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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV

EEG - ehoencefalografska slika,
CSAAS – prilagoditveni sindrom spolno zlorabljenega otroka (ang. Child Sexual Abuse
Accommodation Syndrome),
DSM-V – Diagnostični in statistični priročnik duševnih motenj, peta izdaja (ang. The
fifth edition of The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders),
KZ -1 – Kazenski zakonik,
NICHD – standardizirani protokol forenzičnega izpraševanja (ang. National Institute of
Child, Health and Human Development Protocol),
OTHERS (S) – model potravmatske rasti (ang. optimism, true meaning, humor,
emotional inteligence, resilience, spirituality, self-confidence, and others),
PTSM – potravmatska stresna motnja (ang. Post Traumatic Stress Disorder),
SIBAM – model pet ključnih elementov spomina – dotik (ang. sensation); sliko (ang.
image); vedenje (ang. behaviour); afekt (ang. affect) in pomen (ang. meaning),
STS – sekundarni travmatični stres,
ZKP – Zakon o kazenskem postopku.

IV

KAZALO

UVOD ............................................................................................................................... 1
1.

PRAVNA OBRAVNAVA SPOLNIH ZLORAB V SLOVENIJI ............................ 4
1.1

Opredelitev in pojavnost spolnih zlorab ............................................................ 4

1.1.1

Spolna nedotakljivost, statistika in pojavne oblike spolnih zlorab ............. 4

1.1.2

Prevalenca spolnih zlorab v Sloveniji ......................................................... 5

1.1.3

Opredelitev pojma spolna zloraba .............................................................. 7

1.1.4

Oblike spolnih zlorab ................................................................................ 10

1.2

Dileme v preiskovanju in dokazovanju ............................................................ 12

1.2.1
Kompetentnost otroka v vlogi žrtve ali priče in kredibilnost
njegove izjave ......................................................................................................... 12
1.2.2

Priprava otroka na sodišče ........................................................................ 15

1.3 Dokazovanje v kazenskem postopku pri kaznivih dejanjih zoper spolno
nedotakljivost otrok .................................................................................................... 18
1.3.1

Potek postopka, v katerem je udeležen mladoletni oškodovanec ............. 18

1.3.2

Forenzično intervjuvanje otrok kot žrtev in prič ...................................... 20

1.4

Pomanjkljivosti sodnih postopkov v Sloveniji in predlogi za izboljšave ........ 30

1.4.1

Dolžina postopkov .................................................................................... 30

1.4.2

Upravičenost večkratnega zaslišanja ........................................................ 32

1.4.3

Nekatere problematične določbe .............................................................. 33

1.4.4

Zasliševanje otrok v varnih sobah ............................................................ 36

1.4.5

Nadgradnja multidisciplinarnega pristopa ................................................ 38

1.5 Retravmatizacija oz. možnost potravmatske rasti med in po
sodnem postopku ........................................................................................................ 41
2.

SPOLNA ZLORABA IN TRAVMA ..................................................................... 45
2.1

Spolna zloraba kot relacijska travma ............................................................... 45

2.1.1

Odziv bližnjega na otrokovo razkritje zlorabe .......................................... 46

2.1.2

Spolna zloraba v družini ........................................................................... 49

2.1.3

Travma in spomin ..................................................................................... 50

2.2

Posledice spolne zlorabe in travme v otroštvu ................................................. 52

2.2.1

Potravmatska stresna motnja .................................................................... 53

2.2.2

Posledice v telesnem razvoju .................................................................... 56
V

2.2.3

Posledice v vedenjskem razvoju ............................................................... 56

2.2.4

Posledice v psihosocialnem razvoju .......................................................... 57

2.2.5

Dejavniki, ki vplivajo na doživljanje posledic .......................................... 58

2.3

2.3.1

Transgeneracijski prenos travme ............................................................... 60

2.3.2

Ponavljanje vzorcev .................................................................................. 61

2.4

3.

4.

5.

Ponavljanje in razreševanje travme v odraslosti............................................... 60

Stres in travma pri starših travmiranih otrok .................................................... 62

2.4.1

Sekundarna travma .................................................................................... 62

2.4.2

Doživljanje staršev pri zaznavanju otrokove retravmatizacije .................. 62

2.4.3

Potravmatska rast pri starših in otrocih ..................................................... 64

2.4.4

Pomen duhovnosti pri potravmatski rasti .................................................. 65

RAZISKOVALNI PROBLEM IN RAZISKOVALNA METODOLOGIJA .......... 68
3.1

Raziskovalni problem in cilj raziskave ............................................................. 68

3.2

Fenomenološki pristop ..................................................................................... 69

METODA ................................................................................................................ 72
4.1

Udeleženci ........................................................................................................ 72

4.2

Pripomočki........................................................................................................ 73

4.3

Postopek............................................................................................................ 76

4.3.1

Zbiranje opisov doživljanja ....................................................................... 77

4.3.2

Analiza opisov doživljanja ........................................................................ 81

REZULTATI ........................................................................................................... 84
5.1 Opisi individualne psihološke strukture doživljanja sodnega postopka
dokazovanja spolne zlorabe otroka ............................................................................. 84
5.2 Opis splošne psihološke strukture doživljanja sodnega postopka dokazovanja
spolne zlorabe otroka .................................................................................................. 99

6.

RAZPRAVA ......................................................................................................... 105
6.1

Uporabnost rezultatov..................................................................................... 108

6.2

Omejitve raziskave ......................................................................................... 109

SKLEP ........................................................................................................................... 110
POVZETEK .................................................................................................................. 114
SUMMARY .................................................................................................................. 116
REFERENCE ................................................................................................................ 118
PRILOGE ...........................................................................................................................i

VI

KAZALO SLIK

Slika 1: Otroku prijazen instrument za preverjanje razlikovanja med resnico in lažjo .. 14
Slika 2: Otroku prijazen instrument za preverjanje moralnega razvoja
(Lyon in Saywitz) ........................................................................................................... 14

KAZALO TABEL

Tabela 1: Razlike med kliničnim in forenzičnim intervjujem ....................................... 21
Tabela 2: Kategorije spomina . ....................................................................................... 51

VII

UVOD

Spolno zlorabo razumemo kot eno najbolj zavržnih in nemoralnih kaznivih dejanj, ki po
35. členu Ustave Republike Slovenije krši človekovo pravico do nedotakljivosti telesne
in duševne celovitosti, zasebnosti in osebnostnih pravic (URS 1991). Neprostovoljen
vdor v človeško telo je najokrutnejše dejanje, ki skruni tako telesno kot psihično
integriteto človeka. Kot družba smo na vdor v telesno celovitost še posebej občutljivi,
kadar je govora o spolnih zlorabah otrok. Statistika kaže, da pri preiskovanju in
dokazovanju spolnih zlorab pri otrocih v Sloveniji močno zaostajamo za
implementacijo »otroku prijaznega pravosodja«, kot nam to narekujejo evropske
smernice (Svet Evrope 2010, 28). Pogosto se zgodi, da se zaradi neprimerne procesne
zaščite otroka med sodnim postopkom obudi spomin na travmo ali pa sam sodni
postopek poleg že obstoječe povzroči še dodatno travmatično izkušnjo.
V Sloveniji smo šele leta 2016 z novelo Zakona o preprečevanju nasilja v družini
(ZPDN-N) (Uradni list RS, št. 16/2008) prepovedali telesno kaznovanje otrok, s čimer
smo močno zaostajali za že zdavnaj posodobljeno pravosodno ureditvijo drugih
evropskih držav, ki so to uzakonile že pred leti. Kljub temu napredku se Slovenija s
svojo zakonodajo pri preprečevanju kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost otrok
ne more postavljati ob bok evropskim državam, ki delujejo v skladu z »otroku prijaznim
pravosodjem«. Trendi zadnjih let namreč kažejo na to, da število ovadb kaznivih dejanj
spolnih zlorab zoper mladoletne osebe pri nas upada. Pričakovali bi, da da je to logična
posledica upadanja števila spolnih zlorab, vendar temu žal ni tako. Statistika Združenja
proti spolnemu zlorabljanju kaže, da o zlorabi spregovori samo 38 % otrok (Združenje
proti spolnemu zlorabljanju in Unicef 2018). Starši, svojci oz. podporne osebe, ki se
skupaj z otrokom podajo na mučno in dolgotrajno sodno pot dokazovanja, se na to
misijo podajajo z vero in zaupanjem v sodni sistem, pri čemer pa na žalost vse
prevečkrat doživljajo neslišanost, sram, nemoč in še več obupa.
Težko si je predstavljati, kako čudno in nerazumljivo je to izkustvo za otroka, ki mu
lahko dobesedno uniči otroštvo. Medtem ko se sooča z občutki sramu in krivde zaradi
tega, kar se je zgodilo, o tem z veliko težavo (če sploh) spregovori naglas. Kot velevajo
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evropske smernice, se pričakuje, da bo otrok o zlorabi govoril v najboljšem primeru
največ dvakrat.
Prvič, ko se zaupa neki odrasli osebi, in drugič, v »otroku prijaznem zaslišanju« (ang.
child friendly) z za to usposobljenim izpraševalcem. V izogib sodišču in vsem drugim
formalnostim, ki utegnejo preplašiti otroka, se v skladu z »otroku prijaznim postopkom«
otrokova izjava posname kot dokaz, ki velja v vseh nadaljnjih preiskovalnih in
dokazovalnih postopkih. Pri nas v postopkih večinoma ne delujemo po tej praksi, ocene
glede pogostosti zasliševanja pa kažejo, da je otrok o svoji izkušnji v neuradnih
izpraševanjih in uradnih zaslišanjih skupaj primoran poročati večkrat, celo do 7-krat. Na
podobne težave in kršitev ratificirane Lanzarotske konvencije nas že 8 let opozarja tudi
Svet Evrope (2010, 29): sodni postopki, v katerih so otroci udeleženi, trajajo predolgo;
prisiljeni so k večkratnemu zaslišanju z različnimi osebami; zaslišanja ne potekajo v
zanje varnem okolju in v skladu s standardiziranim, otroku prijaznim izpraševanjem;
zastaralni roki tovrstnih kaznivih dejanj so prekratki; nekateri izpraševalci niso dovolj
usposobljeni za izvajanje intervjujev; pomanjkanje znanja o dinamiki spolnih zlorab se
v praksi zaznava tudi pri pravnih strokovnjakih, udeleženih v procesu; sistem otroka in
njegovih svojcev ne ščiti dovolj in jim ne omogoča vselej brezplačne psihosocialne
pomoči.
V teoretičnem delu magistrskega dela se bomo osredotočili na analizo delovanja sodnih
mehanizmov in preučitev trenutne zakonodaje, ki zadeva kazniva dejanja zoper spolno
nedotakljivost otrok in mladoletnikov. Dileme v preiskovanju in dokazovanju bomo
podkrepili z morebitnimi predlogi za izboljšavo na podlagi evropskih smernic za
»otrokom prijazne postopke« in s priporočili nekaterih institucij, ki jih navajamo kot
primere dobre prakse. Kot »otroku prijazen intervju« predstavljamo NICHD protokol
forenzičnega intervjuvanja (Lamb idr. 2007, 1205–25). Temu dodajamo še psihološki
vidik oz. razlago, kako sodni postopki, neprilagojeni otrokom, vplivajo na njihovo
duševno zdravje oz. upočasnjujejo njihovo psihično okrevanje. Podrobneje opisujemo
posledice spolne zlorabe, spomin in podoživljanje travme ter načine, na katere se
travma manifestira v odraslosti. Poglabljamo se v stres, ki ga travmatični dogodek v
obliki sekundarne travme pusti pri starših in nasprotno, v načine, ki spodbujajo možno
potravmatsko rast.
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V empiričnem delu bomo preverili doživljanje svojcev, ki so skupaj z otroki prestali
sodni postopek dokazovanja spolne zlorabe, pri čemer nas zanima, kako so zaznavali
potek postopka in morebitne zaščitne ukrepe, ki so otroku olajšali proces. Zanimala nas
bo simptomatika, ki so jo zaznavali pri sebi in otrocih tekom postopka in po koncu
postopka. Na koncu podajamo oceno svojcev o tem, ali izkušnjo sodelovanja v sodnem
postopku na splošno opredeljujejo kot reparativno izkušnjo v smislu potravmatske rasti
in zadoščenja, ali, nasprotno, izkušnjo opisujejo kot travmatično, ki je še dodatno
poglobila njihovo razočaranje.
Cilj magistrskega dela je raziskati potek sodnega postopka v teoriji in v povezavi s tem,
kako so ga v praksi doživljali svojci otrok, udeleženih v postopku. Radi bi, da bi delo
osvetlilo trenutno stanje v Sloveniji in izpostavilo področja, ki se jih da izboljšati.
Nadaljnji cilj je, da bo magistrsko delo pomagalo pri razjasnitvi slike o duševnem
zdravju otroka med in po postopku. Strokovnim delavcem sodišča lahko delo služi kot
vpogled v razumevanje čustvene dinamike otroka, medtem ko lahko svetovalci in
terapevti dobijo vpogled v zakonodajne vrzeli, na katere bodo pozorni bodisi pri
usmerjanju klientov na sodišče bodisi pri pripravi otroka na sodišče oz. v vlogi zaupne
osebe otroka na sodišču.
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1.

PRAVNA

OBRAVNAVA

SPOLNIH

ZLORAB

V

SLOVENIJI

1.1

Opredelitev in pojavnost spolnih zlorab

1.1.1 Spolna nedotakljivost, statistika in pojavne oblike spolnih zlorab

Spolne zlorabe so v družbi prisotne že od nekdaj, pa vendar smo temu zavržnemu
početju začeli posvečati več pozornosti šele v zadnjih dvajsetih letih. Slovenija se je z
ratifikacijo Konvencije o otrokovih pravicah (Generalna skupščina Združenih narodov
1989), Evropske konvencije o uresničevanju otrokovih pravic (Uradni list RS, št. 26/99)
in Konvencije Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno
zlorabo – Lanzarotske konvencije (Svet Evrope 2007), ki jo je ratificirala šele leta 2014,
pridružila ostalim državam podpisnicam, ki otrokom zagotavljajo nedotakljivost in
zaščito. Konvencija o otrokovih pravicah določa pri presojanju v postopkih kot glavno
vodilo otrokovo korist. To pomeni tudi ločitev otroka od starša v primeru zlorabe ali
zanemarjanja, kadar je to potrebno (UNICEF 2009, 8). Lanzarotska konvencija je eden
ključnih evropskih instrumentov v boju proti spolnim zlorabam, ki je pravno uredil tudi
spolno izkoriščanje otrok preko informacijske in komunikacijske tehnologije.
Konvencije so namenjene preprečevanju in preganjanju spolnih zlorab na širšem nivoju,
medtem ko je vsaka država odgovorna, da sama normativno ureja preprečevanje nasilja
in spolnih zlorab.
V Sloveniji varstvo pred vsakršnim »telesnim, duševnim ali drugim izkoriščanjem in
zlorabljanjem« v 56. členu zagotavlja Ustava Republike Slovenije in navaja, da takšno
varstvo ureja zakon (URS 1991). Šele leta 2008 je zakonodajalec s sprejetjem
Kazenskega zakonika (KZ-1) (Uradni list RS, št. 50/2012) inkriminiral vsa kazniva
dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki so bila dolgo normativno neurejena. V istem letu
je Zakon o preprečevanju nasilja v družini (Uradni list RS, št. 16/2008) v 3. členu
definiral nasilje v družini kot kaznivo dejanje, kar je pomenilo korak naprej tudi za
reguliranje področja spolnih zlorab, saj je spolna zloraba, storjena v družini, vrsta
nasilja: »Spolno nasilje so ravnanja s spolno vsebino, ki jim družinski član nasprotuje,
4

je vanje prisiljen ali zaradi svoje stopnje razvoja ne razume njihovega pomena.«. Šele
leta 2016 se je z novelo zakona (ZPND-N) prepovedalo vsakršno telesno kaznovanje
otrok, ki ima elemente fizičnega, psihičnega ali spolnega nasilja, k čemur sta Odbor
Združenih narodov za človekove pravice kakor tudi Svet Evrope Slovenijo pozivala k
ureditvi že dolga leta.
Na pogostost spolnih zlorab posredno vpliva tudi družba, ki lahko pomembno doprinese
k odkrivanju kaznivih dejanj. S tem, ko raste splošna ozaveščenost družbe, se
spreminjajo tudi kulturni vzorci in upada stopnja tabuiziranosti spolnih zlorab.
Pomemben je zlasti odziv družbe in dejanja vsakega posameznika, kadar zasluti, da
prihaja do nepravilnosti. Gre za kolektivno odgovornost družbe, da ob sumu kaznivih
dejanj zoper spolno nedotakljivost ne obrača oči stran zaradi strahu, negotovosti in
nezanimanja. V zadnjih dveh do treh desetletjih smo sicer precej zmanjšali stopnjo
tabuizacije na tem področju, vendar, kot ugotavlja Tomorijeva, je nasilje nad otroki
eden tistih tabujev, ki v ljudeh še vedno vzbuja nelagodje in odpor (Tomori 1997, 219).
Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da je pojav spolne zlorabe v svetu zelo
razširjen. V svetovnem merilu je v celotni populaciji glede na podatke preteklega leta
zlorabo doživel 1 od 4 otrok oz. 18 % deklic in 8 % dečkov (Svetovna zdravstvena
organizacija 2017, 2). Na evropski ravni podatki kažejo, da je bilo fizično zlorabljenih
44 milijonov otrok, od tega spolno zlorabljenih 13,4 % deklet in 5,7 % dečkov
(Svetovna zdravstvena organizacija 2013, 2), kar pomeni vsak peti otrok (Lalor in
McElvaney 2010, 13). Ista statistika kaže, da gre za sivo polje, saj je realno število
zlorab težko določiti – smatra se, da se jih prijavi le okrog 10 %. Svet Evrope je od leta
2010 izvedel obsežno kampanjo ozaveščanja o preprečevanju spolnih zlorab in
opolnomočenju otrok in v ta namen pripravil knjižico Kiko in roka (Svet Evrope 2013),
ki otrokom pojasnjuje pravila o dovoljenih in nedovoljenih dotikih.

1.1.2 Prevalenca spolnih zlorab v Sloveniji

Kot navaja Mikličeva (2015, 25), podatki Statistične evidence slovenske policije med
letoma 2010 in 2015 pričajo, da je število kaznivih dejanj spolnega napada na osebo,
mlajšo od 15 let, od leta 2010 do leta 2015 drastično upadlo z 244 na 36. Glede na to, da
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število tovrstnih kaznivih dejanj v evropskem in svetovnem merilu narašča, bi bilo
utopično pričakovati, da se bo v našem prostoru pogostost le-teh znižala brez
utemeljenega razloga. Mikličeva ugotavlja, da je ta podatek varljiv, saj vključuje zgolj
prijavljena kazniva dejanja, katerih epilog je bil kazenska ovadba na državnem
tožilstvu. Podatki pa ne vključujejo prijav, v katerih se sum kaznivega dejanja ni potrdil
in ne vključujejo prijav, iz katerih so bili razvidni znaki spolne zlorabe, niso pa bili
izpolnjeni vsi ostali kriteriji za ovadbo. Opaziti je torej, da se ni znižala pogostost
kaznivih dejanj, temveč stopnja prijavljenih kaznivih dejanj.
Glede na statistiko so zato bolj realni rezultati raziskave Ministrstva za notranje zadeve
(MNZ), ki beležijo, da je do 18. leta starosti zlorabljeno vsako 5. dekle in vsak 7. fant
(Združenje proti spolnemu zlorabljanju in Unicef 2018). V svoji raziskavi Repič
Slavičeva (2006) ugotavlja, da je bilo v Sloveniji zlorabljenih 46 od 261 udeležencev iz
raziskave, torej 18 %. Odstotkovno to pomeni približno enak rezultat – da je bila spolno
zlorabljena vsaka šesta oseba (Repič Slavič 2008, 22).
Upad števila žrtev spolnih zlorab sodeč po analizi policijskih spisov in skupinskem
intervjuvanju tožilcev ter kriminalistov zaznava tudi Frangeževa (2012, 88), ki je
prikazala statistiko spolnih zlorab v Sloveniji med letoma 2010 in 2011. Rezultati so
pokazali, da so bili zlorabljevalci večinoma moški (v 89 % primerov), ženske pa v 15 %
primerov, vendar jih je od tega na letni ravni odkritih le 2 %. Razloge, zakaj so spolne
zlorabe s strani žensk v veliki meri še vedno premalo razkrite oz. prijavljane, bi lahko
iskali v stereotipno določeni vlogi, da je ženska (še vedno) bolj prisotna pri vsakdanji
negi otroka. Družba večino dejanj, ki jih zlorabljevalke opravljajo v imenu nege,
razume kot skrb za otroka in jim zato pripisuje manj pomembnosti. Pri majhnih otrocih
je prepoznavanje tovrstnih spolnih zlorab še posebej zahtevno in težko, saj telesnih
znakov za zlorabo skorajda ni, poleg tega pa tudi otrok v zgodnjem razvojnem obdobju
razume takšno početje kot skrbno in ljubeče dejanje.
Glede na porazdelitev po spolu so bile žrtve večinoma deklice (v 77 %). Frangeževa
(2012), Mušičeva (2006) in Buljan Flandrova (2003) podobno ugotavljajo, da so žrtve
ob zlorabi večinoma stare med 7 in 13 let. Podobno tudi Bain in Sandersova (1996, 15)
navajata, da so otroci najpogosteje žrtve med 8. in 9. letom starosti, približno manj kot
dve tretjini zlorab pa se zgodi otrokom med 3. in 5. letom starosti (Frangež 2012, 174).
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Ko govorimo o spolnih zlorabah pri otrocih, imamo kot družba kolektivno večinoma v
mislih zlorabe, ki se dogajajo situacijsko oz. priložnostno ali iz pedofilskih in
ekshibicionističnih nagnjenj. Poleg teh je potrebno opozoriti tudi na zlorabe, ki jih vse
bolj omogoča informacijska tehnologija, s katero se srečujejo otroci.
Ključna pa je ugotovitev, da se spolne zlorabe v večini primerov ne zgodijo
priložnostno, temveč načrtovano. Buljan Flandrova (2003, 123) navaja, da so v 70 do 90
% primerov storilci otrokom znane in bližnje osebe. Najbolj pa bode v oči dejstvo, da so
spolne zlorabe znotraj družine (starši, ožji družinski člani ali svojci) mnogo pogostejše,
kot se nam dozdeva. Ameriško združenje Caliber Associates (2003) je razkrilo, da je
prevalenca zanemarjanja in zlorab znotraj družine v razvitih državah sveta 30 do 40 %,
od tega je 9–16 % spolnih zlorab (Profaca in Arambašić 2009, 61). Podoben podatek za
slovenski prostor je v okviru kampanje Skriti Escape Room aprila 2018 objavilo
Združenje proti spolnemu zlorabljanju, ki je v raziskavi v sodelovanju z Ministrstvom
za notranje zadeve ugotovilo, da je v 85 % zlorab storilec član otrokove ožje ali širše
družine oz. nekdo, ki ga otrok pozna in mu zaupa. Pokazalo se je tudi, da vsaj 62 %
otrok zlorabo zamolči (Združenje proti spolnemu zlorabljanju in Unicef 2018).
Ti podatki kažejo na neizpodbitno dejstvo, da se spolne zlorabe dogajajo tudi v razvitem
svetu, na kar pa družbeni in ekonomski status ali višja izobrazba nimajo vpliva (Sedmak
in Kralj 2006).

1.1.3 Opredelitev pojma spolna zloraba

Za začetek je smiselno opredeliti pojem spolne zlorabe s pravnega in relacijskega
vidika.
Williams (1994) je spolno zlorabo definiral kot »travmo, pri kateri gre za neprostovoljni
spolni kontakt, ki vključuje silo ali prisilo s strani osebe, najmanj 5 let starejše od
žrtve«. Finkelhor (1984) je bolj kot starostno razliko med žrtvijo in storilcem izpostavil
dejstvo, da gre pri zlorabi za mladoletno osebo, udeleženo v spolnih aktivnostih s
starejšo osebo ali osebo, večjo od nje same, pri kateri je mladoletna oseba spolni objekt
za zadovoljevanje spolnih potreb ali želja odrasle osebe, starejše od sebe. Ključno je
predvsem to, da zaradi neenakih moči v odnosu mladoletna oseba nima možnosti, da bi
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izbirala. Prav zaradi neenakih moči je otrok zmeraj v podrejenem položaju in tudi če
odrasli pri svojem dejanju ne uporabi sile, je zmeraj prisotna čustvena manipulacija.
Spolna zloraba je vsaka spolna interakcija z osebo/osebami katerekoli starosti, ki je
storjena proti volji žrtve, brez pristanka ali na agresiven, izkoriščevalski, manipulativen,
grozeč način (Ryan, Laversee in Lane 2010, 3).
Haugaard in Reprecci (1988) navajata šest meril, ki opredeljujejo spolno zlorabo otroka.
Ta so:
1.

Namera ali reakcija storilca: storilec namerno išče, spodbuja ali stopnjuje svojo

namero oz. spolno vzburjenje v situaciji z otrokom.
2.

Reakcija žrtve: četudi otrok ne ve, da to ni prav, pa čuti, da nekaj ni v redu oz. da

je storilec s svojim vedenjem prekoračil dovoljene meje.
3.

Uporaba sile: za seksualno potešitev z otrokom storilec uporabi silo.

4.

Izkoriščanje: za doseg želenega storilec manipulira z otrokom oz. ga izkoristi,

saj ve, da je otrok odvisen od njega, od njegove podpore in njegovih sredstev za
preživetje.
5.

Odsotnost privolitve: otrok se glede na svoj razvoj ne zaveda in ne ve dovolj, da

bi lahko privolil v spolnost. Četudi bi privolil, gre še vedno za razvojno in starostno
razliko, zato dejanje še zmeraj velja za zlorabo. Enako velja tudi, če se ne upira, saj gre
v vsakem primeru za kaznivo dejanje.
6.

Prezgodnja razvojna zrelost: seksualna dejanja in pričakovanja ne ustrezajo

razvojni stopnji otroka.
Glede na to, kdo zlorablja, ločimo: spolne zlorabe, ki se pripetijo v družini; spolne
zlorabe, ki jih povzročijo neznanci; spolne zlorabe, ki jih povzročijo otroku znane
osebe, vendar ne sorodniki (učitelji, družinski prijatelji, sosedje ipd.), ter spolne zlorabe,
ki jih povzročijo mladoletne osebe (Bain in Sanders 1996, 9).
Kot kaže statistika, navedena v prejšnjem poglavju, je storilec žrtvi največkrat poznan
ali pa sta v zaupnem odnosu. Velikokrat je storilec tudi oseba z avtoriteto oz. oseba na
položaju, ki ima vpliv na otroka (npr. zdravnik, učitelj, duhovnik) oz. se ji otrok zaupa
(Repič Slavič 2008, 22).
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Ne glede na to, ali storilec uporabi silo, grožnje ali manipulacijo, je njegov glavni motiv
dokazovanje moči in nadzora nad drugim oz. poniževanje drugega, ne pa sam spolni akt
(Aničič idr. 2015, 14–15). Spolno zlorabo pogosto spremlja še drugo trpinčenje, kot so
čustvena oz. psihična zloraba (izolacija, ustrahovanje, ignoriranje, ustrahovanje) in
fizična zloraba (udarci, pretepanje, brce, uporaba predmetov itd.), ki sta sredstvi za
kruto zadovoljevanje zlorabljevalčevih potreb (Burke Draucker in Martsolf 2006, 6).
Kadar se spolna zloraba zgodi znotraj družine, so otroci velikokrat psihično in fizično
trpinčeni ter (čustveno ali telesno) zanemarjeni (Frangež 2015, 9).
Glede na različne klinično-psihološke definicije spolne zlorabe se le-te med seboj v
pomenskih odtenkih razlikujejo, toda v glavnem gre skoraj zmeraj za sinonime.
Gledajoč s pravnega vidika zakon sicer ne navaja enoznačne definicije spolne zlorabe,
Kazenski zakonik (KZ-1) (Uradni list RS 50/2012) pa v členih 170–176 navaja 9
kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost. Od tega jih je pet relevantnih pri obravnavi
otrok oz. mladoletnih oseb:
 spolni napad na osebo, mlajšo od 15 let (173. člen),
 pridobivanje oseb, mlajših od 15 let, za spolne namene (173. a člen),
 kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja (174. člen),
 zloraba prostitucije (175. člen),
 prikazovanje, izdelava, posest in posredovanje pornografskega gradiva (176.
člen).
V 173. členu sta vključeni tako kaznivo dejanje posilstva kot tudi kaznivo dejanje
spolnega nasilja. V 176. členu imamo v mislih pornografsko gradivo, ki zadeva
izključno mladoletne osebe.
Za lažje razumevanje velja pojasniti, da je pravno gledano pojem 'otrok' opredeljen za
osebe, mlajše od 15 let, medtem ko pojem 'mladoletna oseba' zajema vse osebe, mlajše
od 18 let (mlajši mladoletni: 14–16 let; starejši mladoletni: 16–18 let).
Natančno opredelitev posameznih kaznivih dejanj najdemo v Kazenskem zakoniku (KZ1) (Uradni list RS 50/2012).
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1.1.4 Oblike spolnih zlorab

Pojem spolne zlorabe ni nujno izenačen z zakonsko opredelitvijo, saj predstavlja širok
nabor ravnanj, ki se v praksi med seboj pogosto prepletajo.
Ta vedenja niso nujno omejena na spolni odnos oz. penetracijo, prav tako ne vključujejo
nujno stika z otrokom. Ejakulacija storilca lahko nastopi kadarkoli tekom
zlorabljajočega odnosa in ne nujno ob telesnem stiku, pa to dejanje zaradi storilčeve
namere prav tako šteje za spolno zlorabo. Spolna zloraba je torej mogoča brez stika, s
stikom ali v obliki spolnega odnosa oz. poskusa spolnega odnosa (Bain in Sanders 1996,
9).
Repič Slavičeva (2008, 19–21) navaja naslednji spekter spornih spolnih vedenj in
načine, na katere se le-ta kažejo.


Golota – Odrasli hodi gol po hiši pred vsemi drugimi družinskimi člani ali
pred nekaterimi od njih.



Nesramne pripombe – Odrasli daje pripombe o spolnosti ali otrokovem
telesu.



Slačenje – Odrasli se slači pred otrokom.



Razkazovanje genitalij – Odrasli otroku kaže genitalije in vanje usmeri
otrokovo pozornost.



Opazovanje otroka – Odrasli na skrivaj ali odkrito opazuje otroka, kadar se
slači, se kopa, iztreblja ali urinira.



Fotografiranje otrok – Odrasli fotografira otroka ali odkrito opazuje
otroka v erotični poziciji.



Uporaba pornografije – Odrasli kaže otroku pornografsko literaturo ali
videofilme ali ga prisili, da se udeležuje pornografskih aktivnosti.



Poljubljanje – Odrasli dolgo in intimno poljublja otroka. Ta način
poljubljanja naj bi bil namenjen samo odraslim. Celo zelo majhni otroci
lahko občutijo neprimernost takšnega obnašanja.



Otipavanje – Odrasli otipava otrokove prsi, trebuh, genitalno področje,
notranjo stran stegen ali zadnjico. Otrok lahko na podoben način otipava
odraslega na njegovo zahtevo.
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Masturbacija – Odrasli masturbira, medtem ko ga otrok gleda; odrasli
gleda otroka, kako masturbira; odrasli in otrok opazujeta drug drugega,
medtem ko masturbirata.



Felacija – Pri tej vrsti oralno-genitalnega stika odrasli moški prisili dečka,
da vzame v usta njegov penis, nato pa še sam vzame dečkov penis v usta.



Kunilingus – Pri tej vrsti oralno genitalnega stika se mora otrok z jezikom
in usti dotakniti spolovila ali vaginalnega področja odrasle ženske ali pa se
odrasli (moški ali ženska) z usti dotika spolovila ali vaginalnega področja
deklice.



Digitalna penetracija (s prsti v zadnjik ali danko) – Storilec lahko vdene v
zadnjik tudi razne predmete, kot so barvice ali svinčniki.



Sodomija: penetracija s penisom v zadnjik ali danko – Odrasli lahko to
stori večkrat brez poškodb, ker je zadnjik v otroštvu prožnejši.



Digitalna penetracija (s prsti v vagino – Storilec s prsti penetrira v vagino.
Vanjo lahko vstavlja tudi razne predmete.



Penetracija penisa v nožnico – Moški storilec s penisom penetrira v
vagino.



Spolni odnos na suho – Odnos, pri katerem odrasli drgne svoj penis ob
otrokovo genitalno področje ali ob notranjo stran njegovih stegen ali ob
otrokovo zadnjico.



Bestialnost – Odrasli otroka prisili, da živali drgne spolovilo ali da ima
spolni odnos z živaljo.

Temu seznamu Coomaraswamy (1997) dodaja še druge oblike zlorab, ki vključujejo:
spolno suženjstvo in trpinčenje; spolno nadlegovanje (npr. zahteva po seksu v zameno
za višje ocene); trgovanje in prisiljevanje v prostitucijo; prisiljeno izpostavljanje in
siljenje v pornografijo; izsiljena nosečnost; prisiljen splav; prisiljena poroka;
pohabljanje ženskih genitalij.
Prav zaradi številnih oblik spolnih zlorab zakonodajalec v Kazenskem zakoniku (KZ-1)
navaja sorodne izraze, kot so spolno nasilje, spolno nadlegovanje in spolno prisiljenje.
(Korošec 2008, 113).
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1.2

Dileme v preiskovanju in dokazovanju

1.2.1 Kompetentnost otroka v vlogi žrtve ali priče in kredibilnost njegove izjave
Na kredibilnost otrokove izjave imajo vpliv številni dejavniki: od tega, kdo je
zlorabljevalec oz. kakšen je njegov odnos z otrokom, do otrokove notranje čvrstosti in
naposled tudi odziv, ki ga otrok prejme od družine, pa dolžina trajanja spolne zlorabe
itd.
Raziskave dokazujejo, da so otroci, ki jih niso zlorabili starši, bili pripravljeni razkriti
več v primerjavi s tistimi, ki niso bili zlorabljeni v incestnem odnosu (Darves-Bornoz
idr. 1999, 621), zaradi česar jih je posledično težje zasliševati (Diesen idr. 2001). Lamb,
Sternberg in Esplin (1995, 1587) menijo, da uspešnost zasliševanja ni toliko vprašanje
otrokove kompetentnosti, temveč vprašanje izpraševalčeve kompetentnosti, kakor tudi
delovanja celotnega sodnega sistema, v katerem je otrok udeležen med postopkom.
Starost otroka ob razkritju zlorabe in vpliv le-te na kakovost njegove izjave je eden
najbolj preučevanih dejavnikov doslej. Številne raziskave kažejo, da v splošnem dajejo
mlajši otroci manj podrobnosti in krajše odgovore (Davies idr. 2008, 92; Hershkowitz
idr. 2002, 430; Lamb in Garretson 2003). Čeprav so zaradi tega nekateri odrasli
skeptični, pa obstaja zelo malo ali skoraj nič dokazov o tem, da otrokovo pričanje (ne
glede na starost) ne bi bilo zanesljivo, v kolikor vlada tekom zasliševanja »otroku
prijazno« vzdušje (Berliner 1985, 170; Kroth 1979, 301). Da bi izpraševalec čim bolje
spoznal kontekst, je pomembno, da dobi čim več informacij o otroku od ostalih
sodelujočih organov oz. multidisciplinarnega tima, v kolikor je to mogoče.
Forenzični intervju je potrebno prilagoditi otrokovi razvojni dobi. Pri zelo majhnih
otrocih velja naslednje: pri 2-letnikih ni mogoče pridobiti informacij preko intervjuja,
pri 3-letnikih je že mogoče pridobiti nekatere informacije, 4-letniki in starejši otroci pa
načeloma že lahko dajo potrebne relevantne informacije. Potrebno pa se je zavedati, da
kronološka starost ni vselej nujno enaka mentalni starosti (Buljan Flander 2017).
Psihologinja in psihoterapevtka Buljan Flandrova navaja, da otrok lahko s preprostim
testom risanja človeka pokaže, ali je njegova mentalna zrelost enaka kronološki. Primer:
Otrok, star 5 let, na zaslišanju nariše človeka kot glavonožca, kar razvojno ustreza
starosti 3-letnega otroka. Prav zato je potrebno v otrokovem razvoju poznavati
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naslednja področja: kognitivni razvoj, razvoj spomina, razvoj jezika in govora, socialni
razvoj in čustveni razvoj (Davies 1999).
Preverjanje neskladja med kronološko in mentalno starostjo namreč pomeni, da so tudi
otroci s posebnimi potrebami lahko verodostojne priče. Otrok, ki je kognitivno
oškodovan, nima poškodovane motorike, kar ga ne ovira pri tem, da bi si zapomnil gibe,
ki so mu bili vsiljeni. Prav zato je potrebno najprej oceniti otrokovo mentalno starost oz.
razvojno stopnjo ter poiskati njegove močne točke, preko katerih bo izpraševalec prišel
do informacij (Buljan Flander 2017). Ko izpraševalec oceni mentalno stopnjo otroka,
prilagodi tehnike izpraševanja in način govora ter besedišče na stopnjo, ki jo le-ta
domnevno lahko razume.
Buljan Flandrova (2016, 46) navaja nekatere specifike glede na različne razvojne dobe.
Predšolski otroci razmišljajo konkretno, saj še nimajo razvite sposobnosti abstraktnega
razmišljanja, zato abstraktnih vprašanj ne bodo razumeli oz. bo to zmanjšalo zmožnost
pridobitve relevantnih informacij. Poleg tega še ne zmorejo razumeti situacij iz
perspektive druge osebe, zaradi česar domnevajo, da drugi razmišljajo na enak način kot
oni sami. Otroci v tej razvojni dobi pogosto verjamejo svojim mislim in občutjem, saj
mislijo, da lahko imajo te v resnici vpliv na potek zadev. Pri zlorabljenih otrocih je
pogost občutek sramu, ki otroka preplavi do te mere, da verjame, da ni dovolj vreden ali
da si je zaslužil takšno izkušnjo. Prav tako je pogosta krivda, zaradi katere menijo, da so
s svojim specifičnim obnašanjem sami sprožili zlorabo. Nasprotno so mladostniki zelo
usmerjeni na sedanjost in pogosto mislijo, da so njihove izkušnje edinstvene, zaradi
česar jih odrasli ne morejo razumeti. Preden se izpraševalec loti forenzičnega intervjuja,
mora torej ves čas imeti v mislih, da mora izpraševati otroka oz. mladostnika na enak
način, kot dogodke dojema on.
V dokaz, da je otrok kompetenten za pričanje oz. da je verodostojna priča, mora
izpraševalec sodniku pokazati, da otrok lahko razume njegova vprašanja in odgovori
nanje. To se preverja z vprašanji o vsakodnevnih temah, ki pomagajo bolje spoznati
otroka (vprašanja o družini, prijateljih, vrtcu ali šoli), o čemer lahko da izjavo že 3- ali
4-letnik. Nato se otroka preverja, ali razume razliko med resnico in lažjo. V tem
obdobju lahko že razlikuje med resnico in lažjo, vendar ne tako, da bi odgovoril na
abstraktno vprašanje: »Kaj je laž?«, temveč z uporabo vprašanj, ki se nanašajo na
preprosta dejstva: »Če bi rekla, da je moj pulover rdeč, bi se zlagala ali govorila
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resnico?« Velika večina otrok na takšno vprašanje odgovori z lahkoto in prepričljivo
(Berliner in Barbieri 1984, 131–132). Pred začetkom zasliševanja o glavni temi
izpraševalec preveri še otrokov moralni razvoj oz. razumevanje moralnih posledic laži.
Pri ocenjevanju tega, ali je otrok zmožen dati verodostojno izjavo oz. ali je pripravljen
na pričanje, si izpraševalec lahko pomaga »z otroku prijaznimi instrumenti«. Primer
enega od takšnih instrumentov za preverjanje razumevanja otrok, starih do 7 let,
predstavljamo na slikah 1 in 2 (Lyon in Saywitz 2000, 2–18). Zaradi prilagajanja
intervjuja vsakemu otroku posebej je pomembno, da izpraševalec dobro pozna razvojno
psihologijo otroka oz. specifike kognitivnega, čustvenega, socialnega razvoja pri otroku
v predšolskem obdobju, šolskem obdobju in adolescenci.

Slika 1: Otroku prijazen instrument za preverjanje razlikovanja med resnico in lažjo
(Lyon in Saywitz 2000, 3).

Slika 2: Otroku prijazen instrument za preverjanje moralnega razvoja (Lyon in Saywitz
2000, 9).
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1.2.2 Priprava otroka na sodišče
Priprava na sodišče (Buljan Flander 2017) je oblika psihoedukacije za otroka, v okviru
katere strokovni delavec: 1) spoznava otroka, njegova pričakovanja in morebitne skrbi
glede prihoda na sodišče, 2) pojasni potek sodnega procesa, 3) razjasni vloge na
sodišču, 4) poduči otroka o prepoznavanju in upravljanju svojih čustev, ki se lahko
pojavijo tekom procesa ali ga nauči sprostitvenih tehnik, 5) otroku predstavi pravila na
sodišču, 6) da otroku predvidljivost, kar mu daje občutek nadzora nad situacijo.
V Sloveniji priprava otroka na sodišča ni zakonsko predpisana, zato se načeloma izvaja
le, v kolikor strokovnjaki, ki sodelujejo s sodiščem, izkažejo interes za to. V skladu z
»otroku prijaznim pristopom« (ang. child friendly) bi pripravo, ki bi bila zakonsko
določena, moral izvesti strokovni delavec nepravne stroke. Primer takšne ureditve je
država Hrvaška, kjer je priprava na sodišče že ustaljena praksa v večjih hrvaških mestih
na ravni okrajnih in okrožnih sodišč (Poliklinika za zaštitu djece i mladih grada Zagreba
2013).
Buljan Flandrova (2017) s Poliklinike za zaščito otrok mesta Zagreb se strinja, da tak
postopek, ki ga v sodelovanju z zagrebškimi sodišči redno izvajajo, natančno predstavi
otroku vlogo, ki se med procesom pričakuje od njega, kar mu olajšuje proces pričanja.
Novembra 2017 je Ministrstvo za pravosodje skupaj z organizacijo UNICEF Refugee
and Migrant Response Slovenia izdalo psiho-izobraževalni brošuri z naslovom Priprava
otroka za sodišče, pri čemer je ena različica namenjena otrokom, druga pa staršem.
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Brošuri predstavljata prvi korak k »otroku prijazni« pripravi na sodišče, vendar pa bi
bila le-ta še bolj efektivna, če bi jo z otrokom in starši enkrat ali večkrat (odvisno od
potrebe) dejansko izvedel strokovnjak nepravne stroke. Podpirajoč idejo o
multidisciplinarnemu timu na sodišču, v okviru katerega bi se upoštevala največja
otrokova korist, bi lahko strokovnjak nepravne stroke tesno sodeloval s strokovnjaki
pravne stroke, spremljal psihosocialno stanje otroka in po potrebi tudi opozoril sodnika,
če otrok še ne bi bil pripravljen na pričanje.
Zaradi stresa, ki ga otrok doživlja ob prihodu na sodišče, je pomembno, da se mu
povrne predvidljivost, saj mu prav to pomaga pri zmanjševanju tesnobe. Otroci in celo
mladostniki imajo namreč napačna predvidevanja o sodnem procesu ali pa jih sploh
nimajo (Grisso 1981; Saywitz, Jaenicke in Camparo 1990). Nekaj predsodkov otrok o
sodišču: To je kraj za slabe ljudi. ; Tudi meni sodijo. ; Tudi jaz grem lahko v zapor, če
bom kaj narobe naredil. Glede na to, da otrok razume pojem 'sodnik' šele okrog 9. leta,
pojem 'odvetnik' pa okrog 7. leta, je pomembno, da se mu kot aktivnemu udeležencu
procesa razjasnijo vsi pojmi, vključno z njegovimi pravicami v postopku in možnostjo
postavljanja morebitnih vprašanj, možnostjo zahtevati odmor oz. možnostjo uporabe
besedne zveze »Ne razumem«. (Berliner in Barbieri 1984, 131; UNICEF Hrvatska
2016, 12).
Ključna je tudi psihoedukacija staršev, da priprava na sodišče ni enaka terapevtskemu
procesu, kar pomeni, da se strokovni delavec z otrokom ne bo pogovarjal o primeru, saj
bi s tem obstajala možnost kontaminacije njegove izjave. Vloga strokovnega delavca je
izključno pomagati otroku v sodnem procesu in ga zaščititi v skladu z 39. členom
Konvencije o otrokovih pravicah, ki narekuje sprejetje zaščitnih ukrepov in socialnih
programov, ki pospešujejo »telesno in duševno okrevanje otroka, ki je bil žrtev
kakršnekoli oblike zanemarjanja, izkoriščanja ali zlorabe« (UNICEF Slovenija 2009,
21). Težava nastopi, ko ima otrok potrebo govoriti o dogodku, ki se mu je zgodil. Ker se
starši oz. strokovni delavci zaradi možnosti kontaminacije izjave na sodišču ne smejo z
otrokom pogovarjati o podrobnostih primera oz. ga zasliševati sami, bi to moralo biti
otroku omogočeno v varnem okolju. Za vzpostavitev varnega okolja mine v »otroku
prijaznem postopku« od prijave policiji do preiskovalnega postopka, v katerem otrok da
izjavo, največ 3 tedne (Buljan Flander 2017). Slovenska zakonodaja ne določa
maksimalnega roka, v katerem bi se to moralo zgoditi, kar pomeni, da lahko traja
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pridobitev forenzično pomembnih informacij od otroka tudi do nekaj mescev, kar ni v
najboljši otrokovi koristi.
To je absolutno predolga in nedopustna doba, s katero je po Konvenciji o otrokovih
pravicah (Generalna skupščina Združenih narodov 1989) kršena tudi pravica do
psihosocialne obravnave oz. psihoterapije, ki bi mu v primeru prekomernega čakanja
morala pripadati. Tako se lahko med pripravo na sodišče pripravljenost otroka na to, da
bi spregovoril, sprevrže v mučno čakanje z možnostjo, da bo sčasoma izgubil kvaliteto
spominov, ki so najbolj »živi« neposredno po zlorabi. Starši so tako žal primorani iskati
terapevtsko pomoč za otroka v zasebnem sektorju, v kolikor si to finančno lahko
privoščijo.
Proces priprave otroka na sodišče lahko strnemo v 6 faz (Buljan Flander 2017;
Ministrstvo za pravosodje 2017, 1–16):
1.

spoznavanje z otrokom,

2.

raziskovanje strahov, povezanih s sodiščem,

3.

tehnike sproščanja,

4.

zaupanje v sodni proces,

5.

spoznavanje sodnega procesa,

6.

zaključevanje pogovora,

7.

prehod na nevtralno temo.

17

1.3 Dokazovanje v kazenskem postopku pri kaznivih dejanjih zoper
spolno nedotakljivost otrok
1.3.1 Potek postopka, v katerem je udeležen mladoletni oškodovanec

Postopek dokazovanja lahko poteka v dveh oblikah: 1) kot predkazenski postopek, ki je
hitrejši, saj se s priznanjem storilca lahko pravnomočno zaključi že na tej stopnji, ali v
2) kazenskem postopku, kateremu sledi glavna obravnava.
Predkazenski postopek se v Zakonu o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/2012)
(v nadaljevanju: ZKP) v 145.–166. členu nanaša le na kazniva dejanja, ki se preganjajo
po uradni dolžnosti, kamor spadajo tudi kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost. V
tem postopku sodelujejo policist, državni tožilec in preiskovalni sodnik. Namen
postopka je izvesti preiskovalna dejanja in pridobiti dokaze za utemeljen sum, s katerim
se lahko sproži kazenski postopek. Policist pripelje obdolženca pred preiskovalnega
sodnika, ki zbira dokaze tako v škodo kot korist obdolženca, kar traja tako dolgo, dokler
se tožilec ne odloči, ali bo vložil obtožbo ali odstopil od pregona. Če v tej fazi
obdolženec prizna krivdo, se dokazovalni postopek zaključi in obdolženec lahko dobi
tudi nižjo kazen (le-to predlaga tožilec sodniku). Kazniva dejanja zoper spolno
nedotakljivost, še posebej v primerih otrok, pa se večinoma na tej stopnji še ne
zaključijo, saj obdolženci večinoma ne priznavajo krivde.
V tem primeru sledi kazenski postopek, ki se začne z vložitvijo tožbe, čemur sledi
klasični sodni postopek z glavno obravnavo, v katerem sodnik več ni vezan na predloge
tožilca iz predobravnalnega naroka, temveč ima večjo avtoriteto.
Mladoletni oškodovanci morajo imeti pooblaščenca, tj. osebo, ki zastopa pravice,
uveljavlja premoženjskopravni zahtevek in skrbi za interes otroka. Če mladoletni
oškodovanec nima pooblaščenca (odvetnika), ga po uradni dolžnosti postavi sodišče,
stroške pa krije bodisi državni proračun, bodisi obdolženec (65/3. člen ZKP).
331/3. člen ZKP varuje osebe, mlajše od 14 let, tako, da med zasliševanjem izključi
javnost. 331/5. člen istega zakona pa izključuje osebe, mlajše od 15 let, od
neposrednega zasliševanja na glavni obravnavi. V tem primeru se prebere zapisnik o
zaslišanju pred sodnikom, vsa dodatna vprašanja pa se postavijo otroku le pred
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sodnikom, brez prisotnosti obdolženca (Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije
2017, 10). Obstaja tudi določba, ki dodatno varuje žrtev, in sicer, pritegnitev zaupne
osebe otroka v postopek (65/4. člen ZKP). Zaupna oseba je lahko v predkazenskem ali
kazenskem postopku katerakoli oseba, ki ji mladoletna žrtev zaupa. Smotrno je, da se
pojem zaupne osebe razumeva širše, saj se vse bolj kot možnost spremljave na sodišču
uveljavlja možnost spremljave terapevta oz. strokovnega delavca, ki žrtvi nudi
psihosocialno podporo. Prisotnost zaupne osebe na obravnavi se zdi včasih boljša opcija
kot pa prisotnost starša, ki lahko deluje sugestibilno.
178/4. člen ZKP ščiti osebo, mlajšo od 15 let, tako, da obdolženec ne sme biti navzoč
pri zaslišanju te osebe. Obdolženec ne sme biti navzoč tudi v primeru, »če priča v
njegovi navzočnosti ne želi izpovedati ali če okoliščine kažejo, da v njegovi navzočnosti
ne bo govorila resnice ali v primeru, če bo po zaslišanju priče potrebno opraviti sodno
prepoznavo«. Ta določba pride v poštev žal zgolj pri osebah, starih do 15 let. Na
starostno omejitev te določbe zato pada kar nekaj kritike, saj oseba, ki je stara 15 let in 1
dan, zaradi »previsoke« starosti po slovenski zakonodaji, ni dovolj zaščitena, v kolikor
je sodnik ne zaščiti na lastno iniciativo. Dodaten pritisk na žrtev, staro 15 let in 1 dan, se
lahko vrši tudi s strani zagovornika obdolženca, saj lahko pride do tega, da le-ta v
postopku mladoletni osebi, ki pravno gledano več ni otrok, postavlja neumestna
vprašanja, ker po krivici pade v kategorijo starejših mladoletnih oseb.
Prav sodnikova avtoriteta je prednost, ki jo lahko v najboljšem interesu otroka oz.
mladoletne osebe uporabi vsak sodnik v sodnem postopku. Čeprav, kot ugotavljamo,
zakon pri varstvu mladoletnih oseb, starejših od 15 let, na tej točki rahlo zataji, Škerbec
(2017) navaja, da imajo sodniki prav zaradi zgoraj citirane določbe moč uporabiti svojo
avtoriteto. V nadaljevanju navajamo nekaj ukrepov, ki sicer eksplicitno niso zabeleženi
v zakonu, vendar jih lahko z malo iznajdljivosti in uveljavljanjem diskrecijske pravice v
otrokovo dobrobit uveljavi sleherni sodnik.
Ker gre za mladoletne osebe, sodnik lahko od vseh prisotnih na obravnavi zahteva, da
se vprašanja postavljajo korektno in na nivoju. Sodnik lahko na glavni obravnavi že
vnaprej opozori obdolženca in njegovega zagovornika na korektno sodelovanje, če
zaznava, da obdolženec s svojim vedenjem poskuša manipulirati otroka (npr. z vpitjem,
s smejanjem ali trkanjem ob mizo) ali pa, če pri mladoletni žrtvi zaznava strah pred
pričanjem.
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Kot že omenjeno, mladoletne osebe, mlajše od 15 let, zakon v 178/4. členu ZKP sicer
varuje tako, da v teh primerih izključuje obdolženca z obravnave, še zmeraj pa je
prisoten njegov zagovornik. Tudi v tem primeru pa velja pravilo o korektnem
zasliševanju. Sodnik se lahko za varstvo mladoletnih žrtev poslužuje tudi drugih
zaščitnih ukrepov, kot sta na primer uporaba stranskih vhodov na sodišču (v izogib
srečanja žrtve in obdolženca) oz., da se obdolženec in žrtev usedeta na prostorsko
dovolj veliki razdalji.
Zaradi zaskrbljenosti otrok in mladoletnih oseb, ki pričajo na sodišču, lahko prav ti
ukrepi znatno doprinesejo k občutku varnosti, zlasti, ker mladoletnikom pri soočenju z
avtoritetami (sodnik, odvetnik, drugi strokovnjaki) primanjkuje samozavesti. Dodaten
pritisk na otroka pri pričanju vrši tudi dejstvo, da je pogosto edina in glavna priča
dogajanja, kar zanj predstavlja še dodaten stres.
Sodni postopki dokazovanja spolne zlorabe pri otroku so pogosto najtežji postopki
kazenskega pregona, saj je njegovo pričanje po navadi najpomembnejši dokaz, ki pa ga
je izjemno težko pridobiti, če na to ni pripravljen (Myers, Redlich, Goodman idr. 1999).
Raziskave razkrivajo pogosto napačno predstavo laikov, pa tudi strokovnjakov, o tem,
da so pri otroku simptomi in posledice zlorabe razpoznavni navzven, čeprav temu vselej
ni tako (Shackel 2008). Vidimo torej, da je dokazovanje spolne zlorabe zelo
kompleksno.
Stolzenberg in Lyon (2014, 119) povzemata izsledke raziskav, ki kažejo, da do obsodbe
obdolženca pride večinoma v naslednjih primerih: pri otrocih, starejših od 6 let (Brewer,
Rowe in Brewer 1997; Stroud, Martens in Barker 2000); pri otrocih, ki so v svojih
pričanjih dosledni in vztrajni (Gray 1993); če obdolženec poda priznanje (Cross idr.
1984); če obstajajo medicinski dokazi; če obstaja dokaz o vsiljenem in neprostovoljnem
dejanju (Dolan 1984); glede na število dogodkov zlorabe; trajanje zlorabe; število žrtev
ipd.

1.3.2 Forenzično intervjuvanje otrok kot žrtev in prič

Eden najpogostejših razlogov, zakaj na sodišču ne pride do obsodbe obdolženca, je
dejstvo, da poleg otrokovega pričanja ni drugih dokazov o spolni zlorabi. Zato bi naj
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bila spontana, jasna in podrobna izjava v skladu z otrokovo razvojno stopnjo največji
dokaz, da je prišlo do zlorabe (Adams 2000). Otrok mora biti zato toliko bolj
kakovostno pripravljen na pričanje, saj je od tega odvisen izid sodbe (Hagborg,
Strömwall in Tidefors 2012, 162).
Berliner in Barbieri dajeta velik pomen pripravi na sodišče kakor tudi poteku
forenzičnega intervjuvanja, saj je v skladu z »otroku prijaznim postopkom« (ang. child
friendly) potrebno postopati tako, da se z otrokovim pričanjem poveča možnost obsodbe
obdolženca, otrok pa ob tem ne sme utrpeti škode (Berliner in Barbieri 1984, 134). Prav
zato se za forenzično intervjuvanje otrok v »otroku prijaznih« postopkih uporabljajo
standardizirani protokoli izpraševanja. Glavna kriterija standardiziranih intervjujev sta:
1) spraševalčeva sposobnost pridobivanja informacij in 2) otrokova sposobnost ter
pripravljenost podati informacije, kar pa se da spodbuditi s primerno pripravo na
sodišče (Buljan Flander 2017).
Cilj forenzičnega intervjuja je pridobiti relevantne odgovore, ki se lahko upoštevajo v
sodnem postopku, torej »enostavno, objektivno, jasno sliko o podrobnostih kaznivega
dejanja spolne zlorabe« (Zorić 2004, 120). Nasprotno je cilj kliničnega intervjuja
identificirati problem otroka in ga rešiti s terapevtskimi intervencijami. Ker sta vlogi
forenzičnega in kliničnega izpraševalca med seboj različni kakor tudi metode in
pristopi, ki se ob tem uporabljajo, bi bilo kontradiktorno, če bi oboje izvajala ista oseba
(npr. otrokov terapevt) (Cronch, Viljoen in Hansen 2006, 203).
Tabela 1: Razlike med kliničnim in forenzičnim intervjujem (Zorić 2004, 121).

CILJ

KLINIČNI INTERVJU

FORENZIČNI INTERVJU

Razrešiti travmatično izkušnjo.

Odkriti relevantne podatke, ki
lahko

koristijo

v

sodnem

postopku.

STRATEGIJE
NAMEN SREDSTEV

Risanje,

igra,

drama,

razne

Izbrane

intervencije

terapevtske intervencije.

pravnega okvira.

Spodbuditi otrokovo izraznost

Sredstva

kot način predelave stiske.

izključno
dokazovanja

so

namenjena

za
in

rehabilitacijo otroka.
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znotraj

potrebe
ne

za

1.3.2.1 Forenzični izpraševalec in njegova vloga

Forenzični intervju je daleč najpomembnejše dejanje v procesu dokazovanja spolne
zlorabe, saj je od tega odvisno, koliko informacij bo otrok pripravljen razkriti, zaradi
česar je eden najmočnejših napovedovalcev obsodbe. Ne le, da je pomemben način
forenzičnega izpraševanja, pomembno je tudi, da je korektno izpeljan. V praksi se
velikokrat dogaja, da so zabeležene informacije iz preiskovalnega postopka (npr. s
policije, Centra za socialno delo in podobnih služb) takšne, da se na njih ne da graditi
obtožnice. S tega vidika je zelo pomembno, da izpraševanje poteka strokovno, natančno
in standardizirano.
Izpraševalec mora pokazati poznavanje dinamike spolne zlorabe, poznavanje razvojne
psihologije otroka kakor tudi potek sodnega postopka. Dobro poznavanje vseh treh
področij preprečuje ponovno viktimizacijo otroka, do katere bi lahko prišlo med
zasliševanjem.
V ozir je potrebno vzeti tudi, da je otrok, ki je na zaslišanju, bil morda že zavržen s
strani svojih najbližjih, ki so ga obtožili laganja, domišljanja in manipulacije ali pa s
strani drugih odraslih oseb (npr. učitelja, svetovalnega delavca) oz. s strani avtoritet
(npr. sodnika, tožilca, sodnega izvedenca), ki niso prepoznale njegove stiske. Le-ta se
namreč pogosto odraža v otrokovem vedenju, ki ga odrasli velikokrat ocenijo kot
problematično in neprilagojeno, pravzaprav pa je to odraz prilagoditvenega sindroma
spolno zlorabljenega otroka (Summit 1983, 3), ki se pri zlorabljenem otroku pojavlja
takrat, ko se ne počuti dovolj zaščitenega. Izpraševalčeva naloga je, da pri otroku
prepozna pomen skrivnostnosti, nemoči, občutka ujetosti v past, pomen zakasnelih
reakcij oz. zakasnelega razkritja informacij ter nenazadnje tudi otrokov umik oz. preklic
prej podane izjave (Združenje proti spolnemu zlorabljanju 2012).
Izpraševalec mora tekom spraševanja zmeraj izhajati iz hipoteze, da se je zmotil oz.
precenil otrokovo besedišče, zato mora svojo hipotezo vedno znova preverjati.
Preverjanje mora potekati na nevsiljiv in subtilen način, zmeraj z možnostjo, da otrok
odgovori »Ne vem«. Uporabljati mora jezik, primeren njegovi razvojni dobi in se
izogibati pravniškega žargona, ki je mladoletnim osebam skorajda tuj, npr. »Tekom
sodnega procesa …«. Izurjen izpraševalec ve, da se ne sme preveč vrteti okrog številk,
četudi bi to sodnik ali tožilec na zaslišanju želel slišati. Primer: »Kolikokrat je oče
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pozabil priti po tebe?«. Pravni strokovnjaki bi se morda obesili na natančno oceno
otrokovega odgovora, izurjen spraševalec pa ve, da četudi otrok ne ve natančnega
odgovora, to ne pomeni, da do spolne zlorabe ni prišlo (Buljan Flander 2017).
Iz vsega navedenega izhaja, da ni nujno oz. samoumevno, da je izpraševalec pravni
strokovnjak. Ameriške strokovne smernice za forenzično intervjuvanje (American
Proffessional Society on the Abuse of Children 2012, 4) navajajo, da morajo imeti
izpraševalci večinoma humanistično predizobrazbo in specifično znanje o delu z otroki,
še posebej z majhnimi. Flandrova (2017) opozarja, da ni samoumevno, da je vsak
klinični psiholog ali psihiater primeren za forenzičnega izpraševalca. Ni namreč nujno,
da je kljub predhodni izobrazbi usposobljen za specifično področje dela s spolnimi
zlorabami otrok in mladostnikov. Lahko se zgodi, da sodnik uvede sodnega izvedenca
psihološke ali psihiatrične stroke zaradi trenutne razpoložljivosti ne glede na to, ali ima
predznanje o dinamiki spolnih zlorab, o delu z otroki in nenazadnje o forenzičnem
izpraševanju. Znanje iz forenzičnega izpraševanja se poleg predhodne izobrazbe pridobi
s specifičnim in poglobljenim izobraževanjem, ponavljajočimi se večstopenjskimi
treningi, supervizijo, samostojnim učenjem in praktičnimi izkušnjami.
Spol izpraševalca je navadno manj pomemben kot kompetence izpraševalca. Če pa
otrok izrazi preference glede spola izpraševalca, jih je dobrodošlo upoštevati, v kolikor
je to izvedljivo. Lamb in Garretson (2003) sta v svoji raziskavi na numerusu 672 otrok,
starih od 4 do 14 let, živečimi v Veliki Britaniji, Izraelu in ZDA, našla pomembno
povezavo med spolom izpraševalca in razkrivanjem podrobnosti o spolni zlorabi.
Pokazalo se je, da so deklice povedale neprimerno več informacij ženski izpraševalki
kot moškemu izpraševalcu.
Forenzični strokovnjak mora upoštevati tudi naslednje priporočene smernice delovanja
(American Proffessional Society on the Abuse of Children 2012, 4–8):


nenehno dopolnjevati svoje znanje ter biti v stiku z literaturo, obstoječimi
raziskavami in s prakso, da bi izboljšal svoje kompetence in sproti
evalviral potek svojega dela;



se prilagoditi otrokovi individualnosti (pred intervjujem se pozanimati, kaj
je otroku že bilo povedano, kako po navadi reagira, mu dati prostor, da se
prilagodi, ga poslušati in se prilagajati njegovim odzivom);
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pokazati kulturne kompetence in tekom intervjuja pri sebi eliminirati
kulturne vplive na lastne nazore, eliminirati predsodke in izkazati strpnost
do drugih verstev, religij, kultur in družb; se poučiti o otrokovem
kulturnem ozadju in temu primerno prilagoditi intervju;



priporoča se, da je izpraševalec (vsaj) bilingualen, če pa otrok ne govori
jezika, v katerem poteka izpraševanje, mora izpraševalec poiskati tolmača
oz. interpreta, ki pozna otrokov jezik;



se prilagoditi otrokovim fizičnim ali duševnim posebnim potrebam, v
kolikor jih ta ima;



aktivno sodelovati v multidisciplinarnem timu – se pred, med in po
intervjuju posvetovati s strokovnjaki, ki so vpleteni v otrokov primer, z
otrokovo družino, z drugimi institucijami, ki so bile v stiku z otrokom oz.
so ga obravnavale.

Obstajajo tudi smernice o tem, kakšne atribute mora imeti izpraševalec oz. kakšno
vzdušje mora znati ustvariti na intervjuju. To mora biti topla, prijazna in odprta oseba,
ki zna ustvariti objektiven pogled na situacijo in biti zmožna upoštevati različne razlage.
Znati mora ustvariti prirejen medsebojni položaj ter mladoletnemu sogovorniku
zmanjšati strahove oz. dvome v zvezi s srečanjem z avtoritetami. Biti mora strpna
oseba, ki zna sprejemati tišino, hkrati pa se mora načrtno in zavestno izogibati
posploševanju oz. (pozitivne/negativne) karakterizacije otroka oz. obdolženca.
Primer dobre prakse je sosednja država Hrvaška, kjer sta združili moči Ministrstvo za
notranje zadeve in Ministrstvo za socialno politiko, ki sta kot odgovor na pomanjkanje
zaščite mladoletnih oseb v sodnih postopkih v sodelovanju z drugimi institucijami izdali
Protokol o postopanju v primerih zlorabljanja in zanemarjanja otrok, ki je v skladu z
najnovejšimi evropskimi in svetovnimi smernicami. Protokol (Vlada Republike
Hrvatske 2012, 17–19) predpisuje vsem pravnim in nepravnim strokovnjakom, policiji,
kriminalistom in zdravstvenim delavcem vsaj minimalno izobraževanje o dinamiki
spolnih zlorab in o vzpostavljanju »otroku prijaznega« odnosa. Od izpraševalcev se
zahteva dodatno specializirano izobraževanje, ki se večinoma kot obvezno predpisuje za
socialne delavce, socialne pedagoge, psihologe in terapevte.
Naloge forenzičnega strokovnjaka v »otroku prijaznem postopku« so naslednje:
sodelovati s sodnikom in po njegovem nalogu izprašati otroka o domnevni zlorabi; dati
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sodniku mnenje o otrokovi pripravljenosti za zaslišanje; nuditi sodniku strokovno
pomoč pri zasliševanju otroka kot priče (v kolikor je to dodatno potrebno); pridobivanje
podatkov o otroku in njegovi družini; dati strokovno mnenje o nadaljnjem postopanju
glede na okoliščine in možno škodo, ki jo otrok lahko utrpi; obveščanje Centra za
socialno delo; dajanje osnovnih informacij o poteku sodnega postopka staršem ali
skrbnikom (v kolikor niso obdolženci).
Glavna vloga izpraševalca na samem forenzičnem zaslišanju je torej posredovati
vprašanja, ki mu jih preko avdio-video povezave zastavlja sodnik, izpraševalec pa jih
posreduje otroku na njemu razumljiv in prijazen način. Je vez med otrokom in pravnimi
avtoritetami. Poskrbeti mora, da se zaslišanje izvede na »otroku prijazen način«, v
najboljšem primeru pa poskrbi, da otroku sploh ni potrebno fizično priti v stik z
uniformiranimi avtoritetami oz. s samim sodiščem. To se izvede tako, da se izpraševalec
sreča z otrokom v varni sobi, ki ni nujno na sodišču, medtem ko mu sodnik preko avdiovizualne povezave postavlja vprašanja, na katera želi dobiti pravno relevantne
odgovore.
Slovenija se na tem področju sooča z zelo perečo situacijo, saj pri nas primanjkuje
strokovnjakov,

specializiranih

za

opravljanje

»otroku

prijaznih«

intervjujev,

uzakonjenega pa nimamo niti standardiziranega »otroku prijaznega intervjuja«, ki bi se
redno in dosledno izvajal v sodnih postopkih.
Bašičeva (2017) povzema, da pri tem najbolj trpijo otroci, ki ostajajo v sodnih
postopkih neslišani. Ocenjuje, da smo pri številu usposobljenih strokovnjakov v
Sloveniji

močno

podhranjeni,

saj

mnogi

izpraševalci

niso

strokovnjaki

za

prepoznavanje psihofizičnih lastnosti otroka v različnih starostnih obdobjih, poleg tega
pa nekateri prepoznavajo kazniva dejanja zaradi pomanjkanja znanja zelo ozko in zgolj
v seksualnem smislu. Zaradi tega za kazniva dejanja izključujejo vsa ostala sporna
neseksualna dejanja. Zveza prijateljev Mladine Slovenije (2016, 13) zato poziva Vlado
Republike Slovenije k izdelavi strokovnih smernic za delo izvedencev, k večjemu
nadzoru nad njihovim delom, k zagotovitvi večjega števila sodnih izvedencev in
forenzičnih strokovnjakov ter k uvedbi stalnih izobraževanj s področja nasilja, spolnih
zlorab in forenzičnega intervjuja za vso strokovno osebje, ki prihaja v stik z
zlorabljenimi otroci.
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1.3.2.2 NICHD protokol – »otroku prijazen« forenzični intervju
Za potrebe forenzičnega intervjuja obstaja kar nekaj standardiziranih protokolov (Faller
1998; Poole in Lamb 1998; RATAC 1990; Yuille idr. 1996.), izpostavili pa bomo
najbolj znan in empirično dokazano najbolj uspešen način izpraševanja – NICHD
(National Institute of Child Health and Human Development Protocol) (Lamb idr. 2007,
1205–25).
Nastal je v kooperaciji multidisciplinarnega tima (preiskovalcev, raziskovalcev,
policistov, pravnih in nepravnih strokovnjakov), njegovo učinkovitost pa so potrdile
številne neodvisne študije (Cyr in Lamb 2009, 265–68; Herman 2009, 6; Orbach idr.
2000, 750). Raziskovalci, ki se opirajo na ta protokol, uporabljajo trikrat več odprtih
vprašanj in dvakrat manj zaprtih ali sugestivnih vprašanj. S spodbujanjem prostega
priklica spomina se pridobi približno polovica forenzično relevantnih podrobnosti in 80
% prvotnih razkritij spolne zlorabe (Cronch, Viljoen in Hansen 2006, 202; Hershkowitz
2008, 2; Katz 2015, 354).
Izpraševalec opravi intervju v varni sobi sam, pri čemer je lahko prisotna zaupna oseba,
v kolikor bi otrok vztrajal, da jo želi imeti zraven. Sicer pa se priporoča, da je
izpraševalec sam z otrokom, saj lahko oseba s svojimi vedenjskimi ali čustvenimi
reakcijami vpliva na otrokovo izjavo (Buljan Flander 2017). Zaradi vseh naštetih
dejavnikov, ki spodbujajo »otroku prijazno izpraševanje«, kakor tudi zaradi dodajanja
več spodbudnih in podpornih komentarjev otroku ta protokol v največji meri izpolnjuje
kriterije za »otroku prijazen postopek« in je primeren za otroke vseh starosti.
Izpraševalec mora tekom intervjuja pridobiti tri kategorije informacij (Buljan Flander
2017):


opis dogodka v narativu (pripovedi),



podrobnosti, ki se ujemajo s kontekstom (kaj se je dogajalo, kdaj, kje),



otrokove čustvene reakcije so skladne s tem, o čemer govori (globoko
dihanje; nemir; gnus – »Bilo je fuj.«). Slednja je dokaz za sum in pomeni,
da otrok ne laže. Tudi če bi opisoval dogodke in podrobnosti npr. iz filma
ali podrobnosti, naučene s strani odrasle osebe, ob ponovnem opisovanju
ne bi kazal čustvene reakcije, če v resnici ne bi prišlo do zlorabe.
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Lamb idr. (2007, 1201–1231) opisujejo 11 faz NICHD protokola, ki jih potrjujejo in
podrobneje razčlenjujejo tudi Hagborg, Strömwall in Tidefors (2012, 162–164) kakor
tudi psihologinja in psihoterapevtka Gordana Buljan Flander (2017), v skrajšani obliki
pa jih povzemamo na tem mestu:
1.

UVOD: Izpraševalec predstavi sebe, svojo vlogo in potek pogovora. V skladu z

otrokovo pravico do informiranja poda pojasnilo glede snemanja postopka. Izpraševalec
začne pogovor s pomočjo vprašanj o spoznavanju otroka, da bi se ta sprostil.
Izpraševalec nato preveri sposobnosti glede razlikovanja resnice od laži in na tej točki
nadaljuje intervju: »Vidim, da razumeš, kaj pomeni govoriti resnico. Zelo je
pomembno, da danes govoriš samo resnico in da mi poveš stvari, ki so se res zgodile.«
oz. ga zaključi, če otrok ne bi bil zmožen razlikovanja. Nato seznani otroka z ostalimi
pravili v intervjuju.
2.

VZPOSTAVITEV ODNOSA: Izpraševalec ga vzpostavi z nevtralno temo, npr. z

vprašanjem o tem, kaj rad počne oz. z vprašanji o družini (v kolikor zlorabljevalec ni
družinski član). Po pozivu »Sedaj te želim bolje spoznati.« preide v fazo 3.
3.

SPRAŠEVANJE O EPIZODNEM SPOMINU: Izpraševalec preverja otrokovo

sposobnost pripovedovanja v narativu s postavljanjem odprtih vprašanj o nekem
specifičnem dogodku (preverja sposobnost koherentne pripovedi od začetka do konca).
Na ta način izpraševalec pokaže obrazec, po katerem bo potekalo izpraševanje, hkrati pa
preveri otrokov epizodični spomin (kar bo kasneje relevantna informacija za sodnika).
Kreiranje pripovedne epizode po navadi traja 5 do 10 min, pomembno pa je, da traja
dlje, v kolikor se otrok ne more sprostiti (tudi, če bi to zahtevalo izvedbo dodatnega
intervjuja).
4.

PREMIK NA VPRAŠANJA, POMEMBNA ZA PRIMER: »Sedaj, ko sem te bolje

spoznal, želim, da govoriva o tem, zakaj si danes tukaj.« Po metodi lijaka je potrebno
usmerjena vprašanja postavljati postopoma in se držati čim bolj odprtih vprašanj. Tudi,
če zastavi zaprto vprašanje, mora hitro slediti odprto. Primer: »Vem, da si se
pogovarjal/a z učiteljico, da se boš še z nekom o tem pogovarjal/a.« Potrebno je tudi
razjasniti, ali je šlo za en dogodek ali epizodni dogodek in nato otroka pozvati, da opiše
zadnji dogodek. Ob opisu zadnjega dogodka je nujno najti še en dogodek, ki se je zgodil
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nedavno in se ga otrok spominja, da oba dogodka lahko združimo v epizodo. Če otrok
ne govori o zlorabi, je smiselno premisliti o prekinitvi intervjuja.
5.

RAZISKOVANJE PRIMERA: Po razkritju zlorabe izpraševalec začne otroka

spodbujati k opisovanju (»Povej mi več o tem.«), k odprtim spodbudam (»Povej mi vse,
kar se je zgodilo, celo najmanjše podrobnosti, za katere misliš, da sploh niso
pomembne.«) in k ločevanju dogodkov (»Se je to zgodilo enkrat ali večkrat?«).
Osredotočiti se mora na časovno zaporedje in na otrokove občutke, namreč, če ob
pripovedi živo opisuje senzacije, je malo verjetno ali skoraj nemogoče, da bi o dogodku
lagal (»Povej mi o stvareh, ki si jih videl/zvokih, ki si jih slišal.«).
6.

ODMOR: Koristno ga je imeti, če ga otrok potrebuje. Pred odmorom je potrebno

pojasniti otroku, zakaj ga potrebujeta in preveriti, če je izpraševalec dobro razumel, kaj
je otrok povedal doslej. Izpraševalec lahko nato načrtuje preostali del intervjuja in si
zabeleži možna vprašanja.
7.

PRIDOBIVANJE INFORMACIJ, KI JIH OTROK NI OMENIL: Če je otrok že

razkril nekatere informacije, je potrebno vprašanja usmeriti na preiskovanje teh, če pa
forenzično pomembne informacije še zmeraj manjkajo, je potrebno ponovno navesti
kontekst, o katerem je govoril in mu dovoliti, da sam dopolni informacije (»Ko si mi
govoril/a o ________, si rekel/a (usmerjeno vprašanje)?« ; »Povej mi več o tem.«).
8.

ČE OTROK NE OMENI INFORMACIJ, KI SO ŽE ZNANE: Izpraševalec lahko

uporabi pogovore, kjer so bile te informacije pridobljene (»Slišal sem, da si govoril z
_____ v ______ (kraj in čas). Povej mi, o čem sta se pogovarjala/i.«).
9.

INFORMACIJE O RAZKRITJU: »Povedal si mi, zakaj si danes prišel sem. Dal/a

si mi veliko informacij, da izvem, kaj se je zgodilo.« ; »Ali ve še kdo drug, kaj se je
zgodilo?« ; »Povej mi vse, kar sta se pogovarjala.«.
10.

ZAKLJUČEVANJE: Povzetek in zaključek pogovora, hkrati pa zahvala otroku

za vložen trud, ne pa glede vsebine pogovora. Zaključujemo: »Je še kaj, kar mi želiš
povedati?« ; »Še imaš ti kakšna vprašanja zame?«.
11.

NEVTRALNA TEMA: Preiti na nevtralno temo: »Kaj boš še počel danes?«

Končati pogovor in se zahvaliti za sodelovanje.
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Pri »otroku prijaznem intervjuju« je velik poudarek na postavljanju odprtih vprašanj, saj
s tem pridobimo bolj natančne informacije. Izključena je uporaba vprašanj: »Zakaj
….?« Takšno vprašanje bi izzvalo otrokov obrambni mehanizem, hkrati pa bi vzbujalo
v njem krivdo, misleč: »Ker sem bil/a poreden/a.« V raziskovalnem in kliničnem okolju
je bilo namreč potrjeno, da vprašanja tega tipa ne obujajo podatkov neposredno v
otrokovem spominu, dajejo pa le dva možna odgovora (Hutcheson idr. 1995, 644;
Ornstein, Gordon in Larus 1992, 58). Podobno nepravilno vprašanje, v katerem otrok
lahko izbira le med dvema, zaprtima opcijama, se glasi: »Se je to dogajalo v kuhinji ali
kopalnici?« Nasprotno temu pa se vprašanje, ki spodbuja obujanje spomina in je
primerno, glasi: »Kje in kdaj se je to dogajalo?«
Postavljanje zaprtih (z možnostjo odgovora DA/NE) vprašanj je tvegano, saj so
sugestivne narave (»Se te je A dotikal?«). Bolj odprto vprašanje bi se glasilo: »Kaj
počneta z A, ko greš k njemu/njej?« Obstajajo tudi situacije, ko so zaprta vprašanja
neizogibna – v tem primeru se mora izpraševalec takoj vrniti nazaj na odprto vprašanje.
Katzova (2015, 359) v posodobljeni različici NICHD protokola dodaja še, da je
prednost tega protokola, da naslavlja otrokova čustva, ki so v postopku s strani pravnih
strokovnjakov velikokrat spregledana. Izpraševanje z dotikom oz. telesna tolažba je
med intervjujem vsekakor nedopustna, saj otrok s tem ponovno podoživlja spolno
zlorabo oz. dobi ponoven občutek seksualiziranega vedenja (Buljan Flander 2017).
American Proffessional Society on the Abuse of Children (2012, 4–10) podaja veliko
praktičnih smernic, ki se nanašajo na izvajanje forenzičnega intervjuja. Med drugim
navajajo, da se naj izpraševalec vnaprej pripravi tako, da predhodno pridobi čim več
informacij iz otrokovega okolja (šola, Center za socialno delo ipd.). Poskrbi naj za
prijetno vzdušje in nevtralno ureditev varne sobe (ne sme biti zelo svetla, v njej ne sme
biti veliko igrač oz. motilcev pozornosti) in omeji trajanje intervjuja na 45 minut z
možnostjo odmorov. Izpraševalec se naj prilagodi tudi terminologiji, ki jo uporablja
otrok v skladu z razvojno dobo, hkrati pa naj uporablja identične izraze za dele telesa,
kot jih uporablja otrok. Pri tem naj pazi, da ne spremeni izraza na obrazu oz. tona glasu,
ko otrok poimenuje dele telesa s svojim besediščem. To lahko vodi do tega, da hitro
»izgubi« otroka, ki na njegovem obrazu ali v tonu glasu zazna ogorčenje oz. sram.
Izpraševalec naj pri izpraševanju ne uporablja zaimkov (»Kdo ti je to delal?«), saj s tem
otroku daje vedeti, da ne sme govoriti o zlorabi. Ostale stvari, na katere mora biti
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pozoren, smo že navedli med fazami intervjuja. Predvsem je pomembno imeti nenehno
v mislih, da mora izpraševalec začeti uvajati kritično temo šele proti koncu intervjuja.
V Sloveniji v sodnih postopkih za otroke nimamo uzakonjenega (nobenega) »otroku
prijaznega protokola«, še več: izpraševanje izvajajo tudi pravni strokovnjaki, ki nimajo
psihološkega predznanja oz. za to niso bili dodatno izurjeni. Zasliševanje, ki ni v skladu
s procesnimi določbami Lanzarotske konvencije, tako predstavlja nedopustno kršitev
otrokovih pravic. Nevarnost takšnega izpraševanja je, da izpraševalec takoj preide na
fazo preiskovanja pravno relevantnih informacij, ne da bi otroka na to prej pripravil. Pri
tem obstaja zelo velika možnost, da otrok zahtevanih informacij ne bo zmožen podati,
poleg tega pa obstaja tudi (pre)velika možnost otrokove dodatne travmatizacije v
postopku.
Zgoraj navedene faze se morajo nujno zvrstiti v navedenem vrstnem redu in pri tem ne
sme biti nobena izpuščena, saj bi s tem izpraševalec dal otroku vedeti, da ga on sam ne
zanima, temveč le »dragocene« informacije, ki mu jih lahko posreduje (Buljan Flander
2017).

1.4 Pomanjkljivosti sodnih postopkov v Sloveniji in predlogi za
izboljšave
1.4.1 Dolžina postopkov

Do zaslišanja mora priti čim prej, kot je to mogoče, saj je otrokov spomin najbolj »živ«
neposredno po zlorabi. Več časa kot mine, večja možnost obstaja, da bo otrokova izjava
kontaminirana (Johnson 2009). Predolgi sodni postopki dokazovanja spolne zlorabe pri
mladoletnih osebah predstavljajo veliko težavo. Na to opozarja 35. člen Lanzarotske
konvencije, ki zapoveduje, naj »zaslišanja potekajo brez neutemeljenega odloga, potem
ko se dejanja naznanijo pristojni oblasti«. (Svet Evrope 2007). V skladu z načelom
nujnosti bi se po Smernicah Sveta Evrope (2010, 27) tako »zagotovil hiter odziv in
zaščitile otrokove koristi«, tudi, če bi to pomenilo za sodne organe »sprejemanje
začasnih odločitev ali izrekanje začasnih sodb, ki bi jih bilo mogoče v določenem
obdobju spremljati in pozneje ponovno pregledati«.
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V Sloveniji se po poročilu Zveze prijateljev mladine čaka na začasne odredbe v primeru
zaupanja zlorabljenega otroka v varstvo, vzgojo oz. določitev stikov s starši tudi do
dveh mesecev, na dokončne odločitve pa celo več let (Zveza prijateljev mladine 2016,
12). Kar nekaj kritik pada na račun zaostankov in počasnosti odločanja v postopkih.
Dejstvo je, da imajo v sodnih postopkih zmeraj prednost »priporne zadeve« oz. zadeve,
v katerih je obdolžencu omejena svoboda. Neupravičen pripor bi namreč pomenil hud
poseg v človekove pravice in temeljne svoboščine, zato sme trajati najkrajši možni čas
oz. le takrat, ko je to nujno za potek kazenskega postopka. Spolni delikti sicer so
prednostne narave, niso pa tako aboslutno prednostne narave kot so »priporne zadeve«.
Preiskovanje spolnih zlorab brez izjeme poteka tudi poleti, v času sodnih počitnic, ko to
izvajajo dežurni strokovnjaki. Ker pa spolni delikti običajno ne sodijo med »priporne
zadeve«, torej zadeve, pri katerih bi obdolženec takoj šel v pripor, pa velikokrat pride
do časovnega odstopanja oz. do tega, da se sodni postopek zavleče (Škerbec 2017). Žal
se velikokrat zgodi, da zaradi zavlačevanja postopka otrok pozabi kopico relevantnih
informacij, ki bi jih potrebovali za obsodbo, poleg tega pa je podvržen možnosti
manipulacije s strani ostalih družinskih članov.
Dolgoletno trajanje kazenskih postopkov je nesprejemljivo še posebej v primerih, če je
obdolženec družinski član, ki se mu otrok kot žrtev fizično ne more izogniti. V takšnih
družinah je ravnovesje moči zaradi odvisnosti od zlorabljevalca lahko popolnoma
porušeno. Še bolj ironične so situacije, kadar istočasno potekata za en primer dva
postopka: kazenski postopek, v katerem se dokazuje sum na spolno zlorabo (npr. s
strani starša) in civilni postopek, v katerem poteka obravnava o tem, kateremu od
staršev bo dodeljeno skrbništvo (Hribar 2016, 34). Veliko bolj racionalna bi bila
združitev obeh postopkov v enega, kar bi bilo bolj smotrno tudi s časovnega in z
ekonomskega vidika. Posledica takšnega dvojnega postopka je lahko celo, da vidno
travmatiziran otrok izrecno odklanja stike z domnevno zlorabljajočim staršem (kar se
dokazuje v drugem postopku), sodišče pa odredi, da otrok ostane pri tem staršu.
Hribarjeva (2016) se sprašuje tudi, koliko izvedensko mnenje vpliva na dejansko zaščito
otrok. Le-ti namreč velikokrat ostanejo v zlorabljajočih družinah, četudi sodni izvedenci
navedejo konkretne negativne posledice, ki jih zaznavajo pri otrocih, živečih znotraj
takšnih družin.
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1.4.2 Upravičenost večkratnega zaslišanja

Po nekaterih ocenah bi naj bil otrok zaslišan skupaj tudi do desetkrat (McGough 1994;
Wyatt 1999). Ta številka zajema vse od neuradnih izpraševanj do uradnih zasliševanj
policije, socialnih delavcev, pedagogov ali zdravnikov, večkratnih zaslišanj na sodišču s
strani državnega tožilca, zagovornika obdolženca, morebiti tudi sodnika ali sodnega
izvedenca.
Ocenjuje se, da je v državah z uveljavljenim »otroku prijaznim postopkom« ta številka
manjša. Santtila, Korkman in Sandnabba (2004, 22) so z raziskavo na finskem vzorcu
ugotovili, da je v povprečju ta številka znašala 2,19 intervjuja, vendar je njihov vzorec
zajemal le 27 primerov. Natančnih podatkov o tem, kolikokrat so v sodnih postopkih
zaslišani otroci v Sloveniji, nimamo, vendar se ocenjuje, da se številka lahko primerja z
mednarodnimi ocenami.
Zveza prijateljev mladine navaja, da pravice otrok glede večkratnega zaslišanja niso
ustrezno zaščitene: »Nekateri primeri uporabnic so takšni, da se zdi nemogoče, da so se
zares zgodili (v enem primeru je isti otrok o spolni zlorabi s strani očeta povedal
različnim strokovnjakom (v šoli, na Centru za socialno delo), dvema izvedenkama v
postopku zaupanja otroka v varstvo in vzgojo ter določitev stikov, pri čemer ga je ena
od njiju izpostavila soočenju z očetom in ga vpričo njega spraševala o spolni zlorabi.
Otrok bo moral ponovno pričati v kazenski zadevi. Je v hudi stiski (ima nočne more,
različne strahove, izbruhe jeze in joka …) « (Zveza prijateljev mladine 2016, 13). S tega
vidika predstavlja večkratna možnost zasliševanja s strani različnih organov pri nas
precej veliko težavo in tudi kršitev. Na to nas že 8 let opozarja tudi Svet Evrope (2010,
29), k ureditvi te težave pa nas zavezuje 35. člen ratificirane Lanzarotske konvencije
(Svet Evrope 2007).
Večkratno zasliševanje lahko ne le kontaminira otrokovo izjavo, temveč povzroči
dodatno viktimizacijo, saj je otrok prisiljen vedno znova deliti svojo travmatično
zgodbo. Otrok lahko tudi misli, da mu odrasli ne verjamejo ali da mu ne morejo
pomagati, lahko pa postane frustriran in zaradi tega prekliče vse pretekle izjave z
namenom, da bi preprečil nadaljnje izpovedovanje. Hkrati pa podaljšan čas, ki ga terja
večkratno zasliševanje, omogoča storilcu vpliv na otroka ali spremembo njegove izjave
(Cross idr. 2007, 1034).
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Potrebno je razlikovati med večkratnim zaslišanjem oz. ponavljanjem intervjuja s strani
enega izpraševalca in večkratnim ponavljanjem, ki ga izvaja več izpraševalcev. Do
retravmatizacije ne pride, če otroka večkrat zaslišuje ista oseba, temveč le, če ga
zaslišuje vedno znova nekdo drug (Buljan Flander 2017). Seveda mora vsak
izpraševalec (tudi tisti, ki izvaja intervju večkrat z enim otrokom) znati prepoznati, kdaj
je otrok utrujen in kdaj je potrebno intervju ustaviti.
Strokovnjaki svetujejo, da se naj v najboljšem primeru opravi eden ali največ dva
otroku prijazna intervjuja in to z istim izpraševalcem (American Professional Society on
the Abuse of Children 2002). To bi naj zadostovalo za večino otrok z razvitimi
govornimi sposobnostmi in s podporo vsaj enega družinskega člana oz. skrbnika
(National Children's Alliance 2017, 21; Olafson in Lederman 2006, 31).
Nekateri otroci potrebujejo več časa pri vzpostavitvi stika in zaupnega odnosa s tujcem
– še posebej otroci nižje starosti ali tisti, ki so bolj travmatizirani. Glede na to, da je
vsak otrok individuum, Leander (2010) presoja, da se lahko kdaj opravi tudi kakšen
intervju več, v kolikor bi to bilo potrebno, vendar le pod pogojem, da gre za »otroku
prijazen intervju«.

1.4.3 Nekatere problematične določbe



Zakonsko ohlapne opredelitve nekaterih členov:

Spolni napad na osebo, mlajšo od 15 let, opredeljuje 173. člen Kazenskega zakonika –
KZ-1 (Uradni list RS, št. 50/2012), ki kaznuje storilca z zaporom od enega do osmih let,
če obstaja očitno nesorazmerje med zrelostjo storilca in žrtve. V primeru oseb, ki so
zlorabile položaj (vzgojitelj, duhovnik, učitelj in osebe, ki jim je otrok zaupan v učenje,
vzgojo, varstvo in oskrbo), se kaznuje z zaporom od enega do desetih let. Predvidena
kazen je torej od 1 do 10 let zapora, odvisno od okoliščin storitve kaznivega dejanja.
Višja kazen se lahko izreče, če je šlo za zlorabo slabotne osebe (osebo z motnjami v
razvoju). To je delno nesmiselno, saj je pri spolni zlorabi vsak otrok slabotna oseba, ne
glede na to, ali izpolnjuje še dodatne pogoje (npr. duševna motnja, zaostali razvoj itd.).
Lahko se pa višja kazen izreče tudi v primerih, ko je bila zloraba storjena grozovito ali
posebno poniževalno (kar je v osnovi vsaka zloraba) ali če je bila uporabljena sila ali
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grožnja z neposrednim napadom na življenje ali telo (kar se zgodi manjkrat, saj se
večina zlorab zgodi preko čustvene manipulacije in ne preko nasilnega fizičnega
napada).
Nadalje je absurdno tudi, da se v primeru mladostnikov, starih 15 let in 1 dan, ne sodi
enako kot mladoletnim osebam, starim do 15 let, kjer je potrebno dokazati manj strog
pogoj – »zgolj« očitno nesorazmerje med zrelostjo storilca in žrtve. V primeru
mladoletne osebe, stare 15 let in 1 dan, tako veljajo že strožje določbe. Zakonodaja bi se
morala poenotiti tako, da bi veljali enaki pogoji za vse mladoletne osebe do 18. leta in
ne zgolj za mladoletne osebe do 15. leta.
170. člen (Posilstvo) in 171. člen (Spolno nasilje) zahtevata obvezno dokazovanje
strožjih pogojev kot drugi spolni delikti: ali dokaz, da je bila uporabljena sila, ali pa, da
je prišlo do grožnje z neposrednim napadom na življenje in telo. Kot že rečeno – vemo,
da do največ spolnih zlorab pride s prevaro oz. s čustveno manipulacijo in ne z uporabo
fizične sile. Zato lahko veliko kaznivih dejanj ostane nedokazanih zgolj zato, ker ne
izpolnjujejo pogojev, zapisanih v okornih zakonskih določbah.


Izrekanje pravnega pouka

V skladu s 236. členom Zakona o kazenskem postopku - ZKP (Uradni list RS, št.
32/2012) mora sodnik pričo podučiti, da ji ni potrebno pričati, če gre za okoliščine,
zaradi katerih je oproščena dolžnosti pričevanja. Vendar pa to pomeni tudi, da kasnejša
izjava ne bo imela vpliva na dosedanjo izjavo, saj bo že zabeležena in bo imela polno
pravno veljavo. To določilo v praksi pomeni, da otroku ni potrebno pričati zoper
svojega zlorabljajočega starša, svojca ali druge bližnje osebe, v kolikor ne želi. To velja
izključno v primerih, ko je govora o sorodstvenem razmerju med žrtvijo in
obdolžencem (npr. oče-otrok; stari starš-vnuk).
Načelo pravne dobrote, ki ga po uradni dolžnosti poda sodnik, je lahko za mladoletne
osebe precej nerazumljivo, saj v večini primerov ne razumejo posledic tega določila ali
pa se počutijo dodatno obremenjene, saj nosijo po travmatičnem dogodku in (včasih
multiplemu) zasliševanju še odgovornost za to, da morajo poskrbeti za bližnjo osebo.
Poleg tega Vrhovno državno tožilstvo (2016a, 31) ugotavlja tudi, da mladoletne osebe
še ne zmorejo presojati o svojih koristih, saj so prav zaradi tega določila tudi poslovno
nesposobne. V skladu z »otroku prijaznim postopkom« in s Smernicami Sveta Evrope
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(2010, 21-22) to določilo za zlorabljene otroke ne bi smelo veljati, saj bi jim morala biti
takšna nesorazmerna skrb prihranjena.
Določba v 236/3. členu ZKP (Uradni list RS, št. 32/2012) ureja pravni pouk mladoletni
osebi, ki jo v splošnem izvzema od pričanja. Takole navaja: »mladoletne osebe, ki glede
na svojo starost in duševno razvitost ne more razumeti pomena pravice, da ni dolžna
pričati, ni dovoljeno zaslišati kot priče, razen če to zahteva sam obdolženec.« Otrokova
izjava ogromno pove, saj materialnih dokazov, ki bi dokazovali kaznivo dejanje,
pogosto ni mogoče pridobiti. Zaradi tega ima zaslišanje otroka veliko dokazno vrednost.
Takšen pravni pouk je na »otroku prijazen način« možno izvesti tako, da mu ga sodnik
pove večkrat, počasi in v njemu razumljivem, domačem jeziku, z večkratnim
preverjanjem, ali ga je razumel.
Postopek poteka po naslednjem obrazcu: najprej se otroku poda klasičen pravni pouk za
pričo in se ga poduči, da mora pričati po resnici in povedati vse, kar ve o zadevi. V
primerih, ko je otrok v sorodstvenem razmerju z obdolžencem, se mu da še poseben
pravni pouk, v katerem se mu v skladu z načelom pravne dobrote pove, da mu ni treba
pričati, če ne želi. Če pa želi pričati, se mu pove, da bo moral po resnici povedati vse,
kar ve. Vnaprej se otroku tudi pove, da se zmeraj upošteva to, kar pove pri prvem
zaslišanju, četudi bi naknadno podal novo izjavo, v kateri bi zanikal prejšnjo.
Včasih pa se zgodi, da otroci te določbe ne morejo razumeti – takrat sodnik uvede
izvedenca, ki ugotovi, ali otrok razume, kaj mu je bilo povedano in ali sploh razume, kaj
je »pravna dobrota«. Izvedenec se z otrokom pogovarja izključno o tem, ali je razumel,
da ima možnost odkloniti pričanje. Če otrok to razume in želi pričati, se mu da pravni
pouk (po zgornjem obrazcu), če pa ne želi pričati, mu ni potrebno podati izjave.
Včasih pa izvedenec ugotovi, da je otrok premajhen in zrelostno nedorasel, da bi
razumel pomen tega določila – običajno se to zgodi pri otrocih, starih manj kot 10 let
(Škerbec 2017). Takrat se otroka ne sme zaslišati, razen v primeru ene izjeme – in sicer,
če bi obdolženec predlagal, naj se ga zasliši (kljub otrokovemu nerazumevanju). To
določilo velja zato, ker obdolžencu v kazenskem postopku ni potrebno dokazovati svoje
nedolžnosti oz. ni dolžan storiti ničesar v svojo korist oz. škodo. Za katero opcijo se bo
obdolženec odločil, tako ostaja v njegovi domeni odločanja. Ponovno pa lahko sodnik,
glede na to, da gre v tem primeru po navadi za osebo, mlajšo od 15 let, v skladu z 178/4.
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členom ZKP, obdolženca izključi z obravnave. Tako ponovno obstaja večja verjetnost,
da bo otrok pričal bolj neobremenjeno, kot bi sicer.


Uvedba pooblaščenca za mladoletnega oškodovanca

65. člen ZKP (Uradni list RS, št. 32/2012): »Mladoletni oškodovanec ima ves čas za
potrebe kazenskega postopka pooblaščenca.« V skladu s Smernicami (Svet Evrope
2010, 25) bi se morala ta določba preoblikovati tako, da bi otrok imel še pred uvedbo
postopka pravico do pooblaščenca (ki bi torej bil ob njem že v fazi zaslišanja na
policiji), s čimer se strinja tudi Vrhovno državno tožilstvo (2016a, 32).


Zastaranje

Svet Evrope je v letu 2010 pozval države članice, naj v primerih kaznivih dejanj spolne
nedotakljivosti otrok preverijo svoje predpise o zastaranju ter jim omogočijo dostop do
sodnega varstva še nekaj časa po tem, ko dosežejo polnoletnost (Svet Evrope 2010, 26).
Kazenski zakonik (KZ-1) (Uradni list RS, št. 50/2012) določa različne zastaralne roke
glede na to, kolikšno kazen določajo različna kazniva dejanja. Zastaralni rok po 90.
členu KZ-1 torej znaša med 10 in 20 let in začne teči s polnoletnostjo (Uradni list RS, št.
50/2012. To še zdaleč ne pomeni, da je zastaralni rok dovolj dolg, saj se veliko žrtev
opogumi za prijavo kaznivega dejanja še dolgo po polnoletnosti, ko je žal že prepozno,
pa tega sploh ne vedo. Številni predlogi o nezastaranju kaznivih dejanj zoper spolno
nedotakljivost doslej še niso obrodili sadov. Strokovnjaki in poznavalci dinamike spolne
zlorabe zakonodajalca opozarjajo, da bi bilo o ukinitvi zastaralnega roka smiselno
razmisliti, še posebej zato, ker se lahko žrtev spomni spolne zlorabe šele veliko kasneje,
ko pridejo na plan nekateri pozabljeni spomini.

1.4.4 Zasliševanje otrok v varnih sobah
K »otroku prijaznemu postopku« pomembno doprinaša tudi uporaba varnih oz.
»prijaznih sob« za namene zasliševanja otrok in preiskovanja suma na spolno zlorabo.
Smernice Sveta Evrope (2010, 28) navajajo, da bi bilo otroke potrebno obravnavati v
okolju, ki ni zastrašujoče, sobe za zaslišanja pa narediti dovolj »otrokom prijazne«, kar
pomeni, da so urejene drugje kot v prostorih sodišča.
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Trenutno se varne sobe nahajajo v 11 slovenskih mestih, in sicer na Centrih za socialno
delo kakor tudi v prostorih nekaterih drugih institucij (Društvo Beli obroč v Ljubljani,
Društvo Zrno v Mariboru, krizni centri v Krškem, Kopru, Novi Gorici, Murski Soboti).
Kot ugotavlja Zveza prijateljev mladine Slovenije v Vmesnem poročilu o uresničevanju
otrokovih pravic (2016, 19), je nerazumljivo, zakaj jih kljub razpoložljivosti sodniki ne
uporabljajo v zadostni meri. Zveza prijateljev tako predlaga Vladi Republike Slovenije
uzakonitev obvezne uporabe varnih sob ne glede na mnenje ali dovoljenje sodnika ali
državnega tožilca.
Idealno zaslišanje v »otroku prijaznem postopku« tako poteka že v preiskovalni fazi (in
ne šele v dokazovalni fazi) v varni sobi s pomočjo avdio-vizualne tehnike. Na ta način
se posname otrokova izjava, ki se v dokazne namene nato predvaja na glavni obravnavi.
Skupni poročili o delu državnih tožilcev iz leta 2014 in 2016 ocenjujeta, da je takšno
zaslišanje bolj prepričljivo in ima večjo dokazno vrednost (Vrhovno državno tožilstvo
2014, 50; 2016a, 132). Zveza prijateljev mladine zato Vladi Republike Slovenije
predlaga, naj se intervju, opravljen v varni sobi, posname in velja kot dokazno gradivo v
vseh postopkih in na vseh stopnjah sojenja (Zveza prijateljev mladine 2016, 12).
Prednost posnetega intervjuja je v tem, da ga lahko (tudi naknadno) validira večje
število strokovnih delavcev, otroku pa se sploh ni potrebno srečevati s sodiščem in z
avtoritetami na sodišču. Pri snemanju intervjuja je najprimernejša prav avdio-vizualna
tehnika, saj poleg verbalnega zapisa beleži tudi vizualne in neverbalne reakcije otroka,
pri čemer obstaja večja možnost priznanja, saj je v varni sobi otrok zavarovan pred
možnimi zunanjimi stresorji (Zorić 2004, 123). V skladu s 35/2. členom Lanzarotske
konvencije mora vsaka država zagotoviti zakonodajne in druge ukrepe, ki omogočajo
dokumentirana zaslišanja otroka s pomočjo avdiovizualnega posnetka, ki naj bo
dokazno sredstvo v kazenskem postopku (Svet Evrope 2007, 13).
Uzakonitev obvezne uporabe varnih sob in uporabe avdio-vizualne tehnike kot dokaz
pri zasliševanju otroka je že od leta 2000 tema debate, ki bi se morala otrokom v prid
zaključiti, kot je bilo predvideno z novelo Zakona o kazenskem postopku – ZKP-N, ki pa
oktobra 2017 v Državnem zboru ni bila sprejeta. Nekatera izmed slovenskih okrožnih
tožilstev oporekajo novostim novele zaradi »nakazane potrebe po obsežnem dodatnem
izobraževanju in usposabljanju državnih tožilcev in zaposlitvi novih profilov (npr.
psihologov in drugih)« (Vrhovno državno tožilstvo 2016a, 3–5), zvočno in slikovno
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snemanje pa bi naj predstavljalo »velike finančne posledice (prostorske, kadrovske in
glede nabave ustrezne opreme)«, kar bi bilo »na meji dopustnega z vidika stroškov«,
medtem ko bi lahko kazalo tudi na »nezaupanje v delo tožilstva« (Vrhovno državno
tožilstvo 2016a, 27).
Vse našteto, vključno s slehernim argumentom, seveda ne more biti dovolj tehten razlog
za nasprotovanje spremembam, ki so v razvitih državah predpisane že dlje časa, tako na
evropski kot na mednarodni strokovni ravni in so ključne pri upoštevanju otrokove
dobrobiti. S tem se strinjajo nekatera druga tožilstva, ki, nasprotno od zgoraj navedenih,
menijo, da je uvedba tovrstnih novosti skrajno dobrodošla, saj preprečuje dodatno
viktimizacijo otrok (Vrhovno državno tožilstvo 2016a, 58). Temu močno pritrjuje tudi
Varuh človekovih pravic, ki absolutno zagovarja uvedbo tovrstnih sprememb (Šelih
2016, 2). Predvsem pa tudi Lanzarotska konvencija v 36/2. členu opominja, da je treba
uvesti vse zakonodajne ukrepe, s katerimi otroka kot »žrtev lahko zaslišijo v razpravi,
ne da bi bil na njej prisoten, zlasti preko ustreznih komunikacijskih tehnologij« (Svet
Evrope 2007).

1.4.5 Nadgradnja multidisciplinarnega pristopa

Vrhovno državno tožilstvo v nekaterih delih pisma, naslovljenega na Ministrstvo za
pravosodje, priznava, da z vidika preučitve osebnih in psihosocialnih značilnosti otroka
obstaja velika potreba po vzpostavitvi multidisciplinarnega tima (Vrhovno državno
tožilstvo 2016b, 21).
Cronch, Viljoen in Hansen (2006, 198) opozarjajo, da poleg nepoznavanja ustreznih
»prijaznih« tehnik zasliševanja, pravni strokovnjaki prav tako ne vedo, da otroci
različne starosti različno izražajo svojo stisko oz. različno razkrivajo relevantne
informacije. Tako je na primer potrebno pri predšolskih otrocih pozornost posvetiti
spremljajočim fizičnim simptomom (npr. simptom oviranega požiranja) in vedenjskim
simptomom (nočne more, masturbacija, agresija), kot pa zgolj verbalnim izjavam.
Takšni simptomi so lahko za strokovno podkovanega forenzičnega strokovnjaka
pomembnega pomena, medtem ko jih pravni strokovnjak morda sploh ne bi opazil, saj
bi se osredotočil zgolj na vsebino podane izjave (Katz 2015, 351). Z združenimi močmi
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in znanjem bi torej različni profili skupaj izpeljali učinkovit sodni postopek v otrokovo
največjo možno korist.
Zaželena bi bila vzpostavitev multidisciplinarnega tima, v katerem bi pri obravnavi
otrok sodelovali pravni strokovnjaki, ki vodijo sodni proces in različni nepravni
strokovnjaki (psihologi, pedagogi, socialni delavci, svetovalci, terapevti), ki razumejo
razvojno in psihološko plat otroka, z možnostjo nudenja psihosocialne oz. terapevtske
pomoči otrokom med ali po sodnem postopku, če bi se za to izkazala potreba. Ob tem bi
nepravni strokovnjaki delovali kot podpora pravnim strokovnjakom, katere bi lahko tudi
sproti in redno izobraževali o tem, kako skupaj vzpostaviti »otroku prijazen sodni
postopek«.
Sestava multidisciplinarnega tima se je izkazala za najbolj priročno in kakovostno, ko
govorimo o celostni obravnavi otrok. Prednosti takšnega delovanja so: povečana
kakovost dela, redna supervizija tima ter podajanje medsebojnega »feedbacka« med
sodelavci (Lamb idr. 2002, 40).
Multidisciplinarno delovanje v Skupnem poročilu o delu državnih tožilstev za leto 2016
državno tožilstvo sicer pozdravlja že v zdajšnji obliki, saj razume vzpostavljeno mrežo
sodelovanja različnih organov kot prispevek k hitrejšemu reševanju akutnih situacij
(Vrhovno dravno tožilstvo Republike Slovenije 2016, 131). V skladu z »otroku
prijaznim postopkom« pa bi lahko po vzoru drugih držav multidisciplinarno
sodelovanje dvignili na novo raven, ki bi presegalo zgolj pridobivanje informacij od
raznih služb (npr. od Centrov za socialno delo). S tem bi oceno o stopnji otrokove
izpostavljenosti pred ponovno viktimizacijo v sodnem postopku podali strokovnjaki
nepravne stroke, ki so za to primerno usposobljeni in ne pravni strokovnjaki, ki se bojijo
prevzemanja odgovornosti za tovrstno delo. Državno tožilstvo ocenjuje, da bi zato bila
potrebna dodatna kadrovska zasedba strokovnih delavcev in jo ocenjuje v razmerju 1
strokovni delavec na 20 državnih tožilcev (Vrhovno državno tožilstvo Republike
Slovenije 2016b, 19).
Z usklajenim sodelovanjem pravnih in nepravnih strokovnjakov bi dosegli celostno
obravnavo otroka že med in nato še po sodnem postopku, z možnostjo spremljanja
njegovega napredka oz. duševnega zdravja ter možne potravmatske rasti po postopku.
To pozdravljajo tudi Smernice Sveta Evrope (2010, 22–23) za »otrokom prijazno
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pravosodje«, ki spodbujajo tesno sodelovanje med različnimi strokovnjaki v vseh
preiskovalnih in dokazovalnih postopkih, v katerih so udeleženi otroci. Slovenija za
implementacijo smernic za »otroku prijazno pravosodje«, ki so bile podane že leta
2010, zamuja za dobrih 8 let. Le-te določajo varstvo otroka tudi po koncu sodnega
postopka v obliki brezplačne psihosocialne in terapevtske pomoči ter ustreznih
programov socialnih in terapevtskih ukrepov za otroke in njihove starše oz. skrbnike
(30).
Primer dobre prakse združevanja različnih poklicnih profilov pod eno streho je 900
centrov za otroke Children's Advocacy Centers ki delujejo v večini zveznih držav
Združenih držav Amerike že od leta 1980. Ti centri delujejo tudi v nekaterih evropskih
državah. Tako so, na primer, v 22 švedskih mestih postavili 22 tovrstnih centrov oz.
otrokom prijaznih hiš, v katerih se odvijajo vsi procesi v zvezi s preiskovanjem spolne
zlorabe (Hagborg, Johan in Tidefors 2012, 164). V multidisciplinarnem timu vsake hiše
delujejo policisti, tožilci, zdravstveni delavci, psihologi in socialni delavci. Cilj takšne
obravnave je na enem mestu v »otroku prijaznem okolju« pridobiti vse informacije, ki
so ključne za uvedbo postopka, hkrati pa tudi pripraviti otroka za sodišče. Takšen
pristop ima prednost tudi za multidisciplinarni tim, ki ima možnost sprotnega in rednega
izobraževanja, spremljanja medsebojnega dela in razumevanje dela drugih strok, kar
končno pripomore tudi k boljšim odločitvam celotnega tima glede posameznega
primera (American Proffessional Society on the Abuse of Children 2002; Lanning
2002).
Iz Children's Advocacy Centers modela izhaja tudi evropski model za zaščito otroka
pred spolnimi zlorabami, hiša Barnhaus (Lind Hardolsson 2017, 13). Prvi center
Barnhaus je bil ustanovljen leta 1998 na Islandiji, do danes pa se je razširil še v druge
evropske države: na Dansko, Norveško, Švedsko, Finsko, Grenlandijo in na Farske
otoke. V nasprotju z ameriškim modelom je Barnhaus implementiran v javno zdravstvo
(preko katerega so otroku vse tovrstne podporne storitve dostopne z zdravstveno
napotnico) in sodstvo. To pomeni, da je sodnik v luči javnega sodstva in zaščite otroka
dolžan zapustiti sodno dvorano, saj je zakonsko obvezan sodni postopek izpeljati na
otroku prilagojen način (prisluhniti zaslišanju otroka preko avdio-video povezave v
varni hiši), četudi to pomeni odhod iz sodne dvorane na teren. Nadalje to pomeni, da
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otrokova izjava, ki jo pridobi multidisciplinarni tim preko avdio-vizualne tehnologije v
varni sobi znotraj te »varne hiše«, velja za dokaz v sodnem postopku.
Po vzoru skandinavskih varnih hiš za otroke bi naj prva Hiša za otroke v Sloveniji
pričela delovati v letu 2019. Projekt bi naj pri nas zaživel s podporo evropskih finančnih
sredstev in obljublja, da bo odslej za otroke, ki so žrtve kaznivih dejanj, bolje
poskrbljeno. Ministrer za pravosodje (Klemenčič 2018) zagotavlja, da bodo otroci v hiši
obravnavani celostno – zaslišani bodo v varnem okolju in to le enkrat, zaslišanja pa v
postopku ne bo potrebno večkrat ponavljati. V izogib nadaljnji travmatizaciji bi naj
sledila tudi psihosocialna in zdravstvena podpora otroku. Varuhinja človekovih pravic
(Nussdorfer 2018) si prizadeva, da bi tudi odvetniki pridobili dodatno specializacijo s
tega področja in tako bili bolj usposobljeni za delo z otroci kot najbolj ranljivo
populacijo.

1.5 Retravmatizacija oz. možnost potravmatske rasti med in po
sodnem postopku
30/2. člen Lanzarotske konvencije veleva: »Vsaka stranka poskrbi, da ima zaščitniški
pristop do žrtev in pri tem pazi, da preiskave in kazenski postopki ne poslabšajo travme,
ki jo je otrok utrpel, ter da izrečeno kazen po potrebi spremlja pomoč« (Svet Evrope
2007). Vsi strokovni delavci, ki pridejo v stik z zlorabljenim otrokom, se morajo
zavedati, da je retravmatizacija, ki jo lahko povzroči sodni postopek, lahko enako ali
bolj boleča kot sama travmatična izkušnja spolne zlorabe (Goodman idr. 1992, 4–8).
Pričanje otrok na sodišču pogosto spremlja občutek krivde in ambivalentnosti, še
posebej, če je obdolženec družinski član ali otrokov starš (Alaggia 2005, 453). Ob tem
je še posebej intenziven spremljajoč strah pred soočenjem z obdolžencem. Raziskave
potrjujejo, da otroci, ki čutijo več strahu, v manjši meri odgovarjajo na vprašanja med
sodnim postopkom (Cordon, Goodman in Anderson 2003). Buljan Flandrova (2017)
navaja naslednje utemeljitve, ki kažejo na to, da otrok ne utrpi hujših posledic po
postopku, v kolikor je nanj primerno pripravljen:


S pripravo otroka na sodišče se zmanjša stres in možnost sekundarne
viktimizacije med pričanjem.
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Otrok po pripravi na sodišče priča lažje in bolj kakovostno, saj je bolj
sproščen, kar posledično zmanjšuje možnost travmatizacije.



Poveča se tudi otrokovo zaupanje v sodni proces, saj dobi občutek pravice
in zadoščenja za krivico, o kateri je pričal.

Za preprečitev ponovne viktimizacije oz. omogočanje potencialne potravmatske rasti
otroka je ključno usklajeno medresorsko delovanje multidisciplinarnega tima, saj mora
vsak v timu optimalno delovati na svojem področju. To je prvi korak k preprečevanju
potencialnih problemov, ki lahko nastopijo pri zlorabljenem otroku v prihodnosti:
vedenjski problemi, čustveni problemi, problemi v odnosih, ki izvirajo iz travmatičnega
izkustva, identifikacija z vlogo žrtve ali rablja, problemi z duševnim zdravjem,
kriminalnost, deviantnost in nagnjenost h kaznivim dejanjem, medgeneracijski prenos
travme na lastne otroke itd. (Briere in Runtz 1990, 357).
Poleg strokovnega delovanja delavcev, vpletenih v sodni postopek, je izrednega pomena
tudi odnos, ki ga le-ti vzpostavijo z otrokom. Vzpostavitev sočutnega odnosa je zaščitni
dejavnik, ki strokovnega delavca ali institucije nič ne stane, je pa neprecenljivega
pomena. Žal se s strani strokovnjakov tekom sodnega postopka še vedno prevečkrat
pojavljajo vprašanja tipa: »Zakaj si pa šele zdaj povedal?« , »Zakaj si šla/šel trikrat z
očetom, če si vedel/a, da se bo ponovilo? , Si se branil/a?«, ki so popolnoma
neprimerna. Prvič, otroku je sodelovanje v zlorabi predstavljeno kot igra ali običajno
dejanje v prijateljskem ali družinskem odnosu, in drugič, noben strokovni sodelavec v
vlogi avtoritete ne sme nikoli nastopiti v smislu čustvene manipulacije oz. vzbujanja
krivde za to, kar je otrok doživel brez svoje privolitve in čemur je razvojno nedorasel.
Pred retravmatizacijo lahko otroka in posledično njegovo družino zavaruje naslednji
zaščitni dejavnik, ki ga v Sloveniji (še) nismo uvedli. Smernice (2010, 30) za »otroku
prijazno pravosodje«, ki jih pri nas še nismo povsem implementirali, določajo varstvo
otroka tudi po koncu sodnega postopka v obliki brezplačne psihosocialne in terapevtske
pomoči ter ustreznih programov socialnih in terapevtskih ukrepov tudi za njihove
svojce. Pred, med ali po sodnem postopku se lahko otrok in njegova družina soočajo z
občutkom izgube kontrole, nemoči in upanja, da bo sploh še kdaj bolje. National
Children's Alliance (2017, 28) zato opozarja, da je otroku in njegovim staršem oz.
skrbnikom potrebno v izogib viktimizaciji že pred uvedbo postopka nuditi
psihoedukacijo ter jih vključevati v razne terapevtske skupine oz. individualno
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terapevtsko pomoč. Redno in dosledno spremljanje lahko opolnomoči starše, da zberejo
moč in v postopku podprejo svoje otroke.
Redno in dosledno pa bi bilo po koncu postopka potrebno spremljati tudi obsojene
storilce. V Sloveniji ne obstaja register, ki bi beležil lokacijo oz. aktivnost nekdanjih
obsojencev in pedofilov. Na sosednjem Hrvaškem register za obsojence sicer že obstaja,
vendar pa se Buljan Flandrova (2017) zavzema za njegovo nadgraditev, da bi se poleg
vpisa obsojenca v register le-tega spremljalo tudi po izpustitvi iz zapora z obvezo, da se
vsakih nekaj mesecev oglasi na policiji, katero mora obveščati o vsaki pomembnejši
spremembi (sprememba bivališča, fizičnih atributov na telesu, kot je npr. pričeska ipd.).
Nedosledno javljanje policiji bi za posledico imelo sankcije različnih stopenj. Vpis v
register v Republiki Hrvaški velja za obsojence kaznivih dejanj proti spolni
nedotakljivosti otrok v času obsojenčeve rehabilitacije oz. reintegracije v okolje po
izpustitvi in traja dvakrat dlje kot zaznamek v registru, storjen zaradi drugih kaznivih
dejanj. Vpis velja na evropski ravni in vsebuje tudi podatke o kaznivih dejanjih zoper
otroke, storjenih v drugih evropskih državah. Hkrati je takšen register pomemben vir
informacij o statistiki spolnih zlorab na Hrvaškem in o številu povratnikov – spolnih
prestopnikov, ki so spolno zlorabili otroka vsaj dvakrat (Turčin 2013).
Podobni protokol – Posebni protokol sistema zdravstvene zaštite za zaštitu djece od
zlostavljanja i zanemarivanja – velja od leta 2009 tudi v Republiki Srbiji in je pravno
obvezujoč dokument za uporabo za vse strokovne delavce, ki prihajajo v stik z
zlorabljenimi otroki (Pejović-Milovančević idr. 2016, 36). Register omogoča
spremljanje statistike prijavljenih primerov kakor tudi spola, starosti, razvojne dobe
otroka, podatke o sami zlorabi in o storilcu, vključno s krajem dogodka in z vnosom
intervencij ter stopnje psihosocialne pomoči otroku, ki je bila izvedena po postopku.
Novejša literatura nakazuje, da lahko retravmatizacijo med pripravo na sodišče,
forenzičnim intervjujem in pričanjem znatno zmanjša tudi spremljava terapevtske živali
(Erzinger 2004; Jalongo 2004). Do tega pride tako, da žival postane katalizator za
otrokova čutenja in ga spodbuja k odprti komunikaciji, saj se ta ob njeni prisotnosti
počuti varno in sproščeno (Phillips 2010, 1). Prijeten občutek, ki se pojavi ob crkljanju
ali ljubkovanju živali, je tisti, ki aktivira parasimpatični živčni sistem, kar zmanjšuje
tesnobo in stres pri otroku (Becker in French 2004, 404). Terapevtska žival,
najpogosteje pes, ni le sredstvo opore med pričanjem (kot npr. punčka, dekica in
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podobni predmeti), temveč pomaga otroku tudi pri tem, da poda bolj kredibilno izjavo z
manjšo mero stresa (Phillips 2010, 2). Tovrstni podporni programi na sodišču, kakor
tudi podobni terapevtski programi, ki pripomorejo k potravmatski rasti otroka, so že
uveljavljeni v nekaterih ameriških zveznih državah (Florida, Washington, Texas,
Georgia, New York idr.) (American Humane 2007, 75).
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2.

SPOLNA ZLORABA IN TRAVMA

2.1

Spolna zloraba kot relacijska travma

Spolno zlorabo razumemo kot medosebno-relacijsko travmo, saj se zgodi v odnosu med
dvema. Medosebna travma je izkušnja številnih dolgotrajnih in ponavljajočih se
travmatičnih dogodkov, ki so se začeli v zgodnjem otroštvu in škodljivo vplivali na
otrokov razvoj (Van der Kolk 2005, 401).
Prav dejstvo, da gre za travmo medosebne narave, povzroči v otroku ambivalentnost in
posledično prekinitev povezave med tem, kar čuti, in med tem, o čem razmišlja. Ob tem
doživlja najgloblja in najbolj intenzivna čustva sramu, strahu in gnusa v povezavi z
občutkom krivde, da je sam kriv za to, kar se mu je zgodilo. Prav zato Van der Kolk
(2005, 402) medosebno travmo opisuje kot multiplo, kronično in razvojno travmo, ki
otroka zaznamuje za vse življenje, saj trajno vpliva na njegov um in razvoj možganov.
Spolna zloraba je za otroka travmatičen dogodek, pri katerem se sooči z izgubo nadzora.
Izguba nadzora posledično pomeni, da ni občutka varnosti, zato otroški možgani
takšnen dogodek sami le stežka integrirajo (Van der Kolk 2005, 405). To pomeni, da
spolna zloraba kot medosebna travma vpliva tudi na nevrobiološki razvoj otroka (Anda
idr. 2006, 175; Ford idr. 2005, 445).
Gledano z nevrološkega vidika se dogodek zapiše v otrokove možgane, natančneje v
amigdalo (Schmahl idr. 2003, 194). Amigdala je organ v velikosti mandlja, ki v
limbičnih možganih predeluje čustva in je tako rekoč zmeraj na preži pred nevarnostjo.
Ko zazna nevarnost, možgani izgubijo nadzor, kar pomeni, da se telo odzove, še preden
možgani lahko »premislijo«, kako bodo reagirali (Siegel in Payne Bryson 2011, 52).
Nastopi čustvena reakcija, ki pa nima pomena, saj si otrok racionalno ne zna razložiti,
kaj oz. zakaj se mu to dogaja. Ta čustvena reakcija se pojavi v obliki burne,
hipervzburjene reakcije (npr. jeza, agresija) ali pa nasprotno, v obliki zaprtosti,
izogibanja, izgubi stika s seboj oz. z realnostjo ter v obliki disociacije (Kompan Erzar
2006, 156).
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Aktivira se simpatični živčni sistem, ki deluje ob sprostitvi velike količine stresa,
medtem ko intenzivna čustvena reakcija zmanjša hipokampus; organ, ki je zadolžen za
eksplicitni spomin in ovrednotenje izkušnje (Anda idr. 2006, 175; Ford idr. 2005, 445).
Tako se spolna zloraba preko otrokovih senzacij takoj vpiše v desno možgansko
hemisfero, ki je zadolžena za čustvovanje in ne preko leve možganske hemisfere, preko
katere so si možgani zmožni na logičen in racionalen način razlagati dogodke (Cook idr.
2005, 393; Van der Kolk 2005, 406). Proces zapisovanja preko desne hemisfere v
možganih nam pomaga razumeti, kako in zakaj se pri otrocih, zlorabljenih v otroštvu,
kasneje lahko razvijejo težave v čustvovanju in vedenju. Posledice takšnega
»skrajšanega« možganskega delovanja se na ehoencefalografski sliki (EEG) kažejo v
obliki fizične poškodbe v frontalnem delu možganov (Schore 2003, 199). Odpoved ali
zmanjšano delovanje prefrontalnega dela možganov lahko onemogoči funkcije, kot so
navezanost, empatija in regulacija afektov (Kompan Erzar 2006, 152), ki so lahko pri
odraščajočih otrocih z izkušnjo spolne zlorabe prav tako poškodovane oz. v skrajnem
primeru onemogočene.
Potravmatične izkušnje se lahko prebujajo neposredno po travmatični izkušnji ali še
dolgo zatem. Prav zato je ob rehabilitaciji in v sodnem postopku ključnega pomena
navzočnost starša, skrbnika, svojca oz. bližnje osebe, ki mora otroku nuditi podporo in
varnost. Navzočnost in konstantnost svojca kot varne baze aktivirata v otrokovih
možganih parasimpatični živčni sistem kot kontrast simpatičnemu, kar v njem sproža
občutke pomirjenosti.
Integracija izkušnje spolne zlorabe v možganih je dolg proces, ki ga otrok ne zmore
opraviti sam in kar čez noč. Zaradi tega je nujna pomoč odrasle osebe, ki mora tej
izkušnji pripisati pomen namesto otroka – namreč, da se mu je zgodila krivica in da sam
ni na noben način pripomogel oz. sodeloval pri tem. Način, na katerega prihaja do
pomiritve in način, preko katerega odrasli pomaga otroku pri ovrednotenju travmatične
izkušnje, bosta vplivala na razvoj otrokovih možganov in na to, kako se bo travma
manifestirala ali razreševala v njegovih nadaljnjih odnosih.

2.1.1 Odziv bližnjega na otrokovo razkritje zlorabe
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Omenili smo, da na stopnjo travmatiziranosti vpliva tudi odziv bližnjih oseb na razkritje
zlorabe (Crossen Tower 2005, 182). Če starši ali druge bližnje osebe otroku ne
verjamejo, da je prišlo do zlorabe, ali želijo to zamolčati, lahko s tem ravnanjem
dodatno poglobijo otrokovo travmatično izkušnjo (Šraj 2010, 55).
Mnoge raziskave navajajo, da je starševska podpora povezana z manjšim številom
simptomov in manj posledicami pri otroku (Bouvier idr.1999; Cohen in Mannarino
2000; Rosenthal, Feiring in Taska 2003). Do najhujših posledic pride namreč takrat, ko
se otrok zaupa staršem, pa ti ne verjamejo njegovi zgodbi. Še bolj boleče je dejstvo, da
se mora otrok kot žrtev prilagoditi pričakovanjem družine, ne preveč izstopati in
pozabiti svojo travmo. Še posebej pri majhnih otrocih je pomembna starševska podpora,
saj občutno pripomore k znižanju simptomov anksioznosti ali potravmatske stresne
motnje (Solomon idr. 2001).
Pri nezlorabljajočih starših sta pogosta obrambna mehanizma šok in zanikanje, ki lahko
trajata različno dolgo, včasih pa tudi do enega leta (Elliot in Carnes 2001, 315). Takšna
začetna reakcija je povsem normalna, saj je staršu, še posebej pri zlorabi, ki se zgodi
znotraj družine, težko razumeti, kako lahko to stori nekdo, ki uživa njegovo zaupanje in
s katerim si deli intimo. Staršu je lahko izredno težko dati priznanje samemu sebi, da je
morda res prišlo do zlorabe oz. se soočiti s tem, da je kot starš spregledal, kaj se dogaja.
V takšnem primeru ga je potrebno opogumiti, mu vliti moč, da bo lahko zaščitil svojega
otroka oz. ga opremiti z informacijami, kako naprej. Lahko pa se zgodi tudi, da je
spolna zloraba pri otroku sprožilec za morebitno paralelno obujanje starševe travme
spolne zlorabe iz preteklosti, ki se prenaša kot generacijska dediščina (Gostečnik 2008,
78). Lastna nepredelana travma (spolna ali druga zloraba) iz otroštva se lahko prebuja
skupaj z občutki sramu, nevrednosti, nezaželenosti in zavrženosti, zaradi česar starš ne
zna zaščititi svojega otroka, enako kot njega niso znali njegovi starši.
Razlogi, zakaj starši ne stopijo na stran otrok, so lahko različni. Družino lahko
obvladuje nereguliran afekt sramu, zaradi katerega se boji sramote in občutkov
nevrednosti iz okolice. Starši, še posebej matere, se velikokrat ne znajo pravilno odzvati
zaradi povečane količine lastnega stresa, ki ga s težavo obvladujejo (Hiebert-Murphy
1998). Čeprav je to njihova naloga, si starši včasih ne upajo ali ne zmorejo prevzeti
odgovornosti za varovanje svojega otroka tako v fizičnem kot v čustvenem smislu.
Včasih lahko reagirajo tako, da se ukvarjajo (zgolj) s svojimi stiskami, otrokove pa
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preslišijo ali celo minimalizirajo, npr.: »Saj to ni nič hudega, če se te je samo malo
dotikal po spolnih organih …« (Repič Slavič 2008, 76, 84).
Razlog za molk in neposredovanje staršev, ko bi bilo to potrebno, je lahko tudi
ekonomske narave ali druga vrsta odvisnosti od zlorabljevalca oz. želja po ohranitvi
družinskega statusa navzven (Elliot in Carnes 2001, 318). Repič Slavičeva (2008, 77,
84) dodaja kot razlog za molk še neprimerno komunikacijo in prisotnost prepirov v
povezavi z nasiljem v družini, saj so v takšnih družinah vloge velikokrat pomešane in
nerazmejene, konflikti pa se rešujejo na neustrezen način. V družinskem sistemu, kjer ni
posluha za otroka, ta kaj kmalu lahko prevzame vlogo 'grešnega kozla' – krivca za vse
družinske težave, ki pa ostaja s svojimi težavami sam, neviden, neslišan in neopazen.
Od tega, kako se bo družina odzvala in koliko se bo znala spopasti s stresom ob zlorabi,
je odvisno, v kolikšni meri je funkcionalna. Pri disfunkcionalni družini se problemi
rešujejo neučinkovito in so bolj usmerjeni k iskanju krivca kot pa k iskanju rešitev.
Komunikacija v takšni družini je slaba, toga in indirektna, informacije pa se strogo
varujejo in ne prehajajo v okolico. Ne glede na to, ali gre za težave odraslega ali otroka,
so težave v takšni družini bolj stvar posameznika kot družine, kar predstavlja otroku še
dodatno breme (Catherall 2004).
Repič Slavičeva (2008, 42–43) povzema odzive, ki ne dajejo podpore travmatiziranemu
otroku, temveč njegovo stisko le še poglabljajo:
»S tem se raje ne ukvarjajmo, ker bo vse skupaj še slabše.«,
»Saj ne vem, kaj naj sploh naredim, ker se mi ni to nikdar zgodilo …«,
»Kar je bilo, je bilo. Če se to ne dogaja več, je treba pozabiti.« ali »Če se s tem ne
ukvarjaš, bo prej minilo, zato je bolje, da o tem ne govorimo …«.
Ob takšnem odzivu otrok globoko v sebi čuti, da je bolje, da o zlorabi ne spregovori
več, ali pa ga je strah, da bi z govorjenjem o tej temi preveč prizadel druge. S tem še
bolj skrbi za druge odrasle in njihovo bolečino, sam pa ostaja osamljen, z občutkom, da
je z njim nekaj narobe, ker ne more pozabiti.
Nasprotno pa je funkcionalna družina povezana, fleksibilna in družinski člani v njej
dobro komunicirajo, starši pa se zanimajo za otrokove občutke (Olson 2000). Njeno
najmočnejše orožje v boju proti travmi je toplina, ki jo družina lahko ponudi otroku pri
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premagovanju zlorabe. Sodeč po raziskavah, lahko ta dejavnik najbolje napove
okrevanje in zmanjšanje simptomov depresije ter težav s samopodobo (Weissman Wind
in Silvern 1994).
Vsak otrok se drugače odzove, ko nastopi stres ali travma. Prožnost otroka oz.
prilagodljivost na travmo je lastnost, ki omogoča uspešnejše premagovanje stiske,
sčasoma pa prinese tudi večjo stopnjo osebne čvrstosti, ki mu pomaga pri tem, da se
nauči zavarovati pred pritiski. Bolj kot je otrok prožen oz. prilagodljiv, lažje bo prestal
travmatično izkušnjo (Repič Slavič 2008, 91). Starši imajo to moč, da s svojim odzivom
pomagajo otroku povišati odpornost na notranje čustvene stiske.

2.1.2 Spolna zloraba v družini

Največjo težo nosijo otroci, ki jih je zlorabil starš (Finkelhor 1998, 104). Takšen otrok
ostane sam, saj doživi dvojno zlorabo. Prvič, doživi fizično zlorabo in drugič: oseba, ki
bi morala biti najbolj zaupanja vredna, izda in zlorabi njegovo zaupanje. Gre za
otrokovo podreditev na najbolj krut možen način, saj mu starša kot primarna skrbnika
ne omogočata varne navezanosti (Gostečnik 2008, 57).
Incestne zlorabe po navadi ne vključujejo toliko fizičnega nasilja kot spolne zlorabe
zunaj družine. Courtois (1996) ugotavlja, da je v družini prisotna bolj blaga oblika
fizičnega nasilja, kot npr. porivanje, potiskanje žrtve v kot ali ob posteljo. Pogosteje kot
fizično nasilje je prisotno psihično nasilje in izsiljevanje z grožnjami, ki zlorabljevalcu
zagotavljajo, da bo zloraba ostala skrivnost. Ta si največkrat otrokov molk zagotovi na
naslednje načine: grozi mu z razpadom družine, z odvzemom družini, ga sramoti in
krivi, grozi s samomorom ali da bo poškodoval njega, njegove družinske člane ali celo
hišne ljubljenčke (Repič Slavič 2008, 94).
Večina incestov se ne začne s silo, ampak pod pretvezo naklonjenosti, ljubezni, učenja,
igre oz. neke prijetne aktivnosti. Zlorabljajoči starš načrtno dela na čustveni
manipulaciji pod pretvezo vzpostavljanja tesnega odnosa. To je tudi glavni razlog, zakaj
otrok ostane tako zelo zaznamovan z zlorabo, ki se zgodi v družini. Preko tesnega
odnosa se namreč navezuje na zlorabljevalca na najbolj možen kruti način, ki pa mu je
razvojno nerazumljiv. Njegova psiha zaradi lojalnosti zlorabljevalcu oz. vloge, ki jo ima
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ta oseba v njegovem življenju, ne zmore predelati travmatične izkušnje. Če otrok ne
zmore sprejeti kontradiktornosti med vlogo te osebe in dejanja, ki mu ga je ta oseba
prizadejala, si lahko ustvari namišljeno podobo dobrih svojcev oz. staršev. »Takšen
napad ni zgolj napad na telo, ampak tudi in predvsem napad in zloraba žrtvine psihe«
(Repič Slavič 2008, 95). Otrok se trudi potlačiti misli, ki mu narekujejo, da nekaj ni v
redu, vendar intenzivnih čustev, ki se ob tem pojavljajo, ne zmore potlačiti. Nastopijo
vedenjske težave, težave z neobvladljivimi čustvenimi izbruhi ter splošna nezmožnost
ohraniti zbranost oz. zmožnost biti prisoten tukaj in zdaj. Gostečnik (2008, 64) opisuje
to kot izgubo nadzora nad svojimi impulzi in težkimi afekti ter posledično zaznavanje
sveta okrog sebe kot sovražnega in zastrašujočega.
Starš mora kot razvojno in psihično močnejša oseba v vlogi skrbnika prevzeti
odgovornost za reševanje nastale situacije in absolutno zaščititi telesno in duševno
integriteto otroka ter ga čim prej rešiti iz zlorabljajočega okolja. V nasprotnem primeru
otrok doživi še dodatno izdajstvo z njegove strani ali s strani ostalih družinskih članov,
ki ga niso primerno zaščitili. Otroci, ki dlje časa ostanejo v zlorabljajočem sistemu,
razvijejo nevarno navezanost (Gostečnik 2008, 62) in so potencialno kandidati za rablja
oz. za ponovno žrtev v kasnejših odnosih v odraslosti, kar se je pokazalo pri kar 80 %
zlorabljenih otrok (Chaffin 2006).
Brez pomoči odraslega se bolečina zlorabe zaklene v otrokov spomin in v njem živi
dalje, simptomi oz. posledice pa se bodo morda pokazali/e čez čas. Če starš ali skrbnik
zanika otrokovo pripoved, bo s tem zanikal tudi svojo realnost, zaradi česar bo o krivici,
ki se je otroku zgodila, prenevarno razmišljati, kaj šele govoriti naglas (Repič Slavič
2008, 102). (Ne)podpora zato odločilno vpliva tudi na sodni postopek, v katerem bo
otrok udeležen, v kolikor bo prišlo do sojenja. »Otroci pri razkritju pogosto zanikajo in
negirajo svoje doživljanje in pripoved, saj se bojijo izgube enega od staršev in se lahko
čutijo tudi eksistenčno ogrožene« (Šraj 2010, 62).

2.1.3 Travma in spomin

Med doživljanjem travme se »višji in zavestni deli možganov izključijo, med drugim
tudi tisti, ki skrbijo za govor, in tisti, ki pomagajo predelati dogodek v spomin«
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(Rozman 2015, 60). Van der Kolk (1994) trdi, da travma ovira eksplicitni (deklarativni)
spomin in z njim zavestni priklic izkušnje, ne pa tudi implicitnega (telesnega) spomina,
ki je v jedru spomin somatske narave ter pogojevan s čustvenimi odzivi. Ta dva različna
spominska sistema pod običajnimi pogoji delujeta harmonično, pod stresnimi pogoji pa
se povezava med obema prekine, informacije pa se shranjujejo samo v implicitnem
(telesnem) spominu (Kompan Erzar 2006, 126–128; Repič Slavič 2008, 225).
Tabela 2: Kategorije spomina (Rotschild 2000, 29):

Proces
Vrste informacij

Posredovanje

EKSPLICITNI SPOMIN

IMPLICITNI SPOMIN

Zavestni

nezavedni

kognitivne;
dejstva,
nameni, želje, izražene z
besedami, opisi delovanj
in postopkov
limbične Hipokampus

čustvene; naučene, telesne,
senzorične,
avtomatske
sposobnosti,
avtomatski
postopki
amigdala

strukture

okrog 3 let

Zrelost

od rojstva naprej

med Blokiran

Delovanje
travmatičnim

aktiviran

dogodkom

in/ali »flashbackom«
Jezik,

govor,

način z

izražanja

besedami,

s nebesedni

pripovedovanjem

Do motenj spomina pride zato, ker se okvari pot procesiranja spomina iz kratkoročnega
v dolgoročnega. Travmatski spomin tako ostane nepredelan in se od navadnega spomina
razlikuje po treh značilnostih (Rozman 2015, 62):


Travmatičnih dogodkov se žrtev ne more spomniti, ko bi to hotela.



Travmatski spomini se aktivirajo sami, ko žrtev tega ne pričakuje ali ne
želi; spomni se celega »filma« ali nepovezanih delcev. Aktivirajo jih
sprožilci – t. i. »flashbacki« (vonj, melodija, telesni občutek ali druga
senzacija).



Med spominjanjem se žrtev ne zaveda, da gre za preteklost, ampak
spomine podoživlja, kot da se dogajajo v tem trenutku oz. pade v stanje
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zavesti, kakršno je doživljala med zlorabo takrat, ko je bila otrok. Lahko
izgubi občutek za sedanji čas, resničnost, prostor.
Levine (1997) domneva, da vsaka izkušnja vsebuje različne elemente spomina. Popoln
spomin nekega dogodka zato vključuje priklic naslednjih petih elementov: senzacije –
vid, vonj, sluh, okus, dotik (ang. sensation); sliko (ang. image); vedenje (ang.
behaviour); afekt (ang. affect) in pomen (ang. meaning). Po t. i. modelu »SIBAM« (ang.
sensation, image, behaviour, affect, meaning) Levine domneva, da so ti elementi med
seboj nepovezani oz. disociirani, ko človek doživi velik stres. Šele, ko pride do
integracije vseh teh odcepljenih elementov, je možno kompleksno dojemanje oz.
spominjanje travmatičnega dogodka v celoti (Rotschild 2000).
Izguba spomina in z njim povezane amnezije (začasne ali trajne izgube spomina) oz.
regresije (nehoteni priklica spomina) so običajen pojav pri odraslih, ki so v otroštvu
doživeli spolno zlorabo (Briere in Conte 1993, 28; Williams 1994, 1173). Do amnezije
najpogosteje pride v družinskih zlorabah, saj otrok poskuša najti smisel v
zlorabljajočem odnosu s staršem, hkrati pa je od njega življenjsko odvisen (Scaer 2005).

2.2

Posledice spolne zlorabe in travme v otroštvu

Telo nikoli ne pozabi travme, saj ostane zaklenjena v telesnem spominu (Levine 1997).
Tudi ko se toleranca za doživljanje občutij, ki jih nosi v sebi, poviša do te mere, da
otrok vsebino predela in z njo dalje živi, to še ne pomeni, da se je travmatična izkušnja
izbrisala iz spomina (Profaca in Arambašić 2009, 54).
Neposredne posledice travme se kažejo ob akutni stresni situaciji, ko človeški
mehanizem aktivira odziv, ki mu omogoča boljšo prilagoditev na okoliščine. Ti odzivi
so naslednji (Bracha 2004, 680; Rozman 2015, 55; Van der Kolk 2005, 403):


Boj (ang. fight): čustvi jeze in besa; stisnjeni zobje; želja po udarjanju,
razbijanju, brcanju; grozeč pogled v očeh, pekoča bolečina v želodcu ipd.



Beg (ang. flight): čustvo strahu; nemir; mravljinčenje, otopelost v nogah;
plitvo dihanje; široko odprte oči; občutek ujetosti; povišanje splošnega
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vzburjenja organizma; povišanje stresnih hormonov; mobilizacija telesnih
sposobnosti, ki iščejo rešitev.


Otrplost (ang. freeze): občutek otrplosti, otopelosti, mrazenja in groze; telo
je težko in stežka zadržuje dih; močan srčni utrip; pozornost se zoži na
grozečo nevarnost; ustavi se delovanje notranjih organov, da je več
energije na voljo mišicam.



Odpoved (ang. tonic immobility): aktivacija patološkega obrambnega
mehanizma disociacije; otrplost preplavi telo, ki postane mlahavo in se
neha boriti; občutek, kot da se to dogaja nekomu drugemu oz. kot da žrtev
gleda na dogodek z druge perspektive ali od daleč oz. z višine; občutek
neresničnosti dogajanja.

Travmatske reakcije nastanejo kot avtomatska reakcija telesa, ko noben od naštetih
načinov ne pomaga pri odstranitvi od grozeče nevarnosti, kar Rozmanova (2015, 56)
opisuje kot premagan samoobrambni sistem. Telo shrani posamične komponente teh
reakcij, ki v spremenjeni ali pretirani obliki še vedno delujejo dolgo po tem, ko
nevarnost že mine. Razcepljenost teh občutij se lahko kaže v neprestani pripravljenosti
telesa na nevarnost ali tako, da oseba čuti intenzivno čustvo, pa se dogodka ne spominja
oz. obratno; spominja se dogodka, ne čuti pa ustreznega pripadajočega čustva. Študije
kažejo, da obstaja večja možnost, da bo travma disociirana in pozabljena, če se je
zgodila otroku (v primerjavi z odraslim človekom) in v primerih, ko je žrtev prisiljena v
molčečnost (McNally 2003).

2.2.1 Potravmatska stresna motnja

Včasih se zgodi, da simptomi sčasoma ne izzvenijo ali pa za nekaj časa izginejo in se
nato ponovno pojavijo. Oseba to doživlja, »kot da ne razume, da je travmatičnega
dogodka konec, temveč ga podoživlja znova in znova, kot da se dogaja v sedanjosti«
(Rozman 2015, 75). Takrat govorimo o potravmatski stresni motnji, ki se pojavlja v
obliki vsiljenih epizod doživljanja travme preko različnih čutil (vonja, vida, sluha,
okusa, dotika), vsiljivih »flashbackov« (v budnem stanju ali v obliki nočnih mor ali
sanj) (Cvetek 2004, 22–23; Repič Slavič 2008, 53–54).
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Travmatično izkušnjo potravmatske stresne motnje (PTSD – Post Traumatic Stress
Disorder) opredeljuje peta izdaja diagnostičniega priročnika duševnih motenj
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V). Priročnik navaja
prisotnost enega ali več simptomov, ki so se pojavili po travmatičnem dogodku:
neprostovoljni in vsiljivi spomini; nočne more, ki so vsebinsko ali afektivno povezane s
stresnim dogodkom; disociativne reakcije (npr. »flashbacki«); silovit ali podaljšan stres,
ki je sledil travmatičnemu dogodku; izogibanje spominjanju stresnega dogodka ali
čustvom, ki spominjajo na dogodek ali pogovoru o tej temi. Motnja povzroči klinično
viden stres v socialni, vedenjski ali drugi vrsti funkcioniranja (American Psychiatric
Association 2013, 271–272). Potravmatska stresna motnja je opredeljena kot anksiozna
motnja s tremi skupinami simptomov: 1) ponovno doživljanje, 2) izogibanje in 3)
hipervzburjenost, ki trajajo vsaj en mesec po travmatičnem dogodku. »Travmatično
izkušnjo je doživel posameznik, ki je bil priča ali je bil soočen z dogodkom ali dogodki,
ki so vključevali dejansko ali grozečo smrt ali resno poškodbo ali pa grožnjo telesni
integriteti sebe ali drugih.« (Cvetek 2009, 13).
Tudi spolna zloraba po priročniku DSM-V sodi med travmatične izkušnje, ki ključno
vplivajo na delovanje otroka, izgradnjo njegovih pričakovanj o svetu ter o varnosti v
odnosih z drugimi, kakor tudi na izgradnjo občutka osebne integritete (Profaca in
Arambašić 2009, 53). Nehotene spolne izkušnje, ki so razvojno neprilagojene starosti in
sicer ne vključujejo dejanske ali grozeče smrti, poškodbe ali grožnje telesni integriteti,
prav tako sodijo pod definicijo travmatične izkušnje DSM-V (American Psychiatric
Association 2013, 274), saj imajo enake ogrožajoče posledice.
Pri otrocih namesto navajanja kriterijev za potravmatsko stresno motnjo pogosto
uporabljamo termin travmatični stresni odziv (Yule, 2001). Neposredno po travmatskem
doživetju se lahko začnejo pojavljati simptomi kot spremembe v vedenju in čustvovanju
ali razmišljanju otroka. Scheeringa s sodelavci (1995) je razvil merila za
diagnosticiranje potravmatske stresne motnje oz. travmatičnega stresnega odzivanja pri
zelo mladih otrocih. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (2013,
272–274) navaja za otroke, stare 6 let in manj, vrsto simptomov, značilnih za
potravmatsko motnjo pri otrocih. Cvetek (2009, 43) povzema, da se podoživljanje kaže
v naslednjih oblikah:


podoživljanje med igro,
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ponovno uprizarjanje travme,



ponavljajoče se spominjanje dogodka,



prebliski (t. i. »flashbacki«) in misli vsiljivke,



zožitev igralne dejavnosti,



povečana razdražljivost in jeza,



socialen umik,



zamrznitev, otopelost,



stiska ob izpostavitvi mislim, lokacijam in ljudem, ki spominjajo na
travmo,



povečano

vzburjenje

(nočne

more,

prebujanje,

manjša

zbranost,

hipersenzibilnost, pretirano odzivanje na alarme, pretirana budnost),


disociacija,



izguba prej doseženih socialnih veščin.

Reakcije so lahko neposredne ali posredne; lahko se pojavijo sočasno ali po
travmatičnem doživetju z možnostjo zamika nekaj tednov ali mesecev. Vsi otroci ne
razvijejo travmatičnih stresnih odzivov, ki vodijo v potravmatsko stresno motnjo. Perry
(2001) navaja tri dejavnike tveganja, ki povečujejo moč ali trajanje akutnega stresnega
odziva:


lastnosti otroka (spol; starost; prejšnje izkušnje travmatičnih dogodkov;
možnost duhovnega ali verskega zatočišča; možnost deljenja izkušnje z
drugimi; genetska predispozicija oz. prej obstoječa psihična motnja);



lastnosti dogodka (bodisi enkraten, bodisi ponavljajoči se dogodek;
spremljajoča fizična poškodba otroka; dogodek uniči odnose; storilec je
član družine);



lastnosti družinskega/socialnega sistema (travma neposredno vpliva na
skrbnike; anksioznost v primarnih skrbnikih; grožnja obstaja še naprej in
moti družino; kaotična družina; fizična izolacija; odsotni skrbniki;
skrbniki, ki ne zaščitijo otroka).

Poleg potravmatske stresne motnje lahko destruktivno na otrokov razvoj vplivajo tudi
druge in bolj dolgotrajne posledice.
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2.2.2 Posledice v telesnem razvoju

Težko je napovedati, kakšne posledice lahko po spolni zlorabi pričakujemo v telesnem
razvoju otroka, saj nekateri otroci zaradi številnih zaščitnih dejavnikov lažje predelajo
travmatično izkušnjo kot drugi, ki gredo čez njo zelo težko. V splošnem pa raziskave
kažejo, da ima zloraba, ne glede na spol ali narodnost otrok, veliko negativnih posledic
za njihovo zdravje. Golding (1999, 193) navaja, da so odrasli, ki so bili zlorabljeni kot
otroci, 1,63-krat bolj izpostavljeni zdravstvenim dejavnikom tveganja.
Jelić Tuščić s sodelavci (2012, 26) ugotavlja, da stres v kombinaciji s spolno zlorabo v
zgodnjih letih vpliva na funkcionalnost imunskega sistema in povečuje njegovo
ranljivost oz. dovzetnost za razne zdravstvene težave. Pogoste so gastro-intestinalne
težave, respiratorne težave in težave z dihanjem, nevrološke težave, glavoboli, bolečine
v trebuhu, težave z uriniranjem in razne infekcije ter ginekološka vnetja (Repič Slavič
2008, 38–39; Thakkar in McCanne 2000, 210). Romans in drugi (2002) dodajajo na ta
seznam še težave s srcem in z astmo ter izrazito boleč predmenstrualni sindrom pri
dekletih.
Posamezniki, izpostavljeni zlorabi v otroštvu, so nevrobiološko ranljivejši celo za
manjše stresne dogodke v odraslosti, zaradi česar so bolj nagnjeni k razvoju
razpoloženjskih in anksioznih motenj ali druge psihopatologije (Heim in Nemeroff
2001, 1023). Raziskave možganske anatomije so primerjale poškodbe možganov
zlorabljenih otrok v primerjavi z možgani otrok, ki niso doživeli zlorabe. Pokazale so
splošno manjšo velikost možganov, zmanjšano zorenje leve polovice možganov (De
Bellis idr. 1999, 1271), manjšo aktivnost prefrontalnega korteksa ter manjši hipokampus
v rangu od 8 do 26 % (Nutt in Malizia 2004).

2.2.3 Posledice v vedenjskem razvoju

Večina zlorabljenih kasneje v življenju niti ne pomisli, da je njihovo vedenje povezano
s spolno zlorabo. Pretekla travmatična izkušnja se lahko kaže na različne načine. Tako
se na primer v spolnosti lahko kaže v obliki izrazite nagnjenosti k spolnosti ali
nezmožnosti razlikovanja med spolnimi in čustvenimi relacijami (seksualizacija
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odnosa). Lahko pa pomeni tudi zmedo glede spolne identitete oz. spolne usmerjenosti, v
skrajnih primerih tudi obliko promiskuitetnega vedenja oz. prostitucije (Buljan Flander
in Ćosić 2003, 123). Spolna hipervzburjenost se lahko kaže še kot prekomerno spolno
zapeljevanje vrstnikov in odraslih oz. v obliki kompulzivnega masturbiranja. Lahko pa
se, nasprotno, manifestira v obliki spolne inhibicije, kar pomeni fobično izogibanje
osebam nasprotnega spola oz. fobično izogibanje dogodkom, povezanih s spolnostjo;
lahko se kaže v obliki spolne disfunkcije; motnje pri izbiri partnerja in motnje v spolnih
vlogah (Šraj 2010, 51).
V raziskavah se je pokazalo, da so mladostniki, ki so bili zlorabljeni kot otroci, pokazali
več prevalence za delikventno in avtodestruktivno vedenje, razvoj zasvojenosti z drogo,
alkoholom in nasiljem, kakor tudi več prevalence za samomorilnost in motnje hranjenja
(Buljan Flander in Ćosić 2003, 123; Jelić Tušćić idr. 2005, 29; Repič Slavič 2008, 35).
Ena najpomembnejših in najbolj zaskrbljujočih posledic pri spolni zlorabi je povečano
tveganje nadaljnje viktimizacije, saj imajo žrtve spolnih zlorab večjo prevalenco, da
bodo kasneje v življenju ponovno bodisi v vlogi zlorabljevalca, bodisi v vlogi rablja –
oboje v obliki nezavednega zatekanja v odvisne in zlorabljajoče odnose (Fortier idr.
2009, 316). Podobno navaja Russellova (1996), ki je v svoji raziskavi ugotovila, da je
bilo med žrtvami posilstva ali poskusa posilstva 65 % žensk, ki so bile v otroštvu spolno
zlorabljene in 36 % žensk, ki niso imele zgodovine spolne zlorabe.

2.2.4 Posledice v psihosocialnem razvoju

Že Bowlby (1973) je poudarjal, da travmatično doživetje v otroku spremeni njegovo
notranjo sliko o svetu, o sebi in drugih ter pričakovanja o prihodnosti, ki imajo velik
vpliv na sedanje in bodoče vedenje.
Pri zlorabljenih otrocih se kaže, da težje vzpostavljajo in ohranjajo socialne vezi z
vrstniki, kar se kaže še posebej v obdobju mladostništva (Buljan Flander in Ćosić 2003,
123). To lahko povezujemo z nizko samopodobo in z mislimi vsiljivkami, ki jim dajo
misliti, da niso dovolj dobri ali da ne bodo sprejeti v družbi. V nekaterih primerih se pri
zlorabljenih otrocih kaže več agresije ter manj empatije in prosocialnega obnašanja,
zaradi česar so pogosto izključeni iz družbe (Lopez in Heffer 1998, 184–185).
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Strah in anksioznost se kar dvakrat pogosteje pojavljata pri ženskah, ki so bile v
otroštvu žrtve spolne zlorabe kot pa pri ženskah, ki te izkušnje niso imele (Browne in
Finkelhor 1986). Občutek nemoči in strahu se pogosto stopnjujeta v depresijo, ki je
pogosto prisotna tudi po več mesecev (Buljan Flander in Ćosić 2003, 123; Freshwater
idr. 2001; Rodgers idr. 2003).
Močno prisoten je občutek sramu in krivde, ki ju zlorabljeni otroci občutijo zaradi
prepričanja, da so pri dejanju sodelovali, kar jim pogosto vzbuja prezir do samih sebe in
občutek, da so »blago z napako« (Buljan Flander in Ćosić 2003, 123). Potrebno je
razumeti, da tukaj ne gre za avtentičen sram otroka, temveč sram kot čustvo, ki ga je
zlorabljevalec odložil na žrtev in v prvi vrsti pripada njemu samemu. Otroci, ki uspejo
prej integrirati v svoji psihi, da sram in krivda pripadata zlorabljevalcu, si uspejo sami
zvišati samopodobo in kasneje uživajo boljšo kvaliteto življenja (Lev-Wiesel 2000).
Rodgers in drugi (2003) so ugotovili tudi, da so bili pri osebah z zgodovino spolne
zlorabe v 69 % prisotni panični napadi, ki so se kazali v obliki težav z dihanjem,
pospešenega bitja srca, potenja, tresenja, potrebi po begu ali zamrznitvi, v obliki izgube
samonadzora v povezavi s strahom pred izgubo zavesti. Pogosti so tudi panični napadi,
ki se sprožijo v obliki nezavednih misli, t. i. misli vsiljivk oz. »flashbackov«, ki jih
lahko sproži eno samo dejanje, vonj oz. dotik, ki spominja na originalno spolno zlorabo
(Repič Slavič 2008, 40).
Vse posledice, ki se pojavijo pri žrtvah, je potrebno razlagati v luči preživetja. Namreč,
žrtvam se ni potrebno sramovati posledic, saj so takšno in drugačno vedenje, mišljenje
ali psihosomatiko potrebovali, da so lahko preživeli. »Ta način preživetja je nekaj, kar
je bilo v dani situaciji, polni bolečine, najboljša možna rešitev.« (Repič Slavič 2008,
35).

2.2.5 Dejavniki, ki vplivajo na doživljanje posledic

Repič Slavičeva (2008, 35–37) povzema raziskave, ki kažejo, kateri dejavniki najbolj
vplivajo na moč doživljanja posledic spolne zlorabe (Corby 2006; Pierce in Pierce
1985; Russell 1986):
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Starost otroka: Nekateri raziskovalci navajajo, da so posledice hujše za
tiste, ki se jim je zloraba zgodila v puberteti, kot za tiste, ki se jim je prej
(Gomes-Schwartz idr. 1990), medtem ko drugi navajajo nasprotno, da so
posledice hujše, če je otrok ob nastopu zlorabe mlajši (Adams-Tucker
1981). Število posledic bi se naj povečevalo s starostjo (po 7. letu starosti
oz. v začetku pubertete), kar bi lahko nakazovalo, da adolescenti kažejo
več simptomov potravmatske stresne motnje, ki pa se je sicer zgodila
večinoma v obdobju otroštva (Wolfe idr. 1994, 46–47; Shannon idr. 1994,
90-92).



Spol otroka: Pri zlorabljanju fantov bi naj bilo pogosteje prisotno telesno
nasilje, medtem ko so deklice pogosteje zlorabljene s strani ožjih
družinskih članov, najpogosteje očetov, kar pomeni izdajo s strani osebe,
ki bi morala biti najbolj vredna zaupanja in v tem smislu prej čustveno
nasilje.



Stopnja resnosti zlorabe: Povezana je z več negativnimi in škodljivimi
posledicami pri otroku, zato je bolj nujno upoštevati zaznave in občutja
žrtve kot pa zgolj objektivne merske instrumente, ki ugotavljajo resnost
posledic (Beitchmann idr. 1992). Če so prisotni še fizično nasilje,
poškodbe, grožnje, ustrahovanje in čustvena manipulacija, bo razrešitev
zlorabe težja (Hrovat, Čobec in Strle 2016, 12–13).



Odnos z osebo, ki je spolno zlorabljala: Posledice so hujše, če je zlorabil
starš, ožji družinski član ali oseba, ki ji je otrok zaupal, kot pa v primeru,
da je storilec tujec (Hrovat, Čobec in Strle 2016, 12; Repič 2008, 36).



Dejstvo, ali je otrok o zlorabi komu povedal in če je, kakšen je bil odziv te
osebe: Če je ta oseba dvomila, ignorirala, sramotila ali obtoževala otroka,
potem lahko žrtev doživlja bolj grozljive posledice (Gomes-Schwartz idr.
1990). Beitchmann in sodelavci (1992) dodajajo pomen podpore in
dejstvo, kako pomembno je verjeti žrtvi, še posebej, če se je zloraba
zgodila znotraj družine. Elwell in Ephloss (1987) dodajata, kako zelo
pomembna je vloga strokovnih služb, ki sodelujejo pri razkritju
(kriminalisti, Centri za socialno delo, sodni izvedenci, terapevti in
strokovni delavci, ki nudijo psihosocialno pomoč).
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Prisotnost nasilja in groženj: Tisti, ki doživijo zraven spolne zlorabe še
telesno nasilje ali grožnje, trpijo povečini tako za kratkoročnimi kot
dolgoročnimi posledicami (Russell 1986).



Trajanje spolne zlorabe: Dolgoročne posledice so toliko hujše, kolikor
dolgo traja spolna zloraba (Hrovat, Čobec in Strle 2016, 12). V primerih,
ko je prisotno še nasilje, pa je dovolj že samo enkratna ponovitev zlorabe,
da so posledice hujše in dlje trajajoče (Beitchmann idr. 1992).



Dejstvo, kakšne izkušnje je imel otrok v nekem odnosu: Če se je počutil
varno in sprejeto, bo doživljal posledice manj tragično, kot če je zavedno
trpel (Repič Slavič 2008, 37).

2.3

Ponavljanje in razreševanje travme v odraslosti

2.3.1 Transgeneracijski prenos travme

Posledice travme spolne zlorabe se lahko prenesejo tudi na naslednje generacije
(Howell 2002), lahko pa se preko čutenj matere prenesejo celo na otroka, ki se še sploh
ni rodil, ko se je zloraba zgodila (Catherall 2004). Raziskave (Collin-Vezina 2003)
kažejo, da je bila polovica mater, katerih otroci so bili zlorabljeni, tudi sama žrtev
spolne zlorabe.
Gostečnik (2004) govori o prenosu travme spolne zlorabe na naslednjo generacijo
bodisi kot o telesnemu zlorabljajočemu dejanju bodisi kot netelesnemu dejanju v obliki
nepredelanih afektov (gnus, sram in jeza), ki se preko prenosa čutenj oz. mehanizma
projekcijsko-introjekcijske identifikacije vertikalno prenese z zlorabljenega starša na
otroka. Četudi se bo tak starš zavestno trudil na vse pretege zavarovati svojega otroka,
obstaja veliko večja možnost, da bo tudi otrok žrtev spolne zlorabe. Travma se namreč
prenese s starša na otroka v obliki nepredelanih afektov (čustev), če starš ni predelal
lastne zlorabe. Millerjeva (2005) navaja, da se zloraba iz otroštva pri odraslem razrešuje
(in s tem prenaša) na dva načina: 1) odrasli, ki je bil spolno zlorabljen v otroštvu, svoja
nepriznana občutja prenaša naprej na naslednjo generacijo ali pa 2) njegovo telo utrpi
razne fizične posledice, kar se kaže v psihosomatiki in kroničnih boleznih.
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Raziskave povzemajo še, da je razlog za prenašanje travme v naslednje generacije tudi
ta, da imajo spolno zlorabljene matere več težav z izražanjem naklonjenosti do otrok,
več ambivalentnih čustev do njih ali pa čutijo strah, da bodo tudi njihovi otroci postali
žrtve (Cross 2001), v skrajnih primerih pa nadaljujejo grobosti in nasilje, ki so jih same
doživele v preteklosti (Courtois 1996).
Iz vsega navedenega izhaja, da starši, ki so sami doživeli spolno zlorabo, doživljajo več
stresa v vlogi starša, lahko pa se zgodi tudi, da opravljajo svojo starševsko vlogo manj
funkcionalno. Travme, ki se ne razrešijo do konca, kumulativno delujejo na duševnost
otroka, ker se njihovi učinki seštevajo (Rozman 2015, 123). Zato je izjemno
pomembno, da se travma predela v generaciji, v kateri je nastala, da se ne bi
kompulzivno ponavljala in prenašala naprej na naslednje rodove.

2.3.2 Ponavljanje vzorcev

Posameznik vedno znova išče in na novo ustvarja globoko ukoreninjene afektivne
odnose z namenom, da bi tokrat končno doživel razrešitev in odrešenje (Gostečnik
2005, 14). Razrešitev je lahko zelo težka, saj posameznika poganja močan obrambni
mehanizem, ki obljublja zvestobo dobro poznanim afektom (sramu, gnusu), poleg tega
pa tudi pripadnost staremu vzdušju, pa četudi to pomeni ponavljanje patoloških in
travmatičnih vzorcev. Žrtev lahko paradoksalno prav na podlagi nekdanjega
zlorabljajočega odnosa, »ki ji je bil kruto vsiljen, v novih situacijah nezavedno išče
zlorabo oziroma njej podobne situacije in ljudi, ki jo bodo ponovno zlorabili.«
(Gostečnik 2005, 18).
Repič Slavičeva (2008, 123) opisuje, da je ponavljanje pretekle travme preko vseh
možnih simptomov za travmirane ljudi prisila. Četudi se zavestno trudijo potlačiti
zlorabo, v psihi ostaja nezavedna potreba po ozaveščanju potlačenih spominov, zaradi
česar se razcepljene izkušnje pojavljajo v novi situaciji na nov način.
To psihobiološko prisilo lahko pojasnimo s tem, zakaj se nekateri zlorabljeni vedno
znova zatekajo v zlorabljajoče odnose ali se izpostavljajo krajem, situacijam in
vzdušjem, kjer jih lahko ponovno doleti zloraba. Iskanje že dobro znanih zlorabljajočih
odnosov je podobno biološkemu ugodju in sproščanju hormonov endorfinov, ki delujejo

61

na telo pomirjujoče in sproščujoče, ko je telo zasvojeno z alkoholom in drogami (Van
der Kolk 1996). Za prekinitev ponavljanja starih vzorcev je zato nujno potrebna
čimprejšnja psihobiološka razrešitev travme. Ko se to zgodi, posameznika več ne
privlačijo nove situacije z enakim, patološkim vzdušjem v odnosu, temveč nasprotno: te
ga začnejo odbijati, saj za njegovo psiho po razrešitvi (končno) pomenijo rdeč alarm.

2.4

Stres in travma pri starših travmiranih otrok

2.4.1 Sekundarna travma

Osebe, ki so pogosto prisotne v življenju travmiranega, lahko tudi same doživijo
potencialno travmo, ki se na njih prenaša preko čutenj in afektov travmiranega (Repič
Slavič 2008, 108). Sobivanje s travmiranim vpliva tudi na ostale družinske člane, ki
lahko doživijo sekundarni travmatični stres (STS) in njemu podobne simptome: jezo ob
dogodku; nemoč, da ne morejo pomagati; izdajo in krivdo. Figley (1983, 88) opisuje
štiri načine, na katere lahko travma vpliva na ostale družinske člane: 1) sočasno, 2)
posredno (ko ostali družinski člani izvedo, kaj se je zgodilo), 3) preko sekundarnega
stresa (travmatični stres ''okuži'' ostale družinske člane, ko so v stiku s travmiranim) in
4) preko intrafamiliarne travme (družinski člani so travmirani s strani drugega
družinskega člana – npr. incest).
Remer (2004) polemizira, da se sekundarno travmiranim ne namenja dovolj pozornosti
kot potrebam primarno travmiranih. Sočasno se pri njih ne prepoznavajo problemi, kot
se prepoznavajo pri žrtvah zlorabe, saj se svojci štejejo za nekoga, ki zagotavlja pomoč
in zaščito primarni žrtvi, ki pa je bolj potrebna pomoči. To seveda drži, vendar pa Repič
Slavičeva (2008, 109) poudarja tudi pomen pomoči sekundarnim žrtvam, saj ko le-te
lažje razumejo pomen lastne vpletenosti v izkušnjo, bolje razumejo proces zdravljenja
primarne žrtve.

2.4.2 Doživljanje staršev pri zaznavanju otrokove retravmatizacije

Spolna zloraba otroka je za starša lahko zelo stresna in destruktivna izkušnja, zato ni
presenetljivo, da sočasno tudi starši doživljajo številne simptome in globoko stisko
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(Davies 1995; Kelley 1990). Čeprav je bilo doživljanje staršev v literaturi in
raziskovanju dolgo spregledano, se je v novejših raziskavah pokazalo, da tudi starši
doživljajo pomembno povišano raven stresa, ki se lahko kaže kot: zmanjšanje
prihodkov, izguba zaposlitve, zmanjšanje ali izguba odnosov s prijatelji in drugimi
pomembnimi osebami ter odvisnost od različnih državnih programov, ki nudijo
psihosocialno pomoč (Massat in Lundy 1998).
Raziskave so pokazale, da se pri starših sočasno z otroci lahko kažejo simptomi
potravmatske stresne motnje še dve leti po otrokovem razkritju zlorabe (Kelley 1990) in
da so starši, katerih otroci pričajo na sodišču, še posebej nagnjeni k temu, da razvijejo
bodisi obrambni mehanizem izogibanja, bodisi vsiljive misli in hipervzburjenost pri
odzivanju (Burgess idr. 1990) ali pa celo depresijo (Lewin in Bergin 2001). Še posebej
se ti simptomi po raziskavah sodeč kažejo bolj pri materah kot očetih spolno
zlorabljenih otrok (Deblinger 1993; Manion idr. 1996).
Ker teoretični in empirični izsledki nakazujejo na to, da je podpora starša oz. svojca
eden najpomembnejših zaščitnih dejavnikov pri otrokovem duševnem zdravju in
njegovi čustveni oz. vedenjski prilagoditvi, ne čudi dejstvo, da bi bilo potrebno
psihosocialno pomoč nuditi tudi staršem oz. jim omogočati vključevanje v razne
kurativne programe. Elliot in Carnes (2001, 324) po pregledu raziskav ugotavljata, da so
starši po sodnih postopkih poročali o pomanjkanju pomoči in podpore s strani policije,
osebja s sodišča, psihologov, socialnih delavcev in svetovalcev za psihosocialno pomoč,
zaradi česar so posledično razvili manj prilagoditvenih strategij spopadanja s stresom
oz. so lahko v manjši meri pomagali svojim otrokom z izkušnjo spolne zlorabe
(Rheingold idr. 2013, 568).
Carnes in Leslie (2000) opisujeta kot obetaven večdimenzionalen preventivni program,
ki starše spremlja vse od začetka do konca sodnega postopka oz. po potrebi tako dolgo,
dokler podporo potrebuje, s sočasno možnostjo sočasne terapevtske obravnave otroka.
Takšna psihosocialna oz. terapevtska pomoč že med postopkom omogoča staršu, da se
spozna s potekom postopka, nauči strategij spopadanja z lastnim stresom, pomaga
otroku, hkrati pa je to morda edina čustvena podpora, ki jo starš dobi tekom te težke
preizkušnje.
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Allagia idr. (1999) opisujejo podoben program z možnostjo vključitve prostovoljcev –
staršev z izkušnjo spolne zlorabe otroka, ki sodelujejo v procesu zdravljenja staršev, ki
so trenutno v rehabilitacijskem procesu predelovanja spolne zlorabe otroka. Prednost
vključevanja staršev v preventivno ali kurativno psihosocialno oz. terapevtsko pomoč
je, da imajo možnost razbremeniti sebe oz. da vsaj odložijo del bremena, ki ga nosijo s
seboj, nekje drugje. V veliko pomoč je lahko tako skupinska kot individualna
psihoterapija, kakor tudi pogovor s starši z isto izkušnjo.

2.4.3 Potravmatska rast pri starših in otrocih

Raziskave poročajo o visokih stopnjah potravmatske rasti po mnogih zelo travmatičnih
dogodkih, vključujoč spolno zlorabo (Park in Helgeson 2006, 791). Za rast štejemo vse,
kar bi lahko prineslo s stresom povezano osebnostno rast, odpornost, prožnost in
potravmatsko rast (Cvetek 2009, 339).
Potravmatska rast prinaša zavedanje o neki obliki koristi travmatične izkušnje
(Woodward in Joseph 2003, 268), ki se lahko stopnjuje v bolj pozitiven izid travme
(Fazio in Fazio 2005, 235). Fazio in Fazio (2003, 233–246) na podlagi dolgoletnega
raziskovanja opisujeta model OTHERS(S) (ang. optimism, true meaning, humor,
emotional inteligence, resilience, spirituality, self-confidence, and others), v katerem
podrobneje navajata naslednje dejavnike, ki lahko ljudi s travmatično izkušnjo
motivirajo k potravmatski rasti:


dati primarni ali sekundarni žrtvi upanje oz. optimizem (npr. »Kako ste po
tej izkušnji postali močnejši?«),



dati izkušnji resnični pomen oz. smisel (npr. »Kako bi opisali, da ste zrastli
po tej izkušnji?«),



čim večja implementacija smeha in humorja v vsakdanje življenje (npr.
»Kaj vas resnično nasmeji?«, »Kaj vas v zvezi s to osebo/otrokom,
nasmeji?«),



delo na čustveni inteligenci in osebnostni rasti (npr.: »Katero je bilo
najmočnejše čustvo, ki ste ga izkusili v zvezi z ____?«, »Kdo so ljudje, s
katerimi najlažje delite svoje občutke?«),
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delo na osebni čvrstosti oz. odpornosti (npr.: »Kakšne druge težke čase ste
preživeli?«, »Kako ste se soočili z njimi?«),



duhovnost oz. vera (npr.: »Kako najdete notranji mir?«, »Kaj vam pomeni
duhovnost?«),



samozavest oz. samozaupanje (npr.: »Ali ste pridobili kaj samozaupanja
vase po vsem, kar se je zgodilo?«) in



odnos z drugimi (npr.: »Kako lahko uporabite svojo zgodbo, da bi
pomagali drugim?«).

Oseba integrira travmatsko izkušnjo v celoti takrat, ko doživi spremembe v zaznavanju
sebe. Cvetek (2009, 341) povzema, da se to zgodi v obliki treh elementov:


ko oseba preimenuje sebe iz žrtve v preživelega in začne dojemati, da
imajo preživeli poseben status in moč;



občutek povečanega zaupanja vase v smislu: »Če sem preživel to, lahko
preživim karkoli.«;



občutek lastne ranljivosti v smislu zavedanja glede umrljivosti,
dragocenosti in krhkosti življenja.

Vse troje lahko motivira osebo pri postavljanju življenjskih prioritet in izboljšanju
medosebnih odnosov (Shakespeare-Finch in Armstrong 2010, 16). Tudi medosebni
odnosi so namreč lahko velik dejavnik, ki promovira potravmatsko rast, saj je rast
hitrejša, če ima preživeli nekoga, ki se mu lahko zaupa in od kogar dobiva podporo.
Končno pa potravmatsko rast pospešuje tudi sprememba nazorov, življenjskih vrednot
in na splošno cenjenje življenja, ki nudi drugo priložnost ob okrevanju po neposrednem
ali posrednem doživljanju travmatične izkušnje. Ne glede na to, če so pozitivne
spremembe, ki jih spodbujajo pozitivna čustva, bolj odraz dojemanja kot pa dejanske
realnosti, so prav tako pomembno povezane z manj stresa in so kot takšne pomemben
dejavnik, ki doprinaša k potravmatski rasti (Fredrickson 2000).

2.4.4 Pomen duhovnosti pri potravmatski rasti
»Gospod je pravičen na vseh svojih poteh, dobrotljiv v vseh svojih delih. Gospod je
blizu vsem, ki ga kličejo, vsem, ki ga kličejo v zvestobi« (Ps 145, 8-9).
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Kot navajajo literatura in raziskave, se potravmatska rast pozitivno povezuje z
duhovnostjo, saj jo le-ta pospešuje. Posamezniku, ki je preživel spolno zlorabo ali
njegovemu bližnjemu, ki mu med okrevanjem stoji ob strani, lahko orientacija k veri,
Bogu oz. »presežnemu« povrne vero v boljši jutri.
Literatura kaže, da se je pri osebah, zlorabljenih v otroštvu, ki so med okrevanjem po
zlorabi prakticirale kakršnokoli duhovnost, religijo oz. vero v Višjo silo, pokazala
hitrejša potravmatska rast in razvoj novih osebnostnih kvalitet, kot sta odpuščanje in
splošna dobrohotna drža (Barnes in Brown 2010). Raziskava Walkerja s sodelavci
(2010) je pokazala, da so otroci, ki so verovali že pred dogodkom fizične ali spolne
zlorabe, bili zmožni ohraniti svojo vero ali jo celo okrepiti. Verovanje oz. krepitev
verskih in duhovnih prepričanj pozitivno vpliva na preživele in njihove svojce pri
iskanju novega smisla v življenju (Enright in Fitzgibbons 2000), daje boljši občutek
glede lastne vrednosti oz. omogoča bolj optimalno soočanje s stresnimi situacijami
(Murray-Swank in Pargament 2014, 201).
Prav dimenzija »presežnega« je tista, ki preživelemu lahko vrača nazaj dostojanstvo,
odvzeto v zlorabi in mu daje ponoven občutek, da je vreden odrešenja ter s tem bolj
kakovostnega življenja. Gledajoč s teološke perspektive omogoča notranji stik z Bogom
oz. Višjo silo pospešeno duhovno okrevanje, možnost ponovnega upanja ter novo
izkustvo doživljanja sebe kot individuuma oz. sebe v odnosu z drugimi.
Človek v svojem bistvu hrepeni po presežnem oz. sakralnem, saj je njegova temeljna
potreba biti povezan oz. biti v odnosu, tako na horizontalni, kakor na vertikalni ravni
(Gostečnik 2005, 245-251). Gledano z duhovne plati, ima človek prav v dualnem
odnosu moč izkusiti brezpogojnost, vrednost, občutek ljubljenosti ter lastne
dragocenosti oz. neponovljivosti. Ker spolna zloraba pomeni vdor v človekovo telo kot
najbolj sakralen prostor, je potrebno upoštevati, da lahko ta boleča izkušnja v
psihološkem in duhovnem smislu posamezniku posreduje občutke neprimernosti,
zavrženosti in slabše mnenje o lastni vrednosti (Jerebic in Jerebic 2012, 307). Prav zato
je duhovna dimenzija znatnega pomena, saj odnos z Bogom preživelemu ali njegovemu
svojcu lahko podari ponoven občutek varnosti in vrednosti, predvsem pa se lahko v tem
odnosu nadeja novega upanja.
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V kontekstu vloge duhovnosti oz. vere pri potravmatski rasti ne govorimo o »lažni
presežnosti«, t. j. izkrivljeni duhovnosti, pri kateri posameznik popačeno doživlja
duhovnost oz. Boga. Bradshaw (2009, 68-74) opisuje dve smeri, v kateri se pri tem
lahko nagiba posameznik. Lahko se zateka bodisi v grandioznost, perfekcionizem,
obsesivna kompulzivna vedenja in pretirane obrambne mehanizme. Lahko pa ubere
drugo skrajnost - oblikovanje izrazito slabe samopodobe, krivde, občutke brezupa,
utapljanje v nemoč in prevzema izrazito žrtveniško vlogo, saj se počuti »nekaj manj
kakor človek«. V slednjem primeru posameznik zlorabe ne predela dovolj, da bi
ozavestil, da se mu je v življenju zgodila krivica, temveč namesto tega s seboj nosi
krivdo kot križ oz. kazen namesto drugega. Lažno presežnost, ki namesto približanja
Bogu oz. Višjemu, posameznika pravzaprav odvrača od Boga, predstavljajo tudi razne
oblike fanatizma ali oblike religioznosti in duhovnosti, ki se pretirano ali v glavnem
osredotočajo predvsem na eksternalije, t. j. na poudarjanje zunanjih obredov, zunanjega
čaščenja podob in ponavljanje molitvenih obrazcev kot sredstva za odrešenje.
Povzamemo lahko, da zmožnost odpiranja Bogu oz. Višji sili za preživelega predstavlja
veliko prednost, saj pospešuje njegovo potravmatsko rast po travmatičnem dogodku.
Prinaša opolnomočenje in dovoljenje, s katerim se preživeli v procesu okrevanja dovoli
izročiti neki Višji sili, ki mu bo na tej poti pomagala. Gre za pristen občutek, ki prinaša
spoznanje, da odrešenja ni moč najti v zunanjih stvareh, materialnih dobrinah ali veri v
obliki eksternalij, temveč z obračanjem k sebi – svojemu notranjemu jazu in iskanju
lastnih (iz)virov moči. Pri tem posameznik črpa moč in podporo iz osebnega in
pristnega odnosa z Bogom, s katerim je povezan, z njim sodeluje in tudi iz širše
perspektive vrednoti ter predeluje svojo (travmatično) izkušnjo (Swidler 2010, 141).
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3.

RAZISKOVALNI PROBLEM IN RAZISKOVALNA

METODOLOGIJA

3.1

Raziskovalni problem in cilj raziskave

Pri preiskovanju spolnih zlorab mladoletnih oseb na sodišču je ključna hitrost postopka
in takojšnje ukrepanje, predvsem pa postopanje v skladu z »otroku prijaznim« (ang.
child friendly) postopkom. Ob uveljavitvi »otrokom prijaznega pravosodja« nekaterih
evropskih držav je bilo dokazano, da takšni postopki ščitijo dobrobit otroka in s tem
zmanjšujejo možnost retravmatizacije. Ob pregledu raziskav s tega področja v Sloveniji
smo zasledili raziskavo Frangeževe (Frangež 2012, 71), ki ugotavlja, da je travmatično
izkušnjo spolne zlorabe pri otroku v predkazenskem in kazenskem postopku zaradi
skritih znakov pogosto sicer težko prepoznati, a se je po podrobnejši analizi primerov
pokazalo, da se v ozadju otroka skriva veliko psiholoških in socialnih travm, ki so
pomembno povezane z otrokovo nadaljnjo kvaliteto življenja in življenja svojca oz.
bližnjega, ki ga med sodnim postopkom spremlja.
Sodni postopek lahko prinese svojcu, ki spremlja otroka med sodnim postopkom,
pozitivno, tj. reparativno izkušnjo oz. nasprotno – negativno izkušnjo, ki obudi
doživljanje travmatičnega dogodka oz. še dodatno poglobi razočaranje nad sodnimi
mehanizmi (Goodman idr. 1992). Raziskav, ki bi preučevale doživljanje staršev otrok
med sodnim postopkom in merile stopnjo travmatiziranosti otrok oz. staršev, ki so bili
posredno udeleženi v slovenskih sodnih postopkih dokazovanja spolne zlorabe, nismo
našli.
Z raziskavo smo želeli preveriti, kako so svojci otrok (v našem primeru so to bile
matere), ki so se znašli v sodnem postopku, ki je travmatizirajoč že sam po sebi,
doživljali sodni postopek ter katere so bile okoliščine postopka, ki so jih doživeli kot
obremenjujoče. Zanimalo nas je tudi, kako je potekal forenzični intervju, zaslišanje pred
sodnikom in v kakšnem okolju je prišlo do le-tega. Preko doživljanja mater smo
preverili, kolikšna je bila po koncu postopka po njihovem mnenju možnost
potravmatske rasti oz. nasprotno, ali so doživljale, da je sodni postopek doprinesel k
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retravmatizaciji. V ta namen smo uporabili psihološko fenomenološko metodo, ki nam
je omogočila globlji vpogled v razumevanje fenomena retravmatizacije z vidika mater.
Namen raziskave je bil analizirati potek sodnega postopka in vrzeli, ki so jih svojci
zaznavali kot nepotrebne, pridobiti opise dinamike čustvovanja in doživljanja otrok ter
svojcev v kontekstu vključenosti v sodni postopek, raziskati doživljanje simptomov
potravmatske stresne motnje otrok oz. retravmatizacije ter preveriti, ali so se v postopku
uporabila orodja oz. mehanizmi, ki so za otroka in svojca olajšali proces raziskovanja
spolne zlorabe.
V tem kontekstu nas je še podrobneje zanimalo, kako so doživljali sodni postopek z
vidika »otroku prijaznega postopka« in ali doživljajo, da je postopek pomenil dodatno
travmo ali pa je pripomogel k potravmatski rasti. Glavno raziskovalno vprašanje se je
glasilo: »Kako svojci otrok doživljajo sodne postopke preiskovanja in dokazovanja
spolne zlorabe v kontekstu otrokove dobrobiti?«

3.2

Fenomenološki pristop

V raziskavi smo uporabili fenomenološki pristop, ki je primeren za poglobljeno
raziskovanje subjektivnih doživljanj pri udeležencih, ki jih vsak razlaga in doživlja
drugače. Zaradi občutljivega značaja teme raziskave se zdi ta pristop dovolj subtilen za
raziskovanje težkih in travmatičnih vsebin doživljanja udeležencev.
Fenomenološka metoda se ukvarja s preučevanjem izkustev. Uporabili smo jo z
namenom, da bi izluščili ključne vidike doživljanja svojcev in raziskali fenomen
njihovega čustvenega doživljanja poteka sodnega procesa. Pri fenomenološki metodi ne
gre za preverjanje teoretičnih predpostavk, razlaganje in deduktivno sklepanje, temveč
za razumevanje izkustev drugih (Pate 2016). Tako dobljeni rezultati lahko znatno
pripomorejo k razumevanju fenomena tistim, ki bi ga radi razumeli, skozi oči tistih, ki
so ga že doživeli. Bolj kot se namreč približamo razumevanju doživljanja v sodnemu
postopku, bolje lahko razumemo, kako so udeleženci skozi življenje osmislili izkušnjo,
ki se jim je pripetila.
Fenomenološka metoda se je med ostale raziskovalne metode povzdignila s filozofom
Edmundom Husserlom (1859–1938), ki je k prvoosebnemu raziskovanju (raziskovanju
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svojih izkustev) pristopal z opazovanjem in s sprejemanjem opazovanega fenomena
tako, da ga je poskušal resnično videti (Ihde 1986, 14). Z metodološko smernico »Ne
razlagaj, ampak opisuj!« poziva raziskovalca, naj samo poskuša opisati doživljanje, ne
da bi ga klasificiral, pojasnjeval ali umeščal v teoretske okvirje (Kotnik 2003, 102).
Kontekst razumevanja fenomenologije je razširil s filozofije na raziskovanje fenomenov
psihološkega značaja. Z raziskovanjem fenomena na tak način spoznavamo kognitivne
strukture izkustev lastnih neposrednih izkušenj (Kazadin 2000, 162). Kant je v okviru
Kantovske fenomenološke psihologije preučeval človekova izkustva s področja
psihologije z vidika prvoosebne perspektive – kaj mu izkušnje, ki jih tekom življenja
doživi, pomenijo (Landgridge 2007, 111). Tako se je fenomenologija razvila v metodo,
ki poskuša ujeti doživljanje posameznikov ali določenih skupin. V tem kontekstu
štejemo za utemeljitelja fenomenološke metode Immanuela Kanta (1724–1804)
(Kazadin 2000, 162).
Cilj fenomenološkega pristopa je pridobiti opis fenomena. Fenomen je neposredna, živa
izkušnja posameznika, ki jo raziskovalec pridobi od udeleženca, še preden jo reflektira
ali kategorizira (Lamovec 1994, 201). Lamovčeva kot ključen koncept fenomenologije
omenja tudi intersubjektivnost, ki se ustvarja med tistim, ki izkušnjo pripoveduje in
tistim, ki jo posluša oz. sprejme. Bingswanger to razsežnost med pripovedovalcem in
poslušalcem imenuje Mittwelt oz. skupen prostor, kjer se srečata interakcija in
subjektivna izkušnja (201–202).
Načelo fenomenološkega pristopa je »opisovati in ne razlagati« (Kotnik 2003). Ker je
meja med opisovanjem in interpretacijo tanka, mora biti osnovno vodilo raziskovalca
vztrajanje pri opisovanju, prav tako pa tudi upiranje tendenci zgodnjih sodb, vsaj dokler
se ne ustvari celostna slika (Kordeš 2008, 18). Svoje teorije, slutnje, domneve in
pričakovanja mora zato do konca raziskovanja postavljati v oklepaj.
Raziskovalca mora zanimati izkustveni svet udeleženca, s čimer bo poskušal začutiti
njegov izkustveni položaj in nato fenomen umestil v nek širši kontekst. Kordeš zato kot
značilnost fenomenološkega pristopa navaja vprašanje »Kako je biti …?« (Kordeš 2009,
19). Med tovrstnim raziskovanjem pa mora raziskovalec ves čas drugo osebo razumeti
kot osebo in je ne meriti kot objekt, temveč njena opažanja in občutke vrednotiti kot
primeren del njene izkušnje (Lamovec 1994, 202). Ob tem Lamovčeva poudarja še, da
mora biti raziskovalec odprt, sposoben ustvariti varen odnos oz. raven »jaz-ti« in ves
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čas biti prisoten. To so namreč nepogrešljive komponente fenomenološkega
raziskovanja, ki udeležencu omogočajo, da se ne počuti ogroženega in da si bo dovolil v
varnem prostoru ponovno soočiti s preteklo izkušnjo. Ob odpiranju prostora
sogovorniku mora le-ta začutiti, da je »slišan in viden ter da nas zanima« (Kordeš 2008,
21).
Pri fenomenološkem raziskovanju je potrebno upoštevati, da metoda ne daje jasnih in
preprostih odgovorov (Barber 2009, 10). Pozornost pri raziskovanju fenomena
doživljanja sodnega postopka smo zato namesto v zakaj so udeleženci doživljali tako,
kot so, preusmerili v kaj in kako so udeleženci doživeli fenomen. Fenomenološko
raziskovanje se ne sprašuje o resničnosti raziskovanega fenomena in ne preverja obstoja
oz. relevantnosti podanih informacij (Lah in Kordeš 2012, 18), zato je tudi nas
zanimalo, kako je posameznik doživel določeno izkustvo in kakšen pomen mu on
osebno pripisuje.
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4.

METODA

4.1

Udeleženci

Udeleženci raziskave morajo biti pri fenomenološkem raziskovanju namensko izbrani.
Kordeš (2008, 18). navaja dva kriterija, ki morata biti izpolnjena ob izboru udeležencev.
Prvi kriterij je, da je udeleženec izkušnjo, ki jo opisuje, dejansko doživel. Drugi kriterij
je, da se je sposoben verbalno izraziti ter podati tekoče in sporočilno poročilo, saj je leto edini dostop raziskovalca do njegove izkušnje. Raziskovalec si poleg teh dveh
kriterijev določi svoje (subjektivne) kriterije, ki jih morajo udeleženci dodatno
izpolnjevati. Za potrebe naše raziskave so udeleženci morali izpolnjevati dva kriterija:
1) udeleženec je svojec otroka, ki je bil spolno zlorabljen in 2) otrok je prestal sodni
postopek dokazovanja na sodišču. Razlog, zakaj smo za udeležence izbrali svojce otrok
in ne otrok samih, je v omejenosti na elokventnost in izrazno moč, ki jo morajo pokazati
udeleženci. Poleg že naštetih Van Kaam (1969, 328) določa še naslednje pogoje, ki jih
morajo izpolnjevati udeleženci: zmožnost čutenja, izražanje občutij brez sramu,
sposobnost opisovanja lastnega doživljanja in spontano zanimanje za lastno doživljanje.
Udeleženci naše raziskave so presodili, da so travmo predelali do te mere, da so zmožni
ubesediti doživeto izkušnjo in jo podeliti z nami. Zaradi občutljive tematike smo s
težavo našli primerno število udeležencev za raziskavo, saj se je pokazalo troje: nekateri
udeleženci, ki so sprva privolili v intervju, so ga kasneje odpovedali ali pa se na
povabilo na intervju več niso odzvali. Drugič, nekateri udeleženci, ki so imeli željo
sodelovati v intervjuju, so bodisi končali z izkušnjo sodnega postopka že v
preiskovalnem postopku, ki se zaradi pomanjkanja utemeljenega suma ni razvil v sodni
postopek. Tretjič, nekateri udeleženci so v raziskavi želeli sodelovati, pa zaradi slabih
izkušenj iz sodnega postopka niso bili zmožni in pripravljeni dati koherentne pripovedi
o poteku sodnega postopka.
Za potrebe naše raziskave smo zbrali skupaj pet udeleženk, ki so izpolnjevale zgoraj
omenjene pogoje. Udeleženke so bile stare med 40 in 45 let. Glede na sorodstveno vez z
otrokom, ki je dal skozi sodni postopek, so bile vse udeleženke matere otrok. Pričale so
o doživljanju v sodnih postopkih, v katerih so spremljale svoje otroke. Postopki so v
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povprečju trajali dve in pol leti; najdlje trajajoč postopek, o katerem je poročala ena
udeleženka, je trajal 5 let. Povprečna starost otrok ob nastopu zlorabe je bila 7,5 let –
najmlajši otrok je bil star 2,5 let, najstarejši pa 16 let. Četudi po zakonodaji
mladoletniki, stari od 15 do 18 let, štejejo za starejše mladoletne osebe, v tej raziskavi
obravnavamo vse mladoletnike kot otroke. Otroke udeleženk so zlorabile osebe, ki so
jim bile dobro poznane – v štirih primerih družinski člani (oče, očim, dedek), v enem
primeru znanec.

4.2

Pripomočki

Pri fenomenološki raziskavi se priporoča izvedba individualnega in poglobljenega
(pol)strukturiranega intervjuja, prav tako pa je možna pridobitev posameznikovega
doživljanja preko vprašalnikov v pisni obliki. Zaradi občutljive teme, ki lahko v
posamezniku prebudi močna čustva, ki bi ob reševanju pisnega vprašalnika lahko ostala
nenaslovljena, smo se odločili za raziskovanje z intervjujem. Poleg tega razloga smo se
za tovrstno raziskovanje odločili tudi zato, ker »v živo« izveden intervju pripomore k
pridobivanju informacijsko pomembnih podatkov, ki pa se lahko izkažejo kot ključni za
razumevanje fenomena, četudi jim intervjuvanec morda ne pripisuje pomembne teže
(Alderson 2004). Lahko bi se zgodilo, da do teh podatkov preko pisnega odgovarjanja
na vnaprej pripravljena vprašanja ne bi prišli. Ker smo predvidevali, da so nekateri
udeleženci lahko neuki in nevešči pravne terminologije, žargona in poteka sodnega
postopka, smo intervjuje opravili osebno in s tem preprečili nerazumevanje vprašanj.
Zastavili smo vprašanja odprtega tipa, na katera so udeleženci odgovarjali z možnostjo
zavrnitve odgovora, v kolikor na določeno vprašanje niso želeli odgovoriti. Pri
postavljanju vprašanj smo bili pozorni na to, da nismo podajali sugestij ali vprašanj tipa
»Zakaj …?«. Ker pri fenomenološki metodi zaradi interakcije z udeleženci in
medsebojnega vpliva tudi oseba raziskovalca predstavlja instrument, se mora le-ta kljub
možnosti morebitnega drugačnega mnenja, prepričanja in vrednot zavedati, da ima
pomembno vlogo pri oblikovanju intervjuja (Tančič Grum 2011, 73–79).
Za izvedbo intervjujev je bil skrbno izbran varen in diskreten prostor v naslednjih
ustanovah: Družinski inštitut Bližina, Frančiškanski družinski inštitut, Ars Vitae –
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Društvo za razvoj in izvajanje programov pomoči in prostor ene od krajevnih skupnosti
na Dolenjskem. Izvedbi intervjuja smo namenili približno eno uro z možnostjo
podaljšanja časa, v kolikor se je izkazalo, da je to potrebno. Intervjuje smo zvočno
posneli z diktafonom, intervju posameznega udeleženca pa označili s črkami od A do E.
Osrednja vprašanja smo pripravili vnaprej, zastavili pa smo jih tako, da smo prehajali od
splošnih vprašanj k specifičnim. Vsebino avdioposnetkov smo zapisali v obliki
transkriptov in to v dobesedni obliki, spremenili smo jih le za potrebe prilagoditve v
slovenski knjižni jezik. Po prepisu smo iz vsakega intervjuja naredili povzetek vsebine,
iz katerih smo dobili celoto.
Vprašanja, katerim smo sledili v intervjuju, navajamo spodaj:
1.

Kakšna je bila vaša izkušnja sodnega postopka – kaj ste takrat doživljali, oz. kaj

vam ostaja v spominu, ko pomislite na sodni postopek?
2.

Koliko je bil otrok star na začetku postopka in koliko na koncu? Kako dolgo je

vse skupaj trajalo?
3.

Poskusite opisati glede na to, koliko se spominjate: Kako se je odvijal postopek?

Kdaj je bil otrok prvič zaslišan? Kolikokrat je bil otrok vse skupaj zaslišan?
4.

Ali je vas ali vašega otroka kdo pripravil na postopek (razložil vloge, kaj se bo

tam počelo, kako dolgo bo trajalo itd.)? Kako ste se ob tem počutili oz. kako ste to
doživljali?
5.

Menite, da ste bili vi ali otrok tekom procesa deležni zaščitnih ukrepov (npr.

sodnik opozori obdolženca, da ga lahko pošlje iz dvorane, če zazna pretiran strah ali
zmedo otroka; sodnik organizira dve ločeni obravnavi ob različnih urah, da se otrok in
obdolženec ne bi srečala; sodnik odredi uporabo stranskih vhodov, da se ne bi srečala
ali pa ju posede na dovolj varni razdalji, da otroku pri zasliševanju ne bo neprijetno;
sodnik predlaga uvedbo otroku zaupne osebe med postopkom) ali kakšnih drugih
ukrepov, ki so vam oz. otroku pomagali? Ali ste imeli občutek, da se otrok počuti varno
oz. da se počuti zaščiten?
6.

Ali lahko poveste malo več o tem, kako ste doživljali sodni postopek (kako ste

doživljali avtoritete kazenskega pregona in delavce na sodišču; odnos oz. način, na
katerega je bil izveden sodni postopek; ali so strokovnjaki na primeren in razumljiv
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način postavljali otroku vprašanja; ali ste imeli občutek, da na splošno sistem ščiti
vašega otroka)?
7.

Poskusite opisati vaše čustveno doživljanje v času trajanja sodnega postopka.

Poskusite opisati, kako je otrok doživljal postopek in kako se je to kazalo v njegovem
čustvovanju oz. vedenju (pri otroku: npr. popuščanje v šoli, agresija in jeza, zapiranje in
nizka samopodoba, samopoškodovanje ipd.; pri sebi: npr. izguba zaposlitve ali
zmanjšanje prihodkov, zmanjšanje ali izguba odnosov z drugimi pomembnimi osebami,
razdražljivost ipd.).
8.

Bi v splošnem opisali postopek, ki ga je dal skozi otrok, kot »otroku prijazen

postopek«? Če je vaš odgovor »ne« ali »delno«, lahko poveste malo več o tem, kako bi
lahko organi pregona takrat bolje ravnali oz. poskušate razmisliti, kaj bi vi oz. vaš otrok
takrat najbolj potrebovala? Kaj vam najbolj ostaja v spominu kot pomanjkljivost
sodnega postopka ?
9.

Ali lahko poveste malo več o tem, na kak način je bil otrok zaslišan glede na to,

kar ste doživeli sami, ali vam je o tem poročal otrok? Prebrala bom nekaj postavk, vi pa
nanje poskusite odgovoriti glede na to, koliko se spomnite.
Intervju je bil opravljen v varni sobi in izveden preko avdio-video povezave
tako, da se otroku sploh ni bilo treba srečati z obdolžencem oz. z uniformiranim
osebjem na sodišču. Ta posnetek je veljal kot dokaz v vseh nadaljnjih postopkih.
Otrok je bil izprašan v njemu razumljivem in prilagojenem jeziku, izpraševalec
ni uporabljal pravniškega jezika.
Izpraševalec je postavljal zaprta vprašanja, na katera se pričakuje odgovor
»DA/NE«, vprašanja tipa »Zakaj misliš se je to zgodilo / Zakaj je on/a to naredil/a?«;
izpraševalcu so bile pomembne številke in se je vrtel okrog številk »Kolikokrat je prišlo
do tega? / Kolikokrat je on/a to naredil/a?«; izpraševalec je postavljal sugestivna
vprašanja (npr. »Se je to dogajalo v kuhinji ali kopalnici?« namesto »Kje in kdaj se je to
dogajalo?«).
Otrok je imel možnost odgovoriti »Ne vem« in izpraševalec je to spoštoval.
Sodnik in drugo osebje so spoštovali otrokovo željo glede preference spola
izpraševalca (če je deklica npr. želela žensko izpraševalko).
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Kakšen odnos je imel izpraševalec do otroka (ga je razumel, pritrjeval njegovim
občutjem ali se zgražal, jih zanikal itd.)?
10.

Ali je bil otrok zaslišan s pomočjo izvedenca, enega ali več? Kako ste doživljali

zasliševanje izvedenca?
11.

Kaj menite, da je vašemu otroku v času sodnega postopka najbolj pomagalo?

12.

Koliko imate občutek, da je bilo poskrbljeno za pomoč vaši družini pred, med in

po sodnem postopku s strani institucij, ki so bile vpletene v postopek (npr. Center za
socialno delo, sodišče, možnost vključitve v terapevtsko ali psihosocialno pomoč,
podporne skupine itd.)? Vas je sodišče po pomoč kam usmerilo, ste morali za to
poskrbeti sami oz. ste imeli možnost vključitve v (so)financirane programe za pomoč
svojcem in otrokom, ki so doživeli spolno zlorabo? Kakšna je bila vaša izkušnja?
13.

Kakšen je bil izid postopka?

14.

Kako ste doživljali konec sodnega postopka (kot olajšanje, občutek pravičnosti,

zadoščenje, opolnomočenje ali kot dodatno breme, razočaranje, poglobitev travmatične
izkušnje ipd.)? Ali menite, da je sodni postopek vas in otroka dodatno travmatiziral ali
vam je prinesel pričakovano zadoščenje, optimizem, dal nek pomen tej travmatični
izkušnji? Kako se počutite danes, ko razmišljate o tej pretekli izkušnji?

4.3

Postopek

Raziskovanje s fenomenološko metodo vsebuje tri faze:


zbiranje opisov doživljanja,



analiza posameznih opisov doživljanja,



oblikovanje

glavne/splošne

(Polkinghorne 1989, 85).
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strukture

raziskovanega

doživljanja

4.3.1 Zbiranje opisov doživljanja
Opise doživljanja lahko raziskovalec zbere na dva načina: s pomočjo intervjuja ali s
pridobitvijo samoporočevalnega doživljanja udeležencev v pisni obliki (Pate 2016). Za
potrebe

naše

raziskave

smo

opise

doživljanja

zbrali

s

pomočjo

metode

fenomenološkega intervjuvanja. Intervju se pri kvalitativnem raziskovanju pogosto
uporablja, še posebej zato, ker se med pogovorom odkrivajo različni podatki, ki
utegnejo biti relevantni za raziskavo. Omogoča vzpostavitev odprtega pogovora in s tem
pridobitev bogate baze podatkov (Fontana in Frey 2000).
Med komunikacijo z udeležencem mora biti raziskovalec pozoren ne le na verbalne
odgovore temveč tudi na neverbalno komunikacijo sogovornika. Žive, natančne opise
doživljanja udeleženca tvorijo tudi mimika obraza, sporočilni ton, odprtost ali zaprtost
drže. Petitmenginova (2006) navaja, da mora tekom intervjuja raziskovalec stalno
skrbeti za stabilen, sproščen in varen odnos, prav tako pa tudi poskrbeti, da udeleženca
neprestano vrača nazaj k izvornemu izkustvu, v kolikor opazi, da se je oddaljil od teme.
Razlogi, zakaj smo se odločili za metodo intervjuja, so navedeni v poglavju 4.2. Poleg
navedenega navajamo tudi prožnost tehnike intervjuja, ki raziskovalcu omogoča
prilagoditev pogovora (Vogrinc 2008, 99–101). Prav to smo dosegli z uporabo
polstrukturiranega intervjuja, v katerem smo vnaprej pripravili osrednja vprašanja,
preostali del pa prilagodili teku pogovora oz. udeleženkini volji za odgovarjanje na
določen tip vprašanj. Če smo zaznali, da ni pripravljena odgovoriti na določeno
vprašanje ali se podatkov ne spomni, smo se nanj vrnili kasneje, ali pa smo ga izpustili.
Naloga raziskovalca je tudi voditi udeleženca do podoživljanja preteklega izkustva s
tem, da mu pomaga rekonstruirati prostorsko-časovni kontekst (kje, kdaj, s kom?)
(Klauser 2016, 22–23). Zaradi preteka časa, občutljivosti teme ali možne sekundarne
travmatiziranosti svojcev smo predvidevali, da so nekateri spomini udeležencev lahko
nedostopni ali slabše dostopni, da bi o njih neposredno poročali. Kordeš (2009) navaja
kratko vajo, ki se lahko izvede pred fenomenološkim intervjuvanjem, s katero
udeleženec bolj neposredno dostopa do spominov, ki niso več tako »sveži«, hkrati pa se
s tem zmanjšuje tudi možnost popačenja. V ta namen smo pred intervjuvanjem bili
pripravljeni z vsako udeleženko izvesti kratko vajo, če bi se to pokazalo kot primerno,
vendar to ni bilo potrebno (Petitmengin 2006). S to vajo udeležence pred intervjujem
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sprostimo, jih pozovemo, naj v spomin prikličejo katerikoli pretekli dogodek ali
praznovanje in se osredotočijo na vidno, slušno, tipno, čustveno dimenzijo tega
spomina.

4.3.1.1 Aktivnosti pred izvedbo intervjujev
Pred začetkom raziskovanja smo preučili obstoječo literaturo s področja poteka sodnih
postopkov dokazovanja spolne zlorabe pri otrocih v Sloveniji. Našli smo dve magistrski
in eno doktorsko delo, ki pa se osredotočajo predvsem na kriminalistične vidike. Na
splošno smo med raziskovanjem naleteli na veliko praznino na tem področju, zaradi
česar smo bili primorani črpati iz različnih slovenskih in evropskih poročil, brošur ter
smernic institucij, pristojnih za vzpostavitev otrokom prijaznega pravosodja, ki
opozarjajo na vrzeli in nepravilnosti v slovenski zakonodaji.
Osnova raziskovanju so bile evropske konvencije za zaščito otrok in naslednji
dokumenti: Smernice Sveta Evrope za otrokom prijazno pravosodje (Svet Evrope 2010),
Priprava otroka na sodišče – brošura za starše/skrbnike (Ministrstvo za pravosodje RS
2017), Vmesno alternativno poročilo o uresničevanju Konvencije o otrokovih pravicah
(Zveza prijateljev mladine 2016), Kako pružiti podršku djetetu koje ide na sud
(Poliklinika za zaštitu djece i mladih grada Zagreba 2013), Važnost djeci prilagodjenog
pristupa u forenzičnom intervjuiranju zlostavljene djece (Buljan Flander 2016) in drugi
podobni dokumenti.
Za vpogled v realno situacijo slovenskih sodnih postopkov z mladoletnimi osebami v
primere dobre prakse ter možnosti izboljšave na tem področju je bilo ključno
dvodnevno strokovno izobraževanje Združenja zakonskih in družinskih terapevtov,
Družinskega inštituta Bližina in Socialne zbornice Slovenije z naslovom Metode in
tehnike forenzičnega razgovora z otrokom, ki je bil žrtev spolne zlorabe z dne 10. in 11.
novembra 2017. Na podlagi pridobljenih podatkov o stanju v slovenskem pravosodju
smo oblikovali osrednja vprašanja za intervju, ki smo jih želeli preveriti pri naših
udeležencih.
Nato smo natančno preučili literaturo s področja dinamike travme in spolnih zlorab;
posledic, ki jih pušča zloraba v otroštvu in odraslosti; podoživljanja spominov ter stresa
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in travme pri svojcih travmatiziranih otrok. Na koncu smo se posvetili še opredelitvi
fenomenološkega pristopa in metodi intervjuvanja.
Za potrebe pridobitve udeležencev smo kontaktirali Varuha človekovih pravic,
Zagovornika otroka, Društvo za nenasilno komunikacijo, Društvo proti zlorabam nad
ženskami, Zvezo Prijateljev Mladine Slovenije, Svetovalni center za otroke in
mladostnike Maribor, Društvo SOS telefon, TOM telefon, Združenje proti spolnemu
zlorabljanju, Unicef, Safe.si, Beli obroč, območne enote Centra za socialno delo,
Materinske domove in Varne hiše, Društvo Ars Vitae – društvo za razvoj in razvijanje
programov pomoči ter nekatere zasebne terapevtske družinske inštitute.
Tri udeleženke smo pridobili s pomočjo Družinskega inštituta Bližina in Društva Ars
Vitae. Za potrebe iskanja drugih udeležencev smo se včlanili v skupino na socialnem
omrežju Facebook z imenom Sočutno in avtentično starševstvo in osebna rast
(https://www.facebook.com/search/top/?q=so%C4%8Dutno%20in%20avtenti%C4%8D
no%20star%C5%A1evstvo%20ter%20osebna%20rast), kjer smo v oktobru 2017
objavili poziv za sodelovanje v raziskavi. Ta Facebook skupina je v splošnem
namenjena sočutni vzgoji otrok in debatiranju o izzivih starševstva, vendar pa so se v
njej našli tudi svojci otroka z izkušnjo spolne zlorabe otroka, kakor tudi z izkušnjo
sodnega postopka. Moderatorju skupine smo poslali opis raziskave in poziv, hkrati pa
smo zagotovili anonimnost in varovanje podatkov udeležencev, ki bi sodelovali v
raziskavi.
Iz vseh treh virov smo skupaj zbrali 5 udeleženk. Udeleženke, ki so se odzvale na poziv,
smo kontaktirali po elektronski pošti, jih seznanili z namenom in potekom raziskave ter
ponudili možnost, da intervju opravimo v enem od terapevtskih centrov v njihovem
domačem kraju. Seznanili smo jih tudi z uporabo diktafona in z informiranim soglasjem
(priloga 1), za okviren čas izvajanja intervjujev pa določili meseca april in maj v letu
2018.

4.3.1.2 Izvedba intervjujev
Intervjuje smo izvedli med osemindvajsetim marcem in petindvajsetim majem v letu
2018, na naslednjih lokacijah: Družinski inštitut Bližina v Celju, Frančiškanski
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družinski inštitut v Ljubljani, Društvo Ars Vitae na Ptuju ter v enem od večnamenskih
prostorov krajevnih skupnosti na Dolenjskem. Vseh 5 udeleženk je bilo ženskega spola.
Intervjuji so v povprečju trajali 90 minut. Pred intervjujem smo vsako udeleženko
seznanili z informiranim soglasjem in jo podučili, da je to soglasje o sodelovanju ter
dokument, ki navaja njihove pravice v zvezi z opravljanjem intervjuja. Posebej smo
poudarili varstvo njihovih podatkov in zagotovili, da iz analize rezultatov ne bo možno
prepoznati njihovih osebnih zgodb. Prav tako so bile seznanjene z možnostjo zavrnitve
vprašanj/a ali z možnostjo prekinitve raziskave, v kolikor bi to želele. Nekatere
udeleženke so nas prosile za povratno informacijo o rezultatih izvedene raziskave, prav
tako pa izrazile zanimanje za branje magistrskega dela, saj so navajale, da bi rade
pridobile več informacij o povezavi pravnih in terapevtskih vidikov travme.
Sodelujočim smo se zahvalili za sodelovanje in naslovili njihovo hrabrost, da lahko
ponovno spregovorijo o tej težki temi, kakor tudi pomagajo k napredku za boljši jutri
otrok. Nobena udeleženka ni imela težav pri razumevanju vprašanj in vsaka je brez
zadržkov odgovorila na vsa vprašanja.
Postavljali smo odprto zastavljena vprašanja; dlje časa smo ostajali pri vprašanjih, pri
katerih so udeleženke pokazale več zanimanja oz. potrebo, da o njih povedo nekaj več.
Kot je razvidno iz vprašanj, ki jih navajamo v poglavju 4.2, je bilo v vsakem intervjuju
skupaj zastavljenih 14 vprašanj. Na prvi pogled se zdi to veliko vprašanj, toda potrebno
je upoštevati, da so veliko odgovorov udeleženke podale

že same med

pripovedovanjem, zato nam vselej ni bilo potrebno zastavljati vseh vprašanj.
Podvprašanja smo pri glavnih vprašanjih postavljali le, ko je to bilo potrebno, in sicer z
namenom razjasnitve, kaj razumemo pod določenim terminom, načeloma pa smo se jim
izogibali, saj nismo želeli sugerirati odgovorov.
Tekom intervjuja smo zaradi občutljive teme še posebej skrbeli za psihično stanje
udeleženk. Zavzeli smo sočutno držo in poskušali uravnavati čustveno ravnovesje, ko
smo se dotikali ranljivih vprašanj. Pri le-teh smo pri oblikovanju povedi zmeraj zavzeli
držo pogojnika »če bi lahko pomislili«, »če ni pretežko za vas«, »če vam je varno o tem
razmišljati« in tako ponudili možnost zavrnitve odgovora. S terapevtskega vidika je bilo
med intervjujem moč zaznati močno dinamiko transferja in kontratransferja ter prenos
občutij z udeleženk na raziskovalko, ki se je na slišane pripovedi prav tako čustveno
odzivala. V vsakem intervjuju je zaradi lastnega močnega afektivnega odzivanja
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raziskovalka nenehoma ubesedovala in vrednotila zaznana občutja, hkrati pa se vračala
nazaj k udeleženki in njenemu počutju. Vsi intervjuji so bili močno čustveno nabiti,
vendar so udeleženke po koncu poročale o občutku pomirjenosti. Na koncu smo jih
vprašali, kako se počutijo po intervjuju in ali želijo kaj dodati oz., če se jim poraja še
kakšno vprašanje. Ko smo ugasnili diktafon, je sledil kratek neformalen pogovor in
zahvala za opravljen intervju.

4.3.1.3 Aktivnosti po izvedbi intervjujev
Po izvedbi intervjujev smo vsebino intervjujev prepisali v transkripte. Imena udeleženk
smo zaradi varovanja podatkov izpustili in jih nadomestili s črkami od A do E.
Presenetilo nas je, da je vsebina vsakega intervjuja bila uporabna in da smo z vsemi
intervjuji prišli do želenih podatkov. Pri intervjujih smo dobili odgovore na vsa
vprašanja in koherentno pripoved, pri kateri so si dogodki v pričevanju sledili po
smiselnem vrstnem redu. Nobenega odgovora ni bilo potrebno izločiti zaradi
nerazumljenosti ali nejasno podanih informacij, kar kaže na to, da so bile vse
udeleženke sposobne tekoče pripovedi.

4.3.2 Analiza opisov doživljanja
Po izvedbi intervjuja in pridobitvi doživljanja v pisni obliki (transkripta) je sledila
analiza opisov doživljanja. Wertz (1985, 155–219) navaja tri faze analize: oblikovanje
opisov, ustreznih za analizo, psihološko analizo individualnega fenomenološkega opisa
in skupno psihološko analizo in oblikovanje splošne strukture doživljanja. Faze,
strnjene v enovitem raziskovalnem procesu, predstavljamo v nadaljevanju.

4.3.2.1 Oblikovanje opisov, ustreznih za analizo
Po Wertzu (1985, 164–169) povzemamo 5 korakov, katerim smo sledili v tej fazi
raziskave. Najprej smo se morali postaviti v kožo udeleženke in z njene perspektive
poskušali razumeti izkustvo ter zavzeti njeno držo. Nato smo analizirali individualne
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opise vsake udeleženke in pridobili pomenske enote. Pri vsaki udeleženki smo pridobili
več pomenskih enot – število pomenskih enot pri posameznih udeleženkah je bilo
približno enako. Posamezno pomensko enoto smo zaključili, ko je prišlo v opisu do
nekega preskoka oz. spremembe v pomenu opisanega. Sledil je pregled vseh pomenskih
enot posameznih doživljanj. Ko so bile pomenske enote orisane, je bilo potrebno
psihološko dimenzijo prikazati bolj neposredno. Izločili smo pomenske enote, ki niso
bile relevantne za raziskavo in tako pridobili za vsako udeleženko individualni
fenomenološki opis (Wertz 2015, 93–94).

4.3.2.2 Psihološka analiza individualnega fenomenološkega opisa
V tej fazi smo odkrivali poglavitne pomene, ki so se pokazali, kakor tudi tiste, ki se jih
udeleženke niso zavedale. To nas je vodilo k medsebojnem povezovanju obojnih
pomenov, saj se v tej fazi psihološki pomeni ne samo odkrivajo, ampak s poseganjem
raziskovalca na implicitni nivo tudi na novo ustvarjajo (Tančič Grum 2011, 92).
Najprej smo zavzeli empatično držo in poskušali situacijo doživeti tako, kot jo je
doživljala posamezna udeleženka, ko je poročala o dogodku. Na tem mestu mora
raziskovalec biti zelo pozoren na podrobnosti, ki lahko imajo velik pomen pri
dopolnjevanju podatkov o notranjem doživljanju posamezne udeleženke (Wertz 1983).
Za refleksijo je bila potrebna poglobitev v podatke, raziskovalčeva lastna odprtost do
občutij in novih odkritij ter ohranitev povezave z realnostjo udeleženca. Prizadevali smo
si čim bolj ohraniti stik z izkušnjo udeleženke, ne da bi izjavo kontaminirali, hkrati pa
razumeli, kakšen pomen pripisuje tej situaciji.
Za psihološko analizo smo sledili korakom, ki jih navaja Wertz (1983) in jih
povzemamo v nadaljevanju. Znotraj individualnih opisov smo naleteli na temo, ki se je
delno navezovala na raziskovalno izkustvo. Natančneje je to predstavljalo predzgodbo
posamezne udeleženke, zaradi katere je prišlo do prijave kaznivega dejanja spolne
zlorabe na sodišču. Ta situacija nam je služila kot referenčni okvir pri razumevanju
drugih pomenskih enot, ki so se navezovale na doživljanje sodnega postopka, vendar pa
je v splošnih individualnih opisih nismo izpostavili v celoti, da bi zavarovali varstvo
podatkov in osebnih zgodb udeleženk.
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Po tem, ko smo določene implicitne pomene odkrili tako, da smo se vživeli v opise
udeleženk in pri tem upoštevali, čemu so one pripisovale največji pomen, smo iskali
povezave med različnimi pomenskimi enotami in celoto. Nato smo oblikovali končne
individualne opise in preverili, ali smo zajeli vse opise in pomene, ki so jih pripisovale
posamezne udeleženke, ne da bi pri tem posredovali lastna prepričanja ali mnenje
raziskovalca. V podkrepitev pomena doživljanja posamezne udeleženke smo na
nekaterih mestih v njihovih individualnih psiholoških opisih vnesli njihove citate. Nato
je sledilo ponovno preverjanje morebitnih lastnih napak oz. prepričanj, do katerih bi
lahko prišli na podlagi lastnega sklepanja.
Po artikulaciji individualne psihološke strukture je sledila še artikulacija splošne
psihološke strukture, pri kateri smo obdržali za analizo pomembne enote.

4.3.2.3 Skupna psihološka analiza in oblikovanje splošne strukture doživljanja
Sledil je še zadnji korak tvorjenja skupne psihološke analize vseh udeleženk oz.
tvorjenje splošnega opisa doživljanja sodnega postopka, kot ga je doživela posamezna
udeleženka.
V vsakem individualnem opisu smo poiskali značilnosti, ki se jih je dalo s korakom
primerjave posplošiti na vse izjave udeleženk. Značilnosti oz. komponente udeleženk, ki
so se v transkriptih podvajale in prekrivale, smo določili kot značilne za vse in jih
uvrstili v splošno strukturo. Pri tem smo se spraševali, katere izmed več značilnosti
doživljanja so nepogrešljive za pomen določenega izkustva in naredili ožji izbor ter jih
vključili v splošno strukturo doživljanja. Če podobnosti nismo zaznali, smo doživljanje
uvrstili k posameznemu individualnemu opisu. Po usmeritvah Wertza (1983, 93–94)
smo bili pozorni tudi na implicitne pomene in vzdušje pripovedovanja posamezne
udeleženke.
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5.

REZULTATI

V nadaljevanju predstavljamo rezultate, do katerih smo prišli s fenomenološko metodo,
pri čemer najprej predstavljamo opise individualne psihološke strukture doživljanja
sodnega postopka dokazovanja spolne zlorabe otroka pri materah. Sledi opis splošne
strukture doživljanja sodnega postopka pri materah.

5.1

Opisi individualne psihološke strukture doživljanja sodnega

postopka dokazovanja spolne zlorabe otroka
Udeleženka A
Udeleženka poroča o sodnem postopku, v katerem je bila udeležena njena 4-letna hči. V
postopku, ki je trajal 5 let, so dokazovali spolno zlorabo, storjeno s strani dedka – očeta
bivšega moža udeleženke.
Spominja se, da je podala prijavo na policiji, ki se je iz neznanih razlogov v času
poletnih mesecev zavlekla, zaradi česar je bila prijava posredovana na sodišče šele čez
tri mesece, do obravnave na sodišču pa je prišlo čez eno leto. Udeleženka je skupaj s
kriminalistom po prijavi peljala otroka na ginekološki pregled, nakar pa je kriminalist
nepričakovano opravil pri njej doma (prvi) razgovor z otrokom.
Dejal ji je, da otroku ne sme onemogočati stikov z očetom (ki pa živi pri svojem očetu –
domnevnem storilcu), saj je s tem dejanjem v prekršku. »Čeprav sva imela prej
dogovorjene stike brez omejitev, sem absolutno stala za tem, da zaščitim svojega otroka,
dokler se ne bi zadeva na sodišču končala. Oče otroka me je tožil za stike že pred
obravnavo, kriminalist pa je njemu v bran dejal: Tudi če bi se dejanje ponovilo, bo, če
ne prej, v adolescenci dejanje prišlo na dan.« Mati je bila ogorčena nad njegovo
pristranskostjo in nad vmešavanjem v stike, za katere v postopku sploh ni bil pristojen.
»Takrat so me tudi opozorili, da mi noben sodnik ne bo odobril prepovedi stikov otroka
z očetom na njegovem domu, četudi storilec živi v isti hiši – zato, ker storilec ni oče in
hkrati so mi že vnaprej rekli, da bo zelo težko karkoli dokazati, ker gre za tako malega
otroka.«
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Izborila si je, da so stiki nato potekali vsaj pod nadzorom njenega očeta, vendar pravi,
da je mati domnevnega storilca (babica otroka) izkoristila pet minut odsotnosti
udeleženkinega očeta in deklico ponovno ustrahovala, da ne sme povedati ničesar o
zlorabi. Stike pod nadzorom zato ocenjuje kot varljive, saj omogočajo dostopnost
storilca ali njegovih zaveznikov do otroka, ki ga lahko ponovno zmanipulirajo.
Deklica je po uradni dolžnosti dobila zagovornika, ki pa se ni pojavil na prvi obravnavi,
niti ni pripravil deklice na sodišče ter ni seznanil matere o dekličinih pravicah. Mati je
nato na lastne stroške zaradi domnevne neresnosti zagovornika najela drugo
zagovornico.
Na vprašanje, kako je doživljala sodni postopek, je odgovorila: »Sistem je katastrofa. V
Avstriji se prvi dan po vložitvi obtožnice otroka odstrani iz nevarnega okolja, dokler se
ne razčistijo zadeve, pri nas pa mora otrok dokazovati, da ne laže. Cel čas je izgledalo,
kot da je obtožnica naperjena proti nama.« Takole opisuje neprimeren odnos: »Sodnica
mi je že na prvi obravnavi rekla, da je 70 % prijav lažnih, jaz pa sem se ubranila, da
mimo izjave 4-letnice in vseh spremljajočih simptomov pač ne morem. Nato mi je rekla,
da hčer zavijam v vato.« Zavestno se je odločila, da med procesom ne bo kazala čustev,
saj je opazila, da mora igrati močno in nezlomljivo žensko: »Najhujše od vsega je, ko se
na sodišču ne smeš niti slučajno zjokati, ker si sicer neprimerna in nestabilna mama …
; moraš biti trdna skala, kot da se ni zgodilo nič.« Svoji vztrajnosti in samoiniciativnosti
pripisuje, da je dosegla, da deklica niso ponovno zasliševali na glavni obravnavi v
prisotnosti storilca.
Deklica je bila skupaj zaslišana s strani 4 sodnih izvedencev, čeprav jo je pred tem
zasliševal že kriminalist. O dveh sodnih izvedencih psihiatrične stroke je udeleženka
imela dobro mnenje, ker sta uporabljala »otroku prijazne« projektivne tehnike, kot sta
risanje in igra. Izpraševalec je pokazal dostopnost in na deklico ni pritiskal, saj je imela
možnost na vprašanje odgovoriti z »ne vem«, kar je vidno povečalo njeno zaupljivost do
njega, zaradi česar mu je tudi podala izjavo. Podobno je drug izvedenec potrdil, da je
dekličina izjava pristna in da ni indoktrinirana s strani matere, saj prikazuje pristno in
podrobno podoživljanje dogodkov. Čeprav so njene prejšnje risbe ustrezale razvojni
zrelosti, sta oba izvedenca potrdila vidno degradacijo risbe na stopnjo 2-letnika, ko se je
med pogovorom o dedku pričela počutiti manj varno in ga narisala »le kot velika usta in
zobe«. Kot spremljajoč simptom se je kazal izrazit strah pred dedkom in zavračanje
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stikov z njim ter seksualizirano vedenje v povezavi s pretiranim zanimanjem za moški
spolni organ: »Ko ga je (izvedenca) prijela za spolovilo, je bil šokiran in jasno napisal,
da je otrok bil vpleten v spolnem deliktu (saj pri 4ih letih ne more razvojno biti dorasel
takemu početju, če ni bil vpleten).«
Nasprotno mnenje sta podala druga dva izvedenca – eden na podlagi vprašalnikov za
otroke, stare 10 let in več, po katerih je ustno postavljal deklici vprašanja, medtem ko
med zaslišanjem ni uporabljal nobenih izkustvenih ali projektivnih tehnik. Drugi
izvedenec je preverjal odnos med deklico in mamo tako, da je deklico posedel v en kot
sobe in ji dal igrače, ona pa je ves čas pogledovala k mami, ki je morala od začetka do
konca s podrobnostmi razlagati vso zgodbo - pri tem se je zlomila in rahlo zajokala.
Udeleženka se sprašuje, kako je izvedenec lahko ocenjeval njun odnos, ko pa ju ni videl
v interakciji – napisal pa je, da mati s svojim vedenjem vpliva na otroka. Na isti način je
»preverjal« odnos z očetom in nato še z dedkom. Deklico je takrat popadel grozovit jok
in je ves čas tolkla po vratih ter klicala mamo, da želi ven. Epilog tega srečanja je bil, da
je deklica »doživela dobesedno živčni zlom in se je komaj umirila. V avtu je norela in
skoraj razbila steklo«.
Na koncu so uvedli še komisijo (v kateri bi morali zasedati trije izvedenci), katero pa je
predstavljala zgolj ena izvedenka, ki je podala svoje končno mnenje in s tem izpodbila
obe prejšnji pozitivni izvedenski mnenji. Udeleženka navaja zmedo in razočaranje, kako
lahko eno mnenje razveljavi vse za nazaj, predvsem pa ji ni jasno, zakaj si izvedenska
mnenja med seboj niso enakopravna: »Kako to, da se v pravdnem postopku za stike ni
upoštevalo mnenje sodnih izvedencev iz kazenskega postopka, obratno pa se je v
kazenskem postopku upoštevalo mnenje iz pravdnega postopka?«
Udeleženka je poročala o simptomih sekundarne travme med postopkom in o občutku
neprimernosti in nevrednosti v sodnem postopku. Pri deklici je med postopkom
zaznavala naslednje simptome: strah, agresija, nočne more in »flashbacki«, želja po
udarjanju same sebe, močna navezanost na mamo, regresija jecljanja (ki se je prej
razvojno pojavilo in izginilo, nato pa se je med postopkom spet povrnilo).
»Če ne bi bla finančno in psihično močna, samostojna ženska, bi klonila.« Zahvaljujoč
lastni iniciativi in finančni neodvisnosti je deklici omogočila veliko igralne terapije,
dodatno vključevanje v športne aktivnosti, sebi pa ure psihoterapije. Pravi, da ne bi
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zdržala brez odvetničine pomoči in podpore prijateljev ter staršev. Pet let je obiskovala
psihoterapevta in se sama dodatno izobraževala o dinamiki spolnih zlorab.
Postopek se je zaključil z oprostitvijo brez možnosti pritožbe. Izvedenka je takrat dejala,
da »otrok mora imeti stike z očetom in tudi, če je dedek resnično bil storilec, si zdaj tega
več ne bo upal početi, sicer pa je zdaj deklica večja in se bo tako ali tako sama znala
braniti«. Udeleženka strto in besno opisuje besede, ki jih je slišala, pri čemer ni mogla
verjeti svojim ušesom. Razsodili so tudi, da deklica naj hodi na stike k očetu v »tisto
hišo« vsakih 14 dni. Udeleženka pravi, da so se nato odnosi začeli ohlajati in da oče že
več kot eno leto ni poklical hčere, saj ima novo partnerko in družino, domnevno pa je
po njenih besedah vsa družina zaznala, da je psihično (udeleženke) ne morejo zlomiti in
so nato z manipuliranjem odnehali.
Udeleženka zaključuje, da se z znanjem, ki ga ima danes o sodnem postopku, ne bi
nikoli več podala na sodišče. Poroča, da je njen cilj bil zaščititi otroka in v tem smislu je
dobila zadoščenje. Poroča, da je postopek trajal absolutno predlogo, sama izkušnja pa je
bila le delno reparativna, pa še to ne zaradi izida sodnega postopka, ampak zaradi
naključja, saj se je domnevni storilec na koncu sam umaknil.

Udeleženka B
Udeleženka poroča o sodnem postopku, v katerem je bila udeležena njena 14-letna hči.
V postopku, ki je trajal 2 leti, so dokazovali spolno zlorabo, storjeno s strani očima.
Takole začenja: »Na žalost nimam pozitivne izkušnje glede samega postopka – če bi
vedela, kako se bodo do mene obnašali (sodnica, njegova odvetnica), kako dolgo bo
trajalo, kako bo ..., bi se 2-krat vprašala, če bi šla čez to. Ampak sem se odločila zaradi
hčere.« Udeleženka poroča o svojem šoku, ko ji je hči povedala, kaj se je zgodilo. Čez
nekaj dni se je zavedla, da mora biti pri prijavi dejanja zelo previdna, saj ne sme priti do
nobene napake v postopku – v ta namen je najprej sama peljala hči na ginekološki
pregled (kar sicer brez napotka policije ni bilo izvedljivo), hkrati pa je bila zmožna še
toliko ohraniti trezno glavo, da je shranila tudi nekatere rjuhe in spalno srajco, ki so
kasneje služile kot dokaz.

87

Vse se je začelo s podrobnim, 5-urnim zasliševanjem kriminalistov dekleta. Očima so
za tri dni poslali v pripor do sprožitve preiskave, nihče pa ji ni povedal, kaj se bo
zgodilo po treh dneh: »Nisem vedela, ali so ovrgli sum in so ga izpustili ali ne … sploh
si nismo upale ven iz stanovanja, niti v trgovino. Medtem sem ves čas dobivala grožnje s
strani njegove družine.« Na njeno olajšanje je ostal v priporu, nato pa se je pričela
kalvarija zasliševanj: najprej s strani dežurne socialne delavke, nato še enkrat na Centru
za socialno delo, nato s strani ginekološkega izvedenca, sledilo je zaslišanje na
obravnavi pred sodnico in še pri ginekološkem izvedencu. Zasliševanje je bilo
dolgotrajno (včasih so obravnave trajale tudi do 5 ur), dekle pa se je večkrat moralo
vrniti na sodišče. Pri tem navaja olajšanje, da so ji vsaj prihranili ponovno pričanje ter
samo ponovno prebrali njeno izjavo. Skupno je bila zaslišana šest do sedem krat.
Udeleženka opisuje težak začetek sojenja, saj so dekletu dodelili po uradni dolžnosti
moškega zagovornika, ki ni ustvaril zaupnega odnosa, prav tako je ni pripravil na
sodišče. Ko se je preselil, ni sporočil svoje kontaktne številke in naslova ter se nehal
oglašati na telefon. Na prošnjo udeleženke so dekletu dodelili novo odvetnico, ki pa je
prav tako na sredini postopka brez pojasnila odnehala opravljati svojo dolžnost.
Udeleženka se je spraševala, kako to, da ni večjega nadzora nad delom zagovornikov, ki
se jih po uradni dolžnosti dodeljuje otrokom.
Nova odvetnica je dekle pripravila na sodišče, jo dva dni prej peljala tja in ji razkazala
prostore ter ji pojasnila njeno vlogo v procesu, kar je bila pozitivna izkušnja, saj je dekle
zaradi tega vnaprej vedelo, kaj jo čaka. Nikakor pa ni pričakovala, da bo hči na prvi
obravnavi soočena s storilcem in da bosta oba v istem prostoru. Na odvetničino zahtevo
so ga nato odstranili in dekle zaslišali čez en mesec – na samem. Vendar pa je na ta dan
pred sodiščem v zasedi čakala storilčeva družina in ustrahovala dekle. Udeleženka se
sprašuje, kaj bi se zgodilo tistega dne, če bi se hči zlomila – storilca bi lahko oprostili.
»Ne razumem, zakaj ni bilo njeno pričanje urejeno v tajnosti in diskretnosti.«
Poroča, da se je med postopkom večkrat počutila napadeno s strani storilčeve odvetnice
in s tem manj zaščiteno s strani sodnice: »Odvetnica me je napadala, kdo me je podučil,
naj shranim posteljnino, večkrat namigovala na to, da sem nasilna do svoje hčere, in na
to, da bi si hči lahko sama prizadejala poškodbe z raznimi predmeti.«
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Z izvedencem psihološke stroke je imela sodeč po pričanju dekleta dobre izkušnje, saj
je potrdil, da je prišlo do spolnega delikta, sama pa srečanju ni prisostvovala, zato ga ne
more oceniti. Nasprotno je imela slabe izkušnje z enim od dveh ginekoloških
izvedencev, ki je s postavljanjem sramotilnih vprašanj prekoračil meje dobrega okusa,
na sami obravnavi pa so se na njegovo pobudo predvajale na ekranu slike dekleta z
ginekološkega pregleda. »Otroka obravnavajo kot kos predmeta.« Na udeleženkino
zahtevo so ginekološkega izvedenca nato zamenjali z žensko ginekologinjo, ki je
pregled izpeljala korektno in povedala, da izvid potrjuje spolni delikt.
S strani sodišča je nato prišlo do vnovične napake, saj dekletu niso pravilno prebrali
pravnega pouka, zaradi česar je tik pred koncem moralo ponovno pričati na sodišču, kar
je vnovič zavleklo postopek. Udeleženka se sprašuje: »Kaj če bi se ona takrat uprla in
po večkratnem pričanju več ne bi hotela dati izjave? Lahko, da je nasprotna odvetnica
na to računala, kajti, če hči ne bi dala ponovne pritrdilne izjave, bi vse padlo v vodo –
pa čeprav je bila to njihova napaka.« Dekletu so nato na sodišču ponovno prebrali
pravni pouk in pritrditi je morala, da pouk razume, nato pa ponovno podati izjavo.
Udeleženka priznava, da sama ne bi vedela, kako postopati v takšnem primeru, če ne bi
imela podpore terapevtke, ki je pomagala tako njej, kot hčeri, ki jo je kot zaupna oseba
spremljala na sodišču.
Za potrebe psihosocialne pomoči je od Centra za socialno delo prejela enkratno denarno
pomoč, ki je njej in hčeri omogočila brezplačno vključitev v terapevtsko pomoč, nato pa
je terapevtka na lastno iniciativo poiskala financiran program, iz katerega so se
financirale njune nadaljnje terapije. »Če se ne bi mogla brezplačno vključiti, ne bi šla do
terapevtke … Zelo sem se dvignila z njeno pomočjo.«
Udeleženka navaja, da v njihovem primeru celo sodišče in pripor nista dobro
medsebojno sodelovala, saj se je kar nekajkrat zgodilo, da obdolženca niso pripeljali na
obravnavo, zaradi česar so morali le-to nekajkrat ponoviti, kar je še dodatno podaljšalo
proces. Prav tako opisuje absurden poskus obdolženčeve odvetnice, da bi podaljšala
postopek: »Odvetnica je predlagala, da mu naredijo pri urologu meritev spolovila, da
bi nato hči povprašali o dolžini in preverili njeno oceno. Sodnica se je o tem predlogu
odločala tri mesece. Na koncu ga je na srečo ovrgla.« Udeleženka se je zgrozila nad
tem, da bi njena hči morala dati skozi še to: »Kot da ni dovolj, da ima že travmo pred
ginekologom in jo je to poleg ostalega zaznamovalo za celo življenje. Že nekajkrat sem
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jo morala prenaročiti, saj se vsakršnega pregleda izogiba, pa je od tega minilo že nekaj
časa.« Udeleženka se zgraža nad predlogom odvetnice in trdi, da tudi, če bi njena hči
podala to oceno, je »vsakemu laiku jasno, da je ta ocena bila narejena med
travmatičnim dogodkom in zato ocena dolžine morda celo ne bi bila realna«. S sodnico
je udeleženka proti koncu postopka imela boljšo izkušnjo, saj predvideva, da je le-ta
tudi sama opazila, da postaja vse skupaj že prenaporno: »Vprašala me je, ali bo hči še
zmogla enkrat priti. Odgovorila sem ji: ali imamo še kakšno drugo možnost? Bo
zmogla.«
Na vprašanje, kako je vse to preživela, udeleženka odgovarja, da se je soočala z
občutkom krivde, izgubo telesne teže v povezavi s slabostjo in z bruhanjem ter z
nespečnostjo (2 do 3 ure spanja na dan). Dekle se je pogosto treslo, imelo nočne more,
spalo ob mami in občasno kazalo znake agresije. Udeleženka poroča, da ima dekle še
danes strah pred zbliževanjem v vrstniških odnosih.
Terapevtka je opolnomočila dekle, da bi v primeru, da storilec do konca postopka ne bi
podal svojega priznanja, stopila do njega in mu rekla: »Tukaj sem. Pred mano zdaj
priznaj, da mi nisi tega naredil.« Ta zaključna nota ji je po besedah udeleženke zelo
pomagala, da je prebrodila viharno obdobje, hkrati pa dobila nazaj nadzor nad nastalo
situacijo.
Postopek se je končal z obsodbo (7 let zapora). Kazen bo odslužil čez tri leta, a
udeleženka to komentira z grenkim priokusom, saj se zna zgoditi, da bi ga zaradi
primernega vedenja lahko izpustili celo prej.
Udeleženko na tej točki skrbi za mlajšo hči, ki je biološka hči storilca, s katero pa
sodnica ni prepovedala stikov, saj trdi, da on zanjo ne predstavlja nevarnosti, saj
»svojemu otroku ni nič storil«. »Če bi vztrajala pri prepovedi stikov med njima, mi je
bilo zagroženo z denarno kaznijo ali z odvzemom otroka. On iz zapora zahteva stike,
zato smo jo morali tja peljati vsakih 14 dni, nakar smo uvedli psihološko izvedenko, da
poda mnenje, da zapor ni primeren kraj za stike. Socialna delavka je rekla, da na stikih
ni zaznala nepravilnosti. A je ona sploh kompetentna, da podaja svoje mnenje glede
tega? Kot starš bi v tem primeru pričakovala preventivno delovanje in da bi delavci na
sodišču ter Centru za socialno delo imeli več psihološkega znanja. Vidi se, da gre za
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očitno manipulacijo, ve se, da so ti storilci skoraj vedno povratniki in logično je, da je
tudi ta otrok ogrožen, čeprav je njegov biološki. Ne morem razumeti.«
Udeleženka ocenjuje, da je do obsodbe verjetno (neuradno) prišlo zaradi zvočnega
posnetka, ki pa uradno ni smel biti predložen kot dokaz, saj je protipravno kogarkoli
snemati brez njegovega dovoljenja. Ocenjuje, da je do obsodbe prišlo zaradi rezultatov
ginekološkega pregleda, zvočnega posnetka in rjuh, ki jih je shranila kot dokaz. Pravi,
da še danes občuti kurjo kožo, ko se spomni dneva obsodbe. Takrat so tekle solze sreče
in olajšanja. Največje zadoščenje ji predstavlja odnos s hčerjo in vedenje, da je dobra
mama ter da ji je hči lahko zaupala, kaj se ji je zgodilo. Udeleženka ocenjuje, da bi se
morda še enkrat odločila za postopek, če bi vedela, da bo imela toliko podpore s strani
kriminalistov in terapevtke, a dodaja, da ve, da je pri tem imela veliko srečo.

Udeleženka C
Udeleženka poroča o sodnem postopku, v katerem je bil udeležen njen 4,5-letni sin. V
postopku, ki je trajal 2,5 let, so dokazovali spolno zlorabo, storjeno s strani očeta.
Svojo izkušnjo povzema z naslednjimi besedami: »Ogromno izvedencev, dvomov v
sodni sistem, rezultat, za katerega ne veš, če je kaj prinesel.« Trdi, da je prvi šok
doživela na Centru za socialno delo, ko je direktor izjavil, »da je tipično, da so mame
maščevalne in ''grejo na zlorabe'', ker ne morejo doseči svojega«.
Otrok je bil skupaj zaslišan 5-krat pri različnih osebah: najprej pri socialni delavki, nato
še pri štirih izvedencih; pri enem izvedencu tudi večkrat. Prva izvedenka je izvedla
forenzični intervju in ga kot dokaz zvočno posnela, saj je bila v njem jasno podana
otrokova izjava z eksplicitnimi podrobnostmi o zlorabi. Nekateri izvedenci so opravljali
intervju po enakem sistemu: najprej intervju z mamo, nato z očetom, potem z otrokom,
na koncu pa so še preverjali odnos oče–sin.
Udeleženka ta skupna srečanja, kjer se preverja odnos otrok–storilec, označuje za
dvoumna in manipulativna, otroka pa po njenih besedah zastrašujejo do te mere, da se
prične zapirati vase. »Ena izvedenka je vprašala otroka: se je kaj takega zgodilo? Otrok
je opisal zadnjo prigodo, da je nazadnje oče mami grozil na vratih, ona pa je s tem
zaključila srečanje in ni nadaljevala. Vsi nadaljnji izvedenci so ji dali prav, en pa se ni
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strinjal in dejal, da je dajala preveč nejasna vprašanja za otrokovo starost.« Prav tako
je otrok na risbi pokazal spolovilo in ga poimenoval z istim izrazom kot že v priznanju
poprej, pa izvedenka na to po udeleženkinih besedah ni reagirala.
Pri enem izvedencu je otrok dal jasno izjavo, kaj se je zgodilo in ponovno uporabil enak
termin, za katerega pa ni znal povedati, kaj točno pomeni. »Izvedenec je napisal, da
otrok ne ve, o čem govori. Ko sem sina vprašala, zakaj ni pokazal (npr. na risbi), pa je
rekel: ker me nihče ni vprašal. Iz tega predvidevam, da bi pokazati znal in bi to tudi
imelo dokazno vrednost. Velikokrat se je zgodilo, da ni znal z besedami povedati, pa je
potem začel fantazirati o domišljijskem svetu in se umaknil vanj, kar je tipičen znak
travme, to danes vem.«
Zasliševanja niso bila opravljena v varni sobi z avdio-vizualno povezavo, poleg tega
udeleženka poroča, da je sin na vsakem srečanju srečal očeta (domnevnega storilca):
»Sedeli smo vsi za isto mizo – izvedenec, jaz, oče, moj otrok, starejši otrok očeta iz
prvega zakona; oče je prinesel polno vrečo igrač in sladkarij, zaradi česar so ga vsi
obravnavali kot skrbnega in prijaznega očeta, v bistvu pa je šlo za manipulacijo. Sin
več ni hotel ničesar povedati.« Udeleženka ne ve, ali je izpraševanje potekalo po
smernicah »otroku prijaznega postopka«, ko nje ni bilo zraven, pravi pa, da je sin
zmeraj poročal o strahu, ko je vedel, da se bo moral ponovno videti z njim in dati
izjavo: »Star je bil 5 let, ko je pred srečanjem že vnaprej v avtu kričal, da ne bo
nobenemu več nič povedal, ker sploh več ni zaupal.« Poroča tudi, da je oče velikokrat
manipuliral s »krivdiranjem« ali pa tako, da je namerno parkiral svoj avto na vidno
mesto, ko je vedel, da bosta otrok in mati tam.
Udeleženka toži, da institucije otroka ne zaščitijo dovolj, ko enoznačno trdijo, da otrok
potrebuje stike z obema staršema, pri tem pa ne upoštevajo, da se istočasno vodi
postopek, v katerem preverjajo, ali je prišlo do zlorabe.
Oče večkrat ni pripeljal otroka s stika ob dogovorjeni uri, zaradi česar se je mama
večkrat tresla ob misli, da bi se otroku ponovno kaj zgodilo. Ko je o tem povedala na
policiji, so oni naredili zapisnik. Ko se je nabralo več zapisnikov, so jih posredovali
tožilstvu, le-ti so jo napotili na Center za socialno delo, ti pa so jo napotili nazaj na
policijo. Nazadnje so ji na Centru za socialno delo rekli, naj bo »bolj odprta za stike«. Z
odvetnico sta redno obveščali vse organe o njegovih kršitvah, dosegli pa sta le, da so ga
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poslali na izobraževanje o primernem obnašanju pred otrokom z napotki, da golota pred
otrokom ni primerna in da pred otrokom ne sme grdo govoriti o njegovi mami.
Stike so vrnili nazaj pod nadzor, na katerih pa je v pričo socialne delavke ponovno
uporabljal termin, ki ga je uporabljal med zlorabo (zaradi varstva podatkov in možnosti
prepoznave ga ne navajamo). Udeleženka je bila nad tem zgrožena in ponovno urgirala,
socialna delavka pa je trdila, da je menila, da je to igra, kar je kazalo na to, da si očitno
ni prebrala spisa oz. se dovolj seznanila s primerom. Zaradi takšnih situacij so začeli
stike pod nadzorom snemati, kar pa očitno ni pomagalo veliko, saj je prišlo do naslednje
situacije: »Oče je otroku podaril verižico in skupaj s socialno delavko sta vztrajala, da
jo mora sin nositi. Na posnetku je bilo jasno zaznati upiranje otroka, ki ni želel nositi
verižice in tudi, da socialna delavka vpliva na otroka. Sodnica, ki je ugotovila, da oče
manipulira, je posnetek želela upoštevati, a je bila na očetovo željo zamenjana. Nova
sodnica tega posnetka ni upoštevala kot dokaz.«
Sodnica je končno dosodila, da sodeč po izvedenskih mnenjih navzven niso vidne
posledice, ki bi kazale na spolno zlorabo. Udeleženka to, »da so upoštevali samo
navzven vidne posledice«, opisuje kot veliko krivico – sama se je morala podučiti o
dinamiki spolnih zlorab in ugotovila, da se lahko samo sebi zahvali, da je pravočasno
preprečila nadaljevanje zlorabe. »Sodišče je pri tem zavzelo mnenje, da do zlorabe ni
prišlo, ker ni bilo penetracije, čeprav bi vsak normalen človek rekel, da vsa sreča, da še
ni prišlo do tega.«
Udeleženka poroča o vidni psihosomatiki otroka v času postopka: zmeraj, ko je moral
na stik, je bil vidno prestrašen in tožil o bolečinah v trebuhu, zraven tega pa imel še
prebavne motnje, mučila ga je nespečnost. »Najprej sem ga krivila, da ga trebuh boli
zaradi sladkarij, dokler nisem prebrala, da je to eden od simptomov, ko je psiha v stiski.
Zdravnik pa mi je rekel, naj ne jemljem tega s preveliko pozornostjo in da to ni tako, kot
si jaz zamišljam.« Drugi simptomi pri sinu navzven niso vidni, v šoli in v stikih z
vrstniki je visoko funkcionalen, zaradi česar predvideva, da je »njegova normalnost«
eden od razlogov, zakaj je obsodba »padla«. Opaža, da se je sin naučil, da pri stiku
»potrpi in stisne zobe«, upa pa, da ne bo eden tistih, pri katerih se bodo kakšne
posledice pokazale kasneje. Pri sebi je opažala razdražljivost, nespečnost, izogibanje in
veliko žalosti, ki pa je ni želela pogosto kazati navzven. Pravi, da si ni smela dovoliti,
da bi popuščala v službi, saj je samostojna podjetnica.
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Pozitivna izkušnja postopka s strani organov je bila samo ta, da so dokaj hitro dali stike
pod nadzor in na ta način zaščitili otroka, čeprav so jih kasneje sprostili. Da je otrok
danes »normalen in ne kaže navzven nobenih znakov zlorabe«, pripisuje njunemu
zaupnemu odnosu in temu, da mu ona ne govori nič grdega o očetu ali samem postopku:
»Čim manj sem mu govorila o tem, kaj se dogaja med postopkom, saj sem mu to želela
prihraniti. Govorim mu, da življenje gre naprej, če se bodo pojavili kakšni problemi, se
bosta soočila z njimi mami in ati in ne on.«
Ponujena ji je bila svetovalna pomoč, a jo je odklonila, saj so v svetovalni službi v šoli
ocenili, da je otrok ne potrebuje, kar trenutno meni tudi sama: »ne želim še dodatno
povečevati travme, ker bi lahko mislil, da je problem zelo velik in da je pot do okrevanja
še dolga. Tudi sama sem bila na nekaj svetovalnih srečanjih, a sem na tisti točki
potrebovala akcijo in nasvete, kaj ukreniti, ne pa jamranja, zato sem to opustila.«
Postopek se je končal z oprostitvijo. Tudi, če bi se končal z obsodbo, ga udeleženka ne
bi dojemala kot zmago, saj pravi, da nihče ne more zavrteti časa nazaj in preprečiti tega,
kar se je zgodilo. O zadoščenju in občutku pravičnosti ne more govoriti, saj bi zanjo
pomenila pravica, da se storilec več ne bi mogel približati otroku. »Imeti moraš dobrega
odvetnika, ki veliko stane; imeti moraš podporo okrog sebe, če se slučajno sesuješ; pri
sebi moraš imeti razčiščeno, da ne smeš veliko jamrati in da se ne smeš ustaviti, temveč
da moraš vedno znova naprej.«
Kot svojo osebno zmago ocenjuje to, da je otrok zdaj na varnem, sistem pa ocenjuje kot
nepravičnega do otrok, ki je v njenem primeru prispeval k temu, da je prišlo še do
dodatnega razočaranja. »Kot družba se ne zavedamo, kako pogosto se to dogaja. Kdor
išče pravico na sodišču, je revež.«

Udeleženka D
Udeleženka poroča o sodnem postopku, v katerem je bila udeležena njena 16-letna hči.
V postopku, ki je trajal 2,5 let, so dokazovali spolno zlorabo, storjeno s strani znanca.
»Moja izkušnja je dobra, čeprav slišim, da po navadi ni tako. Sem pa res imela osebni
pristop in bila proaktivna, nisem pasivno čakala, kdaj se bo sistem obrnil.«
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Dekle je bilo že pred postopkom dokazovanja spolne zlorabe obravnavano na
pedopsihiatrični kliniki. Zato sta se z mamo najprej obrnili tja, kjer je dekle povedalo,
kaj se je zgodilo, nato pa vztrajalo s prijavo na policiji. Na policiji je bila prvič zaslišana
in kasneje še enkrat po preiskavi na domu. Kar se tiče pričanja na sodišču, udeleženka
opisuje pozitivno izkušnjo: »Na sodišču je bila prisotna le na obravnavi pred sodnico.
Ni rabila še enkrat govoriti, samo to, kar je bilo napisano na njeni izjavi, ki jo je dala že
policiji. Odvetnica jo je zaščitila, ker je imela vsakodnevne večmesečne napade panike
in bi napad lahko ponovno doživela tam. Sodnica je temu ugodila, ker je videla njene
telesne odzive.« Po udeleženkinih besedah nadaljnja zasliševanja in vključevanje sodnih
izvedencev po mnenju sodnice ni bilo potrebno, saj so bile psihične posledice pri
dekletu še vedno močno vidne.
Udeleženka si je oddahnila, ko je videla, da je sodnica dostopna in prijazna ter ji je bila
pripravljena prisluhniti: »Takrat ne bi bila sposobna pričati … bila je preveč slabotna,
pa še sočasno je potekala obravnava na psihiatriji … verjetno bi odstopila.« … »Tudi
sam odnos vseh vpletenih v postopek je bil spoštljiv in prijazen. Tudi na policiji, ko sem
povedala, da bom prisotna, ko bo hčerka dala izjavo.«
»Glede samega postopka nimam slabih spominov.« Še posebej opisuje dober odnos s
sodnico in odvetnico, ki je bila dodeljena: »Odvetnica je hči pripravila na sodišče.
Osebno sem šla na pogovor k tožilcu, ker sem potrebovala informacijo, kaj storiti v
primeru, če se ta oseba spet približa. Tudi tožilec mi je pojasnil cel postopek in mi dal
telefonsko številko in bil na voljo, če bom kaj potrebovala.« Čeprav obdolženec v tistem
času ni bil v priporu, udeleženka pravi, da se ga ni bala. Njene grožnje, naj se otroku ne
približa več, je vzel resno in poskusov manipulacije z njegove strani več ni bilo.
Udeleženka je ocenila odnos s strokovnimi delavci na sodišču kot spoštljiv, informacije
pa podane jasno in razumljivo. »Na obravnavi nisem bila prisotna, čakala sem pred
vrati. Je pa odvetnica uredila, da so obtoženca zaslišali ločeno.«
V času med postopkom sta bili s hčerjo v hudi stiski zaradi njenih zdravstvenih
zapletov. »Hčeri se je za tisti dve leti in pol ustavil čas in ne bi šla še enkrat čez to,
čeprav glede samega postopka ni imela slabe izkušnje. Čakanje, da se ta zadeva
zaključi, da se gre lahko naprej v življenju – tako je opisala ona.« Udeleženka opisuje
sodni postopek kot sprožilec simptomov, ne pa kot vzrok za nastanek simptomov in
bolezni. Zaradi telesnih spominov na zlorabo iz otroštva se je hči borila z epizodami
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motenj hranjenja, se občasno samopoškodovala in enkrat poskušala narediti samomor.
V času postopka so se simptomi stopnjevali tako daleč, da je za nekaj časa zaradi
slabotnosti omagala na invalidskem vozičku. »Po poskusu samomora sem kontaktirala
sodnico in ji povedala, kaj se dogaja, tako da so potem prednostno obravnavali
primer.« Dekle je prekinilo s šolanjem in se osamilo od vrstniških odnosov.
Udeleženka pravi, da je med postopkom imela od bližnjih samo njeno podporo. Nekaj
let po končanem postopku so se zbudili spomini še na spolno zlorabo v otroštvu s strani
očeta. Oče je v trenutku šibkosti samega sebe prijavil na policiji, prijavo pa je želel
naknadno preklicati. Po uradni dolžnosti je zaradi suma kaznivega dejanja postopek
vseeno stekel. V tem postopku je bilo dekle že polnoletno, toda zelo izčrpano.
Izkoristila je načelo pravne dobrote oprostitve dolžnosti pričevanja in ni želela pričati
proti očetu. Udeleženka komentira: »Videla sem, kaj bi to ponovno prineslo. En
postopek je že vzel skoraj 3 leta življenja. Morala sem jo zaščititi.«
Udeleženka pravi, da bi si želela več (so)financiranih programov za pomoč svojcem in
otrokom, ki so doživeli spolno zlorabo v obliki psihosocialne pomoči ali terapevtske
podporne skupine. Na eni od institucij, specializiranih za to področje, je dobila
informacije, kam se lahko obrne na (plačljivo) psihoterapijo. »Te informacije sem jaz že
sama imela, saj sem hčer zaradi motenj hranjenja vozila na terapije že pred postopkom.
Bi pa si želela vsaj sofinanciranje storitev, ker je to bilo zelo drago. Potrebovala bi jih
tudi zase. Starš je steber otroku, če on pade, tudi otrok ne more zdržati.«
Postopek se je zaključil s pogojno obsodbo (2,5 let), kmalu zatem je storilec pobegnil iz
države.
»Namen sprožitve postopka je bil, da ta oseba tega ne naredi več nikomur. Ni šlo za
zadoščenje. Je bilo pa breme, dokler se ni končalo.« Marsikatera čutenja še niso
predelana in se na novo prebujajo, zaradi česar se dekle še vedno bori z motnjami
hranjenja. Udeleženka je povedala, da sta si delno oddahnili, ker se zdaj počutita varno:
»Sam postopek ni prinesel travme in vesela sem, da sem upoštevala njeno željo. Delčke
sebe je lahko nazaj pobrala, ker ji to več ni viselo nad glavo.«
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Udeleženka E
Udeleženka poroča o sodnem postopku, v katerem je bil udeležena njena 4-letna hči. V
postopku, ki je trajal skoraj 2 leti, so dokazovali spolno zlorabo, storjeno s strani očeta.
Začelo se je s prijavo na policiji, ki je nato v fazi preiskave našla otroško pornografijo
na obdolženčevem računalniku. Zaradi groženj obdolženca se je udeleženka s hčerjo za
leto in pol umaknila v varno hišo, obdolženca pa so med sojenjem dali v pripor.
Udeleženka poroča, da je otrok v skupnem seštevku podal izjavo 6-krat – na policiji,
socialni delavki in štirim sodnim izvedencem. Izkušnjo zasliševanja pred sodnimi
izvedenci udeleženka opisuje kot mučno, saj ocenjuje, da so preveč drezali v hčer.
Najbolj jo je prizadelo, da je trajalo več kot eno leto, da so uvedli sodnega izvedenca:
»Zakaj se otroka maltretira, da mora čakati tako dolgo, da bo lahko dal izjavo? Do
prvega izvedenca jo je dala že trikrat – to bi lahko diskretno izvedli tako, da bi se enkrat
posnelo in služilo kot dokaz.« Pravi, da je predolgo čakanje na sodnega izvedenca imelo
za posledico to, da je otrok določene spomine že pozabil, zaradi česar pričanje ni moglo
biti tako verodostojno. »Leto in pol sem se mučila, da sem vzpostavila ponoven odnos z
njo, ji omogočila čim bolj normalno otroštvo … ko si je že opomogla, pa so jo izvedenci
spet sesuli. Potem se je umaknila vase in ni hotela več nikomur povedati.« Udeleženka
ne ve točno, kako je potekalo zasliševanje pred sodnimi izvedenci, saj jim ni
prisostvovala. Poroča pa o tem, da je hči na srečanjih z izvedenci srečevala očeta –
obdolženca in vedno znova kazala pristen strah, zaradi česar se je odločila, da ne bo več
v prihodnje ničesar povedala.
Udeleženka poroča, da hčer na srečanje z izvedencem ni posebej pripravljala, saj bi ji
»očitali, da ji je vstavljala besede v usta in da je naučena«. Pravi, da ji je povedala, kam
gresta in naj pove vse po resnici. Na glavno obravnavo hčeri zaradi starosti ni bilo
potrebno iti, kar se je udeleženki zdelo primerno.
Spominja se, da se ji je sodni postopek zelo dolgo vlekel. Spraševala se je, kako lahko
tako dolgo traja do uvedbe izvedencev po tem, ko je otrok že pričal in so našli še
pornografijo na očetovem računalniku. Udeleženka se ni mogla sprijazniti z dejstvom,
da se ni kot pričo poklicalo tudi pedopsihiatrinje, ki je pred uvedbo postopka prva
izvedela za spolno zlorabo in jo tudi potrdila. Rečeno ji je bilo, da je to dejanje bilo
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opravljeno še pred postopkom, zato nima pravno formalne veljave. Postopek ocenjuje
kot »ne-fer« tudi iz drugih razlogov.
Ne zdi se ji pravično, da je obdolženec imel dva zagovornika, ki sta udrihala po njej in
pripeljala na pričevanje »celo vas«, medtem ko je njen otrok imel enega zagovornika po
uradni dolžnosti: »Sodnica je dovolila žalitve vaščanov v zvezi z mojo boleznijo.
Počutila sem se, kot da sodijo meni. Pet ur sem morala poslušati vse vaške čenče,
vaščani so celo zbirali podpise, kako dober očka je on, jaz pa si vse izmišljujem. Sodnici
se pa ni zdelo čudno, da sosedje (ki so živeli zraven nas) niso želeli podpisati tega, ker
so slišali, kaj se dogaja, da pijančuje in da je nasilen.« Ocenjuje, da je sistem bil
nepravičen in da otrok ni bil dovolj zaščiten. Razočarana je bila tudi zato, ker postopek
ni bil izveden diskretno ter v dobrobit otroka. »Vsak, ki je imel pet minut časa, je prišel
kaj povedati na sodišče … veste, v malem kraju se hitro razve, kaj se je zgodilo. Jaz pa
sem hotela hčerko zaščititi, da se to ne bi razvedelo.« Opisuje, da je v malem kraju, kjer
se vsi poznajo, še toliko težje iti čez sodni postopek, zaradi česar verjame, da je lahko to
posredno tudi vplivalo na mnenje sodnice, ki je bila iz istega kraja. S hčerjo sta bili žrtvi
stigmatizacije in čustvenih manipulacij s strani vaščanov in obdolženčevega sorodstva,
zaradi česar sta se preselili v drugo občino.
Trdi, da jo je najbolj uničilo izdajstvo s strani sorodstva in sovaščanov ter manipulacije,
ki so se vrstile ena za drugo, ki so močno vplivale na njuno zdravje in zaradi katerih je
skoraj ostala brez službe. »Ko sem se preselila, so hodili do mojih novih sosedov in jim
govorili, da sem lažnivka.« Najbolj je razočarana nad odnosi in subjektivnostjo sodnice
v postopku. »Absurdno se mi zdi, da je sodnica brala in upoštevala te podpise.«
Prvi postopek se je končal z oprostitvijo in dosojeni so bili enakopravni stiki. Po tem, ko
je sodnica dovolila nenadzorovane stike z očetom, je domnevno prišlo do vnovične
zlorabe, ki se je zgodila med obiskom pri njemu doma. Pravi, da se je deklica vrnila s
stika z očetom vidno pretresena in razjokana, nato pa ji je povedala, kaj se je zgodilo,
našla pa je tudi izcedke na spodnjem perilu. Začel se je nov dokazovalni postopek, ki še
vedno traja.
V času obeh postopkov je udeleženka utrpela hujše zdravstvene posledice: razbolela sta
se ji želodec in dvanajsternik, dobila je bulo na jetrih. Poroča tudi o solzah in
neprespanih nočeh ter uživanju zdravil za pomirjanje. Stres je vplival tudi na njeno
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službo, zaradi česar so ji zaposlitev zmanjšali na polovični delovni čas. Hči je med
obema postopkoma poročala o bolečinah v trebuhu, nato pa se je pojavil še refluks in
bolezen ščitnice. Sodeč po besedah, se je po koncu postopka uredilo vsaj to, da hči zdaj
redno spi.
Na vprašanje, kaj ji je med postopkom najbolj pomagalo, navaja: »nekaj dobrih ljudi;
del sorodstva, sodelavcev – celo s finančno pomočjo.« Dobro se je počutila tudi v varni
hiši, kjer so jo socialne delavke opolnomočile in postavile na noge po prvem šoku. S
hvaležnostjo govori o možnosti vključitve v brezplačni psihosocialni program, kjer ji je
bila dodeljena svetovalna delavka, katero obiskuje občasno sama, večinoma pa s hčerjo.
Omenila je tudi socialni transfer za družine v stiski in program Botrstva, v katerega se je
imela možnost vključiti in ji pomaga pri finančnem osamosvajanju.
Udeleženka izrazito opisuje izkušnjo sodnega postopka kot travmatično doživetje.
»Dosodili so, da otrok ni bil zlorabljen, ker navzven dobro izgleda in se na njem ne
vidijo posledice. Vse to, da sem se trudila, da ne bi občutila posledic zlorabe ... jo
vpisovala na različne dejavnosti, jo zamotila z naravo, hišnimi ljubljenčki,
ustvarjanjem, je pripomoglo k temu, da se je njena travma zmanjšala. Za sodni
postopek pa to ni bilo dobro, ker je bila navzven videti preveč normalna. On je pa na
koncu še odškodnino od države dobil, ker je bil »po krivem zaprt« in lahko zdaj začne
novo življenje.«
Udeleženka se na koncu intervjuja vidno pretresena zjoče in reče: »Ne zmorem več, če
še mi bo enkrat rekla, da se ji je nekaj zgodilo … Koliko je plakatov »prijavite nasilje«,
kaj ti to pomaga? Kam naj se obrnem? Zvezane roke imam … Jaz ne morem vzeti
pravice v svoje roke, ker me otrok rabi, da bom skrbela zanj. Če je to pravica …«

5.2

Opis splošne psihološke strukture doživljanja sodnega postopka

dokazovanja spolne zlorabe otroka
Pri udeleženkah raziskave, materah, se v zvezi z doživljanjem sodnega postopka
pojavljajo naslednje glavne teme: a) predolgi postopki in odloženo ukrepanje, b)
(večplastna) problematika zasliševanja, c) nekatere olajševalne okoliščine v postopku,
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č) (ne)zaščita s strani sistema, d) povišana raven stresa in simptomi potravmatske
stresne motnje pri svojcih in otrocih, e) možnost potravmatske rasti.

a)

Predolgi postopki in odloženo ukrepanje

Vse udeleženke so doživljale sodni postopek kot (pre)dolg: opisujejo, da se je njim in
otrokom – žrtvam, življenje v tistem času ustavilo, da se je vse vrtelo okrog postopka in
da so venomer razmišljale o tem, kdaj se bo zaključil. Ob tem navajajo, katera procesna
dejanja so doživljale kot predolga: Udeleženka A opisuje, da je trajanje postopka (5 let)
»absolutno predolgo« za 4-letnega otroka; udeleženki A in C se strinjata, da je postopek
trajal dlje časa zaradi odločanja o stikih; udeleženka B izpostavlja, da se je otrok moral
prevečkrat udeležiti obravnave in obnavljati izjavo, tudi zaradi procesne napake v
postopku (napačno podan pravni pouk); udeleženka E pa je doživljala, da je v njenem
primeru do uvedbe izvedenca minilo preveč časa (leto in pol). Štiri udeleženke
poročajo, da postopka niso doživljale kot hitrejšega oz. prednostnega glede na to, da so
v njem bili vpleteni otroci. Ena udeleženka (D) nasprotno poroča, da se je ugodilo
prošnji po prednostni obravnavi zaradi slabega zdravstvenega stanja otroka. Ugotovili
smo, da je postopek lahko zelo stresen zaradi različnih procesnih dejanj, ki so za svojce
zahtevna že sama po sebi; to stisko pa dodatno poglablja še dolžina sodnih postopkov.
Pokazalo se je, da sodni postopki zaradi starosti otrok večinoma niso bili krajši oz.
primeri na sodišču niso bili obravnavani prednostno, kot bi se pričakovalo. V tem
kontekstu ocenjujemo trajanje sodnega postopka kot predolgo, saj se kaže, da so otroci,
stari do 7 let, bili udeleženi v sodnem postopku med 2,5 in 5 let, kar se ne ujema z
evropskimi smernicami »otroku prijaznega postopka«.
b)

(Večplastna) problematika zasliševanja

Presenetil nas je podatek, da so otroci udeleženk v povprečju bili zaslišani 4,6-krat
(najmanj: 2-krat; največ: 7-krat). V to številko štejemo vsako zaslišanje oz. poročanje o
izkušnji zlorabe, o kateri je otrok poročal kateremu koli strokovnemu delavcu. Vse,
razen udeleženke D (katere otrok je bil zaslišan 2-krat), so poročale o zasliševanju kot o
najtežjem in najbolj mučnem procesnem dejanju. Povezujejo ga z negotovostjo, z
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nezmožnostjo zaščite otroka, s strahom in z nemočjo, opisujejo pa ga kot otroku
»neprijazno zasliševanje«.
Nobeno od zaslišanj s strani sodnega izvedenca ni bilo opravljeno po NICHD protokolu,
niti z avdio-vizualno opremo, hkrati pa v nobenem primeru izjava otroka ni bila zvočno
posneta oz. služila kot dokaz. Udeleženke ocenjujejo, da je večkratno zasliševanje
različnih izvedencev poglobilo travmo pri otrocih, jim dalo nezaupljiv občutek ter jih
pripravilo do odzivanja z obrambnimi mehanizmi (zamrznitev, umik, pobeg v
domišljijski svet), zaradi katerih več niso želeli poročati o izkušnji. Ugotovili smo, da v
večini primerov otroci niso bili pripravljeni na sodišče, po izjavah sodeč pa lahko
predvidevamo, da v večini primerov niso bili uporabljeni standardizirani protokoli
izpraševanja. Tam, kjer bi pa lahko bili uporabljeni, je prišlo do navzkrižnih in pogostih
zasliševanj. Lahko bi zaključili, da »otroku prijazno izpraševanje« tudi v teh primerih ni
moglo doseči svojega namena, saj se ta mnenja sodnih izvedencev bodisi niso
upoštevala bodisi je »prijazno zasliševanje« sledilo izpraševanju, v katerem je že bil
porušen odnos oz. zaupanje otroka do izpraševalca.
Prav zaradi teh posledic so udeleženke, katerih otroci so imeli izkušnjo forenzičnega
zasliševanja, doživljale zaslišanje otroka kot nekorektno. Kot neprimerne tehnike
opisujejo: uporaba vprašalnika za otroka, starega 10 ali več let, na 4-letnem otroku;
ustno izpraševanje otroka, starega 4 leta, brez uporabe igralnih in projektivnih tehnik;
zasliševanje otroka vpričo domnevnega storilca; postavljanje nejasnih vprašanj »Se je
kaj takega zgodilo?«. Vse so istega mnenja, da bi do forenzičnega zasliševanja moralo
priti veliko prej, ko so še spomini sveži in si želijo, da bi otroci šli skozi to bolečo
izkušnjo enkrat, kvečjemu dvakrat. Najdaljšo dobo do uvedbe izvedenca navaja
udeleženka E (leto in pol). Ugotovili smo, da forenzično izpraševanje otrok večinoma ni
doseglo namena v skladu z »otroku prijaznim postopkom«, t. j., da bi se z njim povečala
možnost obsodbe obdolženca in da otrok ob tem ne bi utrpel škode.
Udeleženke, ki poročajo o »bojih za stike«, pravijo, da so vzporedni postopki (kazenski,
v katerem se dokazuje zloraba in civilni, v katerem poteka pravda za stike) »boji na več
frontah«, na katerih prihaja do navzkrižnega zasliševanja, izvedenska mnenja pa si med
seboj niso enakopravna. Ta rezultat nam je dal uvid, da postopki lahko zato še dodatno
poglobijo travmo, hkrati pa so časovno ter finančno neekonomični.
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c)

Nekatere olajševalne okoliščine v postopku

Udeleženke večinoma zaznavajo kot olajševalno okoliščino v postopku zaupanje
svojemu otroku, da govori resnico; lastno moč; samoiniciativnost; proaktivnost in
naravnanost, da ne smejo odnehati. Strinjajo se, da so imele vsaj nekaj podpore iz
okolice (starši, prijatelji, sosedje, sodelavci), čeprav dve (udeleženki D in E) poročata o
zmanjšani podpori s strani sorodstva, kar sta doživljali kot izdajstvo in dodatno bolečino
ob soočanju s situacijo. Tri udeleženke (A, D in E) poročajo o blagodejnih vplivih
povečanih prostočasnih aktivnosti na otrokovo zdravje (gibanje, šport, ples, narava,
kreativno ustvarjanje).
Dve udeleženki (B in E) poudarjata brezplačno možnost vključitve v terapevtsko in
psihosocialno pomoč sebe in otroka, kar jima je znatno pomagalo pri predelovanju
bolečine, razumevanju dinamike spolnih zlorab in dalo usmeritve, kako živeti naprej.
Zaznali sta tudi blagodejni vpliv igralne terapije na otroka. Kar se tiče olajševalnih
okoliščin tekom procesa, udeleženke navajajo različno glede na specifike posameznega
primera: npr. podpora v varni hiši (udeleženka E), pomoč kriminalista (udeleženka B),
pomoč tožilca in sodnice (udeleženka D), tri od petih pa navajajo visoko podporo
odvetnika (A, B, D). V vseh treh primerih so to bili odvetniki, ki so bili bodisi poklicani
po uradni dolžnosti, po tem, ko je prvi odpovedal, bodisi jih je najela udeleženka sama.
V slednjih primerih so odvetniki tudi pripravili otroka na sodišče (v kolikor ni bilo že
prepozno, če se je odvetnik procesu pridružil naknadno). Dve udeleženki (B in E)
omenjata tudi denarno pomoč (socialni transfer za socialno šibkejše družine).
Ugotovili smo, da so nekatere udeleženke sicer poročale o olajševalnih okoliščinah,
povezanih s procesom, v večji meri pa so jim pomagale okoliščine, na katere so lahko
bodisi vplivale same, bodisi so predstavljale zunanji podporni dejavnik – bližnji odnosi,
terapevti, varna hiša ipd. Ne glede na smernice »otroku prijaznega pravosodja«, po
katerih bi morali svojci v izogib viktimizaciji otroka med postopkom dobiti
psihoedukacijo oz. imeti možnost vključitve v razne terapevtske skupine oz.
individualno psihosocialno ali terapevtsko pomoč, smo ugotovili, da so udeleženke do
tovrstne pomoči prišle na lastno iniciativo oz. zaradi lastne finančne zmogljivosti.
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č) (Ne)zaščita s strani sistema

Štiri od petih udeleženk so zaznavale, da je bil njihov otrok nezaščiten s strani sistema.
Udeleženka B, ki sicer opisuje pozitivno izkušnjo postopka, ki mu je sledila obsodba,
meni, da je otrok v nekaterih primerih bil premalo zaščiten s strani sistema (npr.
soočenje s storilcem na glavni obravnavi in neumestna vprašanja ter manipulacija s
strani storilčevega odvetnika). Ostale tri udeleženke poročajo o globokem razočaranju
nad sistemom in so si enotnega mnenja, da so otroci ostali popolnoma nezaščiteni, ko so
bili prisiljeni še dalje vzdrževati stike z domnevnim storilcem še pred zaključkom
postopka. Dve (A in C) opisujeta, da je šlo za stike pod nadzorom, pri katerih je redno
prihajalo do manipulacije s strani storilca ali njegovih ožjih družinskih članov, ena
udeleženka (E) pa meni, da je to bilo odločilnega pomena, da je prišlo do ponovne
zlorabe otroka. Tudi udeleženka B, v primeru katere je edino prišlo do obsodbe, poroča,
da se po koncu postopka boji za svojega drugega otroka, ki je biološki otrok storilca,
zaradi česar mu je primorana omogočati stike, saj sistem ne zaznava, da je tudi ta otrok
potencialno ogrožen. To nakazuje na dejstvo, da se strokovni delavci odločajo o stikih
na podlagi opredelitve, kolikšna stopnja ogroženosti obstaja v nekem okolju za otroka
(nizka/srednja/visoka), namesto da bi bilo merilo ničelna toleranca oz. ničelna stopnja
ogroženosti. Nekatere udeleženke navajajo tudi nespoštljiv odnos s strani različnih
deležnikov, vpletenih v procesu (sodnik, zagovornik po uradni dolžnosti, socialne
delavke, obdolženčev zagovornik). Ugotovili smo, da je občutek nezaščitenosti s strani
sistema pripomogel k negativni izkušnji udeleženk in bi lahko pripomogel k
retravmatizaciji njih oz. njihovih otrok po koncu postopka. Kot je bilo za pričakovati, so
udeleženke poročale, da svojcem, udeleženih v sodnih procesih, topel in spoštljiv odnos
vpletenih strokovnih delavcev zelo veliko pomeni in jim daje občutek opolnomočenosti
ter upanja; sploh pri tistih, ki imajo občutek, da so nevešči prava in pravnih procesov.

d)

Povišana raven stresa in simptomi potravmatske stresne motnje pri svojcih

in otrocih
Vse matere poročajo o pomembno povišanih ravneh stresa in spremljajočih simptomih.
Pri sebi so tekom postopka zaznavale: nespečnost, povečano razdražljivost in
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hipervzburjenost pri odzivanju, obrambni mehanizem izogibanja, zmanjšanje telesne
teže, pojav slabosti in bolezni (bolezen na jetrih, dvanajsterniku, želodcu). Udeleženka
E poroča o zmanjšanju zaposlitve na polovični delovni čas, udeleženka C pa poroča o
povišanem stresu med delom.
Pri otrocih so matere zaznavale: povečano razdražljivost in jezo, nočne more, vsiljive
spomine in »flashbacke«, zatekanje v domišljijski svet, izogibanje, pojav bolezni
(refluks, bolezen ščitnice), prebavne motnje, psihosomatiko (nepojasnjene bolečine v
trebuhu)

in

motnje

hranjenja

v

povezavi

z

depresivnimi

epizodami

in

samopoškodovanjem. Predvidevamo lahko, da bi, v kolikor bi otroke dali na
psihometrične meritve pred in po sodnem postopku, rezultati pokazali simptome
potravmatske stresne motnje. Iz rezultatov lahko razberemo tudi, da so se nekatere
udeleženke po sodnem postopku počutile neopremljene glede informacij, kako dalje
živeti oz. kako ravnati z otrokom, ki je bil spolno zlorabljen in na kak način mu
pomagati pri potravmatski rasti.
e)

Možnost potravmatske rasti

Dve udeleženki (B in D) v splošnem poročata o pozitivnem izidu travmatične izkušnje,
četudi je sam postopek po njunem mnenju prav tako vseboval »travmatične elemente«.
Pozitiven izid postopka povezujeta z osebnostno rastjo, večjo odpornostjo in bodisi s
svojim bodisi otrokovim zadoščenjem. Tri udeleženke poročajo o poglobitvi
travmatične izkušnje oz. o retravmatizaciji, o občutku nepravičnosti in izgubi zaupanja
v pravosodni sistem. Pri vseh udeleženkah je po koncu postopka bilo moč zaznati
povečano zaupanje vase in svoje zmožnosti, kakor tudi stremenje k pomoči tistim, ki so
prav tako utrpeli isto travmo. Vse so namreč opravile intervju za raziskavo z namenom,
da bi pomagale drugim. Predvidevamo lahko, da bi v skladu z »otroku prijaznim
postopkom«, ki priporoča vključitev starša in otroka v večdimenzionalni preventivni
psihosocialni program vse od uvedbe do konca sodnega postopka, udeleženke imele
večjo možnost za potravmatsko rast oz. bi poročale o hitrejšem psihičnem okrevanju
njih in njihovih otrok.
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6.

RAZPRAVA

Ko otrok postane neprostovoljno vpleten v spolno zlorabo, se spomin na dogodek lahko
zaklene v telo, travma pa se odraža v mnogih aspektih njegovega življenja (Cook idr.
2005, 390). Sodni postopek dokazovanja spolne zlorabe na sodišču je lahko odločilnega
pomena glede tega, ali bo otrok po dogodku zlorabe okreval hitreje ali počasneje. To
ima lahko odločilen vpliv tudi na svojca, ki v postopku bije bitko skupaj z otrokom in
mu stoji ob strani. Namreč svojec, ki dobi občutek, da bo otrok kot šibkejši člen v
sodnem postopku slišan in zaščiten, sam pa spoštovan, dobi veliko boljšo popotnico za
predelovanje travmatične izkušnje spolne zlorabe. To potrjuje tudi raziskava Cheungove
in McNeil Boutte-Queenove (2010, 11), v kateri se je pokazalo, da je 100 staršev,
katerih otroci so bili udeleženi v postopku, poročalo o tem, da sta jim v postopku znatno
pomagala pozitiven odnos strokovnjakov do njih in njihovega otroka, kakor tudi
potrpežljivost strokovnjakov pri zaslišanju. Pri predelavi travme je starš kot najbližja in
najpomembnejša oseba otroku ključen podporni steber. Če se ta steber zaradi nemoči
začne rušiti, obstaja veliko večja možnost, da bo travma za vedno obtičala v otroku,
starš pa lahko utrpi posledice sekundarne travme.
Namen naše raziskave je bil pridobiti vpogled v notranje doživljanje staršev otrok, ki so
se znašli v sodnem postopku. Glavno raziskovalno vprašanje se je glasilo: »Kako svojci
otrok doživljajo sodne postopke preiskovanja in dokazovanja spolne zlorabe v
kontekstu otrokove dobrobiti?« Pri tem smo se poslužili fenomenološke metode
raziskovanja in z analizo dobljenih rezultatov dobili pet tem, ki osvetljujejo notranje
doživljanje mater: a) predolgi postopki in odloženo ukrepanje, b) (večplastna)
problematika zasliševanja, c) nekatere olajševalne okoliščine v postopku, č) (ne)zaščita
s strani sistema, d) povišana raven stresa in simptomi potravmatske stresne motnje pri
svojcih in otrocih, e) možnost potravmatske rasti.
V raziskavi so se v sodnih postopkih nakazale nekatere okoliščine, ki so otrokom
oteževale možnost predelave travme, pri njihovih starših pa pustile občutek nemoči,
nezadoščenosti in nepravičnosti. Pri analizi rezultatov se je pokazalo, da v okviru naše
raziskave ne moremo govoriti o doživljanju »otrokom prijaznih sodnih postopkoh«.
Buljan Flandrova (2017) opisuje »otroku prijazno« psihoedukacijo, s katero strokovni
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delavec: 1) spoznava otroka, njegova pričakovanja in morebitne skrbi glede odhoda na
sodišče, 2) mu pojasni potek sodnega procesa, 3) razjasni vloge na sodišču, 4) ga poduči
o prepoznavanju in upravljanju svojih čustev, ki se lahko pojavijo tekom procesa, ali ga
nauči sprostitvenih tehnik, 5) mu predstavi pravila na sodišču, 6) mu da predvidljivost,
in s tem vrača občutek nadzora nad situacijo. Priprava na sodišče zmanjšuje možnost, da
bo otrok utrpel zanj neprijetne posledice. To se je pokazalo tudi v naši raziskavi na
primeru, pri katerem je v sodnem postopku prišlo do obsodbe storilca.
V »otroku prijaznem postopku« mine od prijave spolne zlorabe policiji do
preiskovalnega postopka, v katerem otrok da izjavo, največ 3 tedne (Buljan Flander
2017; Lamb idr. 2007). V nobenem od naših primerov ne moremo govoriti o »otroku
prijaznih rokih«, saj je med prijavo policiji do začetka postopka minilo tudi več
mesecev. Nekateri izvedenci so se pri zasliševanju posluževali otroku prijaznih tehnik
in strategij, v nobenem primeru pa ne moremo govoriti o uporabi standardiziranega
»NICHD« protokola. Po standardih bi v najboljšem primeru otrok moral poročati o
zlorabi 2-krat, v naši raziskavi so otroci poročali o zlorabi tudi do 7-krat. Yuille s
sodelavci (1997) je za psihološko breme, ki po zlorabi dodatno obremeni otroka,
uporabil termin »sistemska zloraba«, ki dobro povzema tudi doživljanja naših
udeleženk. Z njim opisuje težave in posledice, s katerimi se otrok sooča med
srečevanjem s strokovnjaki različnih institucij, sodelujočimi pri preiskovanju zlorabe.
Rezultati naše raziskave so prav tako pokazali, da nobeno forenzično zaslišanje ni bilo
opravljeno v varni sobi, preko avdio-vizualne povezave in ni služilo kot dokaz.
Podobno ugotavlja tudi Areh (2012, 109), ki pravi, da se v Sloveniji otrokova izjava
zelo redko ali skoraj nikoli ne posname kot dokaz. Areh nadalje polemizira tudi o tem,
da še nimamo raziskave o tem, kakšna razlika obstaja med strokovnimi priporočili in
dejansko prakso izvajanja forenzičnih intervjujev z otroki.
Raziskave in klinična praksa kažejo, da izpraševalci velikokrat ignorirajo priporočila o
»otroku prijaznem zasliševanju«, se zatekajo k uporabi nejasnih ali sugestivnih vprašanj
in uporabljajo manj vprašanj odprtega tipa (Cyr in Lamb 2009; Davies, Westcott in
Horan 2008) ali pa niso dovolj usposobljeni za prepoznavanje otrokovih psihofizičnih
lastnosti in zmožnosti v različnih starostnih obdobjih (Bašič 2017). Pri tem je
pomembno tudi prepoznavanje otrokovih obrambnih mehanizmov (umik, izogibanje,
zakasnelo poročanje o spolni zlorabi), ki jih je Summit (1983) opredelil kot sestavni del
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prilagoditvenega sindroma spolno zlorabljenega otroka (CSAAS – Child Sexual Abuse
Accommodation Syndrome). Otrok se lahko poslužuje različnih vedenj, s katerimi
odklanja pogovor o pereči temi oz. ne želi podati izjave o razkritju, še posebej v
primeru, ko ima s storilcem tesno sorodstveno vez. To vedenje se lahko kaže na različne
načine: v obliki skrivnostnosti, nemoči, prilagoditve, zapoznelega, konfliktnega ali
neprepričljivega razkritja o dogodku ali preklica izjave. Rezultati naše raziskave
poročajo, da so udeleženke pri otrocih zaznavale te obrambne mehanizme in v povezavi
s tem poročale o zgoraj navedenih pomanjkljivostih forenzičnega izpraševanja.
Kot navajamo v teoretičnem uvodu, Smernice Sveta Evrope za otrokom prijazno
pravosodje (2010, 28) spodbujajo tesno sodelovanje med različnimi strokovnjaki v
sodnih in drugih postopkih, v katerih so udeleženi otroci in določajo varstvo otroka med
in po koncu sodnega postopka v obliki brezplačne psihosocialne ali terapevtske pomoči.
V naši raziskavi sta le dve udeleženki poročali o možnosti vključitve v brezplačno
psihosocialno pomoč, na iniciativo terapevtke oz. svetovalke, ki sta imeli možnost
pridobiti sponzorja za financiranje obravnave.
Rezultati so nam dali misliti, da lahko postopek od udeleženk zahteva posebne
organizacijske in druge prilagoditve. Pri analizi rezultatov smo pričakovali povišano
raven stresa in spremljajoče simptome, presenetilo pa nas je, da so udeleženke poročale
o resnih zdravstvenih posledicah in celo o pojavu nekaterih bolezenskih stanj.
Pri analizi rezultatov nas ni presenetilo, da je večina udeleženk poročala o travmatičnih
izkušnjah oz. vsaj o »travmatičnih elementih« sodnega postopka. Glede na poročanje
udeleženk lahko zaključimo, da je večina med sodnim postopkom doživljala
retravmatizacijo, tj. ponovno travmo oz. poglobljeno razočaranje v povezavi s
travmatičnim dogodkom, ki ju povezujejo s procesnim dogajanjem.
Raziskava osvetljuje kar nekaj načinov soočanja s travmatično izkušnjo, ki bi lahko
vodili v potravmatsko rast. Pri treh od petih udeleženk je bilo moč zaznati, da so
poročale o vsaj eni obliki potravmatske rasti – v obliki osebnostne rasti, prožnosti,
odpornosti, duhovnosti, samozaupanja, boljšega odnosa s svojim otrokom ali o občutku
pomirjenosti. O slednjih pozitivnih učinkih so poročale v povezavi z lastnim nadzorom,
ki ga imajo trenutno nad otrokovim in svojim življenjem v primerjavi s časovnim
intervalom med postopkom, ko so lahko samo nemočno opazovale dogajanje.
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Ugotovitve naše raziskave se skladajo z ugotovitvijo Forda s sodelavci (2005, 441–
442), ki so dokazali možnost potravmatske rasti po dogodku spolne zlorabe. Vsaj pri
treh udeleženkah je nakazana možnost potravmatske rasti, ki se kaže v eni od naslednjih
oblik: 1) zmožnost, da obvlada svoje vedenje, čutenje ali hiperodzivnost, 2) občutek
nadzora oz. lastne učinkovitosti, 3) zadovoljiva stopnja funkcionalnosti glede na
pretekle dogodke in okoliščine, 4) občutek obvladovanja travmatične izkušnje namesto
izogibanja tej izkušnji, 5) občutek samoregulacije svojih občutij oz. občutek
obvladovanja svojih potravmatičnih odzivov. V treh primerih, ki kažejo na možnost
potravmatske rasti, smo zaznali vsaj eno od teh komponent, zato ocenjujemo, da so
udeleženke ali njihovi otroci integrirali travmatično izkušnjo do te mere, da jim bo
večinoma zaradi lastnih virov moči (in ne zaradi olajševalnih procesnih okoliščin)
omogočeno pospešeno okrevanje po spolni zlorabi.
V slovenskem prostoru ni podobne raziskave, ki bi preučevala doživljanje svojcev v
sodnih postopkih in ki bi merila možnost retravmatizacije oz. potravmatske rasti pri
svojcih oz. otrocih. Kot je razvidno iz naše raziskave, so matere doživljale sodni
postopek in procesna dejanja kot mučna, obremenjujoča, dolgo trajajoča, z veliko mero
negotovosti in stresa. Čeprav ne moremo z gotovostjo trditi, da vsak otrok oz. njegov
starš med postopkom doživi obuditev travme, pa študije kažejo, da so tri mladoletne
osebe od štirih med ali po postopku ponovno izpostavljene viktimizaciji (Ford idr. 2006,
13). Čeprav se dotična študija nanaša samo na otroke in mladoletne osebe, lahko
sklepamo, da se pri svojcih, ki so otroku v podporo in so vsaj sekundarno
travmatizirani, lahko pojavljajo podobni simptomi oz. stanja.

6.1

Uporabnost rezultatov

Rezultati raziskave dajejo vpogled v celostno razumevanje doživljanja posameznic, ki
so skupaj s svojimi otroki prestale sodni postopek dokazovanja spolne zlorabe, kakor
tudi vpogled v obremenjujoče in olajševalne okoliščine, s katerimi so se srečevale pri
predelovanju travme. Rezultati raziskave potrjujejo dileme v preiskovanju in
dokazovanju, forenzičnem izpraševanju in pomanjkljivosti sodnih postopkov, ki smo jih
izpostavili v teoretičnem delu naloge. Rezultati omogočajo tudi razjasnitev slike o tem,
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kaj lahko doživljajo otroci in starši v sodnih postopkih ter kako postopki vplivajo na
njihovo duševno zdravje.
Strokovnim delavcem

sodišča lahko raziskava služi kot vpogled v razumevanje

čustvene dinamike otroka, medtem ko svetovalcem in terapevtom lahko služi kot
vpogled v zakonodajne vrzeli, na katere so lahko pozorni pri usmerjanju klientov oz. pri
pripravi otroka na sodišča ali ko se znajdejo v vlogi zaupne osebe na sodišču. Rezultati
raziskave lahko služijo kot podlaga za primerjavo vsem prihodnjim raziskavam na tem
področju.

6.2

Omejitve raziskave

Zaradi občutljive in boleče teme smo za potrebe raziskave pridobili relativno majhen
vzorec udeležencev, vendar smo se prav zaradi tega toliko bolj poglobili v raziskovanje
doživljanja posameznega udeleženca.
Pomanjkljivost raziskave je poleg majhnega vzorca lahko tudi to, da so v raziskavi
sodelovale samo matere, ne pa tudi očetje ali drugi bližnji, kar pomeni, da lahko podane
aspekte doživljanja predstavimo le z vidika mater. Z bolj raznolikim vzorcem bi se
morda pokazale razlike med doživljanjem moških in žensk.
Pri raziskovanju nismo imeli vpogleda v procesno dokazovanje in dokumentacijo,
temveč smo rezultate analizirali izključno na podlagi pričevanj udeleženk. Omejitev bi
zato lahko predstavljalo tudi dejstvo, da je le v enem primeru prišlo do obsodbe, kar je
posledično morda doprineslo k temu, da smo v rezultatih večinoma pridobili negativno
vrednotene izkušnje udeleženk. Iz tega lahko zaključimo, da so se za intervju odločali
večinoma tisti, ki so imeli slabo izkušnjo in si v bodoče na tem področju želijo
sprememb.
Zaradi majhnega vzorca in specifik fenomenološke metode rezultatov ne moremo
posploševati na celotno populacijo, kar pa niti ni bil naš namen.
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SKLEP

Raziskava Svetovne zdravstvene organizacije (2013, 85), ki je v državah Evropske unije
preučevala zakonodajo in preventivno delovanje oz. preprečevanje na področju spolnih
zlorab, je pokazala, da ima Slovenija v 60 % ustrezno zakonodajo za preprečevanje
spolnih zlorab, 80 % odzivnost oz. storilnost zdravstvenih in socialnih ustanov na
področju spolnih zlorab in v 50 % dokazuje uspešno implementacijo preventivnih
preprečevalnih ukrepov proti spolnim zlorabam. Ker smo v magistrskem delu kot
primere dobre prakse pri izvrševanju »otroku prijaznih postopkov« izpostavili še
nekatere druge evropske države, naj omenimo še njihovo uspešnost v tej raziskavi:
Švedska je pri vseh treh kriterijih dosegla 100 %; Republika Srbija pri zakonodaji 60 %,
pri ostalih dveh kriterijih 100 %; Republika Hrvaška pa 100 % pri zakonodaji in
preprečevalnih ukrepih ter 80 % pri odzivnosti in storilnosti zdravstvenih ter socialnih
institucij. Ta primerjava nakazuje, da se splošna razvitost države, njena gospodarska
razvitost ali članstvo v Evropski uniji ne povezujejo nujno z boljšim stanjem na
področju preprečevanja spolnih zlorab, temveč je ureditev dotičnega področja odvisna
izključno od nacionalne ureditve vsake države. Zato nikakor ne moremo mimo
uradnega stališča Evropske unije, ki Republiko Slovenijo opozarja na posodobitev
pravosodja v »otrokom prijazno pravosodje«, kar bo slednjim omogočilo večjo pravno
zaščito. Iz te premise sledijo vsi zaključki, ki jih navajamo v nadaljevanju sklepa
magistrskega dela.
Glavni namen magistrskega dela je bil raziskati potek sodnega postopka v teoriji in ga
primerjati s tem, kako so ga v luči duševne dobrobiti svojega otroka v praksi doživljali
starši. Za izhodišče naloge smo predstavili pravno obravnavo in prevalenco spolnih
zlorab v Sloveniji. Nato smo se osredotočili na dilemi, ki se pojavljata v preiskovanju in
dokazovanju zlorab, kot sta kompetentnost (in v povezavi s tem starost) otroka za
pričanje na sodišču ter pomen priprave otroka na sodišče. Na kredibilnost otrokove
izjave imajo vpliv številni dejavniki, vendar pa lahko izurjen izpraševalec z »otroku
prijaznimi« tehnikami in instrumenti pridobi kredibilno izjavo že pri 4-letnem otroku. V
Sloveniji priprava otroka na sodišča ni zakonsko predpisana, zato se načeloma izvaja le
na pobudo strokovnjakov, udeleženih v procesu. Pomembna je predvsem iz naslednjih
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razlogov: z njo se otroka seznani s potekom postopka, preveri njegovo pripravljenost za
pričanje, hkrati pa mu povrne predvidljivost oz. nadzor, ki ju je otrok med zlorabo
izgubil.
Kot dokazano najbolj uspešen in »otroku najbolj prijazen« način izpraševanja smo
predstavili standardiziran, 11-fazni NICHD protokol, katerega cilj je, da se med
izpraševanjem neprestano sledi najboljšemu možnemu interesu otroka. Izpostavili smo
nekatere pomanjkljivosti sodnih postopkov v Sloveniji: dolžina postopkov, upravičenost
večkratnega zaslišanja, zasliševanje otrok v varnih sobah, nekatere problematične
zakonske opredelitve, nadgradnja multidisciplinarnega tima na sodišču. Omenjene
pomanjkljivosti doprinašajo k dejstvu, da sodni postopki trajajo predolgo in se med
seboj prekrivajo (npr. kazenski in civilni), otrok pa mora o svoji travmatični izkušnji
poročati (pre)večkrat in velikokrat v razmerah, ki mu niso naklonjene. V povezavi z
viktimizacijo oz. retravmatizacijo smo navedli nekaj ključnih zaščitnih dejavnikov, ki,
sodeč po raziskavah, najbolj pomagajo pri razrešitvi travme spolne zlorabe po udeležbi
v sodnem postopku.
V drugem poglavju smo opredelili spolno zlorabo kot relacijsko travmo, nato pa še
posledice travme spolne zlorabe v otroštvu in odraslosti, ki se kažejo v telesnem,
vedenjskem in psihosocialnem razvoju ali v obliki potravmatske stresne motnje.
Ponavljanje travme v odraslosti lahko razumemo kot psihobiološko prisilo, zaradi katere
zlorabljeni išče v novih odnosih že dobro poznano vzdušje iz zlorabljajočega odnosa,
zato je za razrešitev travme nujna čim prejšnja prekinitev starih vzorcev. Pomembno
povišano raven stresa in travmo pa poleg otrok doživljajo tudi svojci, ki predstavljajo
otrokom po zlorabi največji vir opore, obenem pa se soočajo še s pritiskom, kako
zaščititi otroka. Pri svojcih in starših, ki so sekundarno travmatizirani, se sočasno z
otroki lahko kažejo simptomi potravmatske stresne motnje in zaradi tega potreba po
vključitvi v programe psihosocialne in terapevtske pomoči. Prej ko svojec pri sebi
integrira travmatično izkušnjo, prevrednoti svoje odnose oz. življenjske prioritete in
najde voljo do novega začetka, večja bo možnost otroka, da bo začel »potravmatsko
rasti«.
V raziskovalnem delu magistrskega dela smo s psihološko fenomenološko metodo
iskali odgovor na vprašanje: »Kako svojci otrok doživljajo sodne postopke preiskovanja
in dokazovanja spolne zlorabe v kontekstu otrokove dobrobiti?« Zaradi težke in
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občutljive teme smo se odločili za fenomenološko metodo, ki nam je omogočila subtilen
vpogled v doživljanje udeleženk. V raziskavi smo opravili intervjuje s petimi
udeleženkami – materami otrok, ki so doživeli spolno zlorabo in prestali postopek
dokazovanja spolne zlorabe na sodišču. Pokazale so se naslednje glavne teme: a)
predolgi postopki in odloženo ukrepanje, b) (večplastna) problematika zasliševanja, c)
nekatere olajševalne okoliščine v postopku, č) (ne)zaščita s strani sistema, d) povišana
raven stresa in simptomi potravmatske stresne motnje pri svojcih in otrocih, e) možnost
potravmatske rasti. Vsi strokovni delavci, ki pridejo v stik z zlorabljenim otrokom, se
morajo zavedati, da je retravmatizacija, ki jo lahko povzroči sodni postopek, lahko
enako ali bolj boleča kot sama travmatična izkušnja spolne zlorabe. Kot pričakovano, se
je v naši raziskavi potrdilo, da sodni postopek dokazovanja za otroke in njihove starše
predstavlja stresen dogodek z elementi potravmatske stresne motnje oz. stresen
dogodek, ki sproža ponovno obuditev travme.
Na podlagi rezultatov smo zaključili, da verjetno summa summarum ne moremo trditi,
da so vsi slovenski sodni postopki »otrokom prijazni«, saj otroci kot najbolj ranljiva
populacija v njih niso absolutno zaščiteni, temveč velikokrat po nepotrebnem še bolj
izpostavljeni neugodnim okoliščinam oz. celo potencialnim nevarnostim. Sklenemo
lahko, da obstaja še kar nekaj področij v slovenski zakonodaji, ki bi se jih z
upoštevanjem evropskih smernic in primerov dobre prakse iz tujine dalo precej
izboljšati.
Z magistrskim delom smo dosegli vse cilje, zastavljene v uvodu. Predvsem se nam zdi
najpomembnejše spoznanje, da lahko pravna in nepravna stroka s skupnim znanjem in
močmi nadgradita dosedanje multidisciplinarno (so)delovanje do te mere, da se začneta
(še bolj) povezovati, kar, sodeč po rezultatih iz tujine, obljublja krajše sodne postopke
in učinkovitejše izide. Tako vzpostavljena mreža različnih strokovnjakov (psihologi,
pedagogi, socialni delavci, svetovalci, terapevti) s sočasnim izobraževanjem pravnega
in nepravnega osebja o dinamiki spolnih zlorab in z usposabljanjem izpraševalcev za
standardizirano in »otroku prijazno« zasliševanje bi z vidika otroka omogočala hitrejše
reševanje akutnih situacij, preprečitev nadaljnje viktimizacije otrok in pravočasno
psihosocialno in terapevtsko pomoč z večjo možnostjo potravmatske rasti. Z vidika
strokovnjakov,

vpletenih

v

postopek,

pa

je

medsebojno

sodelovanje

v

multidisciplinarnem timu prav tako prednost, saj omogoča spremljanje medsebojnega

112

dela in razumevanje dela drugih strok, kar pa končno pripomore tudi k boljšim
odločitvam celotnega tima glede posameznega primera.
Zaradi nedostopnosti procesne oz. klinične dokumentacije in nemožnosti merjenja
stopnje travme kakor tudi medsebojnega primerjanja stopnje travme pred in po
postopku je bilo v naši raziskavi stopnjo travmatiziranosti težko oceniti oz. smo jo
ocenili izključno na podlagi pričevanj udeleženk. Magistrsko delo predstavlja pionirsko
delo na področju raziskovanja travme pri starših in njihovih otrocih. Kljub temu pa bi za
natančno meritev stopnje travme bilo smiselno izvesti longitudinalno študijo, kar
navajamo kot predlog za nadaljnje raziskovanje. V študiji bi pred, med in po koncu
sodnega postopka ocenili stopnjo travme, funkcionalnosti in možnost potravmatske rasti
pri otroku, nato pa z redno psihosocialno oz. terapevtsko obravnavo in doslednim
spremljanjem preverili dejansko življenjsko kvaliteto življenja oz. obseg travme v
vsakdanjiku otrok oz. njihovih svojcev še nekaj let po postopku.
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POVZETEK

Spolna zloraba otroka je eno najbolj zavržnih kaznivih dejanj, s katerim se posega v
njegovo psihično in telesno integriteto. Zaradi čudnega in nerazumljivega izkustva se
otrok pogosto sooča z občutki krivde in sramu, zaradi česar se velikokrat znajde v
precepu, ali naj o zlorabi spregovori naglas. Medtem ko je izkušnja zlorabe travmatična
že sama po sebi, teorija in klinična praksa ugotavljata, da v sodnih postopkih
dokazovanja spolne zlorabe pri otrocih le-ti zaradi neprimerne procesne zaščite pogosto
utrpijo ponovno travmo oz. retravmatizacijo. Statistika kaže, da pri preiskovanju in
dokazovanju spolnih zlorab v Sloveniji močno zaostajamo za implementacijo »otroku
prijaznega pravosodja«, kot nam to narekujejo evropske smernice. Osrednjo tematiko
magistrskega dela predstavlja osvetlitev sodnih mehanizmov, potek sodnega postopka
in forenzičnega izpraševanja otrok, pri čemer avtorica pri procesnih pomanjkljivostih
kot predloge za izboljšavo navaja primere dobre prakse iz drugih držav. S pomočjo
fenomenološko-psihološke metode je avtorica v pol-strukturiranih intervjujih pridobila
vpogled v doživljanje mater, ki so skupaj z otroki prestale sodni postopek dokazovanja
spolne zlorabe na sodišču. V raziskavi z glavnim raziskovalnim vprašanjem »Kako
svojci otrok doživljajo sodne postopke preiskovanja in dokazovanja spolne zlorabe v
kontekstu otrokove dobrobiti?« je sodelovalo pet udeleženk, mater otrok. Analiza
rezultatov je pokazala, da sodni postopek za otroke in starše predstavlja stresen
dogodek, ki sproža ponovno obuditev travme oz. elementov potravmatske stresne
motnje. Temu botrujejo dolžina postopkov in odloženo ukrepanje, večplastna
problematika zasliševanja in občutek splošne sistemske nezaščite. Pri udeleženkah se je
pokazala tudi možnost potravmatske rasti kot posledica nekaterih olajševalnih okoliščin
v

postopku,

lastnih

notranjih

virov

moči

in

zunanje

pomoči

v

obliki

psihosocialne/psihoterapevtske podpore. Rezultati raziskave pritrjujejo znanstvenim
spoznanjem in spoznanjem stroke s Svetom Evrope na čelu, ki Republiki Sloveniji
zapoveduje posodobitev zakonodaje v »otrokom bolj prijazno«, vključno z
implementacijo ustreznih preventivnih oz. preprečevalnih ukrepov proti spolnim
zlorabam.
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Ključne besede: spolna zloraba otroka, travma, sodni postopek, forenzični intervju,
»otroku prijazno pravosodje«, retravmatizacija, potravmatska rast, fenomenološka
metoda.
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SUMMARY

Child sexual abuse (CSA) is one of the most deplorable crimes, which interferes with a
child's mental and physical integrity. Because of this strange and incomprehensible
experience a child faces feelings of guilt and shame, which makes him ask himself if he
should speak up about the abuse. While the experience of abuse is traumatic itself,
theory and clinical practice found that judicial procedures of proving sexual abuse in
children often do not offer adequate procedural protection, which causes
retraumatization or repeatedly caused trauma. Statistics show that investigating and
proving proceedings in Slovenia are, despite European guidelines, seriously lacking in
the implementation of a child-friendly justice system. The main topic of the master's
thesis is the disclosure of judicial mechanisms, judicial procedures and forensic
interviews with children, with the author mentioning some examples of good practice
from foreign countries and suggestions for procedural improvements. With the use of
the phenomenological-psychological method, the author gained insight into the
experiences of mothers who, along with children, went through the judicial process of
proving sexual abuse in court. Five women participated in the study and answered the
main research question of »How do relatives experience legal proceedings in proving
sexual abuse in the context of the child's well-being?« The analysis of the results
showed that the judicial procedure is a stressful event for both children and parents and
additionally triggers a recurrence of the trauma or at least elements of post-traumatic
stress disorder. This was, according to the participants, caused by too lengthy
procedures and deferred action at court; multifaceted problems of interviewing children
and a general sense of systemic unprotection of the child. The participants also showed
the possibility of post-traumatic growth as a result of some mitigating circumstances in
the

process,

their

own

sources

of

internal

power

or

external

help

in

psychosocial/psychotherapeutic support. The results of the research confirm the
scientific discoveries and knowledge of the profession with the Council of Europe at the
head, which orders the Republic of Slovenia to modernize the legislation in a more
child-friendly way, including the implementation of appropriate preventive measures
against sexual abuse.
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PRILOGE

Priloga 1: informirano soglasje

INFORMIRANO SOGLASJE – IZJAVA O SVOBODNI PRIVOLITVI V
SODELOVANJE V RAZISKAVI
Doživljanje sodnih postopkov dokazovanja spolne zlorabe otroka z vidika svojcev

Ime in priimek sodelujoče osebe:
_______________________________
Podatki o moderatorki in kontakt:

Podatki o udeležencu:
Ime in priimek:
Kontakt:
Starost otroka:
Čas preteka od sodnega postopka:
Sorodstvena vez z otrokom:

Spodaj podpisana _____________________ izjavljam, da sem seznanjena in se
strinjam:
-

da mi je bila predstavljena raziskovalna tema, metoda in potek intervjuja,

da so mi bili predstavljeni pogoji za sodelovanje v intervjuju (1. udeleženec je
svojec otroka z izkušnjo spolne zlorabe in 2. ima izkušnjo dokazovanja spolne zlorabe v
sodnem postopku oz. je otroka spremljal med postopkom),
da mi je bila časovna opredelitev intervjuja znana, prav tako pa tudi čas in
lokacija izvedbe intervjuja,
-

da se intervju zvočno snema z diktafonom,

-

da si moderatorka med intervjujem lahko dela osebne zapiske,

da bo moderatorka rezultate uporabila izključno za namene raziskave, mi
zagotovila anonimnost in varovala zaupnost mojih osebnih podatkov,
i

-

da zaradi raziskave ne bom deležen/na nobenih neprijetnosti ali tveganj,

da sem se zavestno in svobodno odločil/a za sodelovanje v raziskavi ter da sem
bil/a o namenu in načrtih na razumljiv način poučen/a,
-

da lahko svojo privolitev kadarkoli umaknem in od raziskave odstopim,

da en izvod informiranega soglasja dobi moderatorka, en izvod pa ostane
udeležencu (meni).

Kraj in datum:

Podpis udeleženca:

Podpis moderatorke:

ii

