabe otrok
Socialna travma

n

%

Spremenjeno vedenje in govorjenje ţrtve

17

29,8

Strah pred odraslimi

12

21,1

Inkontinenca

9

15,8

Odklanjanje stikov z osumljenim

9

15,8

Nezmoţnost socializacije

4

7,0

Prezgodnje odhajanje ali prepozno prihajanje iz šole ali interesnih dejavnosti

3

5,3

Uţivanje prepovedanih drog

2

3,5

Izrazit strah pred tujci

1

1,8

57

100,0

Skupaj

V primerih, ko sta se osumljeni in ţrtev poznala, so bile socialne travme prisotne v
48 % (n=59); najpogostejši (32 %, n=28) je bil strah pred osumljencem. V primerih, ko
se osumljeni in ţrtev predhodno nista poznala, socialne travme niso bile opaţene.
V 40 (68 %) primerih so bili prisotni tako psihološki znaki kot socialne travme. Z
binomskim neparametriĉnim testom (testom deleţev) smo ugotovili, da je P-vrednost
0,0045, kar pri stopnji znaĉilnosti α=0,01 pomeni, da so v primerih, ko otrok pozna
osumljenca, najpogostejši indikatorji spolne zlorabe psihološki znaki in socialne
travme (tabela 32).
Tabela 32: Psihološki znaki in socialne travme spolne zlorabe otrok v primerih, ko otrok pozna
osumljenca
Psihološki znaki in socialne travme

n

%

Da

40

,68

Ne

19

,32

59

1,00

Skupaj
*P<0,01

123

P-vrednost
,0045*

V primeru št. 7 gre za ţrtev, ki jo je veĉ let spolno zlorabljal njen oĉe. Poleg zanimanja za
spolnost, ki so jo opazili v šoli, se je njena zloraba kazala tudi z otrdelostjo telesa in
posebnim drţanjem glave postrani ob izgovarjanju osumljenĉevega imena.
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6.3 Značilnosti osumljencev
89 % (n=74) osumljencev je bilo moških (tabela 33); od tega 96 % (n=66) znanih. Med
ţenskimi osumljenkami so bile vse znane (n=6). V dveh primerih podatki o spolu
osumljenca niso bili navedeni.124
Tabela 33: Spol osumljencev
Osumljenci
n

Spol

%

Znani

Neznani

Skupaj

Znani

Neznani

Skupaj

Moški

63

3

66

85,1

4,1

89,2

Ţenski

6

0

6

8,1

0

8,1

Ni podatka

0

2

2

0

2,7

2,7

Skupaj

69

5

74

93,2

6,8

100,0

Najveĉ osumljencev in osumljenk je bilo ob zlorabi starih med 24 in 33 let, ob prijavi
pa 34 do 43 pri moških in med 24 in 43 let pri ţenskah (tabela 34).

124

V primeru št. 41 je center za socialno delo policiji prijavil sum spolne zlorabe otroka, ki je
v šoli sošolce prekomerno otipaval po kolenih, jih objemal ter jim pošiljal poljube. V preiskavi
policija ni odkrila osumljenca, niti elementov, ki bi potrdili sum spolnega napada na osebo,
mlajšo od petnajst let, zato so primer zakljuĉili s poroĉilom o delu. Prav tako osumljeni ni bil
odkrit v primeru št. 61, pri katerem je sum spolne zlorabe otroka prijavil zdravnik, ki je pri
deklici na notranji strani stegen odkril veĉ manjših modric. Deklica in njena mati sta modrice
pojasnili s padcem na kolesu. Tudi policija v preiskavi ni ugotovila elementov, ki bi kazali na
spolno zlorabo, zato so tudi ta primer zakljuĉili s poroĉilom.
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Tabela 34: Število znanih osumljencev po starosti in spolu 125
Število osumljencev
Spol

Moški

Ţenske

Starost

Ob zlorabi

Ob prijavi

n

%

n

%

60

90,9

60

90,9

do 13

2

3,0

1

1,5

od 14 do 15

3

4,5

1

1,5

od 16 do 17

2

3,0

2

3,0

od 18 do 23

4

6,1

6

9,1

od 24 do 33

20

30,3

14

21,2

od 34 do 43

17

25,8

23

34,8

od 44 do 53

6

9,1

6

9,1

od 54 do 63

5

7,6

4

6,1

nad 64 let

1

1,5

3

4,5

Skupaj

6

9,1

6

9,1

od 14 do 15

0

0

0

0

od 16 do 17

0

0

0

0

od 18 do 23

1

1,5

1

1,5

od 24 do 33

3

4,5

2

3,0

od 34 do 43

1

1,5

2

3,0

od 44 do 53

0

0

0

0

od 54 do 63

1

1,5

1

1,5

nad 64 let

0

0

0

0

66

100,0

66

100,0

Skupaj

Skupna vsota

Povpreĉna starost moških osumljencev je bila 34,8 let (min=10, max=64) ob zaĉetku
zlorabe in 36,7 let (min=13, max=69) ob prijavi. Povpreĉna razlika v letih med prijavo
in zaĉetkom zlorabe je bila 2,0 leti. Povpreĉna starost ţenskih osumljenk je bila
34,3 leta (min=20, max=63) ob zaĉetku zlorabe in 35,3 leta (min=20, max=63) ob
prijavi. Povpreĉna razlika v letih med prijavo in zaĉetkom zlorabe je bila 1,0 leto, s
tem, da je bila v štirih primerih prijava podana isto leto, v dveh pa s triletnim
zamikom. Povpreĉna starost osumljencev obeh spolov je bila 34,7 let (min=10 let,
max=64 let) ob zaĉetku zlorabe in 36,6 let (min=13, max=69 let) ob prijavi.
Povpreĉna razlika v letih med prijavo in zaĉetkom zlorabe je bila 1,9 let (tabela 35).
Podatkov o starosti ni za 8 osumljenih, od teh je 5 neznanih, za 3 pa podatki kljub
znanemu osumljencu v spisu niso bili navedeni.

125

Podatkov o starosti ni za 8 osumljenih, od teh je 5 neznanih, za 3 pa podatki kljub znanemu
osumljencu v spisu niso bili navedeni.
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Tabela 35: Povpreĉna starost osumljencev
Povprečna starost

Spol

Ob zaĉetku zlorabe

Ob prijavi

Razlika

Skupaj

34,7

36,6

1,9

Moški

34,8

36,7

1,9

Ţenske

34,3

35,3

1,0

Osumljenci so bili v 40 % (n=52) samski, 48 % (n=44) jih je imelo dokonĉano 3-letno
srednjo šolo, 42 % (n=55) jih je bilo zaposlenih (tabela 36).
Tabela 36: Znaĉilnosti osumljencev
Značilnosti osumljencev

n

%

STATUS

52

100,0

Samski, nikoli poroĉen

21

40,4

Poroĉen

14

26,9

Zunajzakonska skupnost

11

21,2

Loĉen

5

9,6

Vdovec

1

1,9

44

100,0

Nedokonĉana OŠ

2

4,5

Dokonĉana OŠ

4

9,1

Nedokonĉana SŠ

2

4,5

2-letna SŠ

2

4,5

3-letna SŠ

21

47,7

4-letna SŠ

7

15,9

Višja šola

1

2,3

Visoka šola

5

11,4

ZAPOSLITEV

55

100,0

Zaposlen

23

41,8

Nezaposlen

20

36,4

Upokojen

4

7,3

Dijak

4

7,3

Študent

2

3,6

Samozaposlen

1

1,8

Volontersko zaposlen

1

1,8

IZOBRAZBA
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V štirih primerih (6 %, n=70) je bilo za isto kaznivo dejanje spolnega napada na
osebo, mlajšo od petnajst let, osumljenih več osumljencev.126
V 9 primerih (13 %, n=70) so bili osumljenci pri storitvi spolne zlorabe pod vplivom
alkohola, v 4 (6 %, n=70) pa pod vplivom prepovedanih drog.127
V šestih primerih (9 %, n=70) so bili osumljenci mladoletniki (tabela 37). Štirje
primeri so se zgodili v domaĉem okolju, eden v institucionalnem in eden na javnem
kraju. Med oblikami so prevladovale: razkazovanje genitalij pred otrokom,
otipavanje svojega spolovila pred otrokom, otipavanje otroka in zahteva, da je otrok
otipaval osumljenca. Dejanje je priznalo 5 od 7 osumljencev, eden je dejanje priznal
delno (zanikal je nekatere oblike zlorabe in njihovo pogostnost), eden pa je dejanje
v celoti zanikal in za krivo ovadbo krivil otrokovo mater. V petih primerih so bili
obdolţeni spoznani za krive in so bili kaznovani z vzgojnim ukrepom in obravnavo v
psihološki posvetovalnici oziroma na Društvu za nenasilno komunikacijo.128

126

V primeru št. 29 sta bili zlorabe triletne deklice osumljeni njena mati (stara 20 let ob
zaĉetku in prijavi) in njena intimna partnerka (24 let ob zaĉetku in prijavi). V primeru št. 32
sta bila spolne zlorabe deklice, ki je bila ob zaĉetku zlorabe stara 7, ob prijavi pa 10 let,
osumljena mati (ob zaĉetku zlorabe 29, ob prijavi 32 let) in njen partner (ob zaĉetku zlorabe
45, ob prijavi 46 let). V primeru št. 33 sta ţrtev, ki je bila ob zaĉetku zlorabe stara 3 leta,
loĉeno spolno zlorabljala oba njena starejša brata. V primeru št. 66 pa sta bila spolne zlorabe
otroka osumljena moški (49 let), pri katerem sta ţiveli deklica in njena mati, in njegov
prijatelj (41 let).
127
V primeru št. 29 sta bili osumljenki ob storitvi spolne zlorabe pod vplivom prepovedanih
drog (marihuane) in alkohola, v primeru št. 10 pa je osumljeni bil pod vplivom alkohola in
pomirjeval.
128
V primeru št. 33 je policija zoper ţrtvinega mlajšega brata podala poroĉilo. V primeru št.
63 pa je bila kazenska ovadba zavrţena, ker ravnanje mladoletnika ni vsebovalo vseh
elementov kaznivega dejanja. Oškodovanka še ni imela 15 let, vendar se je kljub temu,
skladno z romskim naĉinom ţivljenja, odloĉila ţiveti z mladoletnim fantom, ki je bil star
šestnajst let, torej je bilo med njima eno leto in pol starostne razlike. To je v skladu s KZ RS
(2003) pomenilo, da ni bil izpolnjen bistveni element in s tem pogoj za obstoj oĉitanega
kaznivega dejanja.
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Tabela 37: Primeri, v katerih so bili osumljenci mladoletniki
Številka primera

47

56

63

Moški

Moški

Moški

Moški

15

10

17

13

16

18

13

18

18

16

Ţenski

Moški

Ţenski

Ţenski

4

3

4

7

14

15

6

6

5

12

14

Sostanovalec

Brat

Sosed

Brat

Ţrtvin "fant"

Kraj

Skupna spalnica

Spalnica ţrtve in
spalnica osumlj.

Gozd

Spalnica ţrtve in
spalnica osumlj.

Spalnica
osumljenca

Okolje

Institucionalno

Domaĉe

Brat
Brat
Dnevna soba (ki je
tudi spalnica),
kopalnica
Domaĉe

Javno

Domaĉe

Domaĉe

Prijavitelj

Zavod

CSD

CSD

Mati

Šola

Oĉe

Razkritelj

Zavod

Starši

Ţrtev

Babica

Šola

Oĉe

Priznanje

Da

Da

Da

Ne

Da, delno

Da

VU-nadzor
CSD

VU-nadzor CSD+PS

Zavrţena ovadba

Otrok je o
zlorabi
povedal
babici.

Ţrtev je oseba s
posebnimi potrebami;
oba, ţrtev in
osumljeni, sta brat in
sestra, ki ţivita pri
krušnih starših.

Ţrtev se je
prostovoljno
odloĉila, da se
preseli k fantu v
romsko naselje.

Spol
Ob
zaĉetku
Starost
Po
prijavi
Spol
Ob
zaĉetku
Starost
Ob
prijavi
Relacija

Osumljenec

Ţrtev

26

30

Moški

Moški

Moški

14

15

14

17

Moški

Ţenski

14

Zaključek primera

VU*-PS**

VU-nadzor
CSD+NVO***

Opombe

Osumljeni in ţrtev
sta osebi s
posebnimi
potrebami.

Osumljeni je pred
leti zlorabljal tudi
drugo sestro,
vendar prijava ni
bila podana.

33

VUnadz.
CSD+PS

Policijsko
poroĉilo

Ista ţrtev, osumljenca
njena starejša brata.

* VU-vzgojni ukrep VU-vzgojni ukrep
** PS – psihološka svetovalnica
*** NVO – vkljuĉitev program nevladne organizacije
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6.3.1 Predhodna viktimiziranost osumljenca
V štirih primerih (6 %, n=70) je bil v spisih podatek o predhodni viktimiziranosti.129 V
primeru št. 32130 je osumljenka izjavila, da jo je spolno nadlegoval oče njenega
moža, zato je moža, ki ji ni verjel, in otroke tudi zapustila. 131 V primeru št. 29132 je
bila mati triletne žrtve v otroštvu zanemarjena ter fizično in psihično trpinčena. V
primeru št. 38133 je osumljeni v razgovoru povedal, da ga je v otroštvu zlorabljal
oče. V primeru št. 12134 je osumljenec (povratnik) navajal, da je v otroštvu oče 135 z
njim grobo ravnal, zaradi česar naj bi v odraslem obdobju imel psihične težave.
Drugi svoje lastne viktimizacije niso omenjali kot vzroka, da so sami izvršili kaznivo
dejanje. Podrobnejši podatki o predhodni viktimizaciji osumljencev niso bili
dostopni.

6.3.2 Delitev osumljencev glede na tipologijo storilcev spolnih zlorab
otrok
45 % (n=62) vseh osumljencev je bilo priloţnostnih, 32 % (n=62) situacijskih in 19 %
(n=62) preferenĉnih (slika 6). Ţenske osumljenke so bile vse oznaĉene kot situacijske.

129

Pomeni viktimizacijo, ki jo je osumljenec doţivel v otroštvu.
Zoper osumljenko je bila podana prijava, da je v prisotnosti hĉerke spolno obĉevala s
svojim novim partnerjem in hĉerko uĉila, kako se spolno obĉutje, ter dopustila, da je
osumljenec hĉerko otipaval po spolovilu.
131
Zoper osumljenko je bila na ODT vloţena tudi kazenska ovadba zaradi zanemarjanja
mladoletne osebe.
132
V tem primeru sta ţrtev istoĉasno zlorabljali mati in njena intimna partnerka.
133
Osumljeni je z roko otipaval svojo hĉerko po spolovilu, do nje je bil veĉkrat tudi psihiĉno in
fiziĉno nasilen.
134
Osumljenec je storil veĉ kaznivih dejanj spolnega napada zoper razliĉne ţrtve. Spolno je
napadel deklico, staro 11 let, ki jo je dvignil v zrak in jo otipaval po intimnih predelih, ter veĉ
ţrtev, ki so bile starejše od petnajst let, vendar mladoletne. Pri slednjih je svoja dejanja tudi
stopnjeval.
135
Oĉe je izvedencu napisal pismo, v katerem je opisal odrašĉanje svojega sina ter z
negativnimi izkušnjami, ki jih je njegov sin doţivljal s strani sošolcev, prijateljev in deklet,
poskušal pojasniti spolne deviacije svojega sina. Izvedenca je prosil, da sinu odredi
zdravljenje.
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Mešani
3%

Preferenčni
20%
Priloţnostni
45%

Situacijski
32%

Slika 6: Tipologija osumljencev

V dveh primerih ni bila mogoĉa razmejitev med priloţnostnim in situacijskim tipom
zaradi pomanjkanja podatkov. V teh primerih sta osumljenca delovala razliĉno. V
primeru št. 7 je osumljenec za spolno zlorabo izrabil priložnosti, ko je bil sam z
žrtvijo, hkrati pa je za spolno zlorabo izrabil situacije, ko je za otroka skrbel. V
primeru št. 45 je osumljenec prvo žrtev zlorabil priložnostno, naslednje pa je
pridobival preferenčno, saj je namerno vzpostavljal stike s fanti, ki jih je nato
spolno zlorabil in s podkupovanjem dosegel njihovo molčečnost.
Storitev kaznivega dejanja je bila naĉrtovana v 30 % (21, n=70) primerov. Z
binomskim neparametriĉnim testom (testom deleţev) smo ugotovili, da je P-vrednost
0,0005, kar pri stopnji znaĉilnosti α=0,01 pomeni, da je manjši deleţ spolnih zlorab
izveden naĉrtno (tabela 38).
Tabela 38: Naĉrtno izvedene spolne zlorabe otrok
Načrtovana spolna zloraba

n

%

Da

21

,30

Ne

49

,70

70

1,00

Skupaj
*P<0,01
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P-vrednost
0,0005*

Svoja dejanja so naĉrtovali vsi preferenĉni osumljenci, 11 % (n=28) priloţnostnih
osumljencev, 20 % (n=20) situacijskih osumljencev in oba osumljenca, ki sta delovala
najprej priloţnostno, nato pa situacijsko oziroma preferenĉno.
Osumljenci, ki so delovali naĉrtno, so v 30 % (n=23) ţrtve podkupili s sladkarijami,
pijaĉo, darili136 in s prepovedano drogo. V 13 % (n=23) so se namerno zadrţevali na
krajih, kjer se obiĉajno zadrţujejo otroci (na igrišĉih, sankališĉih, drsališĉih, pred
trgovino, med bloki, na ulici ipd.). V 9 % (n=23) so ustvarili situacijo, da so bili z
otrokom sami.
V primeru št. 50 je osumljenec odhajal v hotelsko sobo, ki jo je najel za
»popoldanski počitek«, z žrtvijo in njeno materjo. Ostala dejanja, ki nakazujejo
naĉrtnost osumljencev, so razvidna iz tabele 39.

136

V primeru št. 6 se je priprava na spolno zlorabo zaĉela veĉ kot leto pred dejanjem.
Osumljenec si je ţrtvino naklonjenost pridobival z darili, ki ji jih je prinašal, ko je prihajal na
obisk k njenim staršem.
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Tabela 39: Dejanja, ki nakazujejo naĉrtnost osumljencev
Načrtno delovanje

n

%

7

30,4

3

13,0

Ustvarjanje situacije, da je bil sam z otrokom

2

8,7

Vzpostavljanje prijateljskega odnosa z ţrtvijo
Zlorabljanje ţrtve v noĉnem ĉasu, ko je vedel, da je v zavodu manj
nadzora138
K ţrtvi se je pripeljal z avtom, ki je bil tudi kraj dejanja 139

2

8,7

1

4,3

1

4,3

1

4,3

1

4,3

Laţno predstavljanje zaradi vzpostavitve zaupanja 142

1

4,3

Prostituiranje lastnih otrok

1

4,3

1

4,3

1

4,3

1

4,3

23

100,0

Podkupovanje ţrtev
Zadrţevanje na krajih, kjer je lahko priĉakoval, da se zadrţujejo deklice

Spraševanje za e-naslov ţrtve

140

Sledenje ţrtvi z avtomobilom, ĉakanje in razkazovanje

Izbiranje partnerke z majhnim otrokom

141

143

Na bazen je nosil kamero, s katero je snemal gole otroke

144

Opravljanje dela, ki omogoĉa stik z otroki (uĉitelj plavanja in plesa)
Skupaj

137

144

137

V primeru št. 10 se je osumljenec razkazoval (ugotovljena je bila motnja ekshibicionizma)
pred deklicami. Deklice je opazoval in dejanje storil le, kadar v bliţini ni bilo odraslih oseb.
Ţrtvam se je razkazoval pred trgovino, na sankališĉu, med bloki, na ulici, na drsališĉu ipd.
138
V primeru št. 26 je osumljenec poznal rutino vzgojiteljev in ţrtev spolno zlorabljal v
noĉnem ĉasu, ko je v zavodu manj nadzora.
139
V primeru št. 1 se je osumljenec na zmenek z ţrtvijo pripeljal z vozilom, ĉeprav zanj še ni
imel vozniškega izpita. Vozilo je bilo tudi kraj storitve spolne zlorabe.
140
V primeru št. 4 je uĉitelj od uĉenke pridobil e-naslov, na katerega ji je nato poslal gradivo s
spolno vsebino.
141
V primeru št. 11 je osumljenec ţrtvi najprej sledil, nato pa jo priĉakal in ji razkazoval
spolni ud.
142
V primeru št. 15 se je osumljenec ţrtvam predstavil z laţno identiteto. S pretvezo, da je
policist oziroma novinar, jih je odpeljal na samoten kraj in jih spolno zlorabil. Na naĉrtnost
kaţe tudi podatek, da je osumljenec poznal ime ene izmed ţrtev. Iz tega lahko sklepamo, da
je osumljenec ţe pred izvršitvijo kaznivega dejanja pridobil podatke o ţrtvi. Osumljenec je
storil veĉ kaznivih dejanj na razliĉnih krajih, z razliĉnimi pristopi do ţrtev. V enem primeru je
deklici priĉakal na hodniku stanovanjskega bloka in se jima predstavil kot delavec televizije.
Ponudil jima je pomoĉ pri nastopanju na televiziji in s pretvezo, da mora nekam poklicati,
vstopil v stanovanje, kjer je stanovala ena izmed deklic. Deklici je nato spolno zlorabil.
143
V primeru št. 39 je osumljenec, ki je bil ţe predkaznovan zaradi spolne zlorabe 4-letne
deklice, vzpostavil partnersko zvezo z ţensko, ki je imela 4-letno hĉerko. Njegov odnos do
otrok (v enem izmed izvedenskih mnenj so bila ugotovljena pedofilska nagnjena) lahko
nakazuje, da je namenoma iskal zvezo z ţensko, ki je imela majhno deklico, ki jo je nato
spolno zlorabil.
144
V primeru št. 62 na naĉrtnost nakazuje dejstvo, da je osumljeni na bazen nosil kamero, s
katero je nato snemal gole otroke med tuširanjem.
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6.3.3 Spolne deviacije osumljencev oziroma obdolţencev
Pedofilska nagnjenja je izvedenec potrdil v dveh primerih. V primeru št. 12 je
ugotovil, da je obdolženčevo čustvovanje nezrelo, na stopnji majhnega otroka,
zoženo in zavrto, tako v odnosu do sebe kot do drugih, ter da gre pri njem za motnje
na spolnem področju v smislu motenj spolne preference, prisotni so tudi znaki
pedofilskih nagnjenj.145 V primeru 39146 sta za obdolženca bili izdelani izvedenski
mnenji. Prvi izvedenec je ugotovil, da obdolženi deluje manj zrelo, včasih
infantilno, vendar je sposoben verodostojno reproducirati obravnavane dogodke.
Izvedenec je na podlagi pregleda obdolženega zaključil, da je njegovo vedenje do
partnerke in njenih otrok precej podobno vedenju osebe s pedofilskimi nagnjenji.
Drugi izvedenec pri obdolžencu ni ugotovil značilnosti pedofilije ali znakov, ki bi
nakazovali druge motnje na erotično seksualnem področju doživljanja. Navedel je,
da je obdolženčeva spolnost v skladu z njegovim splošnim psihosocialnim
funkcioniranjem147 bolj preprosta, nekako naivna, neposredna, neagresivna. V
odnosu z odraslo žensko je bolj pasiven, neagresiven. Izvedenec je zaključil, da bi
bilo mogoče, če je do kaznivega dejanja prišlo v celoti ali delno, to glede na
obdolženčevo psihosocialno funkcioniranje razumeti kot naiven poskus zanj
vznemirljive igre. Do žrtve naj bi se obdolženec vedel bolj kot do mlajše sestrice.148
V treh primerih podatki kaţejo veliko verjetnost, da ima obdolţenec pedofilska
nagnjenja, ĉeprav jih izvedenec ni potrdil. V primeru št. 53149 na pedofilska
nagnjenja kažejo dejstva, da je osumljeni še vedno živel z mamo, da ni podatkov o
njegovih intimnih stikih z odraslimi in da je spolno zlorabljal otroke že v prejšnji
145

Primer se je zakljuĉil s pogojno obsodbo, pri ĉemer varnostni ukrep obveznega
psihiatriĉnega zdravljenja v psihiatriĉni ustanovi, ki ga je predlagal izvedenec, ni bil izreĉen.
146
V tem primeru je obdolţenec v dnevni sobi med gledanjem televizije spolno zlorabljal svojo
4-letno pastorko (hĉerko svoje zunajzakonske partnerke). Obdolţenec je za zlorabe vedno
izkoristil trenutke, ko otrokove matere in njenega starejšega bratca ni bilo doma ali pa sta
bila v drugi sobi.
147
Izvedenec je pri obdolţencu ugotovil blaţjo psihoorgansko prizadetost, ki najverjetneje
izvira iz moţganske poškodbe ob porodu, manifestira pa se s splošno neprilagodljivostjo
vedenja, togostjo mišljenja in kratkoroĉnimi izvršitvenimi funkcijami.
148
Primer se je zakljuĉil z odstopom toţilca od primera, ĉeprav so pri ginekološkem pregledu
deklice ugotovili, da je vhod noţnice jasno viden, kar pri tako majhnih deklicah ni obiĉajno,
oziroma je zelo redko in zaradi tega obstaja moţnost, da je bila spolno zlorabljena. Razlog za
odstop je toţilec utemeljil z drugim izvedenskim mnenjem, v katerem je izvedenec zapisal,
da ĉetudi je do kaznivega dejanja prišlo, obdolţenec ni bil sposoben razumeti, kaj se je
dogajalo. To pomeni, da je bil obtoţenec v ĉasu storitve oĉitanega kaznivega dejanja v stanju
neprištevnosti.
149
V tem primeru je obdolţeni plaĉeval spolne usluge dvema osnovnošolcema (starima 8 in 9
let ob zaĉetku zlorabe), ki sta izhajala iz neurejenih druţin, bila brez starševskega nadzora in
ţivela v pomanjkanju materialnih dobrin.
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osnovni šoli, kjer je delal. Vsa dejanja je sicer odločno zanikal, vendar ga je sodišče
spoznalo za krivega in ga obsodilo z zaporno kaznijo v višini 14 let. V primeru št.
62150 je osumljenec zanikal, da bi ob posnetkih golih otrok doživljal spolno
vznemirjenje in zavestno zadovoljitev svoje spolne želje, vendar si je njegova
dejanja težko razložiti z drugačnimi motivi. Osumljenec je bil samski, podatki o
njegovih intimnih zvezah niso bili dostopni, število žrtev in material, ki ga je zbiral
(posnetki golih otrok, ki se osredotočajo na spolovila otrok), pa lahko kažejo na to,
da ima osumljeni pedofilska nagnjenja. Sodišče ga je spoznano za krivega in ga
obsodilo na 17 mesecev zaporne kazni. V primeru št. 55 pa je bil pogojno obsojen
župnik, ki je spolno nadlegoval več deklic, starih od 7 do 14 let. Izvedenec ni potrdil
pedofilskih nagnjenj, vendar način izbora žrtev in dejstvo, da obdolženi zanika
intimne stike z odraslimi osebami, lahko to nakazujejo.
V primeru št. 10 je bila pri 24-letnem obdolžencu151 ugotovljena motnja
ekshibicionizma. Osumljenec je pred več deklicami razkazoval svoj spolni ud in se
pri tem otipaval. Deklice si je izbiral zato, ker je pri njih bolj verjetno pričakovati
odziv v smislu velikega presenečenja, gnusa in strahu. Za obdolženca sta bili v
kazenskem postopku narejeni izvedenski mnenji. V prvem je izvedenec ugotovil, da
obdolženčeva čustvena zrelost močno zaostaja za kronološko starostjo in ne presega
čustvene razvitosti otrok, mlajših od 14 let. Drugi izvedenec je ugotovil motnjo
ekshibicionizma. Ugotovil je, da obdolženec pri svojih dejanjih ni bil nevaren in tudi
v prihodnje ne bo nevaren v smislu, da bi deklice skušal nagovarjati ali jih prisiliti v
konkreten spolni odnos.152
Obdolţenca, za katera so bila potrjena pedofilska nagnjenja, in obdolţenci, za katere
lahko sklepamo, da imajo pedofilska nagnjenja, so delovali naĉrtno. Vse lahko
uvršĉamo tudi med preferenĉni tip storilcev, razen obdolţenca v primeru št. 55, ki ga
uvrščamo med priložnostni tip, saj je deklice spolno zlorabljal takrat, ko se mu je za
to ponudila priložnost.

150

Osumljeni je kot uĉitelj plavanja in plesa veĉkrat spolno zlorabil veĉ fantkov, starih med 6
in 13 let. Otroke, mlajše od 6 let, ki obiskujejo vrtec, je med teĉajem tudi veĉkrat snemal
gole in jih gole stiskal v naroĉju.
151
Ob prijavi je ţivel v zunajzakonski skupnosti z ţensko, ki je tako kot on imela zniţane
sposobnosti.
152
Drugi izvedenec je predlagal, da se obdolţencu izreĉe ukrep obveznega zdravljenja
odvisnosti od alkohola in tablet v bolnišniĉnem okolju (bolnišniĉni del zdravljenja ponavadi
traja 3 mesece, od tega 1 mesec v bolnišnici brez izhodov, ostali del pa praviloma z izhodi v
domaĉe okolje). Celotna obravnava naj bi trajala do dve leti. Primer se je konĉal s pogojno
obsodbo in izrekom varnostnega ukrepa obveznega zdravljenja alkoholikov.
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6.3.4 Predhodna kaznovanost in povratništvo
V 7 analiziranih primerih (10 %, n=70) so bili osumljenci povratniki. V 8 primerih (11
%, n=70) so bili predhodno kaznovani zaradi drugih kaznivih dejanj, in sicer v 4
primerih (50 %, n=8) zaradi premoţenjske kriminalitete, v 2 (25 %, n=8) zaradi
spolnega nasilja nad osebo, starejšo od 15 let, in v 2 primerih (25 %, n=8) zaradi
drugih kaznivih dejanj.
Vsi povratniki so kaznivo dejanje storili naĉrtno. Zaradi naĉina storitve kaznivega
dejanja jih uvršĉamo tudi med preferenĉni tip storilcev.

6.3.5 Priznanje kaznivega dejanja
V predkazenskem postopku je kaznivo dejanje priznalo 19 % (13, n=69) osumljenih;
od tega jih je v kazenskem postopku priznanje ohranilo 62 % (8, n=13), eden pa je
kaznivo dejanje priznal šele v kazenskem postopku. V primeru št. 1 je tožilec
odstopil od pregona, v primeru št. 63 je bila kazenska ovadba zavržena. V treh
primerih (36, 39 in 58) so osumljenci v predkazenskem postopku dejanje priznali, v
kazenskem postopku, na zaslišanju in na glavni obravnavi pa dejanje zanikali. V
primeru št. 6 je obtoţeni dejanje v predkazenskem postopku zanikal, v kasnejših
fazah postopka pa je svojo izjavo spremenil in krivdo skušal zvaliti na ţrtev.
Zagovarjal se je, da sta z ţrtvijo ţe veĉ kot tri mesece par.
Od osmih primerov, v katerih so osumljenci oziroma obtoţenci dejanje priznali in
priznanje ohranili ves ĉas postopka, so v štirih kaznivo dejanje storili mladoletniki.
Dva od teh sta dejanje priznala le delno, kar pomeni, da sta priznala storitev,
poskušala pa sta dejanje omiliti in nista priznala nekaterih oblik, o katerih je
poroĉala ţrtev. Prav tako sta poskušala v postopku prikazati, da se je zloraba zgodila
le nekajkrat, ĉeprav je ţrtev poroĉala o veĉji intenziteti.
V štirih primerih, v katerih so kazniva dejanja priznali polnoletni storilci, je v dveh
šlo za obdolţenca, ki sta spolno napadla veĉ ţrtev. V primeru št. 10 je obdolženi v
predkazenskem postopku priznal, da se je razkazoval pred deklicami, nato je
dejanja v kazenskem postopku zanikal in kasneje znova priznal. V primeru št. 12 je
obdolženec spolno nadlegoval in otipaval deklico, mlajšo od petnajst let, in več
mladoletnih žrtev. Obdolženec v primeru št. 10 in obdolženec v primeru št. 12 sta
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dejanja obžalovala in med pregledom pri izvedencu prosila za terapevtsko
obravnavo, ki jo je kasneje predlagal tudi izvedenec. V primeru št. 12 je bilo v
kazenskem postopku kaznivo dejanje spolnega napada na osebo, mlajšo od petnajst
let, prekvalificirano v kaznivo dejanje grdega ravnanja po prvem odstavku 146. člena
KZ. Obtožencu je bila izrečena pogojna obsodba, brez varnostnega ukrepa
psihiatrične obravnave, četudi je za to sam prosil, predlagal pa ga je tudi izvedenec
v svojem izvedenskem mnenju. V primeru št. 10 pa je bila izrečena pogojna obsodba
z varnostnim ukrepom obveznega zdravljenja alkoholikov. V dveh primerih sta
obdolţenca ves ĉas postopka dejanje priznala, tako je bil v primeru št. 2 obtoženi
pogojno obsojen, v primeru št. 42 pa se je primer končal z obsodilno sodbo in 2letno zaporno kaznijo.153
S Hi-kvadrat testom smo ugotovili, da je P-vrednost 0,424, kar je veĉje od α=0,05,
tako nismo ugotovili odvisnosti med obtoţenĉevim priznanjem in rezultatom sojenja
(tabela 40). Iz tega izhaja, da obtoţenĉevo priznanje ne vpliva pomembno na
rezultat sojenja.
Tabela 40: Priznanje obtoţencev v obsodilnih sodbah

Priznanje
obtoţenca

Obsodilne sodbe
Da

Ne

Skupaj

DF**

PF***

DF

PF

DF

PF

Da

4*

3,0****

4

5,0

8

8,0

Ne

22

23,0

40

39,0

62 62,0

Skupaj

26

26,0

44

44,0

70 70,0

Pearsonov
P-vrednost
hi-kvadrat

,640

,424

*To so primeri, ko so dejanje priznali mladoletniki in jim je bil izreĉen vzgojni ukrep.
**Dejanska frekvenca
***Priĉakovana frekvenca
****Priĉakovana frekvenca je v tem primeru manjša od 5, kar moramo upoštevati pri
veljavnosti in interpretaciji testa, saj je pogoj za najveĉjo zanesljivost testa, da so vse
priĉakovane frekvence veĉje od 5. »Ĉe to ni izpolnjeno, zdruţujemo vrstice in stolpce, da
dobimo veĉje frekvence, kar pa potem zmanjša število prostostnih stopenj« (Jesenko, 2001:
258). To v našem primeru ni mogoĉe, saj imamo le 2x2 tabelo.
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V tem primeru je prišlo do prijave po 14 letih od storitve prve spolne zlorabe. Po prijavi je
oĉe priznal spolni napad na hĉerko in dejanje obţaloval. V postopku je ţrtev poskušala
prekiniti sodni proces in na toţilstvo poleg matere pisala prošnje, da se sodni postopek zoper
oĉeta ustavi, ker mu je ţal, prav tako je navedla, da znova ţivi doma in da je oĉe edini, ki
dobiva meseĉni dohodek.
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Obtoţeni so spremenili svojo izjavo v primerih št. 36, 39 in 58. V primeru št. 36154 je
osumljeni (povratnik) v predkazenskem postopku svoje dejanje priznal, na prvem
zaslišanju pa o primeru ni hotel govoriti in se je branil z molkom oziroma je med
branjem obtožnice dobil napad tresavice. Na drugem zaslišanju je vsa očitana
dejanja zanikal.155 Po predložitvi materialnih dokazov je na zaslišanjih poskušal
razložiti nekatere sledove.156 Primer se je končal z obsodilno sodbo in 4-letno
zaporno kaznijo. V primeru št. 39 je osumljeni (povratnik) kaznivo dejanje v
predkazenskem postopku priznal. Dejanje je opisal in povedal, da je žrtev nekoč, ko
je prišla k njemu v naročje, da bi jo malo pestoval, sprva božal po laseh in po hrbtu,
nato pa je z roko segel pod njena oblačila in jo božal še po »luliki«. Zakaj je to
naredil, ni znal povedati. Dogodka naj bi se slabo spominjal, vzrok so morda
vitaminske tablete, ki mu jih je takratna partnerka (žrtvina mati) prinesla od
zdravnika. To je naredil le enkrat, žrtev ob tem ni ničesar rekla, niti ni jokala. Ko jo
je nehal božati, je deklica odšla v svojo sobo in se igrala. Povedal je še, da mu je
žal, da je pastorko otipaval in da tega ne bo nikoli več naredil. V kazenskem
postopku je dejanje zanikal in trdil, da do njega ni moglo priti. Primer se je končal z
odstopom tožilke, saj je drugi izvedenec ugotovil, da je bil obtoženi v času dejanja
neprišteven. V primeru št. 58157 je osumljenec v predkazenskem postopku navedel,
da ga je policija obravnavala zaradi pitja alkohola, da je bil v družini nasilen in da
je nadlegoval hčerko bivše žene. Kasneje je v postopku vsa očitana dejanja zanikal in
trdil, da dejanj ni storil in da tudi ni res, da bi kdaj s kom fizično obračunaval, mu
grozil ali vpil nanj. Zanikal je tudi, da bi kakorkoli otipaval ali imel kakršnakoli
spolna dejanja s hčerko svoje bivše partnerke. Primer se je končal s pogojno
obsodbo, pri kateri so bili ključni dokazi, ki jih je sodišče pridobilo, izpovedbe
zaslišanih prič, pri čemer je hčerino izpoved potrdila materina izpovedba.
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Osumljeni je imel z ţrtvijo veĉkratne spolne odnose. Z njo je komuniciral tudi po telefonu
in ji pisal sms sporoĉila. Ţrtev mu je na to odgovarjala. Po prijavi so se stiki med
osumljencem in ţrtvijo nadaljevali, ĉeprav je bil zoper njega izdan ukrep prepovedi
pribliţevanja.
155
Spolno zlorabo je na zaĉetku zanikala tudi ţrtev, ki ji je obdolţeni kupoval razliĉna darila in
ji nudil materialno ugodje. Kasneje je v postopku povedala, da je na zaĉetku lagala in da je z
obdolţenim imela intimno zvezo.
156
Pri hišni preiskavi so namreĉ našli njegove spodnjice, na katerih je bila kri ţrtve. Te
sledove je poskušal pojasniti s prijateljskim odnosom med njima. Ko sta bila nekoĉ skupaj
zunaj, naj bi se ţrtev po opravljeni mali potrebi obrisala z njegovimi spodnjicami. Ker je
imela ravno takrat menstruacijo, naj bi na spodnjicah ostala njena kri.
157
V tem primeru je bil osumljenec veĉkrat fiziĉno nasilen do ţrtve in njene matere. Ţrtev je
tudi spolno nadlegoval. Pri tem jo je z roko veĉkrat potrepljal po zadnjici ter jo nato z roko
preko majice priĉel otipavati po prsih.
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6.4 Izvedena preiskovalna dejanja in dokazovanje
Najpogostejše preiskovalno dejanje je bilo zbiranje obvestil od drugih oseb, ki je bilo
izvedeno v 90 % (n=70) primerov. Razgovor z otrokom je bil v predkazenskem
postopku opravljen v 59 primerih oziroma v 84 % (n=70). Ogled kraja kaznivega
dejanja in hišna preiskava sta bila manj pogosta.

6.4.1 Razgovor z otrokom
Ţrtve so sum spolne zlorabe potrdile s svojo izjavo v 51 primerih oziroma v 73 %
(n=70). V enem primeru so bili v spisu podatki, da je bil razgovor z otrokom sneman.
V treh od petih primerov je otrok prepoznal osumljenca po fotografijah. V primeru
št. 12 je bila opravljena tudi sodna prepoznava, vendar žrtev in priča nista
prepoznali osumljenca. V primeru št. 15 predvidena sodna prepoznava ni bila
izvedena zaradi varovanja mladoletnih žrtev in rezultatov DNK. V tem primeru so
žrtve osumljenca prepoznale tudi po fotografijah. Kot dokaz so bili uporabljeni tudi
video posnetki kamere v podhodu, kjer se je osumljenec pogovarjal z eno izmed
žrtev.
V štirih primerih so bile pri razgovoru uporabljene anatomske lutke, v štirih pa so
otroci narisali risbo, ki je prikazovala spolne organe.158
Najpogostejši izrazi, ki so jih otroci uporabljali pri opisovanju zlorabe, so bili
»lulica«, »lulika« in »lulek«. V primeru št. 7 je deklica opisala očetov spolni ud in
dejala, da je imel »debelega in kratkega luleka«, v primeru št. 12 je deklica
povedala, da ji je osumljeni rekel, če mu pokaže »prdico« in »pergico«. V primeru
št. 16 je deklica očetovo spolovilo poimenovala pujsek in povedala, da »očitov
pujsek smrdi, da ji ga je dal na usta, pri čemer je bruhala in da ji je oči dejal, da
naj pljuva na pujska, kar je tudi storila, nato pa je pujsek pljuval njo«. V primeru
št. 31 je deček dejal, da »ati vsako jutro nag hopsa po mamici in da si luleka tudi
drka«. V primeru št. 37 je deklica govorila o pornografskih filmih, ki ji jih je
prikazoval osumljeni. Rekla je, da sta na »TV bile dve nage ženske, ki so se lizale.
Potem so si papale tudi lulice. Tudi en mož je bil, je papal kri iz lulice. Je papal
158

V primeru št. 54 je devetletna deklica narisala ţenski spolni organ. Ko so jo vprašali, kaj ta
risba pomeni, je povedala, da je to prerisala iz knjige o spolnosti, ki jo ima doma. V tem
primeru je deklica spolno zlorabo strica zanikala in le na hitro pokazala, kako se jo je storilec
dotikal preko ramen do trebuha. Sum spolne zlorabe je podala njena mati. Primer se je
zakljuĉil s sklepom o ustavitvi.
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lulico in potem sma se s stricem igrala isto«. V primeru št. 43 je deklica svoje
spolovilo imenovala »kožušček« in dejala, da »jo ata po kožuščku prijema«. V
primeru št. 47 je deček povedal, da je moral osumljenca prijeti za spolni ud in da
»ima velikega«. V primeru št. 67 pa je deklica ob opisu pornografske revije dejala,
da je »stric ležal, teta pa poleg klečala in imela lulčka v ustih«.

6.4.2 Ogled kraja kaznivega dejanja
Ogled kraja dejanja je bil opravljen v treh primerih oziroma v 4 % (n=70). V primeru
št. 2 so policisti pri ogledu zasegli rokopis pisma, ki ga je osumljeni pisal žrtvi, v
primeru št. 6 so opravili ogled kraja na neurejenem parkirišču, kjer naj bi žrtev na
tla izpljunila semensko tekočino, ter ogled vozila, kjer se je zgodila spolna zloraba.
Pri ogledu so na kraju, ki jim ga je pokazala žrtev, našli prozorno snov, podobno
slini. Sled so zavarovali in poslali v forenzični laboratorij. Pri ogledu vozila so na
sedežih našli sramne dlake in jih poslali v analizo v forenzični laboratorij. Analiza
najdenih sledov je potrdila, da je sled, najdena na parkirišču, mešanica sperme
obdolženega in bioloških sledov žrtve, najdene sramne dlake pa so osumljenčeve. V
primeru št. 15159 so policisti zavarovali oblačila žrtve, na katerih so bili
osumljenčevi sledovi, ter cigaretne ogorke, ki so jih našli na enem izmed krajev
kaznivih dejanj. Preiskava sledi sperme je potrdila, da je osumljenčeva. Prav tako so
na spornem cigaretnem ogorku potrdili, da je biološka sled osumljenčeva, njegova je
bila tudi sramna dlaka, ki je bila najdena v stanovanju ene izmed žrtev. Bioloških
sledov najprej niso povezali z imenom in priimkom obdolženca, so pa ugotovili, da se
povezujejo z različnimi primeri. Ko so kriminalisti poslali v analizo osumljenčev bris
ustne sluznice, so med seboj povezali več primerov.

6.4.3 Hišna preiskava
Pri osumljencih je bila hišna preiskava opravljena v 13 primerih oziroma v 19 %
(n=70), na njih so zasegli oblaĉila (jakne, hlaĉe, spodnjice in druga oblaĉila
osumljencev in ţrtev), predmete, ki so bili uporabljeni pri izvršitvi kaznivih dejanj
(npr. palico), fotografski film, zvezke, rokovnike, cigaretne ogorke,160 videokasete,
digitalne videokasete, avdio kasete, video trakove, bianko poštne kartice z akti otrok
in pornografske revije.
159

V tem primeru je osumljeni spolno zlorabil veĉ oseb, mlajših od petnajst let, zaradi ĉesar
so policisti opravili oglede veĉ krajev kaznivih dejanj.
160
V primeru št. 29 so kasneje ugotovili, da so cigaretni ogorki prepojeni z marihuano.
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V primeru št. 36 so zasegli dvoje spodnje hlače, ki so bile v predelu spolovila na
notranji strani umazane oziroma je bilo na njih opaziti sledove rdečkaste barve. Na
zaseženih spodnjicah naj bi bila žrtvina menstrualna kri, torej naj bi v času
menstruacije spolno občevala z osumljenim; to je potrdila tudi analiza forenzičnega
laboratorija. V primeru št. 40 so policisti pri hišni preiskavi osumljencu zasegli
pištolo, za katero ni imel dovoljenja, z njo je grozil žrtvi, da je sodelovala pri spolni
zlorabi, v primeru št. 58 pa puško z naboji, za katero osumljeni prav tako ni imel
dovoljenja.

6.4.4 Materialni dokazi
V predkazenskem postopku so bili materialni dokazi najdeni v 26 % (18, n=70)
primerov. Med njimi so bili najpogostejši (31 %, n=29) sledovi na oblaĉilih in
posteljnini (tabela 41). Od tega so bili v 44 % (n=9) zavarovani sledovi na oblaĉilih
ţrtve in v 33 % (n=9) sledovi na oblaĉilih osumljenca. Med biološkimi sledovi je šlo za
spermo in slino. V primeru št. 6 so našli mešanico sline in sperme, ki jo je po zlorabi
na tla izpljunila žrtev.
Tabela 41: Odkriti materialni dokazi
Materialni dokaz

n

%

Sledovi na oblaĉilih in posteljnini

9

31,0

Biološki sledovi

5

17,2

Znaki spolnega odnosa

4

13,8

2

6,9

2

6,9

7

24,1

29

100,0

Poškodbe in modrice
Predmeti, s katerimi je bilo izvršeno kaznivo dejanje
Drugi materialni dokazi

162

Skupaj

161

6.5 Zaključek primerov
V predkazenskem postopku je bila kazenska ovadba zoper osumljence podana v 72 %
(n=72) primerov.163 V 28 % (n=72) je bilo izdelano poroĉilo, v 2 primerih164 pa
kazenska ovadba in poroĉilo (tabela 42).
161

Oroţje in palica, s katero je bil otrok veĉkrat pretepen.
Posnetki golih otrok, pisma, ki sta si jih pisala osumljenec in ţrtev, in cigaretni ogorki.
163
V dveh primerih je bila kazenska ovadba podana zoper dva osumljenca oziroma osumljenki
hkrati.
164
V primeru št. 33 je bila podana kazenska ovadba zoper starejšega osumljenega brata in
poroĉilo policije zoper mlajšega osumljenega brata. V primeru št. 53 je bila kazenska ovadba
zoper osumljenca podana za spolni napad na dve osebi, mlajši od petnajst let, za kaznivo
dejanje prikazovanje, izdelava, posest in posredovanje pornografskega gradiva (2. odstavek
187. ĉlena KZ, 2004) pa poroĉilo.
162
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Tabela 42: Zakljuĉek primerov v predkazenskem postopku
Zaključek v predkazenskem postopku

n

%

Kazenska ovadba

52

72,2

Poroĉilo

20

27,8

Skupaj

72

100,0

V kazenskem postopku se je 50 % (n=52) primerov, zoper katere je bila podana
kazenska ovadba, konĉalo z obsodilno sodbo. V 2 primerih je bila podana kazenska
ovadba zoper neznanega storilca, vendar zadevi še nista zakljuĉeni, sta pa do
pridobitve morebitnih novih dokazov arhivirani, ker v kazenskem postopku ni bilo
mogoĉe pridobiti veĉ podatkov (slika 7). V enem primeru je bila kazenska ovadba
zavrţena.
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9

8

5

2

1

1

%

50,0

17,3

15,4

9,6

3,8

1,9

1,9

Slika 7: Zakljuĉek primerov v kazenskem postopku

6.5.1 Zavrţena kazenska ovadba
V primeru št. 63 je ODT kazensko ovadbo zavrgel, ker mladoletnikovo ravnanje ni
vsebovalo vseh elementov kaznivega dejanja. V tem primeru se je žrtev, ki še ni
dopolnila 15 let, v skladu z romskim načinom življenja odločila živeti z mladoletnim
fantom. K njemu je odšla prostovoljno, tako da se je brez vednosti staršev preselila
k njegovi družini. Med ţrtvijo in osumljencem je bilo eno leto in pol starostne
razlike, kar pomeni, da ni bil izpolnjen bistveni element in s tem pogoj za obstoj
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oĉitanega kaznivega dejanja, tj. oĉitno nesorazmerje med zrelostjo storilca in ţrtve.
Ker ni oĉitnega nesorazmerja, ki ga zahteva zakon, mladoletnik s svojim ravnanjem
ni izpolnil vseh zakonskih znakov navedenega kaznivega dejanja.
Spodaj navajamo nekaj znaĉilnosti primerov, ki so se zakljuĉili z obsodilno sodbo.
Podrobneje navajamo materialne dokaze, znaĉilnosti ţrtev in znaĉilnosti obsojencev.

6.5.2 Obsodilne sodbe
Med obsodilnimi sodbami je bila v 58 % (n=26) izreĉena kazen zapora, v 42 % (n=26)
pa pogojna obsodba. Vsi obsojeni so bili moški.

6.5.3 Izrečena kazen
Najvišja izreĉena kazen zapora je bila v primeru št. 15, in sicer 19,5 let. V primeru
št. 53 v višini 14 let, v primeru št. 18 pa 11 let. V drugih primerih so bile izreĉene
kazni zapora od 1 do 9 let. Povpreĉna izreĉena kazen zapora je bila 6,0 let (min=1,0
let, max=19,5 let). Število izreĉenih kazni zapora je prikazano na sliki 8.

50
45
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20
15
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5
0

Do 3 let

Od 3,1 do 5,0 let

Od 5,1 do 10,0 let

Nad 10 let

n

6

4

2

3

%

40

27

13

20

Slika 8: Izreĉena kazen zapora

V pogojnih obsodbah je bila najpogosteje, tj. v 36 % (n=11), doloĉena kazen zapora v
višini 8 mesecev; povpreĉna je bila 16,7 mesecev (min=5 mesecev, max=60
mesecev). Število doloĉenih zapornih kazni je prikazano v tabeli 43.
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Tabela 43: Doloĉena kazen zapora v pogojnih obsodbah
Določena kazen zapora (v letih)

n

%

Do 1 leta

5

45,5

Od 1,1 do 2,0 let

5

45,5

Od 2,1 do 3,0 let

0

0

Nad 3,0 leti

1

9,1

11

100,0

Skupaj

V pogojnih obsodbah kazen zapora ni bila izreĉena, ĉe obsojeni v doloĉeni preizkusni
dobi ni storil novega kaznivega dejanja.
V povpreĉju je bila doloĉena preizkusna doba 2,9 let (min=1,2 let, max=4,5 let), s
tem da je bila v 36 % (n=11) primerov doloĉena preizkusna doba 2 leti (tabela 44).
Tabela 44: Doloĉena preizkusna doba v pogojnih obsodbah
Določena preizkusna doba (v letih)

n

%

Do 1 leta

0

0

Od 1,1 do 2,0 let

5

45,5

Od 2,1 do 3,0 let

2

18,2

Nad 3,0 leti

4

36,4

11

100,0

Skupaj

6.5.4 Materialni in osebni dokazi v obsodilnih sodbah
V 50 % (n=26) obsodilnih sodb ni bilo materialnih dokazov. Najpogosteje najdeni
materialni dokazi so bili biološki sledovi, fiziĉne poškodbe otroka ter znaki na telesu
ţrtve (razširjen vstop v noţnico, znaki spolnega odnosa). Zelo pogosto so jih našli na
oblaĉilih ţrtve, v treh primerih tudi na kraju dejanja med opravljanjem ogleda.
S Hi-kvadrat testom smo ugotovili, da je P-vrednost 0,000, kar je manjše od α=0,001,
zato lahko potrdimo odvisnost med prisotnostjo materialnih dokazov in rezultatom
sojenja (tabela 45). Phi koeficient je 0,427 (statistiĉno znaĉilen pri P<0,001), kar
pomeni, da prisotnost materialnih dokazov vpliva na rezultat sojenja.
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Tabela 45: Materialni dokazi v obsodilnih sodbah
Obsodilne sodbe
Da

Materialni dokazi

Skupaj

Ne

DF*

PF**

DF

PF

DF

PF

Da

13

6,7

5

11,3

18

18,0

Ne

13

19,3

39

32,7

52

52,0

Skupaj
26
*Dejanska frekvenca

26,0

44

44,0

70

70,0

Pearsonov
hi-kvadrat

P-vrednost

12,771

0,000***

**Priĉakovana frekvenca
***P<0,001

Ugotavljali smo tudi razlike v prisotnosti materialnih dokazov pri obsodilnih sodbah z
izreĉeno kaznijo zapora in pogojno obsodbo. Prisotni so bili v 73 % (n=15) obsodb, pri
katerih je bila izreĉena kazen zapora, in v 18 % (n=11) pogojnih obsodb. Podatki
kaţejo, da so bili od 15 primerov, v katerih je bila v obsodilnih sodbah izreĉena kazen
zapora, v 11 (73 %) prisotni materialni dokazi. Z binomskim neparametriĉnim testom
(testom deleţev) smo ugotovili, da je P-vrednost 0,059, kar pri stopnji znaĉilnosti
α=0,05 pomeni, da v primerih, ki se konĉajo z obsodilno sodbo in izreĉeno kaznijo
zapora, materialni dokazi veĉinoma niso prisotni (tabela 46).
Tabela 46: Materialni dokazi v primerih, ki se konĉajo z obsodilno sodbo z izreĉeno kaznijo
zapora
Materialni dokazi

n

%

Da

11

,73

Ne

4

,27

26

1,00

Skupaj

P-vrednost
0,059

Pri pogojnih obsodbah v 9 (82 %) od 11 primerov, ki so se konĉali z izreĉeno pogojno
obsodbo, ni bilo materialnih dokazov. Prisotni so bili le v 2 (18 %) primerih. Z
binomskim neparametriĉnim testom (testom deleţev) smo ugotovili, da je P-vrednost
0,033, kar pri stopnji znaĉilnosti α=0,05 pomeni, da v veĉini primerov, ki se konĉajo s
pogojno sodbo, ni materialnih dokazov (tabela 47).
Tabela 47: Materialni dokazi v primerih, ki se konĉajo s pogojno obsodbo
Materialni dokazi

n

%

Da

2

,18

Ne

9

,82

11

1,00

Skupaj
*P<0,05
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P-vrednost
0,033*

Ugotavljali smo tudi, na kakšnih dokazih temeljijo kazenske ovadbe primerov, ki se
konĉajo z obsodilno sodbo. Z binomskim neparametriĉnim testom (testom deleţev)
smo ugotovili, da je P-vrednost 0,5, kar pri stopnji znaĉilnosti α=0,05 pomeni, da v
primerih, ki se konĉajo z obsodilno sodbo, kazenske ovadbe veĉinoma ne temeljijo na
materialnih dokazih (tabela 48).
Tabela 48: Materialni dokazi v primerih, ki se konĉajo z obsodilno sodbo
Materialni dokazi

n

%

Da

13

,50

Ne

13

,50

Skupaj

26

1,00

P-vrednost
0,5

Nadalje so podatki pokazali, da so bili od 44 (63 %) primerov, ki se niso konĉali z
obsodilno sodbo, materialni dokazi prisotni le v 5 (11 %), v 39 (89 %) primerih so bili
prisotni samo osebni dokazi. Z binomskim neparametriĉnim testom (testom deleţev)
smo ugotovili, da je P-vrednost 0,000, kar pri stopnji znaĉilnosti α=0,001 pomeni, da
kazenske ovadbe, ki se ne konĉajo z obsodilno sodbo, veĉinoma temeljijo le na
osebnih dokazih (tabela 49).
Tabela 49: Materialni dokazi v primerih, ki se ne konĉajo z obsodilno sodbo
Materialni dokazi

n

%

Da

5

,11

Ne

39

,89

Skupaj

44

1,00

P-vrednost
,000*

*P<0,001
V 30 % (21) primerov je bila med oblikami prisotna tudi penetracija, pri teh so
materialne dokaze našli v 12 primerih oziroma v 57 % (tabela 50 in tabela 51). Ti so
se v 83 % (n=12) konĉali z obsodilno sodbo; v 75 % (n=12) je bila izreĉena kazen
zapora, v enem primeru pa pogojna obsodba. Dva primera s prisotnostjo materialnih
dokazov pa sta se zakljuĉila z izdanim sklepom o zaustavitvi165 oziroma z zavrnjeno
obtoţbo.166
165

V primeru št. 1 je toţilec odstopil od pregona, ker pri izvršitvi kaznivega dejanja ni bilo
oĉitnega nesorazmerja med zrelostjo storilca in ţrtve. Zagovor in izpovedbe vseh zaslišanih so
pokazale, da sta bila obdolţenec in oškodovanka narazen 5 let, vendar so se vsi strinjali, da je
oškodovanka delovala dosti starejša, nikakor ji ne bi prisodili le 13 let. Vsem je delovala
povsem odraslo, takšno pa je bilo tudi njeno obnašanje. Na podlagi tega je ODT zakljuĉil, da
je bila njena zrelost skoraj enaka obdolţenĉevi, sama je tudi povedala, da ne bi mogla imeti
mlajšega fanta od 18 let, ker se ji zdijo preotroĉji. Zaradi teh okolišĉin in zaradi povsem
sporazumnega spolnega obĉevanja med fantom in dekletom je ODT zakljuĉil, da v
obdolţenĉevem ravnanju ni bilo vseh z zakonom doloĉenih znakov oĉitanega kaznivega
dejanja, saj med njima ni obstajalo oĉitano nesorazmerje v zrelosti.
166
V primeru št. 39 je bila obtoţba zavrnjena, ker je izvedenka ugotovila, da je bil obdolţeni v
ĉasu storitve oĉitanega kaznivega dejanja v stanju neprištevnosti.
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Primeri brez materialnih dokazov so se zakljuĉili z obsodilno obsodbo v 14 % (n=21), v
dveh primerih je bil izdan sklep o zaustavitvi,167 v enem je bilo podano poroĉilo,168 v
enem je bila kazenska ovadba zavrţena,169 v dveh primerih pa je bil mladoletnikoma
izreĉen vzgojni ukrep.
Tabela 50: Preglednica prisotnih materialnih dokazov in zakljuĉkov primerov s penetracijo
ţrtve
Št.

Penetracija
(0=ne, 1=da)
V vagino V anus Digitalna

Materialni dokazi

Zaključek primera

1.

1

0

0

DA

Kazen zapora

2.

0

1

0

DA

Kazen zapora

3.

0

1

0

DA

Kazen zapora

4.

1

0

0

DA

Kazen zapora

5.

1

0

0

DA

Kazen zapora

6.

1

0

0

DA

Kazen zapora

7.

1

0

1

DA

Kazen zapora

8.

0

0

1

DA

Kazen zapora

9.

0

1

0

DA

Kazen zapora

10.

1

0

0

NE

Kazen zapora

11.

1

0

0

DA

Pogojna obsodba

12.

0

0

1

NE

Pogojna obsodba

13.

1

0

0

NE

Pogojna obsodba

14.

0

1

0

NE

Poroĉilo

15.

1

0

0

DA

Sklep o ustavitvi

16.

0

0

1

NE

Sklep o ustavitvi

17.

1

0

0

NE

Sklep o ustavitvi

18.

0

1

0

NE

Vzgojni ukrep

19.

0

0

1

NE

Vzgojni ukrep

20.

0

0

1

DA

Zavrnjena obtoţba

21.

1

0

0

NE

Zavrţena kazenska ovadba

167

V primeru št. 37 je sodišĉe zaustavilo postopek, saj je bilo iz izvedenskega mnenja
razvidno, da pri otroku ni znakov posttravmatskega sindroma niti znakov travmatiĉne
seksualizacije, ki bi kazali na to, da je bila ţrtev spolnih zlorab. V primeru št. 68 pa je toţilec
odstopil od pregona, ker so podane okolišĉine izkljuĉevale kazensko odgovornost (dejanska
zmota).
168
V primeru št. 23 v preiskavi niso bili ugotovljeni elementi za obstoj kaznivega dejanja.
169
V primeru št. 63 je toţilec zavrgel kazensko ovadbo, ker ni bil izpolnjen bistveni element in
s tem pogoj za obstoj oĉitanega kaznivega dejanja, to je oĉitno nesorazmerje med zrelostjo
storilca in ţrtve.
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Tabela 51: Primeri s penetracijo ţrtev po zakljuĉkih primerov
Penetracija

Materialni dokazi

n

%

1

10

47,6

1

2

3

14,3

Vzgojni ukrep

0

2

2

9,5

Sklep o ustavitvi

1

2

3

14,3

Zavrnjena obtoţba

1

0

1

4,8

Zavrţena kazenska ovadba

0

1

1

4,8

Poroĉilo

0

1

1

4,8

Skupaj

12

9

21

100,0

Zaključek primerov

Da

Ne

Kazen zapora

9

Pogojna obsodba

Materialni dokazi so bili prisotni v 6 od 22 primerov oziroma v 27 % ţrtev, mlajših od
7 let. Od tega se je 6 (27 %) primerov konĉalo z obsodilno sodbo. V 48 (69 %)
primerih, ko so bile ţrtve starejše od 7 let, je bil deleţ obsodilnih sodb 42 % (20).
Ţrtve so bile sicer mlajše od 7 let v 31 % (n=70) vseh primerov.
V primerih, ki so se zakljuĉili z obsodilno sodbo, so bile ţrtve mlajše od 7 let v 23 %
(n=26). V dveh primerih je isti storilec istoĉasno spolno zlorabil veĉ ţrtev.
V primerih, kjer ni bilo materialnih dokazov, se jih je 18 % (n=17) z ţrtvami,
mlajšimi od 7 let, konĉalo z obsodilno sodbo. To pomeni 12 % (n=26) deleţ vseh
obsodilnih sodb.
Primeri s pridobljenimi materialnimi dokazi pa so se v 60 % (n=5) takih z ţrtvami,
mlajšimi od 7 let, konĉali z obsodilno sodbo. To pomeni prav tako 12 % (n=26) deleţ
vseh obsodilnih sodb.
Na podlagi raziskave, ki jo navajata De Jong in Rose (1991), smo ugotavljali vpliv
starosti ţrtve na rezultat sojenja. S Hi-kvadrat testom smo ugotovili, da je P-vrednost
0,247, torej pri stopnji α=0,05 ne moremo potrditi, da je deleţ obsodilnih sodb
manjši v primerih, ko so otroci mlajši od 7 let (tabela 52). V našem primeru torej
starost ţrtve ne vpliva na rezultat sojenja.
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Tabela 52: Obsodilne sodbe, pri katerih so ţrtve otroci, mlajši od 7 let
Obsodilne sodbe
Da

Ţrtve, mlajše od 7 let

Skupaj

Ne

DF*

PF**

DF

PF

DF

PF

Da

6

8,2

16

13,8

22

22,0

Ne

20

17,8

28

30,2

48

48,0

Skupaj

26

26,0

44

44,0

70

70,0

Pearsonov
hi-kvadrat

P-vrednost

1,339

,247

*Dejanska frekvenca
**Priĉakovana frekvenca

Kjer ni bilo materialnih dokazov, so obsodbe temeljile na otrokovi izpovedi (kljub
temu, da je obtoţeni dejanje zanikal), pri tem so bile pomembne uporabljene besede
(npr. »iz lulĉka je pritekel mleĉek«), njegovo ĉustveno stanje ob priĉanju in
ugotovitve izvedenca. Podatki kaţejo, da so ţrtve o spolni zlorabi spregovorile v 51
(76 %) primerih, od tega se je 26 (51 %) primerov konĉalo z obsodilno sodbo, kar
pomeni, da so ţrtve spregovorile o spolni zlorabi v vseh primerih, ki so se konĉali z
obsodilno sodbo (tabela 45). S Hi-kvadrat testom smo ugotovili, da je P-vrednost
0,000, kar je manjše od α=0,001, zato lahko potrdimo odvisnost med prisotnostjo
materialnih dokazov in rezultatom sojenja. Phi koeficient je -0,446 (statistiĉno
znaĉilen pri P<0,001), kar pomeni, da otrokova izpoved pomembno vpliva na rezultat
sojenja.
Tabela 53: Izpoved ţrtve v obsodilnih sodbah
Obsodilne sodbe
Izpoved ţrtve

Da

Skupaj

Ne

DF*

PF**

DF

PF

DF

PF

Da

26

19,8

25

31,2

51

51,0

Ne

0

6,2

16

9,8

16

16,0

Skupaj
26
*Dejanska frekvenca

26,0

41

41,0

67

67,0

Pearsonov
hi-kvadrat

13,330

P-vrednost

0,000***

**Priĉakovana frekvenca
***P<0,001

6.5.5 Izvedensko mnenje v obsodilnih sodbah
Rezultati raziskave kaţejo, da je bilo izvedensko mnenje narejeno v 36 (51 %)
primerov, od tega se jih je 20 (29 %) konĉalo z obsodilno sodbo (tabela 54).
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S Hi-kvadrat testom smo ugotovili, da je P-vrednost 0,001, kar je manjše od α=0,01,
zato lahko potrdimo odvisnost med prisotnostjo izvedenskega mnenja in rezultatom
sojenja. Phi koeficient je 0,392 (statistiĉno znaĉilen pri P<0,01), kar pomeni, da
izvedensko mnenje vpliva na rezultat sojenja.
Tabela 54: Izvedenska mnenja v obsodilnih sodbah
Obsodilne sodbe
Izvedenska mnenja

Da

Skupaj

Ne

DF*

PF**

DF

PF

DF

PF

Da

20

13,4

16

22,6

36

36,0

Ne

6

12,6

28

21,4

34

34,0

26

26,0

44

44,0

70

70,0

Skupaj
*Dejanska frekvenca

Pearsonov
hi-kvadrat

P-vrednost

10,763

0,001***

**Priĉakovana frekvenca
***P<0,01

Ugotovili smo tudi, da so bila od 44 primerov, ki se niso zakljuĉili z obsodilno sodbo,
izvedenska mnenja pripravljena v 16 (36 %).
Z binomskim neparametriĉnim testom (testom deleţev) smo ugotovili, da je Pvrednost 0,048, kar pri stopnji α=0,05 pomeni, da v primerih, ki se ne zakljuĉijo z
obsodilno sodbo, veĉinoma ni izvedenskih mnenj (tabela 55).
Tabela 55: Izvedenska mnenja v primerih, ki se ne zakljuĉijo z obsodilno sodbo
Izvedenska mnenja

n

%

Da

16

,36

Ne

28

,64

Skupaj
*P<0,05

44

1,00

P-vrednost
0,048*

V obsodilnih sodbah z izreĉeno kaznijo zapora je bilo izvedensko mnenje pridobljeno
v 93 % (n=15), v pogojnih obsodbah pa v 55 % (n=11). Pomeni, da je bilo v pogojnih
obsodbah 38 % manj pridobljenih izvedenskih mnenj kot v primerih, ki so se konĉali z
izreĉeno kaznijo zapora. Predvidevamo, da izvedenska mnenja vplivajo na vrsto
obsodbe. S Hi-kvadrat testom smo ugotovili, da je P-vrednost 0,02, torej pri stopnji
α=0,05 lahko potrdimo, da izvedenska mnenja vplivajo na vrsto obsodbe in da je pri
pogojnih obsodbah statistiĉno znaĉilno manj izvedenskih mnenj kot pri obsodilnih
sodbah, pri katerih je iz reĉena kazen zapora (tabela 56).
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Tabela 56: Izvedenska mnenja v primerih, ki se ne zakljuĉijo z obsodilno sodbo
Obsodilne sodbe
Izvedenska
mnenja

Kazen zapora

Pogojna obsodba

Skupaj

DF*

PF**

DF

PF

DF

PF

Da

14

11,5

6

8,5

20

20,0

Ne

1

3,5***

5

2,5***

6

6,0

Skupaj
*Dejanska frekvenca

15

15,0

11

11,0

70

70,0

Pearsonov
hi-kvadrat

P-vrednost

5,379

0,02****

**Priĉakovana frekvenca
***Priĉakovana frekvenca je v kar polovici primerov manjša od 5, kar moramo upoštevati pri
veljavnosti in interpretaciji testa, saj je pogoj za najveĉjo zanesljivost testa, da so vse
priĉakovane frekvence veĉje od 5. »Ĉe to ni izpolnjeno, zdruţujemo vrstice in stolpce, da
dobimo veĉje frekvence, kar pa potem zmanjša število prostostnih stopenj« (Jesenko, 2001:
258), kar pa v našem primeru ni mogoĉe.
****P<0,05

6.5.6 Značilnosti kaznivih dejanj v obsodilnih sodbah
Pri spolni zlorabi otroka je bila fiziĉna sila uporabljena v 39 % (n=26). V 35 % (n=26)
je bila spolna zloraba stopnjevana. Najveĉ (39 %, n=26) zlorab se je dogajalo veĉ let.
Iz tabele 57 je razvidno, da je bila takim storilcem v 90 % (n=10) primerov izreĉena
kazen zapora.
Tabela 57: Obdobje zlorabe v obsodilnih sodbah
Obdobje

Kazen zapora

Pogojna obsodba

Skupaj

N

%

n

%

n

%

Veĉ let

9

60,0

1

9,1

10

38,5

Veĉ mesecev

4

26,7

4

36,4

8

30,8

Veĉ tednov

0

0,0

1

9,1

1

3,8

Enkrat

2

13,3

5

45,5

7

26,9

15

100,0

11

100,0

26

100,0

Skupaj

V obsodilnih sodbah je bila najpogostejša (35 %, n=136) oblika spolne zlorabe
otipavanje, kamor uvršĉamo otipavanje otroka, objemanje, primere, ko je moral
otrok otipavati odraslega, in primere, ko se je odrasli otipaval pred otrokom.
Med obsodilnimi sodbami z izreĉeno kaznijo zapora in pogojnimi obsodbami je opazna
razlika v številu uporabljenih oblik zlorabe.
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V primerih z izreĉeno kaznijo zapora so obsojenci zoper otroka storili kaznivo
dejanje, ki je vkljuĉevalo veĉ oblik spolne zlorabe (tabela 58).
Tabela 58: Oblike spolne zlorabe v obsodilnih sodbah
Oblike spolne zlorabe

Kazen zapora

Pogojne obsodbe

Skupaj

n

%

n

%

n

%

Otipavanje

34

30,1

13

56,5

47

34,6

Felacija/Kunilingus

16

14,2

1

4,3

17

12,5

Penetracija s penisom

10

8,8

2

8,7

12

8,8

Razkazovanje genitalij

9

8,0

2

8,7

11

8,1

10

8,8

0

0,0

10

7,4

Poljubljanje na naĉin odraslih

6

5,3

4

17,4

10

7,4

Masturbacija

9

8,0

0

0,0

9

6,6

Nesramne pripombe

4

3,5

0

0,0

4

2,9

Uporaba pornografije

4

3,5

0

0,0

4

2,9

Digitalna penetracija

3

2,7

1

4,3

4

2,9

Spolni odnos "na suho"

3

2,7

0

0,0

3

2,2

Opazovanje otroka

1

0,9

0

0,0

1

0,7

Fotografiranje otroka

1

0,9

0

0,0

1

0,7

3

2,7

0

0,0

3

2,2

113

100,0

23

100,0

136

100,0

Slaĉenje

Druge oblike

170

Skupaj

6.5.7 Značilnosti ţrtev v obsodilnih sodbah
V 26 primerih, ki so se konĉali z obsodilno sodbo, je bilo spolno zlorabljenih 52 ţrtev,
kar je 51 % vseh ţrtev (tabela 59); pomeni, da je v 35 % (n=26) isti obsojenec spolno
zlorabil veĉ ţrtev. Veĉ ţrtev je bilo sicer spolno zlorabljenih v 13 primerih (19 %,
n=70). Od tega se jih je 69 % (9, n=13) konĉalo z obsodilno sodbo. 54 % (n=13) se jih
je konĉalo s kaznijo zapora.
V primerih, ki so se konĉali z obsodilno sodbo, je bila ob zaĉetku zlorabe povpreĉna
starost ţrtev 10,5 let, ob prijavi pa 12,2 leti. Razlika v starosti med zaĉetkom zlorabe
in prijavo je 1,7 let.
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Med druge oblike uvršĉamo primere, ko je moral otrok gledati spolno obĉevanje staršev. V
enem primeru je morala ţrtev obsojencu rezati sramne dlake.
142

Tabela 59: Obsodilne sodbe po starosti in spolu ţrtev
Število ţrtev
Spol
Moški

Starost
Skupaj

Kazen zapora

Pogojne obsodbe

n
Ob
zlorabi

Skupaj

n
Ob
prijavi

Ob
zlorabi

n
Ob
prijavi

Ob
zlorabi

Ob
prijavi

13

13

0

0

13

13

do 03

0

0

0

0

0

0

od 04 do 06

2

2

0

0

2

2

od 07 do 13

10

7

0

0

10

7

od 14 do 15

1

4

0

0

1

4

0

0

0

0

0

0

10,2

11,4

0

0

10,2

11,4

21

21

18

18

39

39

do 03

1

0

0

0

1

0

od 04 do 06

2

2

1

0

3

2

od 07 do 13

14

7

16

16

30

23

od 14 do 15

4

7

1

2

5

9

0

5

0

0

0

5

10,3

13,4

10,8

11,4

10,5

12,5

34

34

18

18

52

52

10,5

12,2

nad 15
Povpreĉna starost
(v letih)
Ţenske Skupaj

nad 15
Povpreĉna starost
(v letih)
Skupna vsota

SKUPNA POVPREČNA STAROST (v letih)

Razlike med izreĉeno kaznijo zapora in pogojno obsodbo so v tem, da pri pogojnih
obsodbah ni ţrtev med fantki, razliĉna pa je tudi povpreĉna starost deklic ob zaĉetku
zlorabe in ob prijavi: v primerih z izreĉeno kaznijo zapora je povpreĉna starost ob
prijavi (13,4 let) za 2,0 leti višja od povpreĉne starosti v pogojnih obsodbah (11,4
let), pri ĉemer je razlika v povpreĉni starosti ob zaĉetku zlorabe le 0,5 let. Ugotovili
smo tudi opazno razliko v starosti ob zaĉetku zlorabe in ob prijavi. V primerih z
izreĉeno kaznijo zapora je razlika med starostjo ob zaĉetku zlorabe in starostjo ob
prijavi 3,1 leta, pri pogojnih obsodbah pa 0,6 let.

6.5.8 Predhodno poznanstvo ţrtve in obsojenca
Obsojeni in ţrtev sta se predhodno poznala v 81 % (n=26) primerov: pri izreĉenih
kaznih zapora v 93 % (n=15) v pogojnih obsodbah pa v 64 % (n=11) primerov.
V primerih z izreĉeno kaznijo zapora so bili v 29 % (n=14) obsojenci otrokovi znanci,
prav tako v 29 % (n=14) pa oĉetje. 50 % (n=14) zlorab se je zgodilo v krogu druţine.171
171

Sem uvršĉamo oĉete in materine partnerje.
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Pri pogojnih obsodbah so bili obsojenci v 43 % (n=7) otrokovi znanci. Ena zloraba se je
zgodila v krogu druţine, in sicer je bil obsojen materin partner (tabela 60).
Tabela 60: Predhodno poznanstvo med obsojencem in ţrtvijo
Kazen zapora

Relacija

Pogojne obsodbe

Skupaj

n

%

n

%

n

%

4

28,6

3

42,9

7

33,3

4

28,6

0

0

4

19,0

3

21,4

1

14,3

4

19,0

Sorodniki

1

7,1

1

14,3

2

9,5

Ţrtvin »fant«

1

7,1

1

14,3

2

9,5

Mati

0

0

0

0

0

0

Brat

0

0

0

0

0

0

Uĉitelj

1

7,1

0

0

1

4,8

Ţupnik

0

0

1

14,3

1

4,8

Skupaj

14

100,0

7

100,0

21

100,0

Otrokovi znanci
Oĉe
Materini partnerji
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6.5.9 Sklep o ustavitvi postopka
Sklep o ustavitvi postopka je bil izdan v 18 % (n=50) primerov, ki so se zakljuĉili v
kazenskem postopku. V 56 % (n=9) so bili razlogi za to pomanjkanje dokazov.
Podrobnejši razlogi in okolišĉine za zaustavitev postopka so predstavljeni v tabeli 61.

6.5.10

Zavrnjena obtoţba

V 16 % (n=50) primerov je bila obtoţba zavrnjena. V 38 % so bili razlogi zanjo
pomanjkanje dokazov, prav tako v 38 % razlogi zanjo v spisu niso bili navedeni.
Podrobnejši razlogi zavrnitve so prikazani v tabeli 62.
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Sem uvršĉamo materine zunajzakonske partnerje in oĉime. S kaznijo zapora je bil v dveh
primerih obsojen materin zunajzakonski partner, v enem primeru pa oĉim. Pogojna obsodba
je bila izreĉena otrokovemu oĉimu.
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Tabela 61: Razlogi za izdajo sklepa o ustavitvi postopka
Številka
primera
Primer
št. 1
Primer
št. 13
Primer
št. 20
Primer
št. 24
Primer
št. 37
Primer
št. 51
Primer
št. 54
Primer
št. 68
Primer
št. 70

Razlog zaustavitve

Obrazloţitev

Niso bili podani vsi elementi kaznivega dejanja (oĉitno nesorazmerje med
zrelostjo storilca in ţrtvijo).
Prekvalifikacija v grdo ravnanje 146/1 KZ, nato zavrnjena obtoţba, ker so se
oškodovanke umaknile.
Ni bilo dokazov, da bi obdolţenec storil kaznivo dejanje.
Ni bilo dokazov, da bi obdolţenka storila kaznivo dejanje; znak, zaradi
katerega je bil podan sum o spolni zlorabi otroka - bruhanje, so pojasnili z
otrokovim odhodom v zavod in loĉitvijo staršev.
Sodišĉe je zaustavilo postopek, ker je bilo iz izvedenskega mnenja razvidno,
da otrok ni kazal znakov, da je bil ţrtev spolne zlorabe.
Ni bilo dokazov, da je bilo storjeno kaznivo dejanje.
Sodišĉe je zaustavilo postopek,173 ker je sum navajala le otrokova mati, ki je
nad deklico izvajala pritisk, da »mora nekaj povedati«.
Podane so bile okolišĉine, ki izkljuĉujejo kazensko odgovornost (dejanska
zmota).
Zoper isto zadevo je bil ţe uveden postopek v tujini in je bilo v tej isti zadevi
ţe odloĉeno s pravnomoĉno sodno odloĉbo; gre torej za prepoved sojenja v isti
stvari po 10. ĉlenu ZKP.
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ODT se je pritoţil, vendar je Višje sodišĉe izdalo sklep o ustavitvi postopka.
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Ţrtev in obdolţenec sta kot “fant in dekle” imela
prostovoljne spolne odnose.
Veĉ ţrtev je povedalo, da jih je obdolţenec spolno zlorabil.
Ţrtev je povedala, kako jo je obdolţenec stiskal v bokih in jo
z zadnjico pritiskal ob spolni ud; dejanje so zanikali otrokovi
sorodniki.
Ţrtev, ki je od rojstva slepa, je povedala, da jo obdolţenka
“tipa po prsih in jo sili, da se kopa, ĉeprav je umita.
Ţrtev je zlorabo najprej razkrila staršema, ki sta njeno
izjavo nato prijavila policiji; starša zaradi otrokove zašĉite
nista dovolila, da bi ţrtev priĉala.
Ţrtev (7 let) je v skladu z boniteto privilegirane priĉe
odklonila priĉanje; iz izjav psihologinje ni bilo mogoĉe
utemeljeno bremeniti obdolţenca.
Deklica je zlorabo zanikala.
Ţrtev se je obdolţencu namerno predstavila z napaĉnim
imenom in starostjo.
Obdolţenec je bil tuj drţavljan.

Tabela 62: Razlogi za zavrnjene obtoţbe
Številka
primera
Primer
št. 4

Primer
št. 11

Primer
št. 29

Primer
št. 31

Primer
št. 38

Razlog zavrnitve

Opis primera

Izvedenec raĉunalniške stroke je ugotovil, da je bila sporna datoteka poslana z
obdolţenĉevega raĉunalnika, vendar pa obdolţenemu ni bilo mogoče
dokazati, da je ravnal naklepno, zato je ODT na zadnji obravnavi umaknil
obtoţni predlog.
Starši ţrtve so prosili, da se kazenski postopek zaustavi, saj ţrtev zaradi
dejanja ni imela posledic, s teţavo pa je prenašala obravnave, ki se jih je
morala udeleţevati. Primer se je zakljuĉil, ker ni bilo dokazov, prav tako ni
bil opravljen ogled kraja dejanja, ki bi pojasnil, ali je obdolţeni res šel na
veliko potrebo.
Otrok je bil namešĉen v rejniško druţino. 6 let po prijavi je bila obtoţba
zavrnjena. Izvedenec ni mogel potrditi niti zavrniti, da je prišlo do zlorabe.
Veliko zaslišanih oseb je spreminjalo izjave. Razlogi, zakaj je ODT umaknil
obtoţni predlog, v spisu niso bili navedeni.
Odloĉeno je bilo, da je obdolţeni kriv po 201/1 in 2 KZ, izreĉena je bila
pogojna obsodba. Zavrnjena pa je bila obtoţba za spolno nedotakljivost. V
sodbi ni navedeno, zakaj ni prišlo do obsodbe, obrazloţitev se nanaša na
dokazovanje zanemarjanja, ki se opira tudi na ugotovitve izvedenke, da otroka
govorita resnico in da se je obdolţeni pred njima razkazoval. Materialnih
dokazov ni bilo.
Iz izvedenskega mnenja izhaja, da je bil obdolţeni v spolnih situacijah do
ţene poniţevalen, do otrok pa brezobziren. Svoj odnos do otrok je
seksualiziral zaradi potrditve svoje potence in s tem moči kot moškega. V
tem vedenju ni šlo za preprosto zadovoljitev njegovega spolnega nagona,
ampak za agresiven seksualiziran odnos.
Odloĉeno je bilo, da je obdolţeni kriv surovega ravnanja in zanemarjanja,
izreĉena je bila pogojna obsodba z varstvenim nadzorstvom. Ukrep
varstvenega nadzorstva je pomenil, da se je obsojeni 2-krat tedensko vkljuĉil v
obliko osebne pomoĉi urejanja in druţinske terapije. Obtoţba za spolno
zlorabo je bila zavrnjena.
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Obdolţeni (uĉitelj) je ţrtvi po e-pošti poslal videoposnetek,
na katerem ĉlovek spolno obĉuje z ţivaljo.
Na poti iz šole je obdolţeni (povratnik) ob cesti priĉakal
ţrtev in ji razkazoval spolni ud. Obdolţeni je trdil, da je šel
na veliko potrebo, po njej naj bi ga ţrtev videla s spušĉenimi
hlaĉami.
Deklica je bila priĉa materinim spolnim odnosom z istospolno
partnerico. Otrok je bil tudi zanemarjen; obstajal je tudi
sum, da so deklico spolno zlorabile tretje osebe, ki jih je v
stanovanje pripeljala dekliĉina mati.
Osumljeni je spolno nadlegoval sina, pred katerim je
onaniral, in ga skupaj z mlajšo sestrico vabil k sebi v
posteljo, medtem ko je v njej leţal gol.

Otrok je bil veĉkrat fiziĉno poškodovan, vendar ne v ĉasu, ko
naj bi bila storjena spolna zloraba. Prijavila ga je
svetovalka, ki je bila priča zlorabi. Ţrtev se na razgovoru ni
spomnila, kdaj naj bi se zloraba zgodila, na sodišĉu je
zanikala, da bi jo oĉe otipaval.

Primer
št. 39

Primer
št. 44

Primer
št. 66

ODT je odstopil od pregona, ker je izvedenec v svojem mnenju o obdolţencu
navedel, da je bil v ĉasu storitve neprišteven. Materialnih dokazov ni bilo.
Deklica pa je v izpovedi povedala, da jo je obdolženi “šlatal po luliki” in da ga
je mami zato “nagnala”. V predkazenskem postopku je obdolţeni dejanje
tudi priznal, v kazenskem postopku pa navedel, da do tega ni moglo priti.
Obtoţba je bil zavrnjena zaradi pomanjkanja dokazov. Odloĉitev je temeljila
predvsem na izvedenskem mnenju, v katerem je bilo navedeno, da znaki niso
specifični za spolno zlorabo, temveĉ so lahko posledica tudi ĉesa drugega,
vendar vzrok ni bil odkrit.
Materialnih dokazov ni bilo. Deklica je povedala in na anatomski lutki
pokazala, kako sta ji osumljenca potegnila hlače dol, in pri tem navedla, da
so se ji slekle tudi spodnjice in se ji je videla »piša«. Med znake, ki
nakazujejo spolno zlorabo, lahko štejemo otrokov jasno izraţeni strah pred
osumljencem in odklanjanje stikov z njim.174 Obtoţba je bila zavrnjena zaradi
pomanjkanja dokazov.

174

Obdolţeni (povratnik) je ţrtev otipaval po telesu, ji slekel
hlaĉe in spodnje hlaĉke, jo otipaval po golem spolovilu in ji v
noţnico potiskal prste.
Deklica, ki je otrok s posebnimi potrebami, je doţivljala
posebne “spalne” napade, bila je tudi prestrašena in zaprta
vase. V šoli je poroĉala o tem, da jo oĉe otipava po prsih.
Obdolţenca sta deklici potegnila dol hlaĉe, pri tem sta se
smejala in ji govorila, da hoĉeta videti njeno spolovilo.

V tem primeru sta bila dva obdolţenca. Moški, pri katerem je ţivela deklica z mamo v najemniškem razmerju, in njegov prijatelj. Deklica je po zlorabi
odklanjala vse stike z najemodajalcem in izkazovala strah pred njim.
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6.5.11

Oprostilna sodba

V enem primeru je bila izdana oprostilna sodba. V primeru št. 3 je bil spolnega
napada na osebo, mlajšo od petnajst let, osumljen stric 3-letne deklice. Deklica je
materi, nato tudi očetu in zdravniku povedala, da jo je stric odpeljal na stranišče, jo
tam slekel in jo otipaval po "lulici" in zadnjici. Nato je po spolovilu otipaval še sebe.
Spolno zlorabo so nakazovali naslednji znaki: boleĉine v mednoţju, jecljanje,
moĉenje in blatenje hlaĉk (brez vedenja), ki so prenehali, potem ko otrok ni hodil
veĉ v hišo starih staršev, kjer stanuje tudi obdolţeni.
Obdolţeni je dejanje zanikal in ga pojasnil, s tem da je neĉakinji obrisal ritko po
opravljeni potrebi na stranišĉu; razlogov za otrokovo izpoved ni poznal, dopušĉal pa
je moţnost, da si je otrok vse izmislil.
Med sojenjem je ODT vztrajal pri obtoţbi in navajal, da je bilo o utemeljenosti suma
mogoĉe sklepati iz obvestil, ki so jih kriminalisti zbrali od otrokove mame, oĉeta,
otroškega zdravnika, ki je pregledal otroka, socialne delavke na CSD in tudi iz
zapisnika tima proti nasilju v druţini.
Izvedenec je opravil pregled veĉ kot leto dni po dogodku. Razlogi za tako pozno
opravljeni pregled niso bili navedeni. V poroĉilu je navedel, da ne more potrditi niti
izkljuĉiti moţnosti spolne zlorabe. Potrdil je, da pri 3-letnem otroku ni mogoĉa
spontana izmišljotina in da v znanstveni forenziĉni psihologiji velja kot verodostojna
otrokova prva izpoved. Navedel je, da deklice ni direktno spraševal o zlorabi (zaradi
sekundarne viktimizacije), fiziološke teţave odvajanja in jecljanje pa je razloţil kot
oznaĉevalce splošnega stresa, ki naj ne bi bili specifiĉni za spolno travmo.
Sodba ne navaja razlogov, zakaj je prišlo do oprostitve. Toţilka je do konca postopka
vztrajala pri obtoţnici, obdolţenĉev zagovornik jo je izpodbijal s pomanjkanjem
materialnih dokazov in neujemanjem izpovedi nekaterih priĉ.
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6.6 Povzetek usmerjenega skupinskega intervjuja
Sledi povzetek usmerjenega skupinskega intervjuja o posameznih izpostavljenih
sklopih problematike spolnih zlorab otrok. Pridobljene informacije so razvršĉene po
posameznih skupinah udeleţencev (kriminalisti, toţilci), saj smo udeleţencem
obljubili, da njihovih osebnih podatkov ne bomo uporabili.
1.

Kakšne so značilnosti spolnih zlorab otrok v Sloveniji?

Toţilci so povedali, da se v veĉini primerov otrok in osumljenec poznata. Zlorabe se
zelo pogosto dogajajo v domaĉem okolju. Kadar gre za otroku neznane osumljence,
je med oblikami zlorabe najpogostejše razkazovanje pred otrokom. Kriminalisti so
poudarili, da so storilci veĉinoma moški, lahko pa so storilke tudi ţenske. V
primerjavi s tujino (ZDA, VB) statistiĉni podatki policije kaţejo, da je v Sloveniji
manj odkritih ţenskih storilk spolne zlorabe otrok. Ocenjuje se, da naj bi bilo med
vsemi storilci okoli 15 % ţensk, v Sloveniji pa jih je letno odkritih okoli 2 %; v enem
letu jih je bilo 6 %, vendar je bila veĉ dejanj osumljena ista ţenska. V naši druţbi
glede ţenskih storilk še vedno obstajajo stereotipi, veĉina dejanj mater se razume
kot skrb za otroka, medtem ko enaka dejanja oĉetov pri ljudeh ţe zbujajo sum, da
gre za zlorabo otroka. Še vedno obstajajo razlike med spoloma, vendar so toţilci
dodali, da so v zadnjih nekaj letih vse manjše in redkejše.
Stereotip je tudi razširjeno mnenje, da je pedofilija domena moških, so poudarili
kriminalisti, ĉeprav najdemo enaka nagnjenja tudi pri ţenskah, vendar v bistveno
manjšem številu. Študije so pokazale, da je pri ţenskah veĉji odstotek duševno
motenih kot pri moških, ki kaţejo pedofilska nagnjenja.
Kriminalisti so tudi izpostavili, da je zelo malo prijav spolnih zlorab, ki jih otroci
utrpijo v institucijah, kot tudi prijav spolnih zlorab otrok s posebnimi potrebami.
Slednje je še posebej zahtevno, saj ti otroci še teţje spregovorijo o zlorabi. Zaradi
tega je teţko doloĉiti lokacijo in ĉasovni okvir spolne zlorabe. V tovrstnih primerih se
preiskovalci pogosto istoĉasno sreĉujejo tudi z zašĉito otroka.
2.

Razgovor z otrokom oziroma zaslišanje otroka

Kriminalisti so povedali, da pri odkritju kaznivega dejanja policija pogosto dobi
informacijo, da se je z otrokom ţe nekdo pogovarjal. Veĉinoma so to nevladne
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organizacije ali socialna sluţba. V preiskavi je pomembno ugotoviti, na kakšen naĉin
je bil z otrokom opravljen razgovor in kdo se je z njim ţe pogovarjal. Pri tem je
treba loĉiti pogovor z otrokom v primeru, ko sam opiše, kar se mu je zgodilo, in
pogovor, ko nekdo otroku ţe zastavlja vprašanja. Kriminalisti so povedali, da v spisih
iz leta 2003 ni podatkov o tem, kdo je z otrokom opravljal razgovor oziroma kdo je
bil prisoten pri razgovoru. V zadnjih letih se je to spremenilo. Sedaj se v spise
zapisujejo vse podrobnosti: kje je bil razgovor opravljen, kdo ga je izvajal, koliko
ĉasa je trajal in kdo je bil prisoten. Nadalje so kriminalisti izpostavili pomembnost
posnetka, ki ga pri razgovoru z otrokom posnamejo v predkazenskem postopku. Po
kratki diskusiji s toţilci se je izoblikovalo mnenje, da se takšen posnetek v kasnejši
fazi postopka lahko predvaja, ĉe se s tem strinja osumljenec.
Toţilci so povedali, da se je v zadnjem obdobju spremenil naĉin izvajanja zaslišanja
otroka, ki sedaj poteka v otroku prijazni sobi. Z njim se pogovarja preiskovalni
sodnik, ki mora biti za tovrstno delo primerno usposobljen. Vĉasih je pri zaslišanju
prisoten tudi izvedenec. Pred zaĉetkom zaslišanja se otroku pove, da se pogovor z
njim snema in da ga v sosednji sobi gledajo druge osebe, tudi osumljenec (ĉe je
prisoten). V praksi je glede tega veliko dilem, saj se lahko otrok zaradi tega poĉuti
neprijetno oziroma ga je strah, še posebej, ĉe je osumljenec iz kroga druţine. Kadar
je zaslišanje posneto in izvedeno po doloĉilih Zakona o kazenskem postopku, se
posnetek lahko predvaja tudi na sodišĉu. Obdolţenĉeve procesne pravice so v tem
primeru zagotovljene s tem, da sta lahko on in njegov zagovornik prisotna na
zaslišanju otroka, vendar v drugi sobi, kjer lahko poleg drţavnega toţilca spremljata
zaslišanje s pomoĉjo kamere. Prisotni lahko preko dlanĉnika zastavljajo vprašanja, ki
jih oseba, ki se z otrokom pogovarja, nato zastavi otroku. Glavni namen takšnega
naĉina zaslišanja in snemanja je otrokova zašĉita pred veĉkratnim priĉanjem na
sodišĉu. Kljub spremembam pa je teţko priĉakovati, da bi se v postopku lahko
izognili vsaj dvakratnemu zaslišanju otroka.
3.

Ali se v praksi srečujejo z laţnimi prijavami spolnih zlorab otrok?

Toţilci so izpostavili, da je v veĉini primerov teţko oceniti, ali gre za namerno laţno
oziroma neutemeljeno prijavo ali je oseba, ki je dejanje prijavila, lahko na podlagi
znakov upraviĉeno sklepala, da obstajajo razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo
dejanje spolnega napada na osebo, mlajšo od petnajst let. »Prave« laţne prijave so
redke, so se strinjali toţilci in kriminalisti. Bolj gre za sume, za katere se kasneje
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ugotovi, da niso utemeljeni. Pri ugotavljanju utemeljenosti podane prijave so kljuĉne
informacije, ki jih pridobijo od ţrtve. Kriminalisti so poudarili, da v mnogih primerih
zlorabo prijavi odrasla oseba, ki pa je otrok s svojim vedenjem in izjavami ne potrdi.
Toţilci so dodali, da je najzahtevnejše ugotavljanje utemeljenosti suma v primerih,
ko npr. mati ob razvezi preiskovalcem naznani, da ji je 3-letni otrok, ki še ne govori
ali govori tako, da ga preiskovalci ne razumejo, razkril spolno zlorabo. V takšnih
primerih je treba iskati kakršnekoli dokaze, s katerimi bi potrdili ali ovrgli spolno
zlorabo. Toţilci v takšnih primerih napišejo poroĉilo in predlagajo posamezna
preiskovalna dejanja (izvedenca). Pri tem se zastavlja tudi vprašanje podajanja
obtoţb zaradi krive ovadbe. Toţilci in preiskovalci so se namreĉ strinjali, da je
slednje zelo teţko dokazovati.
Kriminalisti so dodali, da so izjema primeri, pri katerih otrok »zgodbo o zlorabi«
vsakiĉ pove enako in na naĉin »deklamiranja«. Toţilci so izpostavili dva primera
krivih ovadb. V enem je deklica po materinih napotkih navajala, da so ob kopanju z
oĉijem v banji »pritekli beli polţki«. Preiskava je pokazala, da je šlo za krivo ovadbo.
V drugem primeru pa je šlo za krivo ovadbo zoper otrokovo mater, ki je prijavila
spolno zlorabo sina. V razgovoru s kriminalistko sin o spolni zlorabi ni spregovoril,
prav tako so pridobili druge dokaze, ki so potrdili, da mati laţe in ţeli na vsak naĉin
oĉrniti otrokovega oĉeta. Mati je bila ovadena zaradi krive ovadbe. Toţilci so
izpostavili tudi primere, ko so matere po loĉitvi prijavile spolno zlorabo, ĉez doloĉen
ĉas pa prijavo preklicale. V nekem primeru je mati izjavila, da je zlorabo prijavila
zato, da bi hitreje dobila stanovanje. Toţilci so izpostavili, da je laţnih prijav (sploh
ob razvezi) vse veĉ, vendar jih je izredno teţko dokazati. Z laţnimi prijavami so se
tako toţilci kot kriminalisti sreĉali v primerih, kjer so laţno prijavo podale najstnice.
Kriminalisti so omenili, da nekatera dekleta podajo laţno prijavo zaradi strahu pred
starši (npr. ker niso pravoĉasno prišle domov), ko pa ugotovijo, kaj prijava pomeni in
kakšne so posledice takšne izpovedi, priznajo, da so si zlorabo izmislile. V diskusiji je
bil predstavljen primer, ko sta spolno zlorabo prijavili najstnici. Ena je bila resniĉno
zlorabljena, druga pa je spolno zlorabo prijavila zaradi podpore prijateljici. Toţilci so
še dodali, da so v nekaterih primerih v preiskavi ugotovili, da je dekle z laţno prijavo
ţelelo opozoriti nase, ker je v domaĉem okolju doţivljala spolno zlorabo.
V diskusiji je bilo izpostavljeno tudi vprašanje, ali otroci laţejo. Toţilci in kriminalisti
se strinjajo, da mlajši kot je otrok, manj verjetno je, da laţe. Ĉetudi majhen otrok
govori o dejanju, ki se ni zgodilo, ne laţe, menijo kriminalisti. Toţilci so dodali, da
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otrok v tem primeru pove tisto, kar mu pove nekdo drug, npr. mama. Na mlajšega
otroka je namreĉ lahko vplivati. In ĉe mu odrasla oseba, ki ji zaupa, dlje ĉasa govori
iste stvari ali mu zastavlja ista vprašanja, lahko otrok to ponovi. Pri ugotavljanju
verodostojnosti otrokovih izjav je zato pomembno pomisliti tudi na morebitno
manipulacijo odraslih in na nauĉenost poroĉanja o zlorabi. Toţilci so izpostavili še
pomembnost ugotavljanja verodostojnosti starša, ki je prijavil dejanje, in njegov
odnos do otroka. Posebno pozornost je namreĉ treba posvetiti pritisku starša na
otroka, da naj »pove«.
Kriminalisti so izpostavili, da je pri starejših otrocih treba poiskati motiv, zaradi
katerega bi otrok lahko lagal (npr. strah pred starši, ker so zamudili domov, ali
zloraba v druţinskem okolju, ki jo otrok poskuša prikriti z laţno prijavo spolne
zlorabe s strani neznanca). Upoštevati je treba, da otroci obĉasno vendarle laţejo.
Npr. svojim staršem zamolĉijo, da so bili v šoli vprašani, v resnici pa so dobili
negativno oceno, ali pa se celo zlaţejo, da so bili zlorabljeni, ker se ţelijo s tem
izogniti kaznovanju zaradi neposlušnosti, pri tem pa ne pomislijo, da ima takšna
izjava oziroma prijava resne posledice. Kriminalisti so še poudarili, da je pri
ugotavljanju resniĉnosti dejanja kljuĉno tudi delo policije. Kriminalisti naj ne bi
spraševali otroka, kaj je povedal mamici/staršem, temveĉ naj bi ga spraševali o
dogodku brez prisotnosti staršev. Na takšen naĉin bi lahko otrok, ki je bil v oĉeh
staršev vedno resnicoljuben, laţje priznal, da se je o neĉem zlagal. Nekateri otroci
namreĉ raje vztrajajo pri krivi izpovedi, kot da bi se sooĉili z odzivi staršev, da so se
zlagali.
Toţilci so izpostavili, da so v kazenskem postopku poseben problem izvedenska
mnenja, v katerih je navedeno, da je otrok nagnjen k laganju, pa ĉeprav o drugih
stvareh in ne o zlorabi. Izpostavljen je bil primer deklice, ki se je sošolcu zlagala
neke malenkosti. Kljub temu da jo je veĉ mladostnikov spolno zlorabilo, je bila takoj
ocenjena, da je nagnjena k laganju, kar lahko kljuĉno vpliva na nadaljnji postopek.
Toţilci so omenili prakso v Ljubljani, da sodnik izvedenca sprašuje o resnicoljubnosti
ţrtve. To je pomembno predvsem v primerih brez materialnih dokazov. Ĉe obstaja
dvom o resnicoljubnosti ţrtve, ima njena izjava manjši dokazni pomen. Teţava pa je
v tem, da izvedenci ne morejo z gotovostjo trditi, ali je izjava verodostojna. Na drugi
strani pa se obdolţenĉevi zagovorniki osredotoĉijo prav na male laţi, ki so jih otroci
izrekli v nepomembnih zadevah, s ĉimer skušajo diskreditirati ţrtev.
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4.

Kakšni so dokazi v primerih spolnih zlorab otrok?

Toţilci so v diskusiji povedali, da je v kazenskem postopku pomembno ugotoviti
verodostojnost ţrtvine izpovedi. Zelo pogosto sta namreĉ izjavi samo dve, izpoved
ţrtve in izpoved obdolţenca. Pri tem se ugotavljala, kakšna je ţrtvina izpoved ob
veĉkratnem zaslišanju. Pomembno je, da je o pomembnih okolišĉinah njena izpoved
stalno enaka. Velikokrat je ţrtvina izpoved podprta tudi z osebnimi dokazi. Poišĉejo
se tudi morebitne priĉe in pridobijo izpovedi oseb, ki potrjujejo ţrtvino (npr. izpoved
sosede, ki je videla, da je ţrtev »takrat« jokala, ali izpoved sorodnice, pri kateri biva
ţrtev, ki potrdi, da se otrok sredi noĉi še vedno zbuja v strahu). V dokazni postopek
je treba vkljuĉiti npr. tudi izpoved šolske svetovalke, razredniĉarke ali drugih
uĉiteljev, ĉe lahko povedo kaj pomembnega o ţrtvi (npr. razredniĉarka razloţi,
kakšne spremembe je opazila v otrokovem vedenju - npr. da hoĉe biti otrok kar
naenkrat najboljši ali pa se mu uĉni uspeh zelo poslabša) oziroma o izpovedi ţrtve
(šole sedaj uporabljajo obrazce, na katere morajo vpisati podrobnosti o zaznani
zlorabi). Pri tem je kljuĉno, da se te priĉe v postopku ne umaknejo, zato jih je treba
ozavestiti za obravnavo na sodišĉu in jim povedati, kakšen pomen ima njihovo
priĉanje. Materialni dokazi so v primerih spolnih zlorab otrok redki, saj se dejanja
veĉinoma ne prijavljajo takoj po storitvi. Kadar razen izpovedi ţrtve in osumljenca ni
drugih dokazov in tudi iz izvedenskega mnenja niso razvidne posledice, ki bi jih otrok
lahko imel zaradi spolne zlorabe, toţilec ne more vloţiti obtoţnice, ĉetudi otroku
verjame, da je bil spolno zlorabljen. Na tem podroĉju so najveĉje teţave pri
dokazovanju spolnih zlorab otrok.
Toţilci so še omenili, da so v postopku dokazovanja pomembni tudi indicialni dokazi,
s katerimi se lahko dokazuje storitev kaznivega dejanja. Pri pogajanjih (ki jih prinaša
novi zakon) bodo poleg toţilĉeve aktivne vloge ti dokazi kljuĉnega pomena, saj bo
zaĉetna kazen verjetno zelo nizka.
Toţilci so tudi izpostavili, da so za obsodilno sodbo pomembni predvsem ţrtvina
izjava, izvedensko mnenje ter osebni in posredni dokazi. Zanemariti ne kaţe tudi
vztrajnosti sodnikov, ki morajo dobro preuĉiti razliĉna mnenja izvedencev, ţrtve,
obdolţenca in drugih ter svoje delo kakovostno opravljati tudi v primerih, ki trajajo
veĉ let.
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5.

Kakšna je vloga izvedenca?

Toţilci

so

poudarili,

da

izvedenec

pri pregledu

otroka

ugotavlja

njegovo

verodostojnost in psihiĉne znaĉilnosti, ki so posledica spolne zlorabe. Bistvena je
ugotovitev, ali je bil otrok spolno zlorabljen. Izvedenec ne preverja, ali otrok laţe,
temveĉ ugotavlja, ali so z njim morda manipulirale odrasle osebe.
Po mnenju toţilcev se v praksi pojavljajo predvsem problemi prezasedenosti
izvedencev. Pri izvedenskih mnenjih pa je vĉasih mogoĉe opaziti precejšnje razlike v
mnenjih v isti zadevi. V kazenskem postopku je pomembno tudi izvedenĉevo
obnašanje na obravnavi; ali je sposoben takoj »izstreliti« odgovor o ugotovitvah
ţrtve.
6.

Kako zaščiti otroka v postopku?

Toţilci so mnenja, da imata pri otrokovi zašĉiti v kazenskem postopku pomembno
vlogo sodnik in toţilec. Toţilĉeva aktivnost je pomembna, ko ţrtev zaslišuje
obramba. Kadar obdolţenĉev zagovornik ţrtvi veĉkrat zastavlja ista vprašanja, ima
toţilec pravico zahtevati prepoved ponavljajoĉega se vprašanja. Zašĉita ţrtve je
odvisna predvsem od omejitev v procesnem vodenju sodišĉa in toţilĉevi aktivni vlogi,
da protestira proti zastavljenim vprašanjem. V praksi je tako, da si obramba pri
nekaterih sodnikih niti ne dovoli zastaviti doloĉenih vprašanj, ker ve, da ne bodo
dovoljena.
Toţilci so omenili, da so nekateri sodniki slabo usposobljeni in ne razumejo, kako se
poĉutijo ţrtve. Sodniki namreĉ nimajo posebnih usposabljanj o spolnih zlorabah
otrok. Veliko je tudi mladih in neporoĉenih sodnikov, ki nimajo druţine, zato se
zastavlja vprašanje, koliko so zares usposobljeni za sojenje v primerih nasilja v
druţini.
Po mnenju toţilcev imajo pri zašĉiti ţrtve pomembno vlogo pooblašĉenci, ki jih po
uradni dolţnosti doloĉi sodišĉe. Le-ta mora otroku predstaviti, kaj se bo na sodišĉu
dogajalo (npr. kdo bo kako obleĉen, kaj bo poĉel, zakaj ga bo spraševal itd.) in mu
razloţiti pomen obravnave. Pooblašĉenec, ki deluje v otrokovo korist, sodeluje s
toţilcem in s CSD ter (ĉe je potrebno)opomni, da je otroku potrebno doloĉiti skrbnika
za posebno potrebo (npr. da otroka pelje k izvedencu, na svetovanje ipd.).
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Pri zašĉiti ţrtve se pojavi tudi vprašanje njenega sooĉenja z obdolţencem na sodišĉu.
V diskusiji so toţilci izpostavili, da lahko v nekaterih primerih sooĉenje z
obdolţencem na sodišĉu za ţrtev pomeni povrnitev moĉi (npr. v nekem primeru se je
ţrtev obdolţencu postavila po robu in ga celo natepla z obešalnikom za obleke).
7.

Kakšne so tipične obrambe obdolţencev/obtoţencev?

Toţilci so omenili, da je glede na prakso tipiĉna obramba obdolţencev diskreditacija
ţrtve. Obdolţenci trdijo, da je ţrtev »kurba«, da laţe ali da je dejanje prijavila
zaradi koristoljubja, posebno ĉe se pojavi tudi premoţenjski zahtevek. Nekateri
obdolţenci se izgovarjajo, da so deklico ţeleli samo pouĉiti o spolnosti, da ne bi bila
nevedna. Kriminalisti so dodali, da je obdolţeni v nekem primeru trdil, da ga je iz
znanstvenih razlogov zanimalo, kako bo šestletna deklica doţivela oralni odnos.
8.

S kakšnimi teţavami se na področju spolnih zlorab otrok srečujete v
praksi?

Toţilci so med teţavami, s katerimi se preiskovalci sreĉujejo v praksi, izpostavili
umik ţrtve, ki se sredi postopka odloĉi, da ne bo veĉ niĉesar povedala, in umik priĉe,
ki v predkazenskem postopku izjavi, kaj je videla, med preiskavo pa svojo izjavo
zanika. Pri tem je zelo pomembno, kdaj je bila dana izjava. Ĉe je bila dana v
predkazenskem postopku in se v preiskavi niĉ veĉ ne spomni, se izjava ne sme
uporabiti, razen ĉe sodnik dovoli, da se predoĉi. Pri tem je pomembno, ali je uradni
zaznamek priĉe podpisan, saj ima tako veliko veĉjo teţo. Ĉe priĉa svojo izjavo ponovi
v preiskavi, kasneje pa jo zanika, se njena prva izjava ohrani, vendar se navede, da
je priĉa v postopku spreminjala svojo izjavo.
Toţilci so izpostavili tudi teţavo izrekanja zapornih kazni. Nekateri sodniki naj bi se
jo bali izreĉi, zato obdolţenca obsodijo pogojno. Najveĉja teţava pri tem je
pomanjkanje znanja sodnikov na podroĉju spolnih zlorab otrok. Nekateri sodniki pa
so pri sojenju pozorni predvsem na to, da obtoţenemu ni kršena pravica do obrambe.
9.

Kaj predlagate za izboljšanje dela v predkazenskem in kazenskem
postopku na področju spolnih zlorab otrok?

Tako toţilci kot kriminalisti se strinjajo, da je kljuĉno usposabljanje. Poleg
kriminalistov in toţilcev bi se morali usposabljati tudi sodniki, ki pa se manjših
usposabljanj, organiziranih za toţilce in kriminaliste, ne udeleţujejo.
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Toţilci si ţelijo veĉ usposabljanj, ki bi se odvijala v manjših skupinah. Na takšen
naĉin bi lahko razpravljali o primerih in se drug od drugega uĉili. Pomembno bi bilo
skupno usposabljanje toţilcev in sodnikov. Pozabiti pa ne kaţe tudi na usposabljanje
pooblašĉencev, ki se v nekaterih primerih ne potrudijo dovolj in v otrokovo najveĉjo
korist.
Ugotovitve usmerjenega skupinskega intervjuja poleg vpogleda v preiskovalno prakso
na podroĉju spolnih zlorab otrok v Sloveniji nakazujejo tudi podroĉja, ki bi jih bilo v
prihodnosti smiselno dodatno raziskati. To so predvsem spolne zlorabe otrok v
razliĉnih institucijah (šolah, cerkvi, bolnišnicah, zavodih itd.) in spolne zlorabe otrok
s posebnimi potrebami. S podrobnejšo raziskavo o ţenskih kot storilkah spolnih zlorab
otrok bi lahko presegli stereotipna prepriĉanja, da ţenske niso storilke tovrstnih
zlorab, in s primernim vzorcem ugotovili znaĉilnosti storilk, ţrtev ter storjenih
kaznivih dejanj.
Novosti pri izvedbi zaslišanja otroka (izvedba zaslišanja v otroku prijazni sobi) je
treba ĉim hitreje umestiti v kazenski postopek kot del obiĉajne prakse ter na takšen
naĉin zašĉiti otroka pred veĉkratnim priĉanjem na sodišĉu in morebitno sekundarno
viktimizacijo. V zvezi s tem se je v diskusiji pojavilo tudi vprašanje sooĉenja ţrtve z
obdolţencem na sodišĉu. Strinjamo se z mnenjem toţilcev, da lahko sooĉenje z
obdolţencem na sodišĉu v nekaterih primerih za (polnoletno) ţrtev pomeni povrnitev
moĉi, vendar je pri tem kljuĉno njeno psihiĉno stanje, saj lahko ponovno sreĉanje z
obdolţencem zanjo pomeni podoţivljanje travme.
Dodatno bi kazalo raziskati tudi podroĉje laţnih prijav oziroma krivih ovadb na
podroĉju spolne zlorabe otrok. V Sloveniji sta trenutno dve skrajnosti. Na eni strani
so posamezni primeri medijsko odmevni, kar negativno vpliva na otroka, njegovo
dobrobit in stigmatizacijo v okolju, kjer ţivi. Na drugi strani pa imamo opraviti s
primeri, ki se razkrijejo po veĉ letih zlorabe, torej imamo na tem podroĉju veliko
temno polje kriminalitete. Razlogi so nepoznavanje znaĉilnosti spolnih zlorab otrok in
indikatorjev, ki lahko nakazujejo, da je otrok spolno zlorabljen. Dodatne polemike se
pojavljajo v primerih, ki so prijavljeni po razvezi. Osumljenci se pogosto izgovarjajo,
da je otrokova mati zlorabo prijavila iz mašĉevanja, kar laţje sprejme tudi javnost.
Pri tem se obiĉajno pozabi, da se zloraba po razvezi lahko razkrije tudi zato, ker se
otrok zaradi spremembe okolja in odsotnosti storilca poĉuti dovolj varnega, da o
zlorabi spregovori. Pri preiskovanju je torej kljuĉno, da preiskovalci zmorejo ĉim bolj
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objektivno analizirati pridobljene informacije, ĉeprav je to zaradi primerov, ki se
izkaţejo kot krive ovadbe, dostikrat zelo zahtevno opravilo. Na preiskovalce lahko
vplivajo tudi stereotipna prepriĉanja, zato je pomembno, da jih zmorejo prepoznati
in pri svojem delu preseĉi. S tem mislimo predvsem na vprašanja nekaterih
udeleţencev usmerjenega skupinskega intervjuja, ki se sprašujejo, koliko so mladi,
neporoĉeni sodniki, ki nimajo druţine, zares usposobljeni za sojenje v primerih
nasilja v druţini. Takšna razmišljanja v ospredje ne postavljajo teoretiĉnega znanja
in praktiĉnih izkušenj, temveĉ se pomembnost pripisuje dejavnikom, ki po našem
mnenju nimajo pomembnega vpliva na sojenje. Vpliva pa seveda poznavanje in
razumevanje znaĉilnosti spolnih zlorab otrok ter obĉutljivost sodnikov za tovrstne
zlorabe. Slednje po našem mnenju vpliva tudi na izrekanje kazni zapora. Toţilci so
omenili, da naj bi se nekateri sodniki bali izreĉi kazen zapora, kar je verjetno
posledica pomanjkanja materialnih dokazov in poslediĉno niţjega prepriĉanja
sodnikov o krivdi obtoţenca. V primerih spolnih zlorab otrok so namreĉ veĉinoma
prisotni le osebni (in posredni) dokazi, zato je ugotavljanje, ali se je kaznivo dejanje
zgodilo, še toliko zahtevnejše. Morebitni strah pred obsodbo nedolţne osebe bi
sodniki lahko presegli z rednim usposabljanjem, ki bi potekalo skupaj s toţilci v
manjših skupinah, v katerih bi lahko razpravljali o primerih in se drug od drugega
uĉili.
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7

Odgovori na raziskovalna vprašanja

1.

Kakšne so značilnosti spolnih zlorab otrok?

Najveĉ prijav (63%) je bilo zaradi spolnega obĉevanja ali izvršitve kakšnega drugega
spolnega dejanja z osebo drugega ali istega spola, ki še ni stara petnajst let, pri
ĉemer je obstajalo oĉitno nesorazmerje med zrelostjo storilca in ţrtve (1. odstavek
183. ĉlena KZ). Najveĉ (35 %) kaznivih dejanj je bilo prijavljenih po veĉ kot enem
letu, 32 % v ĉasu med 3 meseci in pol do enega leta, 17 % jih je bilo prijavljenih na
dan storitve ali dan po storitvi; od tega se jih je 75 % zgodilo v javnem, 25 % pa v
domaĉem okolju.
Ob prijavi je bilo znanih 90 % osumljencev. Skupna preiskanost je bila skoraj 93 %. V
primerih, ki jih policija ni uspešno preiskala, so osumljeni do ţrtev v javnem okolju
pristopili, ko so bile same, in jih zaĉeli ogovarjati o splošnih stvareh.
Najveĉ spolnih zlorab se je zgodilo v domaĉem okolju (64 %). 81 % primerov se je
zgodilo v zaprtem prostoru, ki je tudi sicer najpogosteje kraj izvršitve spolne zlorabe
otroka (P-vrednost=0,000, α=0,001); najpogosteje (55 %) v zaprtih prostorih v
domaĉem okolju, od tega najveĉkrat v spalnici osumljenca (22 %). Med oblikami so
bile najpogostejše (39 %) otipavanje, pri ĉemer je v 46 % odrasli otipaval otroka, v
18 % pa je moral otrok otipavati odraslega.
Najveĉkrat (84 %) so za spolno zlorabo otroka prijavili osumljence, ki so otroka
poznali pred zaĉetkom zlorabe (P-vrednost=0,000, α=0,001). V 25 % so bili osumljenci
otrokovi znanci, v 19 % oĉetje, v 15 % sorodniki, v 12 % materini zunajzakonski
partnerji, v 8 % ţrtvin »fant«, v 7 % matere, in v 5 % ţrtvin brat. Sum o spolni zlorabi
otroka v druţini175 je bil podan v 39 %.
Za zaĉetek spolne zlorabe in pridobitev otroka k sodelovanju v zlorabi so osumljenci
uporabljali razliĉne strategije, najpogosteje (23 %) fiziĉno nasilje. V 46 % primerov
samo fiziĉno nasilje, v 54 % pa v kombinaciji z drugimi strategijami. V 19 % je bil
otrok ustrahovan, v 16 % pa je bila kot strategija uporabljeno izkazovanje ljubezni.
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Sem uvršĉamo oĉete, matere, zunajzakonske partnerje, oĉime in ţrtvine brate.
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Veĉinoma se je zloraba dogajala v razliĉnih ĉasovnih obdobjih (zjutraj, dopoldan,
popoldan, zveĉer ali ponoĉi). Najveĉ zlorab (71 %) se je zgodilo trikrat ali veĉkrat.
Spolna zloraba otroka je bila stopnjevana v 11 primerih oziroma v 16 %. V vseh
primerih so se dejanja zgodila tri- ali veĉkrat. Od tega sta se osumljeni in ţrtev
predhodno poznala v 91 % primerov. Pri tem je bila fiziĉna sila uporabljena v 30 %
primerov; osumljenci so bili oĉe, oĉim in prijatelj staršev.
2.

Kakšne so značilnosti ţrtev spolnih zlorab otrok?

Med ţrtvami je bilo 77 % ţenskega spola. V 19 % je bil isti osumljenec prijavljen
zaradi zlorabe veĉ ţrtev. V 42 % primerov je bilo hkrati zlorabljenih veĉ ţrtev
moškega spola.
Povpreĉna starost ob zaĉetku zlorabe je bila 9,6 let (min=3, max=14), ob prijavi pa
11,0 let (min=3, max=22). Povpreĉna razlika med starostjo ob zlorabi in ob prijavi je
bila 1,4 leta (max=14 let).
Najveĉ ţrtev je bilo ob zlorabi starih med 7 in 13 let, od tega najveĉ med 13 in 14
let. Najveĉ ţrtev moškega spola je bilo ob zlorabi starih 13 let, ţenskega pa 14 let.
Ob prijavi je bilo najveĉ ţrtev moškega spola starih 10 in 15 let, ţenskega pa 14 let.
Ţrtve so bile najpogosteje (v 63 %) osnovnošolci. Veĉina otrok (veĉ kot 54 %) je pred
prijavo ţivela pri starših. Po prijavi je prebivališĉe zamenjalo 17 % otrok; od staršev
so se odselili ali v rejniško druţino ali v varno hišo.
3.

Kakšne so značilnosti osumljencev spolnih zlorab otrok?

Osumljenci so bili v 89 % moški, med njimi je bilo 96 % znanih. Med ţenskimi
osumljenkami so bile vse znane. Najveĉ osumljencev in osumljenk je bilo ob zlorabi
starih med 24 in 33 let, medtem ko so bili ob prijavi moški stari 34 do 43, ţenske pa
med 24 in 43 let.
Povpreĉna starost osumljencev obeh spolov je bila 34,7 let (min=10 let, max=64 let)
ob zaĉetku zlorabe in 36,6 let (min=13, max=69 let) ob prijavi. Povpreĉna razlika v
letih med prijavo in zaĉetkom zlorabe je bila 1,9 let. Povpreĉna starost osumljencev
je bila 34,8 let (min=10, max=64) ob zaĉetku zlorabe in 36,7 let (min=13, max=69) ob
prijavi. Povpreĉna razlika v letih med prijavo in zaĉetkom zlorabe je bila 2,0 leti.
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Povpreĉna starost osumljenk je bila 34,3 let (min=20, max=63) ob zaĉetku zlorabe in
35,3 let (min=20, max=63) ob prijavi. Povpreĉna razlika v letih med prijavo in
zaĉetkom zlorabe je bila 1,0 let.
Osumljenci obeh spolov so bili v 40 % samski, 48 % jih je imelo dokonĉano 3-letno
srednjo šolo, 42 % jih je bilo zaposlenih. Prisotnost alkohola je bila ob spolni zlorabi
zaznana v 9 primerih oziroma v 13 %, prepovedanih drog pa v 4 primerih oziroma v 6
%. Osumljenci so bili v otroštvu viktimizirani v 4 primerih oziroma 6 %. V 7
analiziranih primerih oziroma 10 % so bili osumljenci povratniki. V 8 primerih oziroma
11 % so bili predhodno kaznovani zaradi drugih kaznivih dejanj, in sicer v 4 (50 %)
zaradi premoţenjske kriminalitete, v 2 (25 %) zaradi spolnega nasilja nad osebo,
starejšo od 15 let, in v 2 primerih (25 %) zaradi drugih kaznivih dejanj.
45 % vseh osumljencev je bilo priloţnostnih, 32 % situacijskih in 19 % preferenĉnih.
Ţenske osumljenke so bile vse oznaĉene kot situacijske. Manjši deleţ (30 %) spolnih
zlorab je bil izveden naĉrtno (P-vrednost=0,0005, α=0,01). Svoja dejanja so
naĉrtovali vsi preferenĉni osumljenci, 11 % priloţnostnih, 20 % situacijskih in oba
osumljenca, ki sta delovala najprej priloţnostno, nato pa situacijsko oziroma
preferenĉno. Osumljenci, ki so delovali naĉrtno, so v 30 % ţrtve podkupili s
sladkarijami, pijaĉo, darili in z dobavljanjem prepovedane droge. V 13 % so se
namerno zadrţevali na krajih, kjer se obiĉajno zadrţujejo otroci (na igrišĉih,
sankališĉih, drsališĉih, pred trgovino, med bloki, na ulici ipd.), v 9 % pa so ustvarili
situacijo, da so bili z otrokom sami.
4.

Kdo je odkril in prijavil spolno zlorabo otroka?

Najveĉ, 19 % kaznivih dejanj spolnega napada na osebo, mlajšo od petnajst let, so
prijavile matere ţrtve, sledijo center za socialno delo (16 %), oĉe (10 %) in drugi.
Prijavitelji so otroka vsakodnevno sreĉevali v 52 % oziroma v šoli (17 %), ob prijavi na
CSD (12 %), na obisku (10 %) in v drugih okolišĉinah. V 58 % primerov je otrok o
zlorabi spregovoril sam, od tega v 5 primerih na pobudo odrasle osebe, ki je opazila
znake zlorabe, v 2 primerih pa je otrok zlorabo tudi prijavil policiji. V 23 % je
prijavitelj znake opazil sam. Iz tega izhaja, da odrasli, ki otroka sreĉujejo
vsakodnevno, ne odkrijejo najveĉ primerov spolnih zlorab otrok (P-vrednost=0,000,
α=0,001). Prijavitelj je zlorabo tudi razkril v 28 %. Kadar pa prijavitelji niso sami
razkrili zlorabe, jo je najpogosteje (v 66 %) razkril otrok sam. V 31 primerih (44 %), v
katerih je otrok sam razkril zlorabo, so bile prijaviteljice najpogosteje (26 %) matere,
sledijo center za socialno delo (19 %), oĉetje (16 %) in drugi.
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5.

Kakšne so značilnosti primerov, pri katerih je spolno zlorabo razkril otrok
sam?

Od 31 tovrstnih primerov (44 %) sta se ţrtev in osumljenec poznala v 22 primerih
oziroma 71 %. Od tega je bil osumljeni v 23 % materin zunajzakonski partner, v 14 %
ţrtvin stric, v 10 % pa prijatelj staršev oziroma oĉim. Zlorabe so se v 52 % zgodile v
domaĉem in v 39 % v javnem okolju. Med temi otroki jih je bilo 94 % oziroma 29 ţrtev
ţenskega spola. Povpreĉna starost ţrtev ob zlorabi je bila 8,7 let (min=3, max=14),
ob prijavi pa 10,5 let (min=3, max=22). Ţrtve so pred prijavo veĉinoma (52 %) ţivele
pri starših oziroma pri materi (19 %) ali pri oĉetu (13 %). O spolni zlorabi so ti otroci
prviĉ spregovorili materi v 42 %, obema staršema hkrati (13 %), oĉetu (10 %), babici
(7 %) ter drugim, s katerimi so imeli stike. Otroci sami niso razkrili zlorabe v
primerih, ko so bili osumljenci mati (4), oĉe (v 10 od 11 primerov), uĉitelj (2) in
babica, znanci, sorodniki (1). Najpogosteje pa so otroci spolno zlorabo razkrili v
primerih, ko otrok ni poznal osumljenca (P-vrednost=0,0195, α=0,05).
6.

Kateri indikatorji so odločilni pri odkrivanju spolnih zlorab otrok?

Kadar otrok pozna osumljenca, so najpogostejši indikatorji otrokove spolne zlorabe
psihološki znaki in socialne travme (P-vrednost=0,0045, α=0,01). Otroci so kazali
psihološke znake v 70 %, najpogosteje (18 %) strah in prestrašenost. Socialne travme
so doţivljali v 43 % primerov, najpogosteje (30 %) je bilo opaziti ţrtvino spremenjeno
vedenje in govorjenje, med njimi pogosto vedenjske motnje (18 %), neupoštevanje
staršev (12 %), teţave pri komuniciranju (12 %) ter vulgarno izraţanje (12 %).
Otroci fiziĉnih znakov spolne zlorabe veĉinoma ne kaţejo (P-vrednost=0,002, α=0,01);
fiziĉnih znakov zlorabe ţrtve niso kazale v 61 % primerov. Ĉe pa je do tega vendarle
prišlo, so bili najpogostejši (43 %) fiziĉni znaki na spolovilu, in to rdeĉina okoli
spolovil (19 %), razširjena vaginalna odprtina (14 %), pretrgan himen (14), krvavitve iz
noţnice (10 %), pekoĉe spolovilo (10 %), vnetje spolovil (10 %), v posameznih primerih
otekline intimnih delov, razširjena rektalna odprtina, raztegnjeno spolovilo, gubasto
spolovilo in znaki spolnega odnosa. V primerih, ko otrok ne pozna osumljenca, fiziĉni
znaki niso najpogostejši indikatorji spolne zlorabe otrok (P-vrednost=0,04, α=0,05).
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7.

Kakšne so značilnosti krivih ovadb spolnih zlorab otrok?

Mnogokrat je teţko oceniti, ali gre za namerno laţno prijavo ali pa je oseba, katere
prijava se je izkazala za neutemeljeno, lahko na podlagi znakov upraviĉeno sklepala,
da obstajajo razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje spolnega napada na
osebo, mlajšo od petnajst let. V mnogih primerih odrasla oseba prijavi zlorabo, otrok
pa s svojim vedenjem in izjavami ne potrdi prijave. Posebno zahtevno je
ugotavljanje utemeljenosti suma, kadar potencialna ţrtev še ne govori oziroma
govori tako, da preiskovalci ne razumejo njenih izpovedi. Tako je teţko oceniti, ali
gre za namerno laţno prijavo. Otrok »zgodbo o zlorabi« vsakiĉ pove enako in na naĉin
»deklamiranja« le izjemoma. Pri tem je pomembno pomisliti tudi na morebitno
manipuliranje odraslih in na otrokovo nauĉenost, kako govoriti o zlorabi. Kadar
ovadbo podajo starejši otroci, tudi ni odveĉ pomisliti na morebitni otrokov motiv za
laganje (npr. najstnice zaradi strahu pred starši, ker ne pridejo domov ob
dogovorjeni uri).
8.

Katere situacije izkoriščajo osumljenci spolnih zlorab otrok?

V 42 % so osumljenci izkoristili situacije, ko so skrbeli, negovali ali varovali otroka; v
26 % situacije, ko so bili sami z otrokom, od tega so v 7 % ustvarili situacije, da so bili
lahko z otrokom sami.
9.

Kako pogosto sta pri preiskovanju opravljena ogled kraja kaznivega dejanja
in hišna preiskava?

Ogled kraja dejanja je bil opravljen v 3 primerih oziroma v 4 %, zasegli so
dokumente, biološke sledove in oblaĉila ţrtve. Hišna preiskava pri osumljencu je bila
opravljena v 13 primerih oziroma 19 %, zasegli so oblaĉila (jakne, hlaĉe, spodnjice in
druga oblaĉila osumljencev in ţrtev), predmete, ki so bili uporabljeni pri storitvi
kaznivih dejanj (npr. palico), fotografski film, zvezke, rokovnike, cigaretne ogorke,
videokasete, digitalne videokasete, avdiokasete, videotrakove, bianko poštne kartice
z akti otrok in pornografske revije.
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10.

Kateri dokazi zadostujejo za obsodilno sodbo?

Na rezultat sojenja vplivajo pridobljeni materialni dokazi (Phi koeficient = 0,427;
P<0,001); v veĉini primerov, ki se ne konĉajo z obsodilno sodbo, temeljijo kazenske
ovadbe le na osebnih dokazih (P-vrednost=0,000, α=0,001). Vendar pa ne moremo
potrditi, da pri veĉini primerov, ki se konĉajo z obsodilno sodbo, temeljijo kazenske
ovadbe na materialnih dokazih (P-vrednost=0,5, α=0,05). Kot tudi ne moremo
potrditi, da v veĉini primerov, ki se konĉajo z obsodilno sodbo in izreĉeno kaznijo
zapora, obstajajo materialni dokazi (P-vrednost=0,059, α=0,05). Lahko pa potrdimo,
da v veĉini primerov, ki se konĉajo s pogojno sodbo, ni materialnih dokazov (Pvrednost=0,033, α=0,05).
V 50 % obsodilnih sodb ni bilo materialnih dokazov, bili pa so v 73 % obsodb, ki so se
konĉale z izreĉeno kaznijo zapora, in v 18 % pogojnih obsodb.
Med materialnimi dokazi so bili najpogostejši biološki sledovi, fiziĉne poškodbe
otroka ter znaki na telesu ţrtve (razširjen vstop v noţnico, znaki spolnega odnosa).
Najpogosteje so sledove našli na oblaĉilih ţrtve. V treh primerih tudi na kraju
dejanja med opravljenim ogledom.
V primerih brez materialnih dokazov so obsodbe temeljile na otrokovi izpovedi
(ĉeprav je obtoţeni dejanje zanikal), pri tem so bile pomembne uporabljene besede
(npr. »iz lulĉka je pritekel mleĉek«), otrokovo ĉustveno stanje ob priĉanju in
ugotovitve izvedenca.
11.

Kateri so glavi razlogi za zaustavitev pregona, zavrnjeno obtoţbo oziroma
oprostilno sodbo?

Sklepi o ustavitvi postopka so bili izdani v 18 % primerov, ki so se zakljuĉili v
kazenskem postopku. Razlogi so bili v 56 % odsotnost dokazov oziroma znakov, ki bi
nakazovali, da je bil otrok spolno zlorabljen.
V 16 % primerov je bila obtoţba zavrnjena. Razlogi so bili v 38 % pomanjkanje
dokazov. V 38 % pa razlogi za zavrnjeno obtoţbo niso bili navedeni v spisu.
V enem primeru je bila izdana oprostilna sodba, vendar brez navedenih razlogov za
oprostitev. Navedeno je bilo, da se je zagovornik obtoţenega skliceval na
pomanjkanje materialnih dokazov in neujemanje v izpovedi priĉ.
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12.

Kako vplivajo na rezultat sojenja obtoţenčevo priznanje, otrokova izpoved
in izvedensko mnenje?

Na rezultat sojenja obtoţenĉevo priznanje ne vpliva pomembno (P-vrednost=0,424,
α=0,05). V predkazenskem postopku je kaznivo dejanje priznalo 19 % osumljenih; od
tega jih je v kazenskem postopku priznanje ohranilo 62 %, eden pa je kaznivo dejanje
priznal šele v kazenskem postopku. Od 8 primerov, pri katerih so osumljenci oziroma
obtoţenci dejanje priznali in priznanje ohranili ves ĉas postopka, so v 4 kaznivo
dejanje storili mladoletniki; dva od teh sta dejanje priznala le delno, kar pomeni, da
sta priznala storitev, dejanje pa sta poskušala omiliti in nista priznala nekaterih
oblik, o katerih je poroĉala ţrtev. Prav tako sta poskušala v postopku prikazati, da se
je zloraba zgodila le nekajkrat, ĉeprav je ţrtev poroĉala o veĉji intenziteti.
Na rezultat sojenja pa pomembno vpliva otrokova izpoved (Phi koeficient = - 0,446;
P<0,001). Pri tem pa deleţ obsodilnih sodb ni manjši v primerih, ko so otroci mlajši
od 7 let (P-vrednost=0,247, α=0,05). Ţrtve so bile stare manj kot 7 let v 22 (31 %)
primerih, od teh se jih je 6 (27 %) konĉalo z obsodilno sodbo. V 48 (69 %) primerih so
bile ţrtve starejše od 7 let, deleţ obsodilnih sodb pa je bil 42 %.
Na rezultat sojenja pomembno vpliva tudi izvedensko mnenje (Phi koeficient = 0,392;
P<0,01). Izvedenci so ga pripravili za 36 (51 %) primerov, od tega se jih je 20 (29 %)
konĉalo z obsodilno sodbo.
Pri pogojnih obsodbah je bilo manj izvedenskih mnenj kot pri obsodilnih z izreĉeno
zaporno kaznijo (P-vrednost=0,02; α=0,05). Od 11 pogojnih obsodb ni bilo izvedenskih
mnenj v 6 (54,5 %) primerih. Od 15 obsodilnih sodb z izreĉeno zaporno kaznijo, so
bila izvedenska mnenja pripravljena v 14 (93,3 %) primerih. Primeri, ki se niso
zakljuĉili z obsodilno sodbo, so bili veĉinoma brez izvedenskih mnenj (Pvrednost=0,048; α=0,05). Od 44 primerov, ki se niso zakljuĉili z obsodilno sodbo, so
bila izvedenska mnenja narejena v 16 (36,4 %) primerih.
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8

Odgovori na hipoteze176

H1: Spolna zloraba otroka se najpogosteje zgodi v zaprtem prostoru.
Glede na rezultate testa deleţev (P<0,001) hipoteze, s katero smo predvidevali, da
se spolna zloraba otroka najpogosteje zgodi v zaprtem prostoru, ne zavrnemo.
Podatki kaţejo, da se je v 57 (81 %) primerih spolna zloraba otroka zgodila v zaprtem
prostoru. Sem uvršĉamo zaprte prostore v domaĉem, javnem in institucionalnem
okolju.
H2: Manjši deleţ spolnih zlorab je izveden načrtno.
Podatki raziskave kaţejo, da v 21 (30 %) primerih iz opisa prijavljene spolne zlorabe
otroka izhaja, da je bila storjena naĉrtno. S testom deleţev smo ugotovili, da je Pvrednost 0,0005, torej pri stopnji znaĉilnosti α=0,01 hipoteze, s katero smo
predvidevali, da je manjši delež spolnih zlorab izveden načrtno, ne zavrnemo.
H3: Otroci fizičnih znakov spolne zlorabe večinoma ne kaţejo.
Predvidevali smo, da otroci fizičnih znakov spolne zlorabe večinoma ne kažejo.
Rezultati raziskave kaţejo, da se je brez fiziĉnih znakov spolne zlorabe otroka
zgodilo veĉ kot 60 % primerov. Glede na rezultate testa deleţev (P<0,01) hipoteze, s
katero smo predvidevali, da otroci fizičnih znakov spolne zlorabe večinoma ne
kažejo, ne zavrnemo.
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Zavrnitev pravilne niĉelne hipoteze pomeni napako 1. vrste, pri ĉemer verjetnost te napake
oznaĉimo z α. Sprejetje napaĉne niĉelne hipoteze imenujemo napaka 2. vrste, njeno
verjetnost pa oznaĉimo z β. Jesenko (2011: 235) navaja, da pri vpeljavi P-vrednosti, ki je
»najmanjša stopnja pomembnosti, pri kateri niĉelno hipotezo še lahko zavrnemo«, v postopku
testiranja hipotez preverimo, ĉe je P-vrednost manjša ali enaka α in glede na to niĉelno
hipotezo zavrnemo, v nasprotnem primeru pa jo sprejmemo ali se vzdrţimo presoje. Koţuh
(2011) po drugi strani navaja, da hipotezo zavrnemo oziroma jo obdrţimo, medtem ko
Košmelj in Rovan (2007: 232) navajata, da hipotezo zavrnemo oziroma je ne zavrnemo, saj v
primeru, da niĉelno hipotezo sprejmemo, »tvegamo, da naredimo napako 2. vrste«. Košmelj
in Rovan (2007) še navajata, da verjetnosti 2. napake ne poznamo, ker je odvisna od
dejanskih razmer, zato se sklepu, da hipotezo sprejmemo, pri preizkušanju domnev navadno
odpovemo. Navedeno bomo upoštevali tudi v naši raziskavi, zato bomo testirane hipoteze
zavrnili oz. ne zavrnili.
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H4: V primerih, ko otrok ne pozna osumljenca, so najpogostejši indikatorji spolne
zlorabe fizični znaki.
Rezultati raziskave kaţejo, da v 9 primerih otrok osumljenca pred zlorabo ni poznal.
Od tega v 8 primerih niso bili prisotni fiziĉni znaki zlorabe, kar predstavlja 100 %, saj
v enem primeru ni bilo podatka. S testom deleţev smo ugotovili, da je P-vrednost
0,004, torej pri stopnji znaĉilnosti α=0,05 hipotezo, s katero smo predvidevali, da so
v primerih, ko otrok osumljenca ne pozna, najpogostejši indikatorji spolne zlorabe
fizični znaki, zavrnemo.
H5: V primerih, ko otrok pozna osumljenca, so najpogostejši indikatorji spolne
zlorabe psihološki znaki ter socialne travme.
Glede na rezultate testa deleţev (P<0,01) ne zavrnemo hipoteze, da so v primerih,
ko otrok pozna osumljenca, najpogostejši indikatorji spolne zlorabe psihološki znaki
ter socialne travme. Podatki iz našega vzorca potrjujejo, da je otrok poznal
osumljenca v 59 primerih. Od tega je v 40 (68 %) primerih šlo za psihološke znake in
socialne travme.
H6: Največ primerov spolnih zlorab otrok odkrijejo odrasli, ki otroka vsakodnevno
srečujejo.
Predvidevali smo, da največ primerov spolnih zlorab otrok odkrijejo odrasli, ki
otroka vsakodnevno srečujejo. Podatki raziskave kaţejo, da so le v 6 (9 %) primerih
spolno zlorabo odkrili odrasli, ki so otroka vsakodnevno sreĉevali. S testom deleţev
smo ugotovili, da je P-vrednost 0,000, torej pri stopnji znaĉilnosti α=0,001 hipoteze,
da najveĉ primerov spolnih zlorab otrok odkrijejo odrasli, ki otroka vsakodnevno
sreĉujejo, zavrnemo.
H7: Otroci sami razkrijejo spolno zlorabo, kadar osumljenca ne poznajo.
Glede na rezultate testa deleţev (P<0,05) ne zavrnemo hipoteze, s katero smo
predvidevali, da otroci sami razkrijejo spolno zlorabo, kadar osumljenca ne poznajo.
Podatki raziskave kaţejo, da so otroci od 9 primerov, ko osumljenca niso poznali,
spolno zlorabo razkrili v 8 (89 %) primerih.
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H8: Največ prijav spolnih zlorab otroka je podanih zoper osumljence, ki so otroka
poznali pred začetkom zlorabe.
Po podatkih iz vzorca sta se osumljenec in ţrtev predhodno poznala v 59 (87 %)
primerih. S testom deleţev smo ugotovili, da je P-vrednost 0,000, kar pomeni, da pri
stopnji znaĉilnosti α=0,001 hipoteze, s katero smo predvidevali, da je največ prijav
spolnih zlorab otroka podanih zoper osumljence, ki so otroka poznali pred začetkom
zlorabe, ne zavrnemo.
H9: Največ krivih ovadb temelji na izpovedi odrasle osebe, ki ţivi z otrokom v
skupnem gospodinjstvu.
V našem vzorcu ni bilo nobene laţne prijave, zato hipoteze največ krivih ovadb
temelji na izpovedi odrasle osebe, ki živi z otrokom v skupnem gospodinjstvu, s
podatki, ki smo jih pridobili v empiriĉni raziskavi, ne moremo zavrniti oziroma ne
zavrniti.
V usmerjenem skupinskem intervjuju je bilo izpostavljeno, da je pogosto teţko
oceniti, ali gre za namerno laţno prijavo ali je lahko oseba, ki je podala
neutemeljeno prijavo, na podlagi znakov upraviĉeno sklepala, da obstajajo razlogi za
sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje spolnega napada na osebo, mlajšo od
petnajst let. Mnogokrat odrasla oseba poda prijavo, otrok pa je s svojim vedenjem in
izjavami ne potrdi. Najzahtevnejše je ugotavljanje utemeljenosti suma v primerih,
ko potencialna ţrtev še ne govori oziroma govori tako, da preiskovalci ne razumejo
njenih izpovedi. Tako je veĉinoma teţko oceniti, ali gre za namerno laţno prijavo.
Primeri, da otrok »zgodbo o zlorabi« vsakiĉ pove enako in na naĉin »deklamiranja«,
so bolj izjema kot pravilo. Pri tem je pomembno pomisliti tudi na morebitno
manipulacijo, ki jo izvajajo odrasli, in na nauĉenost pripovedovanja o zlorabi.
Udeleţenci usmerjenega skupinskega intervjuja so izpostavili veĉ primerov krive
ovadbe najstnic. Kadar podajo ovadbo starejši otroci, je treba pomisliti na morebitni
otrokov motiv za laganje. V primerih, ki so bili izpostavljeni, so mladostnice zaradi
strahu pred starši (npr. ker ne pridejo domov ob dogovorjeni uri) prijavile spolni
napad, vendar so kasneje, ko so ugotovile, kaj prijava pomeni in kakšne so posledice
takšne izpovedi, priznale, da so si zlorabo izmislile.
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Hipoteze ne moremo potrditi niti zavrniti, saj ni bilo mogoĉe analizirati nobenega
primera namerne laţne prijave. Udeleţenci usmerjenega skupinskega intervjuja so
veĉinoma govorili o teţavah, s katerimi se sreĉujejo v preiskavi, ko poskušajo
ugotoviti, ali se je spolna zloraba, ki jo je prijavila odrasla oseba, zares zgodila,
ĉeprav je otrok s svojim vedenjem in izjavami ne potrjuje.
H10: V večini primerov, ki se ne končajo z obsodilno sodbo, temelji kazenska
ovadba le na osebnih dokazih.
Predvidevali smo, da v večini primerov, ki se ne končajo z obsodilno sodbo, kazenska
ovadba temelji le na osebnih dokazih. Podatki raziskave kaţejo, da so od 44 (63 %)
primerov, ki se niso konĉali z obsodilno sodbo, materialni dokazi bili prisotni le v 5
(11 %) primerih, v 39 (89 %) primerih so bili prisotni samo osebni dokazi. S testom
deleţev smo ugotovili, da je P-vrednost 0,000, torej pri stopnji α=0,001 hipoteze, s
katero smo predvidevali, da v večini primerov, ki se ne končajo z obsodilno sodbo,
temeljijo kazenske ovadbe le na osebnih dokazih, ne zavrnemo.
H11: V večini primerov, ki se končajo z obsodilno sodbo, temelji kazenska ovadba
na materialnih dokazih.
Glede na rezultate testa deleţev (P>0,05) zavrnemo hipotezo, da v večini primerov,
ki se končajo z obsodilno sodbo, temelji kazenska ovadba na materialnih dokazih. V
našem vzorcu so bili od 26 primerov, ki so se konĉali z obsodilno sodbo, materialni
dokazi prisotni v 13 (50 %).
H12: Materialni dokazi vplivajo na rezultat sojenja.
Podatki raziskave kaţejo, da so bili materialni dokazi prisotni v 13 primerih, ki so se
konĉali z obsodilno sodbo. Hipotezo smo testirali s Hi-kvadrat testom. P- vrednost je
v našem primeru 0,000, kar je manjše od α=0,001, zato lahko potrdimo odvisnost
med prisotnostjo materialnih dokazov in rezultatom sojenja. Phi koeficient je 0,427
(statistiĉno znaĉilen pri P<0,001), torej hipoteze, s katero smo predvidevali, da
materialni dokazi vplivajo na rezultat sojenja, ne zavrnemo.
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H13: V večini primerov, ki se končajo z obsodilno sodbo in izrečeno kaznijo
zapora, obstajajo materialni dokazi.
Po podatkih iz raziskave so bili od 15 primerov, v katerih je bila v obsodilnih sodbah
izreĉena kazen zapora, v 11 (73 %) prisotni materialni dokazi. S testom deleţev smo
ugotovili, da je P-vrednost 0,059, torej pri stopnji znaĉilnosti α=0,05 zavrnemo
hipotezo, da v večini primerov, ki se končajo z obsodilno sodbo in izrečeno kaznijo
zapora, obstajajo materialni dokazi.
H14: V večini primerov, ki se končajo s pogojno obsodbo, ni materialnih dokazov.
Predvidevali smo, da v večini primerov, ki se končajo s pogojno obsodbo, ni
materialnih dokazov. V našem vzorcu kar v 9 (82 %) od 11 primerov, ki so se konĉali z
izreĉeno pogojno obsodbo, ni bilo materialnih dokazov. S testom deleţev smo
ugotovili, da je P-vrednost 0,033, torej pri stopnji znaĉilnosti α=0,05 hipoteze, s
katero smo predvidevali, da v večini primerov, ki se končajo s pogojno sodbo, ni
materialnih dokazov, ne zavrnemo.
H15: Otrokova izpoved o spolni zlorabi vpliva na rezultat sojenja.
Po podatkih iz vzorca so ţrtve o spolni zlorabi spregovorile v 51 (76 %) primerih, od
tega se jih je 26 (51 %) konĉalo z obsodilno sodbo, in sicer so ţrtve naznanile spolno
zlorabo v vseh primerih, ki so se konĉali z obsodilno sodbo. Hipotezo smo testirali s
Hi-kvadrat testom. P-vrednost je v našem primeru 0,000, kar je manjše od α=0,001,
zato lahko potrdimo odvisnost med prisotnostjo materialnih dokazov in rezultatom
sojenja. Phi koeficient je -0,446 (statistiĉno znaĉilen pri P<0,001), torej hipoteze, da
otrokova izpoved o spolni zlorabi vpliva na rezultat sojenja, ne zavrnemo.
H16: Deleţ obsodilnih sodb je manjši v primerih, pri katerih so ţrtve otroci, mlajši
od 7 let.
Rezultati raziskave kaţejo, da so bile ţrtve stare manj kot 7 let v 22 (31 %) primerih,
od tega se jih je 6 (27 %) konĉalo z obsodilno sodbo. V 48 (69 %) primerih, v katerih
so bile ţrtve starejše od 7 let, je bil deleţ obsodilnih sodb 42 % (20). Hipotezo smo
testirali s Hi-kvadrat testom in ugotovili, da je P-vrednost 0,247, torej pri stopnji
α=0,05 zavrnemo hipotezo, da je delež obsodilnih sodb manjši v primerih, ko so
otroci mlajši od 7 let. V našem primeru torej starost ţrtve ne vpliva na rezultat
sojenja.
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H17: Obtoţenčevo priznanje ne vpliva pomembno na rezultat sojenja.
Rezultati raziskave kaţejo, da je v kazenskem postopku dejanje priznalo 8
obtoţencev; 4 so bili obsojeni, 4 (mladoletnikom) je bil izreĉen vzgojni ukrep.
Hipotezo smo testirali s Hi-kvadrat testom in ugotovili, da je P-vrednost 0,424, kar je
veĉje od α=0,05, zato nismo mogli potrditi odvisnosti med obtoţenĉevim priznanjem
in rezultatom sojenja. Torej ne zavrnemo hipoteze, da obtoženčevo priznanje ne
vpliva pomembno na rezultat sojenja.
H18: Izvedensko mnenje vpliva na rezultat sojenja.
Rezultati raziskave kaţejo, da je bilo izvedensko mnenje podano v 36 (51 %)
primerov, od tega se jih je 20 (29 %) konĉalo z obsodilno sodbo. Hipotezo smo
testirali s Hi-kvadrat testom. P-vrednost v našem primeru je 0,001, kar je manjše od
α=0,01, zato lahko potrdimo odvisnost med prisotnostjo materialnih dokazov in
rezultatom sojenja. Phi koeficient je 0,392 (statistiĉno znaĉilen pri P<0,01), torej
hipoteze, s katero smo predvidevali, da izvedensko mnenje vpliva na rezultat
sojenja, ne zavrnemo.
H19: Pri pogojnih obsodbah je manj izvedenskih mnenj kot pri obsodilnih sodbah,
pri katerih je bila izrečena kazen zapora.
Rezultati raziskave kaţejo, da so od 11 pogojnih obsodb bila izvedenska mnenja
podana v 6 (55 %) primerih. Od 15 obsodilnih sodb z izreĉeno kaznijo zapora so bila
izvedenska mnenja podana v 14 (93 %) primerih. Hipotezo smo testirali s Hi-kvadrat
testom. P-vrednost v našem primeru je 0,02, torej pri stopnji α=0,05 hipoteze, s
katero smo predvidevali, da izvedenska mnenja vplivajo na vrsto obsodbe in da je pri
pogojnih obsodbah statistično značilno manj izvedenskih mnenj kot pri obsodilnih
sodbah, pri katerih je izrečena kazen zapora, ne zavrnemo.
H20: V primerih, ki se ne zaključijo z obsodilno sodbo, večinoma ni izvedenskih
mnenj.
Predvidevali smo, da v primerih, ki se ne zaključijo z obsodilno sodbo, večinoma ni
izvedenskih mnenj. Podatki kaţejo, da so bila od 44 primerov, ki se niso zakljuĉili z
obsodilno sodbo, izvedenska mnenja podana v 16 (36 %) primerih. S testom deleţev
smo ugotovili, da je P-vrednost 0,048, torej pri stopnji α=0,05 hipoteze, s katero smo
predvidevali, da v primerih, ki se ne zaključijo z obsodilno sodbo, izvedenska mnenja
večinoma niso podana, ne zavrnemo.
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Zavrnitev oziroma ne zavrnitev vseh hipotez je prikazana v tabeli 63.
Tabela 63: Zavrnitev oziroma ne zavrnitev hipotez
Hipoteza

H1
H2
H3
H4

Spolna zloraba otroka se najpogosteje zgodi v zaprtem
prostoru.
Manjši deleţ spolnih zlorab je izveden naĉrtno.
Otroci fiziĉnih znakov spolne zlorabe veĉinoma ne
kaţejo.
V

primerih,

ko

otrok

ne

pozna

osumljenca,

so

najpogostejši indikatorji spolne zlorabe fiziĉni znaki.

Stopnja

Zavrnemo oz.

značilnosti

ne zavrnemo

α=0,001

Ne zavrnemo

α=0,01

Ne zavrnemo

α=0,01

Ne zavrnemo

α=0,05

Zavrnemo

α=0,01

Ne zavrnemo

α=0,001

Zavrnemo

α=0,05

Ne zavrnemo

α=0,001

Ne zavrnemo

V primerih, ko otrok pozna osumljenca, so najpogostejši
H5

indikatorji spolne zlorabe psihološki znaki ter socialne
travme.

H6
H7
H8

Najveĉ primerov spolnih zlorab otrok odkrijejo odrasli,
ki otroka vsakodnevno sreĉujejo.
Otroci sami razkrijejo spolno zlorabo, kadar osumljenca
ne poznajo.
Najveĉ prijav spolnih zlorab otroka je podanih zoper
osumljence, ki so otroka poznali pred zaĉetkom zlorabe.

V vzorcu ni
bilo takšnih
primerov,
H9

Najveĉ krivih ovadb temelji na izpovedi odrasle osebe,
ki ţivi z otrokom v skupnem gospodinjstvu.

-

zato hipoteze
ne moremo
potrditi
oziroma
zavrniti.

H10
H11
H12
H13
H14

V veĉini primerov, ki se ne konĉajo z obsodilno sodbo,
temelji kazenska ovadba le na osebnih dokazih.
V veĉini primerov, ki se konĉajo z obsodilno sodbo,
temelji kazenska ovadba na materialnih dokazih.
Materialni dokazi vplivajo na rezultat sojenja.
V veĉini primerov, ki se konĉajo z obsodilno sodbo in
izreĉeno kaznijo zapora, obstajajo materialni dokazi.
V veĉini primerov, ki se konĉajo s pogojno obsodbo, ni
materialnih dokazov.
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α=0,001

Ne zavrnemo

α=0,05

Zavrnemo

α=0,001

Ne zavrnemo

α=0,05

Zavrnemo

α=0,05

Ne zavrnemo

H15
H16
H17
H18

Otrokova izpoved o spolni zlorabi vpliva na rezultat
sojenja.
Deleţ obsodilnih sodb je manjši v primerih, pri katerih
so ţrtve otroci, mlajši od 7 let.
Obtoţenĉevo priznanje ne vpliva pomembno na rezultat
sojenja.
Izvedensko mnenje vpliva na rezultat sojenja.

α=0,001

Ne zavrnemo

α=0,05

Zavrnemo

α=0,05

Ne zavrnemo

α=0,01

Ne zavrnemo

α=0,05

Ne zavrnemo

α=0,05

Ne zavrnemo

Pri pogojnih obsodbah je manj izvedenskih mnenj kot
H19

pri obsodilnih sodbah, pri katerih je bila izreĉena kazen
zapora.

H20

V primerih, ki se ne zakljuĉijo z obsodilno sodbo,
veĉinoma ni izvedenskih mnenj.
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9

Razprava

Nasilje nad otroki je prisotno v vsaki druţbi. Kljub vse veĉji prepoznavnosti tega
druţbenega problema so otroci še vedno ţrtve razliĉnih oblik nasilja. Lahko so fiziĉno
ali psihiĉno trpinĉeni, zanemarjeni ali spolno zlorabljeni. Zlorabe se najpogosteje
dogajajo v okolju, ki ga otroci poznajo, storilci pa so v veĉini ljudje, ki jim otroci
zaupajo. To je še posebej pomembno za razumevanje spolnega nasilja nad otroki, ki
je v Sloveniji kljub vse veĉji ozavešĉenosti še vedno tabu. Odrasli zaradi lastne
zadrţanosti in predsodkov otrok ne pouĉijo na primeren naĉin o spolnosti in pravicah
do lastnega telesa, zaradi ĉesar otroci te informacije išĉejo drugje. Zaradi njihove
nepouĉenosti jih storilci laţje obvladujejo, jih spolno zlorabijo, pri tem pa izkoristijo
otrokovo naivnost, podrejenost, ubogljivost in radovednost, ki jo zaradi odrašĉanja
otroci obĉutijo tudi v povezavi z lastnimi telesi. Mnogi odrasli še vedno verjamejo
stereotipom in mitom, ki zmanjšujejo osumljenĉevo odgovornost, in krivdo
pripisujejo otrokom, hkrati pa ovirajo odkrivanje, preiskovanje in dokazovanje
spolnih zlorab otrok. Pri tem imajo kljuĉno vlogo tudi odzivi osumljencev, ki
zmanjšujejo pomen svojih dejanj, trdijo, da jih je otrok zapeljal, svoje dejanje
vidijo kot izkazovanje ljubezni, se izgovarjajo, da niso sami krivi, da so bili v otroštvu
tudi sami zlorabljeni, da se ne znajo kontrolirati, išĉejo izhode v alkoholiziranosti in
trdijo, da je šlo le za enkratno dejanje (Bašiĉ, 2002). Njihovi izgovori so lahko v
druţbi zaradi ĉloveške nevednosti, nepoznavanja znaĉilnosti spolnih zlorab otrok
in/ali zaradi osebnega odnosa do zlorab in spolnosti hitro sprejeti, posebno ĉe je
osumljenec nekdo, ki je v druţbi prepoznan kot zelo uspešen in dobrodušen ĉlovek, ki
je za skupnost, v kateri ţivi, naredil le pozitivne stvari. Ĉe pa njihove izgovore
podrobneje analiziramo, vendarle ugotovimo, da so v resnici le naĉin, s katerim si
ţelijo zmanjšati lastno odgovornost. Z zmanjševanjem pomena svojih dejanj
poskušajo na primer odvzeti teţo kaznivemu dejanju. Najpogosteje to naredijo tako,
da dejanje sicer priznajo, ne priznajo pa vseh okolišĉin spolne zlorabe otrok. V
nekaterih primerih, ki so bili analizirani v naši raziskavi, so storilci priznali storitev
kaznivega dejanja, ne pa penetracije, govorili so »le« o dotikanju in poljubljanju.
Nekateri so se izgovarjali tudi na otrokovo zapeljevanje oziroma so trdili, da so z
otrokom v nekakšni zvezi. To je bilo znaĉilno predvsem za primere, ko so v preiskavi
odkrili materialne dokaze o storitvi kaznivega dejanja. S priznanjem kaznivega
dejanja in obrazloţitvijo, da so bili z otrokom nekako povezani, so ţeleli del
odgovornosti preloţiti nanj, saj naj bi na takšen odnos z osumljencem sam pristal.
Kljub vsemu je za spolno zlorabo otroka odgovorna odrasla oseba, ki ga spolno
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zlorabi. Otrok se zaradi nedozorelosti ni sposoben odloĉiti, ali bo sodeloval v takšnem
odnosu, prav tako mu zakonodajalec do 15. leta ne daje pravice, da se odloĉi, ĉe
med njim in drugo osebo obstaja oĉitno nesorazmerje v zrelosti (KZ).
Mlajši, kot so otroci, bolj je verjetno, da spolne zlorabe ne prepoznajo kot
prepovedano in kaznivo dejanje. V našem vzorcu je bila povpreĉna starost ţrtev ob
zaĉetku zlorabe 9,6 let (min=3, max=14), ob prijavi pa 11,0 let (min=3, max=22).
Ugotovitve, da je bilo najveĉ ţrtev ob zlorabi starih med 7 in 13 let, se ujemajo tudi
z ugotovitvami Mušiĉeve, ki navaja, da je bilo 68 % ţrtev starih med 7 in 13 let.
Razlike pa ugotavljamo pri ţrtvah, mlajših od 7 let. Mušiĉeva (2006) omenja, da je
bilo 14 % ţrtev mlajših od 7 let, v našem vzorcu pa so bile ţrtve mlajše od 7 let v 31 %
vseh primerov. V nasprotju z Bainovo in Sandersovo (1996), ki navajata, da se manj
kot dve tretjini zlorab zgodi otrokom med 3. in 5. letom ter da ţrtve najpogosteje
postanejo otroci med 8. in 9. letom starosti, ugotavljamo, da je bilo v našem vzorcu
najveĉ ţrtev starih med 13 in 14 let. Razliko lahko pojasnimo s tem, da so bile v
primerih, kjer je bil podan sum o spolni zlorabi veĉ ţrtev s strani istega osumljenca,
ţrtve veĉinoma stare med 13 in 14 let.
Pomembnih razlik ne opaţamo glede na spol ţrtve, saj je bilo najveĉ ţrtev moškega
spola ob zlorabi starih 13 let (22 %), ţrtev ţenskega spola pa 14 let (15 %). Ob prijavi
je bilo najveĉ deĉkov starih 10 (17 %) in 15 let (17 %), najveĉ deklic pa 14 let (18 %).
Sicer je bilo 77 % ţrtev ţenskega spola, kar je 5 % manj, kot navaja Mušiĉeva (2006).
Opazili smo, da je bilo od 19 % primerov, pri katerih je bil isti osumljenec prijavljen
za zlorabo veĉ ţrtev, 42 % prijav zaradi spolne zlorabe veĉ ţrtev moškega spola.
Podobnosti z Mušiĉevevo (2006) ugotavljamo tudi pri storilcih spolnih zlorab, za
katere navaja, da so v 98 % moški. Tudi v našem vzorcu so bili zaradi spolne zlorabe
100 % obsojeni moški, v predkazenskem postopku pa so bili osumljenci moški v 89 %.
V naš vzorec smo tako zajeli 9 % osumljenk, kar je po mnenju udeleţencev
usmerjenega

skupinskega

intervjuja

visok

deleţ.

V

diskusiji

so

udeleţenci

usmerjenega skupinskega intervjuja namreĉ izpostavili, da v Sloveniji odkrijemo malo
storilk spolne zlorabe otrok. Po njihovem mnenju naj bi bilo med vsemi storilci okoli
15 % ţensk, vendar je v Sloveniji letno odkritih le okoli 2 % storilk, samo v enem letu
jih je bilo 6 %, vendar je bila veĉ dejanj osumljena ista ţenska. V naši druţbi še
vedno obstajajo stereotipi o storilkah spolnih zlorab otrok, veĉina njihovih dejanj je
namreĉ razumljena bolj kot skrb za otroka, medtem ko enaka oĉetova dejanja pri
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ljudeh ţe zbudijo sum, da gre za zlorabo otroka. Torej so še vedno razlike med
spoloma, vendar so v zadnjih nekaj letih vse manjše in redkejše. Kljub vsemu se
postavlja vprašanje, zakaj se letno odkrije tako nizko število osumljenk. V našem
vzorcu smo vse osumljenke oznaĉili kot situacijski tip. Otroci storilce situacijskega
tipa primarno ne privlaĉijo, vendar jih specifiĉni vedenjski namigi in/ali okoljski
stresorji stimulirajo, da otroka spolno zlorabijo (Smallbone et al., 2008). K zlorabi jih
pogosto spodbudijo situacije, ki so povezane s skrbjo za otroke. Dvoršek (2003)
navaja, da so storilci situacijskega tipa primarno usmerjeni na ţrtve, ki jih poznajo,
in izkorišĉajo situacije, v katerih imajo dostop do otroka. In prav ţenske se zaradi
nege in skrbi za otroka pogosto znajdejo v situacijah, ki bi jih lahko izrabile za spolno
zlorabo. V mnogih primerih, še posebej pri majhnih otrocih, je teţko odkriti, še teţje
pa dokazati, da se je med negovanjem zgodila spolna zloraba. Toliko teţje, ĉe otrok
na telesu ne kaţe posledic spolne zlorabe, izjave pa od njega ni mogoĉe pridobiti,
ker še ne zna govoriti, ali pa zato, ker vsa materina dejanja razume kot del
negovanja in izkazovanja ljubezni. S podobnimi teţavami se sreĉujemo tudi pri
osumljencih moškega spola, ki so bili v našem vzorcu veĉinoma oznaĉeni kot
priloţnostni, kar ugotavljajo tudi Smallbone et al. (2008), ki navajajo, da veĉina
storilcev ni preferenĉnih, temveĉ so priloţnostni. Prav tako je med osumljenci malo
pedofilov. V našem vzorcu so bila pedofilska nagnjenja ugotovljena v dveh primerih,
kar potrjuje ugotovitve Smallbone et al. (2008), ki navajajo, da imajo storilci
pogosteje probleme s samoobvladanjem kot s prisotnostjo spolnih deviacij. Med
parafilije uvršĉamo tudi ekshibicionizem. V našem vzorcu smo slednje ugotovili v
enem primeru, v katerem je osumljenec deloval naĉrtno, saj se je namerno zadrţeval
na mestih (npr. na igrišĉih, sankališĉih, drsališĉih, na ulici med bloki itd.), kjer je
lahko priĉakoval, da bo sreĉal deklice, zoper katere bo lahko storil kaznivo dejanje.
Raziskava je pokazala ujemanje tudi na podroĉju starosti osumljencev. Smallbone et
al. (2008) omenjajo, da veĉina storilcev prviĉ zlorabi otroka šele po tridesetem letu
starosti. Podobno smo ugotovili tudi v našem vzorcu; povpreĉna starost osumljencev
obeh spolov je bila 34,7 let (min=10 let, max=64 let) ob zaĉetku zlorabe in 36,6 let
(min=13, max=69 let) ob prijavi. Pomembnih razlik v starosti osumljencev glede na
spol nismo ugotovili.
Rezultati raziskave so potrdili, da so prepriĉanja, ki jih o osumljencih navajata
Holmes in Holmes (2009), stereotipna. Osumljenci nikakor niso umazani, stari moški,
niso niti umsko zaostali, saj jih je veĉina imela dokonĉano 3-letno srednjo šolo,
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nekateri so bili tudi visoko izobraţeni. Stereotipna so tudi prepriĉanja, da naj bi
homoseksualno usmerjeni moški pomenili veĉjo nevarnost za otroke, ki jih navajata
Holmes in Holmes (2009). Tega ne moremo niti potrditi niti zavrniti, saj v našem
vzorcu v nobenem primeru ni bilo izrecno navedeno, da je bil storilec homoseksualno
usmerjen. Prav tako naši rezultati niso potrdili mita, ki ga omenja Groth (1979), da
naj bi storilci zlorabo sĉasoma stopnjevali do zelo nasilnih dejanj. V naših primerih je
šlo za stopnjevanje oblik, in sicer od poljubljanja, dotikov do penetracije.
Rezultati raziskave potrjujejo tudi ugotovitve tujih avtorjev (npr. Hanson in Bussiere,
1998), da je povratništvo za storilce spolnih zlorab otrok manj znaĉilno. Avtorja
navajata, da je med storilci spolnih zlorab otrok pribliţno 13 % povratnikov, naša
raziskava pa je pokazala, da je bilo med osumljenci 10 % povratnikov, 11 % pa jih je
bilo predhodno kaznovanih zaradi drugih kaznivih dejanj.
V našem vzorcu je bilo naĉrtovanih 30 % primerov. Spolne zlorabe so sicer naĉrtovane
v manjšem delu analiziranih primerov (P-vrednost=0,0005), saj takšen pristop
zahteva od storilca veĉ vloţenega truda za doseganje cilja oziroma tarĉe. Svoja
dejanja so naĉrtovali vsi preferenĉni osumljenci, kar je glede na naĉin storitve
(priprava na zlorabo, vzpostavitev odnosa z otrokom in ustvarjanje situacije za
zlorabo, storitev zlorabe) kaznivega dejanja tudi priĉakovano. Dejanja je naĉrtovalo
tudi 11 % priloţnostnih osumljencev in 20 % situacijskih. Osumljenci so ţrtve
podkupili s sladkarijami, pijaĉo, darili in z dobavljanjem prepovedane droge; se
namerno zadrţevali na krajih, kjer se obiĉajno zadrţujejo otroci; in ustvarili
situacije, da so lahko bili z otrokom sami.
Otroci so v odnosu do starejših naivni, podrejeni, odvisni in zaupljivi. Istoĉasno so
radovedni, tudi v zvezi z lastnimi telesi, ki se zaradi odrašĉanja spreminjajo. Ker so
pogosto pomanjkljivo seznanjeni o spolnosti in lastnih pravicah ali pa sploh ne, jih
lahko storilci hitro zapeljejo v odnos. Veĉina spolnih zlorab se namreĉ zgodi v okolju,
ki ga otrok pozna, storilci pa so mnogokrat ljudje, ki jim otrok zaupa. Filipĉiĉeva
(2002) navaja, da storilci doloĉene otrokove spolne aktivnosti pogosto doseţejo brez
sile in groţnje, kar potrjujejo tudi ugotovitve naše raziskave. Fiziĉna sila je bila
namreĉ uporabljena le v 19 % primerov. Slednja je bila sicer najpogostejša strategija
za pridobivanje otroka v zlorabljajoĉi odnos, pri ĉemer je pomembno omeniti, da v
61 % primerov ţrtve niso kazale fiziĉnih znakov zlorabe. Otroci tudi sicer fiziĉnih
znakov spolne zlorabe veĉinoma ne kaţejo (P-vrednost=0,002). Pri tem se pojavlja
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vprašanje, ali fiziĉnih znakov res ni bilo ali so bili, vendar pri odkritju kaznivega
dejanja niso bili opaţeni in zaznani ali pa so bili zaznani, pa niso bili navedeni v
spisu. Podatki v nekaterih pregledanih spisih namreĉ niso vkljuĉevali podrobnejšega
opisa znakov, ki jih je ob odkritju kazal otrok. Pri tem je treba upoštevati, da so bili
pregledani spisi iz leta 2003 in da se praksa na podroĉju preiskovanja spolnih zlorab
otrok iz leta v leto izboljšuje in da tovrstna kazniva dejanja sedaj preiskujejo
preiskovalci, ki so ustrezno usposobljeni, pridobili so si tudi specifiĉna znanja, ki so
potrebna za preiskovanje tovrstnih kaznivih dejanj.
Po drugi strani je treba upoštevati, da sta med pogostejšimi strategijami za
pridobitev otroka v spolno zlorabo tudi njegovo ustrahovanje in izkazovanje ljubezni.
Pri ustrahovanju otrok fiziĉno ni poškodovan. Njegova molĉeĉnost je doseţena z
groţnjami, ki so ponavadi usmerjene v enega od otrokovih staršev (npr. mamica te ne
bo imela veĉ rada) ali pa v nekaj, kar ima otrok še posebej rad (npr. ĉe ne boš
sodelovala, bom ubil tvojo maĉko). Uĉinkovita je tudi strategija izkazovanja ljubezni.
Z njo se storilec otroku pribliţa na prijazen in ljubeĉ naĉin in ga prepriĉa, da je to,
kar poĉneta, v redu in je del izkazovanja naklonjenosti. Nekateri storilci celo
verjamejo, da z zlorabo otroku delajo uslugo, saj ga tako pripravljajo na spolno
ţivljenje v odraslem obdobju. Spolna zloraba je v takšnih in podobnih primerih
proces, ki se lahko dogaja veĉ let. Pravzaprav je spolna zloraba, ki jo izvajajo otroku
znani storilci, proces. To še posebej nakazujeta frekvenca storjenih kaznivih dejanj
in stopnjevanje spolne zlorabe. Stopnjevanje pomeni, da je storilec svoja dejanja s
frekvenco spreminjal oziroma je spreminjal oblike spolne zlorabe, ki so postajale z
vsako zlorabo teţje.
Ugotovitve raziskave kaţejo, da je bila spolna zloraba stopnjevana v 16 %, kar kaţe,
da je bilo kaznivo dejanje proces, ki se je dogajal v daljšem ĉasovnem obdobju. Sum
o spolni zlorabi otroka v druţini177 je bil podan v 39 %. Pomembnih razlik glede na
spol nismo ugotovili, saj je bila spolna zloraba v druţini pri deklicah prijavljena v
40 %, pri fantkih pa v 39 %.
V analiziranem vzorcu se je 71 % spolnih zlorab zgodilo trikrat ali veĉkrat, veĉinoma v
razliĉnem ĉasovnem obdobju (zjutraj, dopoldan, opoldan, popoldan, zveĉer ali
ponoĉi), kar kaţe na to, da so osumljenci za zlorabo izkoristili situacije, ko so bili
sami z otrokom, oziroma so ustvarili situacije, da so lahko bili z njim sami.
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Sem uvršĉamo oĉete, matere, zunajzakonske partnerje, oĉime in ţrtvine brate.
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Najpogosteje so bile to situacije, ko so osumljenci skrbeli, negovali ali varovali
otroka; ko je bil otrok brez nadzora v javnem okolju; ali situacije, v katerih so
osumljenci ţrtve zavajali (npr. ţrtev so zapeljali v odnos »fant-dekle«), da so dosegli
njihovo sodelovanje. Izbor situacij kaţe, da so izbirali naĉine, da ne bi bili odkriti,
oziroma so svoja dejanja izvajali v ĉasu in v okolju ter na naĉin, ki je po njihovi oceni
prinašal najmanj tveganja za odkritje.
Krug et al. (2002) navajajo, da otroci o zlorabi redko spregovorijo prvi, kadar pa, to
naredijo spontano. Nasprotno pa ugotovitve naše raziskave kaţejo, da je o zlorabi
najpogosteje spregovoril otrok, prav tako jo je otrok najpogosteje razkril v primerih,
ko prijavitelj (odrasla oseba) in tisti, ki jo je razkril, nista isti osebi. Otroci so o
spolni zlorabi najpogosteje spregovorili z materjo, obema staršema hkrati, oĉetom,
babico ter drugimi, s katerimi so imeli stike. Otroci sami niso razkrili zlorabe v
primerih, ko so bili osumljenci mati, oĉe in drugi. Laţje pa so o spolni zlorabi
spregovorili v primerih, ko je bil osumljenec le njihov znanec oziroma ga niso poznali
(P-vrednost=0,0195). Iz tega sklepamo, da so otroci v teh primerih verjetno laţje
govorili o zlorabi predvsem zato, ker so priĉakovali, da jih bodo starši slišali in jih
zašĉitili.
Dejstvo je (na to kaţejo tudi nekateri analizirani primeri v raziskavi), da otroci,
potem ko spregovorijo o spolni zlorabi, niso vedno slišani. Finkelhor (1994) je
ugotovil, da okoli 50 % staršev, ki so bili seznanjeni s spolno zlorabo njihovega
otroka, tega ni prijavilo policiji, ker so ocenili, da zloraba ni bila dovolj resna. V naši
analizi smo ugotovili, da so najveĉ kaznivih dejanj spolnega napada na osebo, mlajšo
od petnajst let, prijavile matere ţrtve (sledijo center za socialno delo, oĉe in drugi),
vendar v vseh spisih ni bilo podatkov o odzivu staršev na razkritje zlorabe. Tisti, ki so
bili dostopni, pa kaţejo, da se starši odzovejo razliĉno. Nekatere matere so za
zlorabo vedele, vendar otroka niso zašĉitile. Nekatere so zaradi storilĉevega
ustrahovanja otroka tudi same zlorabljale. Matere so otroke sicer zašĉitile v 49 %,
oĉetje v 30 %. Oba starša skupaj sta zašĉitila otroka v 23 %. V enem primeru je bilo v
spisu nedvoumno navedeno, kako je deklica ob razkritju spolne zlorabe doţivela
materino zašĉito. V razgovoru s kriminalistom je deklica brez zadrege povedala, da
se je njena mamica na svojega partnerja »strašno drla in ga nagnala iz stanovanja,
ker jo je »šlatal po luliki««. Po drugi strani pa lahko ţrtev zaradi matere, ki ji ne
verjame, da jo njen novi partner spolno zlorablja, doţivlja še dodatne pritiske. V
enem primeru se je mati s svojim partnerjem, potem ko je bil obsojen zaradi spolne
zlorabe njene hĉerke, poroĉila in z njim zanosila. Takšni primeri kaţejo, kakšen
pomen ima za otroka odziv nezlorabljajoĉega starša na razkritje zlorabe.
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Otroci so najpogosteje ţrtve spolnih napadov v okolju, ki naj bi jim pomenil najveĉjo
varnost. Najpogosteje jih ogroţajo ljudje, ki bi jih morali varovati. Vrhovno drţavno
toţilstvo (2003) je ugotovilo, da so storilci veĉinoma v sorodstvenem razmerju z
ţrtvami (npr. oĉe, oĉim, stric), ĉesar naša raziskava ni potrdila, saj so bili oĉetje,
matere, oĉimi, sorodniki in bratje osumljenci v skupaj 48 % primerov. V naši raziskavi
so bili spolne zlorabe otroka najpogosteje osumljeni otrokovi znanci (25 %), sledijo
oĉetje (19 %), sorodniki (15 %), materini zunajzakonski partnerji (12 %) in drugi.
Glede na spol ţrtve smo razliki ugotovili v odstotku znancev, ki so bili osumljeni
spolne zlorabe otroka (pri fantkih 39 %, pri deklicah 31%) in v odstotku osumljenih
sorodnikov (pri deklicah 10 %, pri fantih 0 %). Pri fantkih tudi ni bilo prijave zoper
materinega zunajzakonskega partnerja oziroma oĉima. Ugotovitve glede poznanstva
ţrtve z osumljencem se ujemajo tudi z navedki Simonove in Zgobe (2006), ki
omenjata, da je skoraj 80 % storilcev spolne zlorabe druţinskih ĉlanov oziroma
otrokovih znancev. Tudi Mušiĉeva (2006) podobno ugotavlja, da je veĉ kot 80 %
storilcev izkoristilo otrokovo zaupanje, Modly (1999) pa celo navaja, da je odstotek
storilcev, ki jih otrok pozna, okoli 90 %. V našem vzorcu sta se osumljenec in ţrtev
predhodno poznala v 84 %. S testom deleţev smo tako potrdili, da je najveĉ prijav
spolnih zlorab otroka podanih zoper osumljence, ki so otroka poznali pred zaĉetkom
zlorabe (P-vrednost=0,000). Dejstvo je namreĉ, da spolna zloraba neznanega otroka
zahteva veliko veĉ truda in naĉrtovanja, da se ga pridobi za zlorabo in storitev spolne
zlorabe.
Za razliko od veĉine drugih kaznivih dejanj, pri katerih osumljenec ob prijavi ni znan.
Brvar (2006) navaja, da je policija ob prijavi seznanjena z identiteto osumljenca v
pribliţno 17 % preiskanih kaznivih dejanj), je v preiskavah spolnih zlorab otrok
poudarek na zbiranju dokazov zoper znanega osumljenca. V raziskavi smo ugotovili,
da je bila policija ob prijavi spolne zlorabe otroka v 90 % seznanjena, kdo je
domnevni osumljenec. Policija sicer navaja, da so tovrstna dejanja preiskana v veĉ
kot 90 %, kar se ujema tudi z ugotovitvami naše raziskave; v njej je bila preiskanost
skoraj 93 %.
V domaĉem okolju se je sicer zgodilo 64 % zlorab, v javnem 32 % in v
institucionalnem okolju 4 %. Spolna zloraba otrok se najpogosteje dogaja v zaprtih
prostorih (P-vrednost=0,000), v našem vzorcu najpogosteje v spalnici osumljenca. Iz
tega sklepamo, da so osumljenci iskali prostore, kjer so bili z otrokom sami, saj so s
tem zmanjšali moţnost razkritja zlorabe.
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V analizi smo ugotavljali tudi morebitne razlike med indikatorji, ki nakazujejo spolno
zlorabo v primerih, ko se osumljenec in ţrtev poznata oziroma ne poznata. Pri
fiziĉnih znakih smo ugotovili, da so bili v primerih medsebojnega poznanstva ţrtve in
osumljenca fiziĉni znaki prisotni v 41 %, v primerih, ko se osumljenec in otrok ne
poznata, pa v nobenem izmed analiziranih primerov ni bilo opaziti fiziĉnih znakov,
kar izhaja tudi iz naĉina storitve (npr. ogovarjanje otroka na ulici) in oblik spolne
zlorabe (npr. razkazovanje pred otrokom, otipavanje otroka). Fiziĉni znaki tako v
primerih, ko otrok ne pozna osumljenca, niso najpogostejši (P-vrednost=0,004).
Opazna je tudi razlika pri psiholoških znakih, ki so se pri otrocih v primerih, ko se
osumljeni in ţrtev nista poznala, kazali v 89 %, v primerih, ko sta se predhodno
poznala pa 69 %. Med njimi sta bila najpogostejša (37 %) strah in prestrašenost.
Socialne travme so ţrtve doţivljale v 48 % primerov, ko sta se osumljeni in ţrtev
poznala. Med njimi je bil najpogostejši (32 %) strah pred osumljencem. Z raziskavo
smo ugotovili, da so psihološki znaki in socialne travme najpogostejši indikatorji
spolne zlorabe v primerih, ko otrok pozna osumljenca (P-vrednost=0,0045). V
primerih, ko se osumljeni in ţrtev predhodno nista poznala, podatki o socialnih
travmah v spisih niso bili navedeni.
Razlike so bile ugotovljene tudi pri oblikah spolne zlorabe v povezavi s spolom. Pri
obeh spolih je bila najpogostejša oblika otipavanje, s tem da sta pri fantih pogostejša
razkazovanje genitalij in masturbacija. Pri dekletih je pogostejša oblika predvsem
poljubljanje na naĉin odraslih. Iz tega lahko sklepamo, da so dekleta pri spolni
zlorabi pogosteje kot fantje ljubkovana, fantje pa so pogosteje ţrtve oblik, ki
vkljuĉujejo opazovanje in/ali dotikanje svojih ali osumljenĉevih spolovil. Razlike v
oblikah pri dekletih in fantih so podobne, kot jih navajata Ketring in Feinaur (1999).
V primerjavi z oblikami spolne zlorabe, ki jih navaja Bašiĉeva178 (1997), so bile v
vzorcu zaznane vse oblike, razen golote in bestialnosti. Razlogi za odsotnost golote
kot oblike spolne zlorabe so morda v tem, da ta dejanja niso bila prepoznana kot
spolna zloraba otroka ali pa so redkeje odkrita. Bestialnost kot oblika spolne zlorabe
otrok je zaradi vkljuĉevanja ţivali izredno specifiĉna, zato tudi redka. Veĉino spolnih
zlorab storijo namreĉ ljudje, ki jih otrok pozna, le-ti pri svojih dejanjih poskrbijo za
otrokov molk in ohranjanje skrivnosti. To je pri sadistiĉnih napadih, ki vkljuĉujejo
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Bašiĉeva (1997) med oblike spolne zlorabe otrok uvršĉa goloto, nesramne pripombe,
slaĉenje, razkazovanje genitalij, opazovanje otroka, fotografiranje otroka, uporabo
pornografije, poljubljanje na naĉin odraslih, otipavanje, masturbacijo, felacijo, kunilingus,
digitalno penetracijo (penetracijo s prsti) v zadnjik in/ali vagino, penetracijo s penisom v
zadnjik in/ali vagino, »spolni odnos na suho«, bestialnost in ekshibicionizem.
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ţivali, veliko teţje, ĉe ţe ne nemogoĉe, saj so posledice ekstremne spolne zlorabe
najpogosteje vidne tudi na telesu ţrtve. Strategije za ohranjanje skrivnosti v veĉini
primerov v spisih sicer niso bile navedene. Ĉe pa ţe, so bile podobne kot strategije za
pridobitev otroka v zlorabo (ustrahovanje otroka, podkupovanje otroka in
izkazovanje ljubezni).
Posebna pozornost je bila namenjena tudi preuĉevanju primerov s prisotno
penetracijo. V vzorcu smo obliko penetracije ugotovili v 19 % (n=70), pri ĉemer
moramo navesti, da je v odstotek zajeto spolno obĉevanje, kamor zakonodajalec
uvršĉa heteroseksualne ali homoseksualne odnose, ki jih imata moški ali ţenska, med
katere ne spada analno spolno obĉevanje. Slednje je zakonodajalec namreĉ uvrstil
med spolna dejanja, katerih cilj je zadovoljevanje spolnega nagona na telesu ţrtve
(Deisinger, 2002). Ugotovljeni odstotek potrjuje statistiĉne podatke policije, ki
navaja, da je bilo spolno obĉevanje prisotno povpreĉno v 24 % primerov (Policija, n.
d.).
De Jong in Rose (1989) sta v raziskavi, ki je vkljuĉevala 45 nakljuĉno izbranih
primerov s penetracijo, ugotovila, da se je 87 % primerov konĉalo z obsodbo storilca.
V našem vzorcu je bila penetracija prisotna v 21 primerih, od tega se jih je z
obsodilno sodbo konĉalo 62 %. Nadalje De Jong in Rose (1989) navajata, da so bili
materialni dokazi predloţeni v 23 %, ĉesar z našo raziskavo prav tako nismo potrdili,
saj so bili materialni dokazi pridobljeni v 57 % primerov, ki so vkljuĉevali penetracijo.
Za primere, v katerih ni bilo materialnih dokazov, De Jong in Rose (1989) navajata,
da se jih je 94 % konĉalo z obsodilno sodbo, medtem ko se je z obsodilno obsodbo
konĉalo 69 %, v katerih so bili prisotni materialni dokazi. Podatki našega vzorca so
pokazali, da se je 14 % primerov, v katerih ni bilo materialnih dokazov, konĉalo z
obsodilno sodbo. Primeri s predloţenimi materialnimi dokazi pa so se v 83 % konĉali z
obsodilno sodbo.
Nadalje sta De Jong in Rose (1991) ugotovila, da so bili materialni dokazi prisotni
samo v 23 % primerov, ki so se konĉali z obsodilno sodbo. Slednje so bile doseţene v
79 % primerov brez materialnih dokazov in v 67 % primerov z materialnimi dokazi. V
našem vzorcu so bili materialni dokazi prisotni v 50 % primerov, ki so se konĉali z
obsodilno sodbo; pri tem so bili materialni dokazi prisotni v 73 % obsodb z izreĉeno
kaznijo zapora in v 18 % pogojnih obsodb. De Jong in Rose (1989) navajata, da
prisotnost materialnih dokazov tako ni bila pomembna za zakljuĉek primera, ĉemur
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podatki v našem vzorcu nasprotujejo, saj se je v primerjavi s primeri brez
materialnih dokazov veĉina tistih z materialnimi dokazi konĉala z obsodilno sodbo.
Materialni dokazi tako vplivajo na rezultat sojenja (P-vrednost=0,000). Ugotovitve
raziskave tudi kaţejo, da v primerih, ki se ne konĉajo z obsodilno sodbo, kazenske
ovadbe veĉinoma temeljijo le na osebnih dokazih (P-vrednost=0,000). Vendar pa ne
moremo potrditi, da v primerih, ki se konĉajo z obsodilno sodbo, kazenske ovadbe
veĉinoma temeljijo na materialnih dokazih (P-vrednost=0,5). Kot tudi ne moremo
potrditi, da so v veĉini primerov, ki se konĉajo z obsodilno sodbo in izreĉeno kaznijo
zapora, prisotni materialni dokazi (P-vrednost=0,059). Lahko pa potrdimo, da v veĉini
primerov, ki se konĉajo s pogojno sodbo, materialni dokazi niso prisotni (Pvrednost=0,033). V našem primeru je sicer 42 % deleţ pogojnih obsodb polnoletnih
obsojencev za 9 % višji od povpreĉnega deleţa izreĉenih pogojnih obsodb, ki smo jih
izraĉunali iz podatkov Statistiĉnega urada RS (Pogojno obsojene polnoletne osebe
(znani storilci) po spolu in kaznivem dejanju, Slovenija, letno, n. d.) za leta 20062010, vendar so podatki glede na razlike v posameznih letih (npr. v letu 2009 je bilo
od 63 obsodilnih sodb 30 % pogojnih obsodb, v letu 2010 pa 37 % pogojnih obsodb)
primerljivi. Razlogi za visok odstotek pogojnih obsodb so predvsem pomanjkanje
materialnih dokazov in poslediĉno niţje prepriĉanje sodnikov o obtoţenĉevi krivdi.
Pri nekaterih primerih sta izreĉena sodba in naĉin pojasnjevanja odloĉitve sodišĉa
nakazovala, da je sodišĉe izbralo kazen, s katero so potrdili ţrtvino izpoved, hkrati
pa z neizrekom kazni zapora dopustili moţnost milejšega kaznovanja storilca.
De Jong in Rose (1991) tudi navajata, da je 80 % primerov brez materialnih dokazov,
ki se niso konĉali z obsodilno obsodbo, vkljuĉevalo ţrtve, mlajše od 7 let. In nadalje,
da so se primeri, ki so vkljuĉevali mlajše ţrtve, pomembno manjkrat zakljuĉili z
obsodilno sodbo (52 % primerov), ne glede visoko pogostost (57 % primerov)
materialnih dokazov. Podatki našega vzorca kaţejo, da so bili materialni dokazi
prisotni v 27 % primerov, v katerih so bile ţrtve mlajše od 7 let. Ţrtve so bile sicer
mlajše od 7 let v 31 % vseh primerov. V primerih, ki so se zakljuĉili z obsodilno
sodbo, so bile ţrtve mlajše od 7 let, v 23 % primerov. V primerih, v katerih ni bilo
materialnih dokazov, se je 18 % primerov, v katerih so bile ţrtve mlajše od 7 let,
konĉalo z obsodilno sodbo. To pomeni 12 % deleţ vseh obsodilnih sodb. V primerih z
materialnimi dokazi se je 60 % primerov, v katerih so bile ţrtve mlajše od 7 let,
konĉalo z obsodilno sodbo. To pomeni 12 % deleţ vseh obsodilnih sodb. Rezultati tako
kaţejo, da v primerih, ko so otroci mlajši od 7 let, ni opaznih razlik v deleţu obsodb v
povezavi z materialnimi dokazi. Ugotavljamo podobno kot De Jong in Rose (1991), da
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na rezultat sojenja pomembno vpliva otrokova izpoved (P-vrednost=0,000). Pri tem
deleţ obsodilnih sodb ni manjši v primerih, ko so otroci mlajši od 7 let (Pvrednost=0,247). Iz tega izhaja tudi, da otrokova starost ne vpliva na rezultat
sojenja. Ugotovili pa smo, da se je 69 % primerov, v katerih je bilo zlorabljenih veĉ
ţrtev, konĉalo z obsodilno sodbo, pri ĉemer je bila v 78 % izreĉena kazen zapora. To
nakazuje, da pomenijo izjave veĉ ţrtev trdnejši dokaz, da se je kaznivo dejanje
zgodilo.
Na rezultat sojenja pomembno vpliva tudi izvedensko mnenje (P-vrednost=0,001), pri
ĉemer je pri pogojnih obsodbah manj izvedenskih mnenj kot pri obsodilnih sodbah z
izreĉeno kaznijo zapora (P-vrednost=0,02). Prav tako v primerih, ki se ne zakljuĉijo z
obsodilno sodbo, veĉinoma ni izvedenskih mnenj (P-vrednost=0,048). Priĉanje
izvedenca je v primerih, ko ni drugih dokazov, kljuĉnega pomena (Gothard, 1987). To
je bilo izpostavljeno tudi v usmerjenem skupinskem intervjuju. Izvedenec predloţi
strokovno oceno o trajanju zlorabe, njenih oblikah, (ne)prisotnosti nasilja, razlogih,
zakaj ni prišlo do razkritja, in zakaj otrok ni prizadet (Gothard, 1987). Bistvena je
ugotovitev, ali je bil otrok spolno zlorabljen. Izvedenec ne ugotavlja, ali otrok laţe,
temveĉ ugotavlja, ali je bil morda manipuliran s strani odrasle osebe. V kazenskem
postopku je kljuĉno izvedenĉevo suvereno obnašanje na obravnavi. Delo izvedencev
je pomembno tudi pri ocenjevanju verodostojnosti otrokove izpovedi. Pri tem se
odpira vprašanje, ali otroci govorijo resnico ali je bila prijava laţna. V primerjavi s
tujino (npr. Ameriko) v Sloveniji nimamo podatkov o laţnih prijavah spolnih zlorab
otrok, saj je pogosto zelo teţko oceniti, ali gre za namerno krivo ovadbo. Ceci in
Bruck (1995) navajata, da se veĉina laţnih prijav zgodi zaradi napaĉnega suma, v
manjši meri pa gre za laţne prijave. V usmerjenem skupinskem intervjuju je bilo
izpostavljeno, da mlajši kot so otroci, bolj verjetno govorijo resnico. In tudi, ĉe
majhni otroci govorijo o dejanju, ki se ni zgodilo, njihove izpovedi ne moremo
oznaĉiti kot laţ, saj otroci v takšnih primerih pripovedujejo, kar so od nekoga slišali,
oziroma govorijo to, kar jih je nekdo nauĉil. Na mlajše otroke je namreĉ lahko
vplivati. In ĉe jim odrasla oseba, ki ji zaupajo, dlje ĉasa govori iste stvari ali jim
zastavlja ista vprašanja, lahko otrok to ponovi. Pri ugotavljanju verodostojnosti
otrokovih izjav je zato pomembno pomisliti tudi na morebitno manipulacijo odraslih
in na nauĉenost pripovedovanja o zlorabi. Na to opozarjajo tudi Bruck, Ceci in
Hembrooke (2001), ki poudarjajo, kako pomembno je ugotoviti, ali je otrok
spregovoril zaradi pritiska, da mora nekaj povedati, ali zato, ker se je zloraba res
zgodila. V primeru suma o laţni zlorabi je pri starejših otrocih treba poiskati motiv,
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zaradi katerega bi otrok morda lagal (npr. strah pred starši, ker so zamudili domov,
ali zloraba v druţinskem okolju, ki jo poskuša otrok z laţno prijavo spolne zlorabe s
strani neznanca prikriti). Upoštevati je treba, da otroci sicer obĉasno laţejo o
vsakdanjih reĉeh (npr. svojim staršem zamolĉijo, da so bili v šoli vprašani, v resnici
pa so dobili negativno oceno), zaradi ĉesar se v kazenskem postopku lahko pojavi
dvom o verodostojnosti njihovega priĉanja; posebno ĉe otroci v postopku spreminjajo
svoje odgovore. Slednje pa ni nujno znak, da otrok govori o dejanju, ki se ni zgodilo,
temveĉ je lahko posledica nepravilno opravljenega zaslišanja otroka. Zaslišanje
otroka je namreĉ eno izmed najzahtevnejših opravil pri preiskovanju spolnih zlorab
otrok. Spraševalci morajo biti dobro usposobljeni, saj je ravno od naĉina spraševanja
odvisna kvantiteta in kvaliteta otrokovih odgovorov (Lamb, Hershkowitz, Orbach,
Esplin, 2009, in Coulborn Faller, 2007). Sporazumevalne znaĉilnosti otrok so odvisne
od njihove starosti in razvojne stopnje. Za pridobitev kar najbolj toĉnih informacij od
otroka je zato izrednega pomena, kako spraševalec zastavlja vprašanja oziroma kako
vodi intervju, saj imata preiskovalĉev jezikovni stil in njegova kompleksnost jezika
velik vpliv na toĉnost otrokovih sporoĉil. Otroci zmorejo odgovarjati predvsem na
konkretna vprašanja o konkretnem dogodku ter reagirajo na besede, ki so bile
uporabljene v vprašanju. Tako se lahko zgodi, da otrok na enako vprašanje, ki je
zastavljeno z drugaĉnimi besedami, odgovori drugaĉe (Umek, 2009). Na zanesljivost
otrokovega sporoĉanja vplivata predvsem spraševalĉeva usposobljenost in njegov
naĉin spraševanja. Kadar se pri razgovoru uporabljajo anatomske lutke, je
pomembna njihova pravilna uporaba. Mnogi preiskovalci jih uporabljajo le v
trenutkih, ko je potrebno otroka spodbuditi, da spregovori. Anatomske lutke, ki
imajo prikazana spolovila, so lahko za današnji ĉas, ko si odrasli odstranjujejo dlake
na intimnih delih, namreĉ neustrezna. Pri njihovi uporabi je torej pomembno
ugotoviti, kakšno vlogo je lutkam doloĉil otrok in kaj oziroma koga mu te lutke
predstavljajo.
Zaradi ĉim boljšega in ĉim manj pristranskega vodenja razgovorov mora biti
spraševalec seznanjen tudi s stereotipi in miti, z ugodnimi mnenji javnosti o storilcih
ter odzivi storilcev na razkritje spolne zlorabe otroka. Nepoznavanje stereotipov in
odzivov ga lahko ovira pri njegovem delu, pomoĉi otroku, preiskovanju dejanja in
odkritju storilca, kar je pomembno za postopek, še bolj pa za ţrtev, ki je zaradi
nepravilnega ravnanja uradnih oseb lahko ponovno viktimizirana. Bistveno je, da
spraševalec prepozna znaĉilnosti spolne zlorabe in da razume, da otroci mnogokrat
ne znajo predstaviti svojega doţivljanja na naĉin, ki ga priĉakujejo odrasli, da so
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lahko zaskrbljeni za osumljenca, in da v otroku prepozna ţrtev spolne zlorabe tudi v
primerih, ko ni prišlo do penetracije. Pogosto se stereotipna prepriĉanja in dvom o
resniĉnosti spolne zlorabe pojavijo, ĉe je prišlo do njene prijave po loĉitvi, saj mnogi
verjamejo, da se ţeli bivši partner ali partnerka njemu oziroma njej na takšen naĉin
mašĉevati. Pri tem je pomembno ugotoviti, ali je razlog za takšno prijavo morda v
tem, da se otrok, sedaj ko zaradi loĉitve ţivi loĉeno od osumljenca, poĉuti dovolj
varnega, da spregovori o zlorabi, pri ĉemer obiĉajno noĉe imeti stikov s staršem, ki
je osumljen zlorabe.
S stereotipi in miti ter z odzivi domnevnih storilcev se sreĉujejo tudi v kazenskem
postopku. V usmerjenem skupinskem intervjuju je bilo izpostavljeno, da je tipiĉna
obramba obdolţencev diskreditacija ţrtve. Obdolţenci trdijo, da je ţrtev »kurba«, da
laţe ali da ga je prijavila zaradi koristoljubja, še posebej ĉe se pojavi premoţenjski
zahtevek. Nekateri obdolţenci se izgovarjajo, da so ţeleli deklico samo pouĉiti o
spolnosti, da ne bi bila nevedna. V primeru, ki je bil omenjen v usmerjenem
skupinskem intervjuju, je obdolţeni trdil, da ga je iz znanstvenih razlogov zanimalo,
kako bo šestletna deklica doţivela oralni odnos. Izgovori obdolţencev pa niso edini
problem, s katerim se preiskovalci in toţilci sreĉujejo v praksi. V usmerjenem
skupinskem intervjuju sta bili izpostavljeni predvsem umik ţrtve, ki se sredi postopka
odloĉi, da ne bo niĉesar veĉ povedala, in umik priĉe, ki v predkazenskem postopku
pove, kaj je videla, nato pa med preiskavo izjavo zanika. Ţrtev se lahko umakne
zaradi strahu pred obdolţencem, zaradi ţelje po zakljuĉku postopka, ki je v
mnogokrat dolgotrajen, ali zaradi tega, ker je obdolţeni edini, ki preţivlja druţino.
Kadar se priĉa v postopku umakne, je zelo pomembno, kdaj je priĉala, kaj je videla.
Ĉe je bilo to v predkazenskem postopku, v preiskavi pa se niĉesar veĉ ne spomni, se
njena izjava ne sme uporabiti, razen ĉe sodnik dovoli, da se predoĉi. Pri tem je
pomembno, ali je uradni zaznamek priĉa podpisala. Podpisani ima namreĉ veliko
veĉjo teţo. Ĉe pa priĉa svojo izjavo ponovi v preiskavi, kasneje pa jo zanika, se
njena prva izjava ohrani, vendar se navede, da je priĉa v postopku spreminjala svojo
izjavo.
Pri dokazovanju spolnih zlorab otrok je najpomembnejše ugotoviti verodostojnost
ţrtvine izpovedi. V usmerjenem skupinskem intervjuju je bilo izpostavljeno, da sta v
veĉini primerov na razpolago samo dve izjavi, izpoved ţrtve in izpoved obdolţenca.
Pri tem se ugotavlja, kakšna je ţrtvina izpoved ob veĉkratnem zaslišanju. Pomembno
je, da je o pomembnih okolišĉinah stalno enaka. Velikokrat je njena izpoved podprta
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tudi z osebnimi in posrednimi dokazi, ki se lahko pridobijo od oseb, ki bi lahko karkoli
vedele o zlorabi oziroma bi lahko kaj pomembnega povedale o otrokovem vedenju in
njegovem verbalnem izraţanju v ĉasu, ko naj bi se zgodilo oĉitano kaznivo dejanje
(Dvoršek, 2003). Šugmanova (2000b: 212) navaja, da »takšno dokazovanje sicer ni
dovoljeno, ker priĉa govori o neĉem, ĉesar ni sama zaznala, temveĉ nekaj, kar je
izvedela«. Prav tako so ti dokazi nezanesljivi in kršijo pravico obdolţenca, da se sooĉi
s »sovraţno« priĉo. Ker pa so v teh primerih poleg otrokove trditve tovrstne izpovedi
priĉ, ki se jim je otrok zaupal, edini dokaz, so le-ti dopušĉeni. To je bilo potrjeno
tudi v usmerjenem skupinskem intervjuju, in sicer so toţilci navedli, da se v postopku
dokazovanja pridobijo izpovedi oseb, ki potrjujejo ţrtvino izpoved (npr. izpoved
sosede, ki je videla, da je ţrtev »takrat« jokala, ali izpoved šolske svetovalne
delavke, ki se ji je otrok zaupal). Pri tem je kljuĉno poskrbeti, da se priĉe v postopku
ne umaknejo, zato jih je treba ozavestiti o obravnavi na sodišĉu in jim povedati,
kakšen pomen ima njihovo priĉanje.
Materialni dokazi so v primerih spolnih zlorab otrok redko prisotni predvsem zaradi
tega, ker se dejanja veĉinoma ne prijavljajo takoj po storitvi. Vrhovno drţavno
toţilstvo (2003) navaja, da so takšne prijave podane pozno. To potrjujejo tudi
ugotovitve naše raziskave, ki kaţejo, da so bile spolne zlorabe prijavljene v
povpreĉju 2,1 leto po njihovem zaĉetku, pri ĉemer je bilo v 17 % primerov dejanje
prijavljeno na dan storitve oziroma dan po storitvi kaznivega dejanja. Mart (2010)
navaja, da so razlogi za pomanjkanje materialnih dokazov predvsem v tem, da se
skoraj vse spolne zlorabe zgodijo v zasebnem okolju, tako da le ţrtev in storilec
vesta, kaj se je dogajalo. Veĉina oblik spolnih zlorab otrok ne pušĉa za seboj fiziĉnih
posledic na otrokovem telesu, saj dejanja otroka fiziĉno ne poškodujejo (npr.
ljubkovanje, razkazovanje, oralno zadovoljevanje). Pa tudi dejanja, ki bi lahko za
seboj pustila sledove (npr. penetracija), v mnogih primerih na otrokovem telesu ne
pustijo nobenih posledic (Adams, Harper, Knudson in Revilla, 1994).
Ugotovitve raziskave kaţejo, da so bili med materialnimi dokazi najpogostejši
biološki sledovi, fiziĉne poškodbe otroka, pisma, ki jih je obtoţeni pisal ţrtvi, ter
znaki na ţrtvinem telesu (razširjen vstop v noţnico, znaki spolnega odnosa).
Materialni dokazi so bili odkriti na oblaĉilih ţrtve oziroma osumljenca ter pri ogledu
kraja kaznivega dejanja.
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Ogled kraja dejanja je bil opravljen v 3 primerih oziroma v 4 %, kar se ujema tudi z
ugotovitvami Brvarja (2006), ki navaja, da je bil ogled kraja kaznivega dejanja
opravljen v 6,4 % preiskanih primerov. Pogosteje pa je bila opravljena hišna
preiskava. V našem vzorcu je bila opravljena v 13 primerih, Brvar (2006) pa omenja
podatek, da je bila hišna preiskava v letih 2000-2002 opravljena v 5 primerih. Brvar
(2006) še navaja, da preiskovalci zaradi narave spolnih zlorab otrok ne priĉakujejo,
da bodo pri hišnih preiskavah oziroma pri opravljenih ogledih našli pomembne
sledove, zato se ta opravila izvajajo redkeje. Malo število opravljenih ogledov in
relativno nizko število hišnih preiskav je potrdila tudi naša raziskava.
Brvar (2006) ugotavlja, da je bilo najpogosteje uporabljeno kriminalistiĉno opravilo
zbiranje obvestil od drugih oseb, kar je potrdila tudi naša raziskava, saj je bilo to
opravilo izvedeno v 90 % primerov. Redkeje je bila izvedena prepoznava po
fotografijah; v našem vzorcu v petih primerih, od tega so bili 4 preiskani, kar pomeni
6 % primerov, v enem primeru, ki pomeni 1 % vseh primerov, pa je bila podana
kazenska ovadba zoper neznanega storilca. Brvar (2006) pa navaja, da je bila
prepoznava izvedena v 24 % nepreiskanih dejanj in v treh preiskanih primerih.
Z raziskavo smo ugotovili, da so v primerih, v katerih ni bilo materialnih dokazov,
obsodbe temeljile na otrokovi izpovedi, kljub temu da je obtoţenec dejanje zanikal,
saj

njegovo

priznanje

na

rezultat

sojenja

nima

pomembnega

vpliva

(P-

vrednost=0,424). Pri otrokovi izpovedi so pomembne tudi besede, ki jih je uporabil
(npr. »iz lulĉka je pritekel mleĉek«), opis obdolţenĉevega spolnega organa, njegovo
ĉustveno stanje ob priĉanju, ugotovitve izvedenca in morebitni znaki na telesu ţrtve,
ki lahko dokazujejo storitev kaznivega dejanja.
Nadalje ugotavljamo, da na rezultat sojenja ne vpliva otrokova starost (Pvrednost=0,247), saj otroci (ĉetudi na svoj naĉin) o spolni zlorabi izpovedo ne glede
na starost. Na rezultat sojenja pa vplivajo dejavniki, ki jih prikazujemo na sliki 9.
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Slika 9: Vplivi na rezultat sojenja

Ugotovitve naše raziskave kaţejo, da je za obsodilno sodbo pomembna otrokova
izjava, v kateri govori o spolni zlorabi (P-vrednost=0,000). Pri tem je kljuĉno dobro
izvedeno zaslišanje otroka, pri katerem mora spraševalec upoštevati njegove
razvojne znaĉilnosti ter mu zastavljati vprašanja, ki so primerna njegovemu
razumevanju in starosti. To je bilo izpostavljeno tudi na usmerjenem skupinskem
intervjuju, v katerem so udeleţenci poudarili, da je pri dokazovanju pomembno, da
je ţrtvina izpoved o glavnih dejstvih spolne zlorabe kljub veĉkratnemu zaslišanju
enaka. Prav tako je bila izpostavljena pomembnost izvedenskih mnenj. Z raziskavo
smo ugotovili, da izvedensko mnenje vpliva na rezultat sojenja (P-vrednost=0,001),
pri ĉemer so udeleţenci usmerjenega skupinskega intervjuja izpostavili, da je poleg
pripravljenega izvedenskega mnenja pomemben tudi izvedenĉev suvereni nastop na
sodišĉu. Ugotovili smo tudi, da je pri pogojnih obsodbah manj izvedenskih mnenj kot
pri obsodilnih sodbah z izreĉeno kaznijo zapora (P-vrednost=0,02) in da v primerih, ki
se

ne

zakljuĉijo z

obsodilno

sodbo,

veĉinoma

ni

izvedenskih

mnenj

(P-

vrednost=0,048). To opozarja na pomembnost izvedenskih mnenj pri odloĉanju
sodnikov, ki po mnenju udeleţencev usmerjenega skupinskega intervjuja premalokrat

188

izreĉejo zaporno kazen. Razlog za to je lahko tudi pomanjkanje materialnih dokazov,
zaradi ĉesar so sodniki morda manjkrat prepriĉani o kazenski odgovornosti
obtoţenca. Prav tako sta v veĉini primerov, pri katerih ni materialnih dokazov,
pridobljeni le izjavi ţrtve in obtoţenca, ki navajata nasprotna dejstva. V takšnih
primerih so zato lahko kljuĉni posredni dokazi, katerih pomen so izpostavili tudi
udeleţenci usmerjenega skupinskega intervjuja. Pridobitev priĉe, ki potrdi otrokovo
vedenje v ĉasu zlorabe ali potrdi njegovo izpoved spolne zlorabe, je lahko pri
dokazovanju zelo pomembno. Z raziskavo smo sicer ugotovili, da se veĉina primerov,
pri katerih so prisotni le osebni dokazi, ne konĉa z obsodilno sodbo (Pvrednost=0,000). Vendar smo ugotovili tudi, da v primerih, ki se ne konĉajo z
obsodilno sodbo, temelji kazenska ovadba na materialnih dokazih (P-vrednost=0,5).
Rezultati raziskave nadalje kaţejo, da na rezultat sojenja vplivajo pridobljeni
materialni dokazi (P-vrednost=0,000), pri ĉemer sta v predkazenskem postopku
pomembna ogled kraja kaznivega dejanja in hišna preiskava, pri katerih je mogoĉe
pridobiti materialne dokaze. Ugotovili smo tudi, da v veĉini primerov, ki se konĉajo z
obsodilno sodbo in izreĉeno kaznijo zapora, materialni dokazi ne obstajajo (Pvrednost=0,059). Lahko pa potrdimo, da v veĉini primerov, ki se konĉajo s pogojno
sodbo, materialni dokazi niso prisotni (P-vrednost=0,033).
Udeleţenci usmerjenega skupinskega intervjuja so tudi izpostavili, da je pomembna
vztrajnost sodnikov, ki morajo dobro preuĉiti razliĉna mnenja izvedencev, ţrtve,
obdolţenca in drugih ter svoje delo kakovostno opraviti tudi v primerih, ki trajajo veĉ
let (slika 9).
Dokazovanje spolnih zlorab otrok je zelo zahtevno in kompleksno. V usmerjenem
skupinskem intervjuju je bilo še izpostavljeno, da toţilec ne more vloţiti obtoţnice,
kadar ni drugih dokazov kot izpovedi ţrtve in osumljenca in kadar v izvedenskem
mnenju niso jasno navedene posledice, ki jih ima otrok zaradi spolne zlorabe, ĉetudi
otroku verjame, da je bil spolno zlorabljen. Na tem podroĉju so pri dokazovanju
spolnih zlorab otrok najveĉje teţave in pomanjkljivosti. Kot pomanjkljivo pa so
udeleţenci usmerjenega skupinskega intervjuja izpostavili tudi usposabljanje. Kritika
je bila usmerjena predvsem v usposabljanje sodnikov, ki imajo premalo usposabljanj
o nasilju nad otroki, zaradi ĉesar pogosto ne razumejo poĉutja ţrtve in njenega
odnosa z obtoţencem. Dodatna usposabljanja bi bila potrebna tudi na podroĉju
dokazovanja spolnih zlorab otrok, predvsem pri preoblikovanju indicev v indicialne
dokaze. Raziskava je namreĉ pokazala, da je premalo pozornosti namenjeno
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psihološkim znakom in socialnim travmam, ki so v predkazenskem postopku sicer bili
zaznani, vendar jih sodišĉa in tudi nekateri izvedenci niso prepoznali kot znak
oziroma posledico spolne zlorabe otroka. V prihodnosti bi kazalo tako pripraviti veĉ
usposabljanj, ki bi se izvajala v manjših skupinah. Na takšen naĉin bi lahko analizirali
posamezne primere in se drug od drugega uĉili. Pomembno bi bilo skupno
usposabljanje kriminalistov, toţilcev in sodnikov pa tudi usposabljanje otrokovih
pooblašĉencev, ki se v nekaterih primerih ne potrudijo dovolj in v najveĉjo otrokovo
korist.
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10

Sklepne misli

Spoznanja disertacije nam omogoĉajo širši vpogled v kriminalistiĉne znaĉilnosti
spolnih zlorab otrok v Sloveniji. V teoretičnem delu so po opredelitvi problema
analizirane oblike spolnih zlorab otrok, faze, v katerih poteka proces spolne zlorabe,
ter znaĉilnosti ţrtev in storilcev. Analizirane so razliĉne tipologije storilcev, poseben
poudarek je namenjen tipologiji razvrstitve storilcev glede na naĉin storitve, ki ji z
vidika

odkrivanja

in

dokazovanja

pripisujemo

najveĉji

pomen.

Posebej

se

poglabljamo v spoznanja o storilcih s pedofilskimi nagnjenji. Pri odkrivanju so
navedeni razliĉni indici, ki kaţejo na morebitno zlorabo, vendar si jih okolje
(domaĉe, institucionalno) zelo pogosto ne zna pravilno razlagati. Zato ne prihaja do
prijav ali pa so podani neutemeljeni sumi. Ţrtev, ki je v drugih kontaktnih kaznivih
dejanjih kljuĉni vir informacij, pa zaradi odziva obiĉajno znanega storilca zlorabe ne
razkrije. V teoretiĉnem delu razkrivamo tudi probleme, ki zadevajo preiskovanje in
zbiranje dokazov spolnih zlorab otrok v predkazenskem in kazenskem postopku. Ker
so tovrstna kazniva dejanja najpogosteje razkrita s ĉasovnim zamikom, je verjetnost
materialnih dokazov (z ogledom kraja dejanja, pregledom ţrtve, hišno preiskavo pri
osumljencu) relativno majhna. V osebne dokaze, ki jih predstavlja izjava ţrtve, pa
spretna obramba pogosto zaseje dvom o zanesljivosti takega priĉanja. Ostaja še
moţnost uporabe indicialnih/posrednih dokazov, katerih ocena je v veliki meri
odvisna od njihovega poznavanja (da jih preiskovalci prepoznajo kot moţno dokazno
gradivo) in kompetentnosti izvedencev, ki jih ocenjujejo. To pomeni, da so za
obsodilno

sodbo

potrebne

razliĉne

kombinacije

materialnih,

osebnih

in

indicialnih/posrednih dokazov, kar je eno od osnovnih izhodišĉ za empiriĉni del
raziskave, ki se posveĉa tudi omenjenim kombinacijam dokazov.
V empiričnem delu smo preuĉevali razliĉne (kriminalistiĉne) znaĉilnosti spolnih
zlorab otrok: procese uresniĉevanja spolne zlorabe, njihove oblike in indikatorje, ki
so nakazovali spolno zlorabo, strategije osumljencev, s katerimi so pridobili ţrtev za
sodelovanje pri zlorabi, ter strategije, s katerimi so kaznivo dejanje prikrivali.
Veĉji del ugotovitev raziskave se ujema z (redkimi) rezultati tujih raziskav (npr. da
se veĉina zlorab dogaja med storilcem in ţrtvijo, ki se poznata, in da se najveĉ
zlorab zgodi v zaprtih prostorih v domaĉem okolju), nekatere odstopajo od
dosedanjih spoznanj (npr. vpliv otrokove starosti na rezultat sojenja), nekaterih
spoznanj pa zaradi odsotnosti primerjalnih podatkov ni mogoĉe primerjati, na primer
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podatkov o naĉrtnosti (aktivnostih v procesu izvedbe spolne zlorabe otroka) ter ocene
dejavnikov, ki imajo oziroma nimajo vpliva na rezultat sojenja. Ta del predstavlja
nova spoznanja o obravnavani temi.
Za razliko od navedb De Jonga in Rose (1989; 1990) smo ugotovili, da otrokova starost
ne vpliva na rezultat sojenja. Dodatno smo identificirali še nekaj dejavnikov, ki
vplivajo oz. ne vplivajo na rezultat sojenja. Ugotovili smo, da so za obsodilno sodbo
pomembni predvsem ţrtvina izpoved o spolni zlorabi, izvedensko mnenje, v katerem
izvedenec poda mnenje, ali je otrok doţivel spolno zlorabo, in prisotnost
materialnih, osebnih in posrednih dokazov. Ugotovitve raziskave kaţejo, da
materialni dokazi vplivajo na rezultat sojenja, saj v veĉini primerov, ki se ne konĉajo
z obsodilno sodbo, kazenske ovadbe temeljijo le na osebnih dokazih. Vendar pa ne
moremo potrditi, da v primerih, ki se konĉajo z obsodilno sodbo, kazenske ovadbe
veĉinoma temeljijo na materialnih dokazih. Kot tudi ne moremo potrditi, da so v
veĉini primerov, ki se konĉajo z obsodilno sodbo in izreĉeno kaznijo zapora, prisotni
materialni dokazi. Lahko pa potrdimo, da v primerih, ki se konĉajo s pogojno sodbo,
materialni dokazi veĉinoma niso prisotni. Na rezultat sojenja obtoţenĉevo priznanje
ne vpliva, pomembno pa vplivata izvedensko mnenje in suverenost priĉanja
izvedenca na sodišĉu. Še posebej kadar ni drugih dokazov in je treba ugotoviti, ali je
otrok doţivel spolno zlorabo. Pomembna je tudi vztrajnost sodnikov, ki morajo dobro
preuĉiti razliĉna mnenja izvedencev, ţrtve, obdolţenca in drugih ter svoje delo
kakovostno opravljati tudi v primerih, ki trajajo veĉ let.
Identificirali smo tudi razlike med razkritelji in prijavitelji, ĉesar v drugih raziskavah
nismo zasledili. Ugotovili smo, da razkritelji veĉinoma niso ljudje, ki otroka
vsakodnevno sreĉujejo, temveĉ spolno zlorabo pogosteje razkrijejo otroci sami. To
nas delno opozarja na to, da odrasli veĉinoma ne prepoznajo znakov, da je otrok
ţrtev spolne zlorabe. Razlogi za to so nepoznavanje znaĉilnosti spolnih zlorab otrok
kot tudi dejstvo, da so odrasli premalo pozorni na verbalna sporoĉila in druge znake,
ki lahko nakazujejo zlorabo. Otroci o spolni zlorabi prvi spregovorijo predvsem v
primerih, ko domnevni storilci niso ĉlani druţine, pomeni, da v teh primerih bolj
verjetno priĉakujejo, da jih bo oseba, ki ji razkrijejo spolno zlorabo, zašĉitila.
Rezultati raziskave tako kaţejo, da so prijave veĉinoma odvisne od odrasle osebe, ki
ji otrok zaupa, da je zlorabljen. Odrasla oseba mora tako najprej razumeti otrokovo
sporoĉilo, mu verjeti in dejanje prijaviti. Pri tem imajo pomembno vlogo starši, še
posebej matere, ki so bile najpogostejše prijaviteljice spolnih zlorab tudi v primerih,
ko je otrok o spolni zlorabi spregovoril sam.
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V raziskavi smo kot prvi loĉeno zbirali tudi podatke o starosti ţrtev in osumljencev v
zaĉetku zlorabe in ob prijavi. Ugotovili smo precejšen razkorak med (prvo) zlorabo in
prijavo, saj je bila povpreĉna razlika v starosti pri ţrtvah 1,4 leta, pri osumljencih pa
1,9 let. Prav tako smo ugotovili, da so bila dejanja zlorabe prijavljena povpreĉno v
2,1 letih po zaĉetku zlorabe. Predvidevamo, da je zaradi pozne prijave verjetnost,
da bi našli materialne dokaze, majhna; s tem lahko pojasnimo tudi relativno redko
opravljene oglede kraja kaznivega dejanja in hišne preiskave. Vendar pa rezultati
raziskave kaţejo, da so bili tako na ogledih kot pri hišnih preiskavah veĉinoma
najdeni in zavarovani dokazi, s katerimi so preiskovalci utemeljevali storitev
kaznivega dejanja, zato je pri odloĉanju za omenjeni preiskovalni dejanji potreben
še posebno tehten premislek.
Ker preiskovalci redko najdejo materialne dokaze, temelji dokazovanje v kazenskem
postopku na osebnih dokazih, ki jih sodišĉe pridobi od ţrtve in domnevnega storilca.
Kot kljuĉna se kaţe verodostojnost ţrtvine izpovedi, saj podatki priĉajo, da storilci
spolno zlorabo redko priznajo, nekateri dejanje priznajo delno, pomeni, da priznajo
nekatere oblike (npr. otipavanje), ne priznajo pa npr. penetracije. Nekateri v
kazenskem postopku spreminjajo svoje izjave, kar je veĉinoma odvisno od prisotnosti
drugih dokazov, ki jih poskušajo zanikati na razliĉne naĉine in/ali krivdo preloţiti na
ţrtev. Pri tem spretno uporabljajo tudi razne tipiĉne obrambe (ki jih navaja Maver
(2000), s katerimi ţelijo zmanjšati svojo odgovornost in storjeno dejanje ter preloţiti
krivdo na ţrtev.
Raziskava med drugim ugotavlja relativno šibek vpliv indicialnih dokazov na obsodilne
sodbe (ĉesar prav tako nismo zasledili v drugih raziskavah) in potrebo po dodatnih
usposabljanjih sodnikov in toţilcev pri preoblikovanju indicev v indicialne dokaze.
V Sloveniji še ni bila opravljena raziskava o kriminalistiĉnih vidikih odkrivanja in
dokazovanja spolnih zlorab otrok. Trenutno sta pri nas dve skrajnosti. Na eni strani
imamo medijsko odmevne primere spolnih zlorab otrok, kar negativno vpliva na
otroka, njegovo dobrobit in stigmatizacijo v okolju, kjer ţivi. Na drugi strani pa
imamo opraviti s primeri, ki se razkrijejo po veĉ letih zlorabe, pomeni, da imamo na
tem podroĉju veliko temno polje kriminalitete. Razlogi so predvsem nepoznavanje
znaĉilnosti spolnih zlorab otrok ter neprepoznavanje indikatorjev, ki lahko kaţejo na
spolno zlorabo otroka. Dodatne polemike se pojavljajo v primerih, ki so prijavljeni po
razvezi. Osumljenci se veĉinoma izgovarjajo, da je otrokova mati zlorabo prijavila iz
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mašĉevanja, kar laţje sprejme tudi javnost. Pri tem se obiĉajno spregleda, da se
otrok po razvezi staršev zaradi spremembe okolja in odsotnosti storilca poĉuti dovolj
varnega, da o zlorabi spregovori. Pri preiskovanju je torej kljuĉno, da preiskovalci
ĉim bolj objektivno analizirajo pridobljene informacije, ĉeprav je to zaradi primerov,
ki se izkaţejo kot krive ovadbe, dostikrat zelo zahtevno opravilo. Na preiskovalce
lahko vplivajo tudi stereotipna prepriĉanja, zato je pomembno, da jih prepoznajo in
pri svojem delu preseţejo. Tako kot navajata Cooley in Turvey (2007), morajo
prepoznati morebitno pristranskost pri preiskovanju ter vpliv, ki ga lahko imajo
njihova priĉakovanja na delo forenziĉnih strokovnjakov. Svoje delo morajo opravljati
ĉim bolj objektivno in prepoznavati situacije, v katerih se zaradi grozot, ki jih je
utrpela ţrtev, pretirano usmerjajo v eno smer preiskovanja. V takšnih primerih
obstaja namreĉ nevarnost, da preiskava sĉasoma zaide v slepo ulico, lahko pa je
kazensko ovadena celo nedolţna oseba.
Ker so tudi v tujini raziskave tovrstne kriminalitete redke, ocenjujemo, da pomenijo
ugotovitve pomemben prispevek k spoznanjem iz kriminalistike. Podobno velja za
preiskovalno prakso, saj je prav slabo poznavanje znaĉilnosti tovrstnih zlorab, med
njimi tudi indikatorjev za odkrivanje, najpomembnejši razlog za veliko temno polje.
Spoznanja so pomembna tudi za druge nadzorne institucije, ki se ukvarjajo s
problemi omejevanja spolnih zlorab otrok. Ugotovitve, ki zadevajo naĉin zbiranja,
vrste in ocenjevanje vrednosti zbranih dokazov, imajo uporabno vrednost za
kazensko pravosodje, zlasti glede indicialnih dokazov (še posebej psiholoških znakov
in socialnih travm). Poslediĉno opozarjajo tudi na potrebe po usposabljanjih za
njihovo smotrno uporabo pri sojenju.
Z raziskavo smo pridobili podatke o tipologiji osumljencev, krajih kaznivih dejanj ter
situacijah, ki omogoĉajo storitev spolnih zlorab otrok, kar je lahko osnova za
oblikovanje

predlogov

omejevanja

spolnih

zlorab

otrok

znotraj

domaĉega,

institucionalnega in javnega okolja. Pri tem mislimo zlasti na moţnosti uporabe
spoznanj pri implementaciji situacijske prevencije spolnih zlorab otrok, kjer smo šele
na zaĉetku, saj podobna raziskava v Evropi še ni bila opravljena.
Posamezna spoznanja, ki se razlikujejo od primerljivih spoznanj preteklih raziskav
(npr. manjšem deleţu ţrtev, ki same spregovorijo o zlorabi, razlikah v deleţih
materialnih dokazov pri obsodilnih sodbah), so lahko spodbuda za ponovitev ali
poglobitev obravnavane raziskave. Nekateri rezultati govorijo o novih spoznanjih, ki

194

pa jih kaţe preveriti in potrditi z dodatnimi raziskavami (pogostnost fiziĉnih,
psihiĉnih in socialnih indikatorjev ob zaznavi suma spolne zlorabe in vrednotenje
indicialnih dokazov v izreĉenih sodbah, znaĉilnosti mladoletnih osumljencev, vplivi,
ki jih imajo na rezultate sojenja obtoţenĉevo priznanje, otrokova izpoved in
izvedensko mnenje, podatki o dejanjih, ki kaţejo na naĉrtnost razliĉnih tipov
osumljencev oziroma storilcev ter vplivi na izrek kazni zapora oziroma pogojno
obsodbo). V prihodnje bi bilo smiselno dodatno raziskati tudi spolne zlorabe otrok v
razliĉnih institucijah (šolah, cerkvi, bolnišnicah, zavodih itd.) ter otrok s posebnimi
potrebami. S podrobnejšo raziskavo o storilkah spolnih zlorab otrok bi lahko presegli
stereotipna prepriĉanja o ţenskah kot storilkah tovrstnih zlorab in ugotovili njihove
znaĉilnosti. Dodatno bi kazalo raziskati tudi podroĉje laţnih prijav oziroma krivih
ovadb na podroĉju spolne zlorabe otrok.
Poleg novih spoznanj, do katerih smo prišli z raziskavo, je nov tudi pristop k
zajemanju in analiziranju podatkov. Predhodne raziskave niso temeljile na analizah
podatkov iz policijskih, toţilskih in sodnih spisov oziroma spremljanju celotnega
predkazenskega in kazenskega postopka, tudi ne na triangulaciji metod in virov
podatkov pri analizi. Tak pristop omogoĉa širši vpogled v obravnavano problematiko
ter identifikacijo kljuĉnih problemov in dilem pri odkrivanju, preiskovanju in
dokazovanju spolnih zlorab otrok.
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Priloga 1

Posnetek uporabniškega vmesnika v Microsoft Access okolju, na katerega se je
povezal podatkovni model na Microsoft SQL streţniku 2008.
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