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S spolno zlorabo ubiješ dušo, kar je huje kot umor, s katerim ubiješ telo.1

1

Dragan Petrovec, raziskovalec na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in profesor na Pravni fakulteti UL, nekaj let
vodja ženskega zapora na Igu, kjer je eksperimentalno in uspešno uvedel bolj odprt režim. https://www.mladina.si/152164/spolne-zlorabe-najne-zastarajo/, 26. 6. 2018, 3. 9. 2018.

2

Zahvala

Hvala vsem mojim bližnjim, da so vztrajali z menoj in me podpirali pri študiju prava.
Zahvaljujem se tudi svoji mentorici, izr. prof. dr. Katji Filipčič, univ. dipl. prav., ki mi je
pomagala med študijem in me navdušila nad kazenskim in kriminološkim segmentom prava.

3

Povzetek
Poseg v eno izmed najbolj intimnih sfer človeka, tj. telo nas navdaja z občutki groze, gnusa,
žalosti, razočaranja in drugih negativnih čustev.
Kaj občuti šele oseba, katere sfera dostojanstva in intimnosti je s posegom prizadeta, katera
se sama brez pomoči strokovnjakov in največkrat tudi svojih bližnjih spopada s posledicami
kaznivega dejanja spolnega nasilja.
Da premaga te ovire in se odloči prijaviti kaznivo dejanje policiji, potrebuje pogum,
podporo in srčno željo, da bo na koncu postopka pravici zadoščeno.
Sram, ponovna prizadetost v kazenskem postopku ali javna podoba žrtve so najpogostejši
razlogi, zakaj dejanja spolnega nasilja ostanejo za zidovi hiš, v srcih prizadetih. Drugi veliki
sklop dejstev, zakaj storilci teh dejanj ostanejo nekaznovani, pa je, da so zapletena in jih je
težko dokazati, saj nam primanjkuje dokazov (predvsem zaradi časovne izbrisljivosti).
Žrtvin prvi stik pri doseganju pravičnega povračila je policija. Policija je tista, ki mora
skrbeti, da bo poskušala s čim manj bolečim in čim bolj učinkovitim postopkom dokazati
kaznivo dejanje. Prvi stik žrtve s policijo igra ključno vlogo, saj se mora žrtev čutiti slišano, ob
tem pa moramo storiti vse, da se poskuša ponovno podoživljanje celotnega dogodka omejiti. K
temu pa lahko prispeva izobražena, strokovno usposobljena uradna oseba na policiji, ki s
pravilnimi ukrepi pristopi do žrtev spolnega nasilja.

¸

KLJUČNE BESEDE:
spolno nasilje, žrtev, policija, sekundarna viktimizacija, strokovni kadri v policiji,
kriminalistična policija, neprijavljena kazniva dejanja, posilstvo
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Abstract
Interference in one of the most intimate spheres of humans-body, gives us the feeling of horror,
disgust, sadness, disappointment and other negative feelings.
What only a person feels about whose sphere of dignity and intimacy, which is affected by the
invader. Victim, without the help of experts and, most often, without his or her own family and
friends, faces the consequences of the crime of sexual violence.
It takes a lot of courage for a victim to report the criminal offense to the police.
Shame, reintegration in criminal proceedings or the public image of the victim are the most
common reasons why acts of sexual violence remain behind the walls of homes. Another reason
why the perpetrator stay hidden is that procedures are complicated and offences are difficult to
prove because of lack of evidence (mainly because of evidence that is erratic).
Victim’s first contact with the police is the official complaint. The police is one who must take
care for victim with the least painful and effective procedure as possible. The victim's first
contact with the police plays a key role, as the victim must feel heard and we must do everything
to limit stress of the event to a minimum. An educated, competent police officer can do this.

KEY WORDS:
sexual assault, victim, police, secondary victimization, professional police employee, criminal
police, not reported offences, rape
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1 Uvod
Starši so me vedno učili, da je moje telo nedotakljivo. Ne slišimo velikokrat zgodb žensk,
ki so bile poškodovane z najhujšim načinom posega v telo. A zgodb je ogromno, le slišimo jih
ne. Zgodbe poznamo na vseh področjih življenja, kot so šola, športna dejavnost, delovno mesto,
družina …
Po stereotipnih prepričanjih družbe še vedno slišimo trditve o prispevku žrtve h kaznivemu
dejanju spolnega nasilja. Dokazi pri teh kaznivih dejanjih velikokrat izostanejo, so pomanjkljivi
ali pa jih sploh ni mogoče dobiti. Žrtvam je bilo predvsem v dobi pred forenzičnimi možnostmi
odkrivanja DNK-ja velikokrat zaprta pot na sodišče.
Spolno nasilje je zaradi specifičnega fizičnega in psihološkega vpliva na žrtev in socialnega
odtisa, ki ga žrtvi pusti, eno izmed najhujših dejanj, ki ga lahko stori človek sočloveku.2

1. 1 Namen, cilji, teze in predpostavke magistrske naloge
Namen naloge je bil preučiti vpliv državnih organov na žrtev spolnega nasilja, preučiti
možne metode obravnave take osebe in ravnanje s tako osebo, saj ne smemo pozabiti, da policija
in njen prvi stik z žrtvijo igrata ključni element pri odkrivanju storilcev, ker je žrtev mnogokrat
edini dokaz za storjeno kaznivo dejanje. Dejanje z elementi spolnega nasilja je v večini
primerov storjeno na samotnem kraju, daleč od oči javnosti, za zidovi hiš.
Cilj magistrske naloge je bil predvsem razumeti kaznivo dejanje, kot ga dojemajo žrtve,
oceniti nevarnost sekundarne viktimizacije pri prvem stiku s policijo oz. nadalje v postopku,
ovrednotiti naravo in obseg oškodovanja, ki ga utrpijo žrtve, če je uradna oseba, s katero žrtev
pride v stik, neizobražena in strokovno neusposobljena za ravnanje s prizadeto osebo, preučiti
razmerje med žrtvijo, storilcem in policijo v postopku dokazovanja ter raziskati odziv družine
in družbe, predvsem pa uradnih oseb do žrtve kaznivega dejanja spolnega nasilja.
V nalogi sem opisovala celoten spekter spolnega nasilja in spolnega nasilja nisem delila po
različnih vrstah (podatki pa se bodo navezovali predvsem na težje oblike spolnega nasilja).
Nisem se osredotočila samo na kaznivo dejanje, ki je že prijavljeno, ampak sem opisala teme,
kot so, kaj sploh je kaznivo dejanje spolnega nasilja. S tem sem opredelila segment, kaj mora
policist opazovati, da lahko odkriva in preprečuje spolno nasilje. Teme, kot je statistika kaznivih

2

https://www.policeone.com/police-products/investigation/evidence-management/articles/509858-Investigating-Rape-Crimes-Part-1:
Guidelines-for-first-responders/:Investigating Rape Crimes, Part 1: Guidelines for first responders, obiskano dne 18. 5. 2018, 16.30.
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dejanj, so nam pokazale, kako učinkovito je sodelovanje policije z žrtvijo. Kako prijaviti
kaznivo dejanje pa je povedalo, kakšen je stik žrtve s policijo.
Vsi sklopi so v grobem pripeljali do težave, zakaj žrtve ne prijavljajo kaznivih dejanj
spolnega nasilja.
Veliko žrtev ne prijavi dejanj. To izhaja iz primerjave podatkov o prijavljenih dejanjih in o
številu obsojenih s podatki anket, ki so opravljene v družbi. Podatki anket nam pokažejo, da je
spolnega nasilja veliko več, kot ga zaznajo uradne statistike.
Postopek prijave kaznivega dejanja spolnega nasilja pa oriše skozi kakšne neprijetne
preglede mora žrtev, da ima vsaj majhno možnost končne sodbe za storilca.
Na koncu je sledila še primerjava države Švedske in njen odnos do spolnega nasilja, ki nam
razkrije, da imajo težave s spolnim nasiljem tudi drugje po svetu. Težave se kar vrstijo, od
neprijavljanja v Sloveniji, do težav Švedske z visoko zabeleženo statistiko kaznivega dejanja
posilstva, saj poznajo širšo definicijo kot drugje po Evropi. Posledično se policija spopada s
pomanjkanjem strokovno usposobljenega kadra, kar pa že rešujejo z izobraževanjem.
Posebnost švedske zakonodaje pa je v tem, da so Švedi sprejeli zakonodajne novosti, in sicer
vsako, tudi nenasilno spolno dejanje, izvršeno brez privolitve druge osebe, opredeljujejo kot
posilstvo. Posebnost njihove zakonodaje je tudi, da Švedi ne dokazujejo, ali je žrtev privolila,
ampak, ali je žrtev nasprotovala dejanju storilca in je storilec lahko vedel, da dejanja žrtev ne
želi.3

1.2 Metode dela
Delo je temeljilo predvsem na raziskovanju literature. Uporabila sem tudi primerjalno
metodo pri primerjavi podatkov o spolnem nasilju na Švedskem in v Sloveniji.

3

https://www.bbc.com/news/world-europe-44230786, 21. 7. 2018.
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2 Žrtev
Žrtev je lahko vsak. Ne glede na raso, spol, zunanje lastnosti, nacionalnost ali druge osebne
lastnosti. Največkrat so žrtve nemočne skupine ljudi, kot so otroci, ženske, nebogljeni,
zaposleni ..., pri katerih vlada strah oz. neznanje, nesposobnost prijaviti, kjer bo storilec uvidel
šibkost ali izrabil žrtvino nemoč.
Ženske so v letu 2018 dosegle velik napredek pri širjenju ozaveščenosti javnosti in deljenju
svojih občutij in dogodkov o tem, da so bile spolno nadlegovane (afera Harvey Weinstein)4,
vseeno pa se bo glede na rezultate raziskav po svetu moralo storiti še veliko pri preprečevanju
in odkrivanju spolnega nasilja.
Univerza v Gentu5 je, po naročilu belgijske državne sekretarke za enake možnosti Biance
Debaets6, izvedla raziskavo o spolnem nadlegovanju žensk v belgijski prestolnici. Izsledki so
pokazali, da je bilo kar 88 % belgijskih žensk izpostavljenih spolnemu nadlegovanju.
Dobra polovica vključenih v raziskavo trdi, da so že bile žrtve spolnega nasilja. Vsaka tretja
ženska se še vedno bori s posledicami napadov. To pomeni, da je bilo nasilja nad ženskami več,
kot kažejo uradne statistike. Z uvedbo aplikacije HandsAway
(roke stran) so olajšali postopek prijave spolnih nadlegovanj
in napadov. Podobna aplikacija je v uporabi tudi v Franciji.
Rezultati nam dajo vedeti, da ljudje ne prijavljajo kaznivih
dejanj spolnega nasilja in da je tega nasilja ogromno.
V Evropski uniji je bilo leta 2015 po podatkih Eurostata

Slika 1: Logotip aplikacije Hands
Away, ki omogoča preprosto oddajo
prijave kaznivega dejanja.
Vir: https://www.handsaway.fr/

prijavljenih 215.000 primerov spolnega nasilja, od tega
80.000 posilstev (podatki iz leta 2018)7.
Na slovenski generalni policijski upravi so objavili statistične podatke o številu
4

Oktobra 2017 sta The New York Times in The New Yorker poročala, da je na desetine žensk ameriškega filmskega producenta Harveya
Weinsteina obtožilo posilstva, spolnega napada in spolne zlorabe v obdobju najmanj 30 let. Več kot 80 žensk v filmski industriji je za ta dejanja
obtožilo Weinsteina. Weinstein je zanikal vse obtožbe. Kmalu po tem poročilu je bil Weinstein izključen iz Akademije za filmske umetnosti
in znanosti ter drugih strokovnih združenj in izginil iz javnega življenja. Na spletu se je v pomoč vsem ženskam pojavila skupina #metoo (kar
v slovenskem jeziku pomeni #jaztudi) in spodbuja ženske in vse ostale žrtve spolnega nasilja, naj o tem spregovorijo in prijavijo policiji. Vpliv
škandala se imenuje »učinek Weinstein« – objavljeno na »Harvey Weinstein charged with rape« BBC News. 25. maja 2018. Predvajali 25.
maja 2018, https://www.bbc.com/news/world-us-canada-44257202, 25. 6. 2018, 3. 9. 2018.
5 Gentova univerza je ena izmed 100 najboljših univerz na svetu in ena od glavnih univerz v Belgiji. https://www.ugent.be/en/ghentuniv,
obiskano 1. 6. 2018, 12.09.
6
Bianca Debaets, rojena 6. februarja 1973 v Eeklu, je belgijska flamska političarka. V Bruslju je državni sekretar za razvojno sodelovanje,
varnost v cestnem prometu, regionalno in komunalno informatiko ter digitalno tranzicijo, enake možnosti in dobro počutje živali.
https://www.biancadebaets.be/, 1. 7. 2018.
7
https://novice.svet24.si/clanek/novice/svet/5a574f63dad73/spolno-nasilje-nad-zenskami; Spolno nasilje nad ženskami: številke vas
bodo pretresle, obiskano 3. 5. 2018.
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obravnavanih kaznivih dejanj iz poglavja Kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost. Največ
obravnav je bilo v letu 2013, in sicer 309, najmanj pa v letu 2015, 196. Število posilstev se
giblje med 30 in 50 na leto, število spolnih napadov na osebo, mlajšo od 15 let, pa se je v
zadnjem obdobju prepolovilo s 146 na 60. Na letni ravni beležijo tudi okoli 15 primerov spolne
zlorabe slabotne osebe in nekaj 10 primerov kršitve spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja,
prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanje pornografskega gradiva ter manj kot 10
primerov pridobivanja oseb, mlajših od 15 let za spolne namene.8
Raziskava iz leta 2010 kaže, da pogosteje ženske doživljajo spolno nasilje v mlajših letih,
čeprav ga doživljajo tudi v kateri koli starosti, lahko tudi visoki. Izobrazbena struktura
anketirank, ki poročajo o spolnem nasilju, se nekoliko razlikuje od izobrazbe vseh anketirank.
Več jih je končalo srednjo in poklicno šolo, manj pa jih je višje in visoko izobraženih.
Najpogosteje o spolnem nasilju poročajo anketiranke iz starostne skupine od 40 do 49 let. Žrtev
spolnega nasilja v starostni skupini od 40 do 49 let je skoraj dvakrat (34 %) več kot vseh
anketirank v tej starostni skupini (18,9 %), v starostni skupini od 19 do 29 let pa je žrtev skoraj
trikrat manj (8,5 %) kot vseh anketirank v tej starostni skupini (22,2 %). Ženske, ki poročajo o
spolnem nasilju, v večjem odstotku poročajo tudi o stalnem strahu in stalni misli na samomor.
Strah je povezan tudi z občutkom varnosti. Petina žensk se ne počuti varne, čeprav ne živijo
več s povzročiteljem nasilja.9
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Slika 2: Obravnave spolnega nasilja v Sloveniji (podatki, pridobljeni na Generalni policijski postaji)

8

http://www.amnesty.si/ne-pomeni-ne.html, Ne, pomeni ne!, obiskano dne 1. 7. 2018, 15.55.
Leskovšek,V., Urek, M.., Zaviršek, D.: Nacionalna raziskava o nasilju v zasebni sferi in partnerskih odnosih,
http://www.arhiv.uem.gov.si/fileadmin/uem.gov.si/pageuploads/NasiljeRaziskava2010.pdf, 4.5.2018
9
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2.1 Otrok kot žrtev
Kaznivo dejanje proti spolni nedotakljivosti otroka je eno najbolj zavržnih dejanj v družbi.
Kaznivo dejanje spolnega nasilja nad otrokom se težko odkrije.
Otrok največkrat posredno z drugačnim obnašanjem pokaže, da se mu v življenju dogaja
nekaj, zaradi česar trpi.
Kaznivo dejanje zlorabe otroka se velikokrat odkrije šele po preteku časa od zlorabe same.
Dolgo storilec ostane neznan, saj otroke izsiljuje, nanje prenaša krivdo, zato je otroke strah in
storilca ne izdajo. Spolna zloraba otroka se velikokrat odkrije tako, da zlorabljeni otrok pove o
svoji zlorabi zato, da storilec ne bi zlorabil tudi njegovega mlajšega bratca ali sestrice.10
Ker so otroci pogosto zavedeni in slepo sledijo odraslemu, od katerega se učijo, včasih ne
občutijo sramu, prizadetosti. Šok in druge travme doživijo šele kasneje, ob dozorevanju in
spoznanju, kaj je prav in kaj narobe.11
Pri preprečevanju zlorab otrok pa so lahko v veliko pomoč starši. Starši lahko s svojim načinom
življenja in vzgojo presežejo tabuje, ki jih je mogoče zaznati v družbi in se odkrito pogovarjajo
s svojimi otroki. Otroke lahko naučimo že v zgodnjem otroštvu razlikovanja med spolnostjo in
ljubeznijo. Veliko otrok dolgo niti ne ve, da odrasli z njim počnejo nekaj zavržnega. Starši lahko
pogovor izkoristijo za hitrejše ugotavljanje, da se z otroci dogaja nekaj, kar se ne bi smelo. Zato
bi bilo smiselno uvesti spolno vzgojo že zelo zgodaj v sistem izobraževanja, saj bi tako otroke
lahko seznanili s pravilnimi in moralnimi dejanji.
Znana kriminalistka Neža Miklič12 pojasnjuje, da lahko starši že triletnega otroka vodijo v
smeri, da se zna sam postaviti za svoje telo tako, da ga učijo, da je telo samo njegovo in
pokažejo, katerih delov telesa se ne sme nihče dotikati. To pa mu morajo razložiti skozi
vsakdanja opravila. Treba jim je razložiti na preprost način, da razumejo.13

10

Kline, M.: Spolno nasilje nad otroki, Mednarodna konferenca o otrokovih pravicah in zaščiti pred nasiljem, Ljubljana, Državni zbor, 6. in
7. 10. 2009, www.varuhrs.si/fileadmin/user_upload/word/...nasilje.../Mirijam_Kline.doc, 24.7.2018.
11
Kline, M.: Spolno nasilje nad otroki, Mednarodna konferenca o otrokovih pravicah in zaščiti pred nasiljem, Ljubljana, Državni zbor, 6. in
7. 10. 2009, www.varuhrs.si/fileadmin/user_upload/word/...nasilje.../Mirijam_Kline.doc, 24.7.2018.
12
Kriminalistka Neža Miklič se ukvarja s problematiko spolnih zlorab otrok že 17 let, štiri leta tudi kot vodja oddelka za mladoletniško
kriminaliteto na generalni policijski upravi.
13
https://www.dnevnik.si/1042725852: Neža Miklič, dolgoletna preiskovalka spolnih zlorab otrok: Pedofili izkoriščajo tabuje, 30. 6. 2018.
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2.1.1. Storilci spolnega nasilja nad otroki
Otroci so največkrat spolno zlorabljeni s strani ljudi, ki jih poznajo oziroma z njimi živijo,
to so družinski člani, sorodniki, prijatelji staršev, lahko pa so storilci tudi osebe, ki vstopajo v
otrokovo življenje pri opravljanju svojih poklicev, to so učitelji, vzgojitelji, trenerji …
Večinoma so storilci kaznivih dejanj spolne zlorabe nad otroki moški, čeprav niso osamljeni
primeri, ko gre za žensko storilko tega kaznivega dejanja. V postopkih pa je velikokrat tudi
ugotovljeno, da je bil storilec sam žrtev spolne zlorabe v otroštvu. Žrtve spolnega nasilja so
večinoma deklice. Dečki so pogosteje žrtve težjih oblik spolne zlorabe, ki je pogosto združena
z drugimi oblikami telesnega trpinčenja. Prav tako je večje število moških žrtev spolne zlorabe
zunaj družine. Deklice pa so bolj izpostavljene spolnemu zlorabljanju v družini.14
2.1.2. Statistika kaznivih dejanj spolnega nasilja nad otroki
Po nekaterih študijah je največ spolnih zlorab otrok med 9. in 12. letom starosti, pri čemer
je 25 % žrtev mlajših od 8 let. Žrtev nekako od šestega leta dojame storilčevo početje kot
neprimerno in prepovedano. Otroci, ki še niso stari 6 let, pa zaradi svojih še nerazvitih
sposobnosti dojemanja verjamejo in zaupajo storilcu, ne glede na to, kaj z njimi počne.
Nedvomno pa je obdobje adolescence tisto, ko se žrtve storilčevega početja najbolj zavedajo,
saj so žrtve v tem obdobju, že zaradi narave odraščanja, občutljive na ljudi okoli sebe in na
svoje telo, ki v tem času spolno dozoreva. 15
Znani so podatki, da so glede na spol in starost žrtve spolnega nasilja večinoma deklice
(84,6 %), stare od 10 do 13 let, a delež dečkov (15,4 %), starih 6 let, prav tako ni zanemarljiv.16

Spol otrok, žrtev spolnega nasilja
DEČKI
DEKLICE
DEKLICE
DEČKI

Slika 3 : Delež deklic in dečkov, žrtev spolnega nasilja, vir: http://www.prepoznajnasilje.si/qrc/spolno-nasilje: Spolno
nasilje, Duška Knežević Hočevar, obiskano 17.–19. 7. 2018

14

Kline, M.: Spolno nasilje nad otroki, Mednarodna konferenca o otrokovih pravicah in zaščiti pred nasiljem, Ljubljana, Državni zbor, 6. in
7. 10. 2009, www.varuhrs.si/fileadmin/user_upload/word/...nasilje.../Mirijam_Kline.doc, 24.7.2018
15
Wurtele, S. K., in Miller-Perrin, C. L.: Child, youth, and family services. Preventing child sexual abuse: Sharing the
responsibility. Lincoln, University of Nebraska Press, 1992 (11-13)
16
http://www.prepoznajnasilje.si/qrc/spolno-nasilje: Spolno nasilje, Duška Knežević Hočevar, obiskano 17.–19. 7. 2018.
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2.2. Zakonodajne prilagoditve kot pomoč žrtvam
Žrtvi je s kazensko zakonodajo omogočeno, da ni v postopku večkrat podvržena mučnemu
zasliševanju. Pomembno je tudi, da se morebitne odškodnine prisojajo že v kazenskih
postopkih, prav zato, da bo žrtvi prihranjeno nastopanje še v civilnem postopku.17
Zaradi časa, potrebnega za preiskovanje teh dejanj, se je zastaralna doba podaljšala, kar
žrtvi omogoča, da lahko storilca prijavi tudi več let po svoji polnoletnosti.18

2.3. Preventivna dejanja žrtve
Največ med bolj ogroženimi skupinami lahko zase naredijo ženske, da se preventivno
zavaruje pred neželenim stikom s storilcem. Naj izpostavim nekatere varnostne ukrepe za katere
lahko poskrbi že žrtev sama tj. zaklenjeno stanovanje, pripravljeni ključi stanovanja med hojo
po temnih ulicah, izogibanje pitja alkoholnih pijač in prevozu z neznanimi osebami.
Žrtve lahko najbolj pripomorejo h kazenskemu postopku, če poiščejo pomoč pri
zdravstvenih ustanovah oz. pri svojem zdravniku ali kjerkoli drugje, kjer so opremljeni s
pripomočki za posebni celostni pregled (tako zdravstveni kot psihološki pregled). Po
pripovedovanjih žrtev spolnega nasilja je največkrat v veliko pomoč tudi, če se žrtev zaupa
nekomu, ki zna pošlušati.19
V dobi komunikacije z vsemi družbenimi omrežji lahko veliko prispevajo tudi objave na
temo spolnega nasilja, saj tako tabu tema dobi svoje mesto v pogovorih med ljudmi. Tako se
žrtve nasilja počutijo manj stigmatizirane, odprto govorijo o svojih občutjih in lažje prijavijo
vedenje, ki bi imelo spolno konotacijo in bi jim bilo ob tem neprijetno.
Ena izmed žrtev je tudi Belgijka Yana Mazurkevich, ki živi v Washingtonu D.C. ter študira
na Ithacu, New York. Kot študentka je ustvarila serijo kontroverznih fotografij, ki opozarjajo,
da se spolno nasilje dogaja nenadoma, vsakemu in povsod, kadar koli.20

17

Peters, J. J.: Children who are victims of sexual assault and the psychology of offenders. American Journal of Psychotherapy, 1976, 30(3),
398–421
18
Kline, M.: Spolno nasilje nad otroki, Mednarodna konferenca o otrokovih pravicah in zaščiti pred nasiljem, Ljubljana, Državni zbor, 6. in
7. 10. 2009, www.varuhrs.si/fileadmin/user_upload/word/...nasilje.../Mirijam_Kline.doc, 24.7.2018
19
http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/rape-sexual-history-assault-cross-examine-trial-court-voices4victims-plaid-cymru-mp-lizsavile-a7570286.html: Rape victims facing 'humiliating' questions about clothing and sexual history during trials, MP reveals, Loulla-Mae
Eleftheriou-Smith, obiskano 2., 5., 16. 7. 2018.
20
https://www.google.si/search?q=Yana+Mazurkevich&rlz=1C1EJFA_enSI772SI772&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUK
EwiagN6_-7rcAhVE2CwKHewdAgQQsAR6BAgCEAE&biw=1242&bih=602, tudi slike, ki sledijo, so shranjene iz navedene spletne strani,
obiskano 13. 6. 2018, IT HAPPENS, Yana Mazurkevich, 2., 5., 16. 7. 2018.
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Slika 4 Prikaz možnosti, kdo in kje je lahko žrtev spolnega nasilja,
vir:https://www.google.si/search?q=Yana+Mazurkevich&rlz=1C1EJFA_enSI772SI772&tbm=isch&tbo=u&source=u
niv&sa=X&ved=2ahUKEwjnv5qTztXcAhWBKlAKHetwAw4QsAR6BAgCEAE&biw=1242&bih=602 (3. 7. 2018)

Slike prikazujejo, da se spolno nasilje lahko dogaja vsakemu, kadarkoli in kjerkoli. Zanimiv je
fenomen temnega polja (neprijavljena kazniva dejanja). Z javnim objavljanjem in deljenjem
izkušenj se lahko veliko spremeni. Veliko lahko storimo s tem, da tabu teme razkrijemo,
razkrijemo svoje mnenje o njih, govorimo na splošno o njih in povzročimo to, da je vsem ob
teh pogovorih lažje. Potem bo tudi lažje govoriti žrtvi, ko bo do tega prišlo. S pogovori,
pisanjem objav na spletu, podporo idejam izboljšanja sistema odkrivanja kaznivih dejanj,
15

sodelovanjem pri preventivnih dejavnostih policije… vse to bo sprožilo val lažjega pogovora o
spolnosti. Da bi spremenili pogled na spolnost v družbi, bi lahko spolnost vključevali že v
mladosti otrok skupaj z vzgojo kot del pogovorov v družinah. Starši in družba lahko veliko
vplivajo na pravilen in moralen pogled mladih na spolnost.
Ena izmed takih spletnih strani je tudi spletni portal www.jaztudi.si21, kjer žrtve spolnega
nasilja objavljajo anonimne zgodbe, poiščejo nasvet ali celo pomoč. Anonimne zgodbe se še
naprej zbirajo na elektronskem naslovu zgodbe.jaztudi@gmail.com.22

Slika 5 Naslovna stran spletne strani www.jaztudi.si, vir: http://www.jaztudi.si/, 9. 7. 2018

Slika 5 prikazuje izsek prve strani na spletnem portalu www.jaztudi.si, ki je ena izmed
spletnih strani, ki pomagajo žrtvam, kot tudi ozaveščajo ljudi, kam se lahko obrnejo po pomoč,
če se jim zgodi, da storilci kaznivih dejanj posežejo v njihovo intimno sfero.
Na koncu poglavja naj omenim še serijo 13 reasons why (13 razlogov, zakaj). Govori o
srednješolki, ki je storila samomor. Razlog samomora je bilo medvrstniško nasilje in na koncu
tudi posilstvo. Serija je ena izmed del, ki na dober način ozaveščajo predvsem mlade, da je treba
o nasilje govoriti s starši, znanci in osebami, ki so za to usposobljene. Serija v drugi sezoni tudi
predstavi stran 13ReasonsWhy.info, ki so jo ustvarili, da bi pomagali osebam v stiski. Pomoč
nudijo celo v veliko različnih državah (povezali so se na mednarodnem področju). V Sloveniji
se je mogoča povezava na spletno stran http://zivziv.si/sos/. Zgodba zajame tudi temo šolanja
in odgovornosti šolskih organizacij za nasilje (tudi za spolno nasilje).23

21

http://www.jaztudi.si/: #jaztudi: osebne zgodbe mizoginije v Sloveniji, 30. 6. 2018.
Mizoginíja (iz grščine μισός: mîsos – mržnja, sovraštvo + γυνή: gyné – ženska) je sovraštvo, odpor oz. nenaklonjenost do žensk ali njihovo
zaničevanje. Lahko se kaže v številnih oblikah, kot so spolna diskriminacija, omalovaževanje žensk, nasilje v družini ter spolna objektifikacija.
23
https://www.imdb.com/title/tt1837492/: Serija 13 razlogov, zakaj, ki temelji na romanu trinajstih razlogov, zakaj, avtorja Jaya Asherja.
22
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2.4. Pravice žrtev spolnega nasilja
Žrtev ima pravico tako kot v vsakem drugem sodnem postopku do uporabe svojega jezika oz.
jezika, ki ga razume, do prisotnosti zaupne osebe, ki jo lahko sama izbere v postopkih na
policiji, sodišču, centru za socialno delo in drugje. Žrtev se lahko seznani s potekom
policijske preiskave in s svojo vlogo v postopku policijske preiskave. Od policistov lahko
zahteva kopijo zapisnika o prijavi kaznivega dejanja, ki jo lahko poda na policiji. Ob prijavi v
znak varovanja žrtve pred sekundarno viktimizacijo lahko že na policiji vloži predlog za
uveljavitev premoženjskopravnega zahtevka. Kot vsak postopek dovoljuje, si lahko žrtev
izbere zagovornika in se na odločitev sodišča pritoži. Policist lahko žrtev poduči o vladnih in
nevladnih organizacijah, ki zagotavljajo takim osebam pomoč in razumevanje.24

3 Spolno nasilje
Spolno nasilje je spolno dejanje, s katerim žrtev ne soglaša. Spolno nasilje ima različne
pojavne oblike, zato zahteva ogromno pojasnil in je zato težko dokazljivo. Znotraj vsake
kategorije spolnega nasilja pa je še nešteto pojavnih podkategorij in variacij. Na primer spolni
umor, posilstva, spolne zlorabe otrok, spolno nadlegovanje …25
Pojmovanje spolnega nasilja je močno prepleteno z vrednotami in odnosom do spolnosti in
odvisno tudi od odnosov med spoloma. Države ga v kazenskih zakonodajah različno
opredeljujejo. Spolno nasilje je mnogo širši pojem, kot ga določa sama zakonodaja.26
Napadalec je lahko samo eden, lahko jih je več. Storilec in žrtev se lahko poznata že od
prej ali sta si tujca. Skupna značilnost dejanj spolnega nasilja je, da vključuje vsaj dve osebi in
spolno dejanje, v okoliščinah, ki jih označujeta neenakost moči (ena oseba hoče spolni stik,
druga ne). Dejanje storilec stori brez privolitve žrtve.27
Pri spolni zlorabi ne gre toliko za to, da se zadovoljijo spolne sle, ampak za zadovoljevanje
potrebe po moči.28

24

Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija: Ko postanem žrtev kaznivega dejanja, Ljubljana, Januar 2015,
https://www.policija.si/apps/obvescanje_oskodovancev/Ko_postanem_zrtev_KD_februar_2015.pdf, 14. 7. 2018
25
Kanduč, Z., Korošec, D. in Bošnjak, M.: Spolnost, nasilje in pravo, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in Urad za žensko
politiko, Ljubljana, 1998.(88)
26
Šelih A., Filipčič K. (ur.): Kriminologija, 1. natis, Ljubljana, GV Založba: Inštitut za kriminologijo, 2015
27
What is sexual harassment: http://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/whatissh.pdf, obiskano 4. 5. 2018.
28
Quaine B. in Sanders, M.: Ko pride na dan, Vodič za mlade, ki so spolno zlorabljeni, Co Libri, 1996.
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3.1 Opredelitev spolnega nasilja v kazenskem zakoniku
Kazenski zakonik (KZ-1, Uradni list RS, št. 55/2008) v 171. členu opredeljuje kaznivo
dejanje »spolno nasilje«. Opredeli ga kot dejanje, ko oseba uporabi silo ali zagrozi osebi
drugega ali istega spola z neposrednim napadom na življenje ali telo in jo tako prisili, da stori
ali trpi kakšno spolno dejanje, ki ni posilstvo.
Posilstvo je v 170. členu KZ-1 opredeljeno kot prisiljenje osebe drugega ali istega spola29
k spolnemu občevanju ali s tem izenačenemu spolnemu ravnanju z uporabo sile ali grožnje z
neposrednim napadom na življenje ali telo. V tem členu pa omenja zakon še posilstvo v
partnerskem odnosu, ki je pregonljivo na predlog.
Še eno obliko spolnega nasilja KZ-1 navaja v 174. členu, in sicer kršitev spolne
nedotakljivosti z zlorabo položaja, ki ga izvrši, kdor pripravi osebo drugega ali istega spola, ki
mu je podrejena ali od njega odvisna, k spolnemu občevanju, ali da stori oziroma trpi kakšno
drugo spolno dejanje.
Razlikovanje med temi tremi oblikami dobro pokaže sodba I Ips 108/2009 Vrhovnega
sodišča. Dogodek se je zgodil v hotelski sobi, kamor je neznanec vlomil, spečo žrtev odkril in
si jo ogledoval ter jo nato začel otipavati po spolovilu, pri čemer se je oškodovanka, ki jo je
takšno obsojenčevo ravnanje zbudilo, tega močno ustrašila.
Drugostopenjsko sodišče je menilo, da lahko to dejanje opredeli kot kaznivo dejanje po
174. členu KZ-1 (takrat drugi v zvezi s prvim odstavkom 182. člena KZ, spolna zloraba slabotne
osebe). Vrhovno sodišče pa utemeljeno poudarja, da je dotikanje spolovila z roko eno izmed
najbolj značilnih spolnih dejanj, ki v primeru, kot je obravnavani, če je storjeno brez privolitve
oškodovanke, nikakor ne predstavlja zgolj ravnanja, s katerim storilec le prizadene spolno
nedotakljivost. Vrhovno sodišče pritrdi drugostopenjskemu sodišču, da vsako dotikanje teles
oziroma delov teles med storilcem in oškodovancem ne narekuje razlage, da gre za spolna
dejanja. Vrhovno sodišče razlaga, da je pogoj za pravno opredelitev teh dejanj kot spolnih, da
so storjena na telesu oškodovanca, priti mora do dotikanja teles oziroma delov telesa med
storilcem in oškodovancem.
Po mnenju Vrhovnega sodišča v navedeni zadevi je za prizadetost spolne nedotakljivosti
druge osebe značilno, da pri teh dejanjih ni dotikanja teles pri sami manifestaciji spolnosti in

29

V zadnjem času postajajo definicije vse manj vezane na spol. V preteklosti namreč je bila v vlogi žrtve spolnega nasilja zaznana predvsem
ženska, sedaj se ta vloga vse bolj pripisuje tudi moškim. Vir: Krahé, B.:The social psychology of agression, 2001,
Psychology press. https://doi.org/10.1002/ab.90003
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tudi ni potrebno, da bi prišlo med storilcem in oškodovancem do neposrednega fizičnega stika
(povezave). Med slednja spadajo različno spolno nedostojna ravnanja oziroma dejanja, ki so
namenjena

zadovoljitvi

storilčeve

spolne

pohote

(slačenje

pred

oškodovancem,

ekshibicionizem, slačenje oškodovanca in ogledovanje njegovega telesa, masturbiranje pred
oškodovanim in podobno). Pri presoji, ali gre za spolno dejanje ali samo za prizadetost
oškodovančeve spolne nedotakljivosti, je treba upoštevati intenziteto storilčevega ravnanja,
težo posega v spolno svobodo žrtve, stopnjo ponižanja žrtve, ne kaže pa tudi zanemariti
storilčevega zadovoljstva in uživanja pri tovrstnih dejanjih. Poleg zgoraj navedenega so oblike
spolnega nasilja lahko tudi »milejše«, zato jih pogosto lahko spregledamo. Nekateri primeri so
nezaželeno dotikanje, ščipanje, nezaželena pisma, telefonski klici, darila, ki namigujejo na
spolnost, nezaželeno vabljenje na zmenke, nezaželene šale o spolnosti ali temu podobna
vprašanja, žvižganje za kom, nagovarjanje nekoga z neprimernimi vzdevki (ki namigujejo na
spolnost), osebna vprašanja o spolnem življenju (spraševanje po izkušnjah, fantazijah ...),
opazke, ki se nanašajo na spolnost in so vezane na oblačila, telo ali videz osebe, uporaba mimike
(obrazne in telesne), ki namiguje na spolnost, npr. mežikanje, pošiljanje poljubov, izvajanje
gest s spolno vsebino.30
Ob tem se seveda zastavlja relevantno vprašanje, kako razlikovati med želenim in
neželenim spolnim obnašanjem. Pri definiranju te razlike se ne moremo opreti na neka
objektivna, splošna merila, saj je razlikovanje vselej odvisno od subjektivnega mnenja
vpletenih.31
Tako dejansko verbalno zapeljevanje velikokrat spregledamo, kljub temu pa verbalna
zloraba povzroči globoko in veliko rano.
Poznamo torej vizualno, verbalno in psihološko spolno zlorabo. Psihološka zloraba poteka
verbalno ali vizualno, vendar so načini komuniciranja bolj prikriti.32
Posilstva lahko razdelimo v več skupin. V prvi so posilstva v okoliščinah zapeljevanja, ta so
tudi najbolj sporna v procesu dokazovanja. V drugi skupini so nasilna posilstva, tretja vrsta pa
so sovražna posilstva.33
Kriminološke teorije posilstva pojasnjujejo vzroke posiljevanja. Razlikujejo se predvsem v tem,
30

Drieschner, K. in Lange, A.: A review of cognitive factors in the etiology of rape: theories, empirical studies, and implications. Clinical
psychology review, 1999, 19(1). 57–77, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9987584, 18. 6. 2018.
31
Modec, M.: Kaj je pravzaprav spolno nadlegovanje? https://www.mladina.si/?__rewriter=1&id=108797&, 14. 6. 2018 ob 19.43.
32
Moteče, pretirano zanimanje za menstruacijo, oblačila, otrok postane nadomestek za partnerja, tesni spremljevalec ... Allender Dan B.:
Ranjeno srce, založba Emanuel, prevod: Urška Willewaldt, 2016.
33
Barak, G.: Violence and nonviolence: pathways to understanding, Thousand Oaks: Sage Publications, 2003.
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katere vzročne določilnice postavijo v ospredje svojega zanimanja – sociološke, psihološke,
psihiatrične ali sociobiološke. Feministične teorije opredeljujejo posiljevalca kot močnega,
željnega nadmoči in obvladovanja. Feministične teorije izhajajo iz podrejene ženske vloge na
vseh področjih življenja, tako tudi v spolnosti. Nasprotno pa psihopatološke teorije prikazujejo
posiljevalca kot bolnega človeka, ki ne spoštuje družbenih norm. Teorija družbenega učenja pa
vidi posilstvo kot želja po spolni sli, nasilje je le sredstvo, kako priti do potešitve. Biološke
teorije izhajajo iz vzorcev iz narave in posiljevalcu pripisujejo živalske nagone po oploditvi čim
večjega števila samic. Teorije nam povedo, zakaj prihaja do posilstev. Skozi čas se količina
nasilja spreminja. Na njen obseg ima velik vpliv struktura in način življenja ter tradicija v
različnih skupnostih, saj raziskave pokažejo, da je največ posilstev v družbah, kjer je ženska
manj vredna, manj enakopravna od moškega.34

34

Kanduč, Z., Korošec, D. in Bošnjak, M.: Spolnost, nasilje in pravo, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in Urad za žensko
politiko, Ljubljana, 1998.
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4 Policija
Slovenska policija je moderna in po evropskih merilih oblikovana policijska organizacija.
Sodeluje s posamezniki in skupnostmi in tako opravlja številne naloge.35

4.1. Naloge policije
Zakon o nalogah in pooblastilih policije (ZNPol, Uradni list št. 15/2013 z dne 18. 2. 2013)
našteva prioritete policije, in sicer varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi,
preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje, odkrivanje in prijemanje storilcev kaznivih dejanj
in prekrškov, drugih iskanih ali pogrešanih oseb ter njihovo izročanje pristojnim organom in
zbiranje dokazov ter raziskovanje okoliščin, ki so pomembne za ugotovitev premoženjske
koristi, ki izvira iz kaznivih dejanj in prekrškov, vzdrževanje javnega reda, nadzor in urejanje
prometa na javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki so dane v uporabo za javni promet,
nadzor državne meje, naloge v zvezi z gibanjem in prebivanjem tujcev, varovanje določenih
oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, in če z zakonom ni določeno drugače, varovanje
določenih delovnih mest in tajnosti podatkov državnih organov, naloge ob naravnih in drugih
nesrečah, druge naloge, določene v tem zakonu in drugih predpisih v skladu z zakonom.
V Sloveniji velja določba, da lahko vsak državljan prijavi kaznivo dejanje, za katero se storilec
preganja po uradni dolžnosti, torej vsak lahko prijavi spolno nasilje, če le izve zanj. Drugače pa
velja za državne organe in organizacije s posebnimi pooblastili, ki pa so kaznivo dejanje, ki se
preganja po uradni dolžnosti, dolžni prijaviti policiji.36

4.1.1 Preventivno delovanje policije
Zakon o nalogah in pooblastilih policije v 13. členu ureja splošna načela za opravljanje
policijskih nalog, tj. načelo spoštovanja človekove osebnosti in dostojanstva ter drugih
človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Tako mora policist pri opravljanju policijskih nalog
še posebej obzirno ravnati z žrtvami in osebami, ki potrebujejo dodatno pozornost, pomoč in
skrb, kot so otroci, mladoletniki, starejši, invalidne osebe, nosečnice in žrtve nasilja v družini.

35
36

http://www.mnz.gov.si/si/varnost_in_nadzor/slovenska_policija/, 21. 7. 2018.
145. člen in 146. člen Zakona o kazenskem postopku
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V 4. členu ZNPPol določa, da pri opravljanju nalog sodeluje s posamezniki in skupnostjo
ter izvaja preventivno dejavnost. Glede kaznivih dejanj spolnega nasilja policija preventivno
obvešča javnost o prijavljenih kaznivih dejanjih preko letnih poročil in statistik, ker pa gre za
veliko temno polje neprijavljenih kaznivih dejanj, ne
more storiti veliko.
Otroke obveščajo preko projekta Policist Leon
svetuje, kjer jih obveščajo in pripovedujejo zgodbe iz
policijskega dela in tudi o spolnem nasilju – zgodbica
Skrivnost, kjer jim predstavijo načela, kot so Tvoje
telo pripada tebi!, Ti lahko rečeš ne! ...37
Na področju preventive nasilja nad ženskami pa
policija izvaja projekt Vesna, v okviru katerega preko
medijev ozavešča javnost o nasilju nad ženskami,
pripravlja razstave o nasilju nad ženskami, strokovna
usposabljanja za policiste, kriminaliste, socialne
delavce, tožilce, sodnike ... Oblikujejo se tudi
informativne brošure s koristnimi nasveti za žrtve,
strokovnjake na tem področju in širšo javnost.38



Slika 6 Projekt Policist Leon svetuje!,
vir:https://www.policija.si/index.php/dravljani-inpolicija/preventivni-projekti/1162-policist-leon-svetuje

Spletna stran policije in blokiranje drugih spletnih strani

Policija ima na svoji spletni strani aplikacijo anonimne e-prijave, kjer lahko žrtve spolnega
nasilja oddajo anonimno prijavo za nekatera kazniva
dejanja, med katerimi je tudi Trgovina z ljudmi.
Druga aplikacija, ki sem jo opazila, je e-naznanilo
kaznivega dejanja. Seveda se danes vse digitalizira, kar
pa ima dobre in slabe lastnosti. Že to, da potrebuješ
elektronski ključ oz. podpis, se mi zdi neprimerno, saj
nekdo, ki je doživel travmatično izkušnjo, ni nujno, da
39

ima tak ključ.

37

Slika 7 Izsek s spletne strani Policije, kjer lahko
elektronsko prijavimo kaznivo dejanje, vir:
https://euprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=377

https://www.policija.si/index.php/dravljani-in-policija/preventivni-projekti/1162-policist-leon-svetuje, Policist Leon svetuje., 2106.2018
https://www.policija.si/index.php/component/content/article/216-projekti/74171-vesna-iveti-ivljenje-brez-nasilja: Vesna – živeti življenje
brez nasilja., 21.6.2018
39
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=377: Vloga za naznanilo kaznivega dejanja policiji, obiskano 2. 7. 2018.
38
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Policisti lahko onemogočajo dostop do posnetkov in spletnih strani, ki vsebujejo vsebine, kje
je omenjena ali prikazana zlorab otrok. Tako lahko preprečijo, da bi otroci postali žrtve teh
dejanj z obiskom takšnih spletnih strani, da onemogočijo viktimizacije in da bi preprečili, da bi
kdo izvršil dejanje z dostopanjem, hranjenjem in razširjenjem posnetkov.

4.1.2. Odkrivanje kaznivih dejanj spolnega nasilja
a. Storilec izvrši kaznivo dejanje spolnega nasilja
Odkrivanje kaznivih dejanj spolnega nasilja ni preprosto. Razlogov za to je kar nekaj,
najpomembenjši pa je velik obseg kaznivih dejanj, katerih narava je težko dokazljiva, saj po
navadi kaznivo dejanje obsega samo dve osebi, to sta žrtev in storilec. Ti edini vesta, kaj se je
zgodilo.40
Pogosto je edini dokaz žrtvino pričanje. Velikokrat se zgodi, da na telesu žrtve tudi ni
fizičnih dokazov. Temeljni dokaz je žrtev sama oz. njeno fizično in psihično stanje. Policija ne
more začeti postopka, če žrtev svoje slabe izkušnje ne deli z njimi. Če pa že prijavi kaznivo
dejanje, je še posebej težaven dokazni postopek v primerih, ko se žrtev zaradi strahu in stresa
ni bila sposobna upreti storilecu. Poleg tega in vseh predsodkov, ki se v družbi in tudi v policiji
pojavljajo, je pred žrtvijo težka naloga dokazovanja, da je bila res posiljena ali nadlegovana.41
V družbi se vse bolj spodbuja, da žrtev pove, kaj se ji je zgodilo, brez obsojanja in drugih
stereotipov, kljub temu pa imajo policisti še veliko dela pred seboj, kako to sivo cono
neprijavljenih, neodkritih in zamolčanih kaznivih dejanj spolnega nasilja čim bolj razbiti.
Številne nedavne študije s področja nevrobiologije so privedle do temeljitega premika na
področju dokazovanja spolnega nasilja. V zadnjem desetletju se je nevrobiologija razvila že do
te mere, da lahko z uporabo tehnologije za slikanje možganov znanstveniki ugotovijo, kateri
deli možganov se aktivirajo, ko oseba razmišlja o travmatičnem dogodku, kot je spolni napad.
Prefrontalna skorja možganov, ki je ključna za odločanje in spomin, pogosto postane začasno
prizadeta. Začne prevladovati amigdala, znana kot kodirana čustvena doživetja, sproščanje
stresnih hormonov in snemanje določenih fragmentov senzoričnih informacij. Žrtve lahko
postanejo disociativne.42 Te vrste umika izhajajo iz skrajnega strahu, vendar se pogosto navzven

40

Kanduč, Z., Korošec, D. in Bošnjak, M.: Spolnost, nasilje in pravo, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in Urad za žensko
politiko, Ljubljana, 1998.
41
Kanduč, Z., Korošec, D. in Bošnjak, M.: Spolnost, nasilje in pravo, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in Urad za žensko
politiko, Ljubljana, 1998.
42
Prisotnost dveh ali več različnih osebnosti v enem človeku.
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pojavljajo, kot da se žrtev ni upirala napadu.43
b. Prijava – informacija pride do policije
Na policiji je prijavljeno sorazmerno malo kaznivih dejanj spolnega nasilja, saj se žrtve
praviloma že na začetku zavedajo, da bodo šle čez težek postoepk dokazovanja, ki na koncu
ne pripelje vedno do obsodilne sodbe storilca, problematična pa je tudi stigmatizacija žrtve v
družbi. Posledice neprijavljenih kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost so ogromne, kajti
neprijava opogumlja možne posiljevalce, saj zmanjšuje verjetnost, da bodo formalno in
neformalno sankcionirani.44
Prijava spolnega nasilja lahko do policije pride na več različnih načinov. Spodaj so ti načini
zajeti v nekaj alinej in sicer:
-

žrtev lahko kaznivo dejanje prijavi sama;

-

policija sama pri svojem delu odkrije kaznivo dejanje – sum storitve kaznivega
dejanja;

-

posredno: žrtev pove oz. se pogovarja z znanci, s prijatelji, starši te osebe pa potem
podajo prijavo suma na storjeno kaznivo dejanje;

-

anonimna prijava žrtve;

-

dolžnost prijave kaznivega dejanja uradnih oseb in državnih institucij.

Zakonodaja v 145. členu Zakona o kazenskem postopku – ZKP (Uradni list RS št.
32/2012 z dne 4. 5. 2012) določa dolžnost prijaviti kaznivo dejanje. Dolžnost imajo vsi državni
organi in organizacije z javnimi pooblastili za vsa tista dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Podajo ovadbe določa 147. člen ZKP. Ovadba se lahko poda državnemu tožilcu ali policiji
pisno ali ustno.
43

http://twitter.com/search?q=http://www.slate.com/articles/news_and_politics/jurisprudence/2013/06/why_cops_don_t_believe_rape_victim
s_and_how_brain_science_can_solve_the.htmlwhatsapp://send?text=Why%20Don%E2%80%99t%20Cops%20Believe%20Rape%20Victim
s%3F%20Brain%20Science%20Explains.%20http%3A%2F%2Fwww.slate.com%2Farticles%2Fnews_and_politics%2Fjurisprudence%2F20
13%2F06%2Fwhy_cops_don_t_believe_rape_victims_and_how_brain_science_can_solve_the.html%3Fwpsrc%3Dsh_all_mob_wa_topmailt
o:?subject=Check%20out%20this%20piece%20on%20Slate&body=I%20thought%20you%20might%20like%20this%20article%20on%20Sl
ate:%0AWhy%20Don%E2%80%99t%20Cops%20Believe%20Rape%20Victims%3F%20Brain%20Science%20Explains.%0Ahttp://www.sl
ate.com/articles/news_and_politics/jurisprudence/2013/06/why_cops_don_t_believe_rape_victims_and_how_brain_science_can_solve_the.h
tml?wpsrc=sh_all_mob_em_topBy Rebecca RuizBrain science helps explain the problem—and solve it. David Lisak, klinični psiholog in
forenzični svetovalec, ki je usposobljen za civilni in vojaški pregon, razume vedenje žrtev in storilca., 21.5.2018
44
Skupno poročilo o delu državnih tožilcev, 2013, http://www.dt-rs.si/files/documents/porocilo-2013.pdf, 12.7.2018
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Vloga žrtve je še posebej pomembna pri obravnavanju kaznivih dejanj, ki se preganjajo na
predlog. Med kaznivimi dejanji zoper spolno nedotakljivost je takšno posilstvo v partnerski
zvezi. Če žrtev predlog za pregon umakne, policija prenega s preiskovanjem, začeti kazenski
postopek pa se ne sme nadaljevati. Če to stori žrtev med kazenskim postopkom, ji sodišče lahko
zaračuna stroške postopka.45
Kazniva dejanja, ki pa se preganjajo po uradni dolžnosti, so tista, ki jih začne in vodi
državna tožilka ali tožilec neodvisno od volje osebe, ki je bila s kaznivim dejanjem oškodovana.
Povzročitelji nasilja od žrtev večkrat zahtevajo ali jih nagovarjajo, naj ustavijo postopek. Če
teče postopek zaradi kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, za začetek pregona
predlog žrtve ni potreben, žrtve pa postopka ne morejo ustaviti.46
c. Neprijavljanje kaznivih dejanj spolnega nasilja in razlogi
Zloraba lahko ostane dolgo skrita, ker storilci najdejo učinkovita sredstva, da jo obdržijo v
tajnosti ali pa žrtvi grozijo o razkritju kakšnega drugega, za žrtev neprijetnega dogodka.47
Težava je v tem, da osebe pogosto ne vedo, da se nad njimi izvaja spolno nasilje, predvsem,
če so deležne njegovih »lažjih« oblik ali pa dejanja ne prijavijo zaradi strahu pred nasilnežem
(predvsem, če sta v medsebojnem odnosu – zakonca, sorodnika, znanca ...), zaradi občutkov
krivde ali sramu.48
Viktimizacijske študije razkrivajo do petkrat višjo stopnjo viktimiziranosti, kot jo navajajo
uradni statistični podatki, ki podcenjujejo obseg viktimizacije. Število dejanskih viktimizacij
pa je seveda še višje, kot ga omenjajo različne viktimizacijske ankete.49

45

Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija: Ko postanem žrtev kaznivega dejanja, Ljubljana, Januar 2015,
https://www.policija.si/apps/obvescanje_oskodovancev/Ko_postanem_zrtev_KD_februar_2015.pdf, 14. 7. 2018
46
https://www.drustvo-dnk.si/pravnikoticek/pravnislovar/383.html, obiskano dne 5. 9. 2018.
47
Kline, M.: Spolno nasilje nad otroki, Mednarodna konferenca o otrokovih pravicah in zaščiti pred nasiljem, Ljubljana, Državni zbor, 6. in 7.
10. 2009, www.varuhrs.si/fileadmin/user_upload/word/...nasilje.../Mirijam_Kline.doc, 24.7.2018
48
Fank, M. in Štirn, M.: Spolno nasilje. Policija, Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, 2005, Ljubljana.
49
Šelih A., Filipčič K. (ur.): Kriminologija, 1. natis, Ljubljana, GV Založba: Inštitut za kriminologijo, 2015, (148)
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Slika 8 Izjava žrtve o nezaupanju v policijo, vir:
https://twitter.com/brendatracy24/status/1006942324755066881, 2.7.2018

Brenda Tracy iz Oregona je ena izmed neštetih žensk, ki so bile posiljene. In tudi ena
izmed tistih, ki imajo pri prijavi posilstva državnim oblastem slabo izkušnjo in s ponovnim
podoživljanjem kaznivega dejanja, kjer na koncu ni zadoščeno pravici. Danes javno opozarja
na težave slabo vodenih postopkov v zadevah glede kaznivih dejanj spolnega nasilja v ZDA.
Na družbenih omrežjih objavlja provokativne izjave, kot so: Vse zanima, ko si posiljen, zakaj
tega nisi prijavil, pravo vprašanje je, zakaj pa bi?, Ali poznate žrtev posilstev, ki je niso
obtožili, da je lažnivec/lažnivka?50
Iz samo dveh stavkov se vidi celotna družbena shema in kakšno je splošno mnenje o prijavi
kaznivih dejanj policiji. Od tu prihaja eden ključnih razlogov za neprijavljena kazniva dejanja
spolnega nasilja.

50

https://www.huffingtonpost.com/entry/rape-victims-report police_us_57ad48c2e4b071840410b8d6: And People Ask Why Rape Victims
Don’t Report To Police, 3.5.2018
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Razlogov, zakaj žrtve ne prijavijo kaznivega dejanja, je veliko, razdelili pa jih bomo v nekaj
skupin:
- skrb, da bodo nerazumljene s strani policije in kazenskega procesa, ki se ob prijavi zavrti,
- pomanjkanje (za)upanja v policijo, da bodo prijeli storilca,
- strah pred dodatno viktimizacijo skozi sodni proces,
- osramočenje v javnosti,
- strah pred posiljevalcem, nadlegovalcem,
- viri navajajo tudi nečutno obravnavanje s strani osebja kazenskega pregona.51
Navajajo pa tudi naslednje težave vodenja postopka:
- Policisti postavljajo vprašanja tako, da krivdo obesijo žrtvi, tako da jih obtožijo, da so
same krive, da se jim je to zgodilo (na primer: »Zakaj hočeš temu fantu uničiti življenje?«), in
obtožijo žrtev laganja, zakaj dogodka ni takoj prijavila.
- Velikokrat se policisti opredeljujejo o tem, kakšna je žrtev (... ta žrtev nima primernega
življenja – pomanjkljivo oblečena ...).
- Policisti se premalo potrudijo pri odkrivanju storilca.
d. Ravnanje policije po prijavi kaznivega dejanja
Kazenski spis, ki je jedro kazenskega postopka, se začne oblikovati že v predkazenskem
postopku. Tako imajo prav policisti odločilno vlogo pri tem, s kakšnimi informacijami
razpolagajo drugi udeleženci v kazenskem postopku. Državni tožilec je pri svojem delu odvisen
od podatkov, ki jih priskrbi policija. Policija je kljub temu od državnega tožilca funkcionalno
odvisna. Podrejenost izhaja zlasti iz dejstva, da policija ne odloča o pregonu, ta odločitev je
pridržana državnemu tožilcu. Dejansko izvajanje diskrecije policije se kaže prikrito, z večjo ali
manjšo aktivnostjo pri preiskovanju dejanja.52
Uniformirani policisti so povezani s kriminalisti. Uniformirana policija deluje samo v
začetni fazi preiskave, njena naloga pri odkrivanju je nudenje podpore kriminalistični policiji.
V okvirih kriminalistične policije se s preiskovanjem spolnih zlorab otrok ukvarjajo za to delo
posebej usposobljeni in specializirani kriminalisti v skupinah za mladoletniško kriminaliteto na
51

https://www.huffingtonpost.com/entry/rape-victims-report police_us_57ad48c2e4b071840410b8d6: And People Ask Why Rape Victims
Don’t Report To Police, 4. 11. 2017., 13.7.2018
52
Šelih A., Filipčič K. (ur.): Kriminologija, 1. natis, Ljubljana, GV Založba: Inštitut za kriminologijo, 2015.
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policijskih upravah.
Lažja kazniva dejanja lahko razišče že uniformirana policija, saj ne potrebuje dodatnega
znanja, kjer pa se to znanje zahteva, primer predajo kriminalistični policiji. Znotraj policijskih
postaj pa delujejo tudi lokalne kriminalistične skupine, poznamo pa tudi mobilne
kriminalistične skupine.
Kriminalistična policija je tista strokovna služba v okviru policije, ki je usposobljena za
delo z žrtvami kaznivih dejanj spolnega nasilja. Na kakšen način se lotiti intervjuja, igra veliko
vlogo tudi starost in spol žrtve, ki je intervjuvana. Ko se opravi intervju z otroci, je potrebno
znanje razvojne psihologije otroka.
Prvi stik policije z žrtvijo je prijava kaznivega dejanja, če žrtev osebno poda ovadbo. Policistova
prva naloga je, da preveri, če žrtev morda potrebuje zdravstveno pomoč. Ko je za zdrave žrtve
poskrbljeno, lahko preide na uradni del in sicer, da žrtev ponavadi opiše storilca, kot se ga
spomni. Če od kaznivega dejanja ni preteklo veliko časa in je možnost odkritja dokazov tako
večja, mora policija oditi na kraj dogodka. Če je možnost, žrtev podučijo, da ne spreminja
oblačil in naj se ne umiva, saj so na njej pomembni dokazi, ki lahko vodijo v razrešitev primera.
Če žrtev pokliče policijo s kraja dokodka, je potrebno nuditi pomoč najprej žrtvi, nato pa
zavarovati dokaze. Reševalci žrtev, ki potrebuje pomoč, pripeljejo v bolnišnico, poleg tega pa
se lahko tam naredi tudi pregled za ugotovitev kaznivega dejanja posilstva ali spolnega napada.
Policist lahko opravi predhodni razgovor z žrtvijo na zasebnem mestu, da bi ugotovili, ali lahko
identificira osebo, ki jo je posilila. Policist pri razgovoru prosi žrtev, naj pojasni, kaj se je
zgodilo. Preiskovalec, svetovalec ali drugi skrbnik opravi podroben nadaljnji razgovor v okolju,
ki je najprimernejši za žrtev.53
Policisti ob prijavi potrebujejo številne informacije. Ker je velik del dokazov ujetih na žrtvi, je
tako žrtev objekt za preučevanje in odkrivanje le-teh. Pomemben dokaz je tudi izpovedba
prič, ki pa žal velikokrat nočejo sodelovati, saj gre za občutljivo temo. Tako pridemo do
ugotovitve, da je treba to vrsto kaznivih dejanj čim prej prijaviti. Izbriše se spomin in biološki
dokazi se izgubijo in propadejo.54

53
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija: Ko postanem žrtev kaznivega dejanja, Ljubljana, Januar 2015,
https://www.policija.si/apps/obvescanje_oskodovancev/Ko_postanem_zrtev_KD_februar_2015.pdf, 14. 7. 2018.
54
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija: Ko postanem žrtev kaznivega dejanja, Ljubljana, Januar 2015,
https://www.policija.si/apps/obvescanje_oskodovancev/Ko_postanem_zrtev_KD_februar_2015.pdf, 14. 7. 2018
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Slika 9 Število zaposlenih v Policiji – kriminalisti, vir: https://www.policija.si/index.php/sl/o-policiji, 14. 7. 2018

Ni veliko kriminalistov, ki se ukvarjajo z mladoletniško kriminaliteto, posebej ni veliko žensk
kriminalistk, ki bi se ukvarjale s spolno kriminaliteto. Od števila kriminalistov, ki se ukvarjajo
s preiskavo spolnih kaznivih dejanj, moramo odšteti tudi tiste, ki intervjuja z žrtvijo ne znajo
oz. zaradi pomanjkanja kompetenc ne morejo opraviti. Potrebno je znanje zaslišanja, znanje
razvojne psihologije, znanje branja vedenjskih neverbalnih znakov ...55
Preiskovanje spolnega napada prevzamejo kriminalisti. Ko zberejo dokaze, so na vrsti
forenziki, ki morajo pregledati vso zbrano dokumentacijo in dokaze. Ker je to delo stresno,
imajo v policiji zaupnike in psihologe. Po besedah priznane kriminalistke za spolno nasilje Neže
Miklič bi te zaupnike potrebovali tudi psihiatri, socialni delavci na CSD-jih in na tožilstvih.
Delo kriminalistov obsega različne aktivnosti in je zelo pomembno za končni izid primera.
Kriminalisti pa preiskujejo tudi primere, ko imajo v rokah zgolj posnetek, nimajo pa še ne žrtve
ne storilca, le očiten sum kaznivega dejanja, srečajo pa se tudi s primeri, ko je žrtev veliko.
Preiskavo je treba zastaviti zelo široko. Običajno materialnih dokazov sploh ni, zato je treba
preiskati vsak indic in oceniti, kdaj opraviti pogovor z žrtvijo. Kriminalistova vrlina je tudi, da
je zelo previden in natančen. Velika večina specializiranih kriminalistov in kriminalistk, ki se
ukvarjajo s preiskovanjem spolnih zlorab otrok, delo opravljajo s predanostjo, premislekom in
strokovnostjo.56
e. Policija začne preiskovanje z različnimi metodami
Preiskovanje spolnih dejanj je specifično delo, ki zahteva primernega človeka. Ni
pomemben spol preiskovalca, pomembna je namera preiskovalca, da bo žrtvi čim bolj pomagal.
Vsi, ki so doživeli travmo spolnega nasilja, potrebujejo pravilen pristop, ki pa je odvisen tudi
od starosti, spola, življenjskih okoliščin... Zato je priprava na intervju zelo pomebna točka
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https://www.policija.si/index.php/sl/o-policiji, 14. 7. 2018.
Primer: mladi fantje, ki so jih neznanci na spletu zavedli in se jim predstavljali kot sovrstnice ter jih nagovorili, da so jim posredovali svoje
fotografije ali videoposnetke, http://www.potpisujem.org/doc/91546425d3a1559c5b170983ac6057fa.pdf: Priročnik za delo z ženskami in
otroki z izkušnjo nasilja, 14. 7. 2018.
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preiskave. Kot primer naj navedemo, da je potreben poseben pristop, predvsem pri majhnih
otrocih, ki najlažje zaupajo svoje tegobe skozi igro.57
Vsa pomembnejša preiskovalna dejanja in izvajanje dokazov so v ZKP podrobneje urejena.
Nekatera je bolj smiselno izvesti v predkazenskem postopku, eno izmed takih je tudi
izvedenstvo, kjer pa mora sodelovati žrtev (izvedenstvo psihiatrične stroke,
zdravniške stroke …).58
-

DNK oz. sodnomedicinski dokazi skupaj z zdravniškim ginekološkim pregledom žrtve

Preiskovalcem je preiskovanje močno olajšano, če se na žrtvi najde DNK. DNK je najbolj
učinkovito sredstvo odkrivanja storilcev, saj najbolje identificira osebo, ki je izvršila kaznivo
dejanje. Pomembno pa je omeniti, da je pridobivanje DNK-ja zelo mučno za žrtev, saj mora za
ta namen opraviti ginekološki pregled, pri katerem vzamejo bris sluznice. Težko pa je pridobiti
dokaze od osebe, ki je bila nezavestna, penetracije ni bilo.59
-

Intervju z žrtvijo spolnega nasilja

Kazniva dejanja spolnega nasilja so zelo specifična dejanja, ki zahtevajo vrsto posebnosti.
Potrebujejo usposobljene preiskovalce, ki so izobraženi za delo z žrtvami, ki so utrpele poseg
v svojo intimno sfero in ki se spopadajo s posledicami posttravmatskega sindroma.60
Preiskovalci morajo zato pridobivati čim več znanja na tem področju, da potem, ko so v vlogi
spraševalca, znajo prilagoditi nabor vprašanj glede na vse lastnosti in zgodbo žrtve. Če
preiskovalci tega ne storijo in se ne poglobijo v vse podrobnosti, bo trpela celotna preiskava,
saj se bo žrtev čutila vse bolj ponižano, nerazumljeno in se bo oddaljila od policije oz.
izpraševalca.61
Preiskovalcu je v veliko pomoč, če ve, kakšne duševne varovalne mehanizme bodo žrtve
uporabile za premagovanje težkih preizkušenj. Veliko je različnih strategij in poti, ki jih žrtev
izbere za premagovanje stresnih situacij. Žrtev se težko zaupa svojim sorodnikom, ki jim
najbolj zaupa, težko izpove, kaj šele neznanim policistom, ki predstavljajo avtoriteto države.
Vsi, ki sodelujejo pri opravljanju pogovora z žrtvijo, morajo

delovati v žrtvinem

najboljšem interesu. Zato morajo biti razgovori spoštljivi, ne očitajoči. Pomemben je podton
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Avtorica Ribičič, Gorišek in Goršič (1997) v svojih prispevkih opisujejo potek obravnave spolno zlorabljenega otroka v svetovalnem
centru za otroke, mladoletnike in starše v Ljubljani.
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Šelih A., Filipčič K. (ur.): Kriminologija, 1. natis, Ljubljana, GV Založba: Inštitut za kriminologijo, 2015.
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http://www.surviverape.org/forensics/sexual-assault-forensics/answers-to-faq: Forensics for survivors, 4. 7. 2018.
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Posttravmatski stres je intenzivna tesnobna reakcija, ki je posledica preživetja izjemno hudega dogodka, travme.
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Povzeto po Carey, P. T.: Spolno nasilje, Strateški in operativni postopki kriminalistične preiskave in samovarovanja potencialnih žrtev,
prevod Darko Prašiček, Ljubljana, Amailietti & Amailietti, 2010,stran 103 in naprej.
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vprašanja in kako bo vprašanje zastavljeno. Policisti si morajo vzeti čas in ponovno razložiti
vprašanje, če žrtev ne razume, kaj želijo od nje. Predvsem pa je pomembno, da se žrtvi zagotovi
zasebnost. Žrtev bo morala že s prihodom in prijavo na policiji zbrati veliko poguma, da bo
lahko govorila o dogodku, če pa bo trpela še zato, ker ji ni bila omogočena zasebnost, pa je
možnost, da bo žrtev prijavila kaznivo dejanje, še toliko manjša.62
Policist se lahko pri prijavi spolnega nasilja znajde pred zgodbo, ki vsebuje sumljive
elemente. Kot primer naj navedemo: poškodbe žrtve in njenih oblačil niso značilne za spolno
nasilje (rane na žrtvi so premalo intenzivne, ni logičnega sosledja dogodkov, strogi starši,
dopisovanje z drugimi osebami …). Za takšne posebne situacije, ko zgodba ni logična, veljajo
posebna navodila za vodenje pogovora. Poskušati je treba ugotoviti morebiten motiv za lažno
prijavo (glej spodaj Lažna prijava, kjer navajam razloge lažnih prijav). Pomembno je, da
policist pusti žrtvi, da prosto govori, pri čemer ji daje vtis, da ji verjame. Ko prijavitelj, ki ni bil
žrtev, začne navajati vedno več podrobnosti, bo lahko navedel nekaj protislovnega.63
Preiskovalec mora biti pri razgovoru strpen in sočuten. Razgovor se opravi na kraju, ki ga
izbere žrtev. Preiskovalec si mora ustvariti zaupanje žrtve. Potek razgovora je odvisen tudi od
tega, ali je žrtev dejanje takoj prijavila ali je bil vmesni čas daljši. Pri postavljanju vprašanj
morajo biti policisti zelo pozorni in previdni. Nekateri zagovarjajo teorijo, da je bolje, da
ranljiva žrtev »stopi na oder za izpraševanje«, kot da gre nedolžni v zapor. Nekatera vprašanja
prepoveduje že sam pravni sistem, tudi pri postavljanju ostalih pa je treba biti spoštljiv do
žrtev.64
Potrebujemo preiskovalca, ki je vešč tovrstnih znanj. Intervju z žrtvijo pripomore k
ustreznejšemu prepoznavanju, pridobivanju dokazov o dejanju, poleg tega pa je intervju
pomemben tudi za presojo ravnanja ter delovanja storilca in za kvalifikacijo dejanja, ki se mu
lahko očita.
Drugi preiskovalni ukrepi so tudi ogled kraja dejanja, zbiranje informacij od občanov,
prijateljev, znancev, ugotavljanje identitete, opazovanje mest, ki so podobni mestu, ki ga žrtev
navaja kot kraj dejanja, prepoznavanje storilca kaznivega dejanja preko slik, fotografij že
znanih posiljevalcev in drugih storilcev spolnih zlorab. Na koncu, po natančno analiziranih
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Frangež, D., Osebni dokazi v primerih spolnih zlorab otrok v Sloveniji, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru, Ljubljana,
Slovenija. https://hrcak.srce.hr/file/235758
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Dvoršak, A.: Kriminalistična metodika, Ministrstvo za notranje zadeve, Visoka policijsko varnostna šola, 2003, tiskarna Pleško, 95–127.
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Kingkade, T.: The Awful Reality Of Being A Rape Victim In Criminal Trials-Victims say they felt blamed, 2016,
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zbranih informacijah, opravi policija še zbiranje obvestil od osumljenca.
f. Pomoč žrtvi
Žrtev kaznivega dejanja potrebuje psihosocialno pomoč, ustrezno zdravstveno oskrbo in
podporo, ki jo zagotavljajo:
- centri za socialno delo,
- zdravstveno osebje,
- svetovalni centri in terapevtske ustanove ter
- nevladne organizacije.
Žrtve kriminala imajo vrsto potreb, ki se od posameznika do posameznika razlikujejo, zato jih
je treba obravnavati posamično. Oškodovani velikokrat sploh nočejo statusa žrtve. Zavrnejo
ga iz številnih razlogov (izraz naj bi impliciral nemoč in pasivnost). Številne žrtve pa
dejansko potrebujejo in si želijo pomoči, podpore, pogovora, saj si tako povrnejo nadzor nad
svojim življenjem. Pomoč, ki jo nudijo državne institucije in nevladne organizacije, številnim
žrtvam pomaga, da si ponovno pridobijo zaupanje v državo in povezano pravično skupnost.65
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Šelih A., Filipčič K. (ur.): Kriminologija, 1. natis, Ljubljana, GV Založba: Inštitut za kriminologijo, 2015.
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5 Viktimizacije in viktimalizacija
Viktimizacija pomeni proces, dejanje ali dogodek, ki poškoduje ali oškoduje žrtev. Lahko je
kriminalna, če je storjena s kaznivim dejanjem ali ne. Velik del kriminalne viktimizacije enako
kot nekriminalni del ostane skrit in neprijavljen. Viktimiziranost pa je izraz, s katerim
označujemo poškodovanost, prizadetost, stanje, v katerem se je znašla žrtev, oz. rezultat
viktimizacije. Viktimalizacija pa je proces, ko družba oškodovani žrtvi podeli status žrtve.
Ravno obratni proces pa se imenuje deviktimalizacija.66
Kot primer deviktimalizacije navedimo angleško raziskavo, pri kateri je sodelovalo 8000 ljudi,
ki so jim postavili vprašanje:
Če gre ženska pozno zvečer sama ven, oblečena v kratko krilo, se napije in je posiljena ali
je delno ali v celoti kriva sama?
Rezultat je po mojem mnenju neverjeten, saj je kar 38 % moških in še bolj presenetljivo
34 % žensk odgovorilo z »Da«.67

100 %
NE

50 %

DA
0%
MOŠKI ŽENSKE
Slika 10 Družbena anketa o prispevku žrtve h kaznivemu dejanju, vir: /news/uk/home-news/rape-crisiscampaign-launched-to-demystify-reporting-and-justice-system-for-teenage-rape-survivors-a7144841.html.

Tako nam torej rezultat pokaže mnenje javnosti. Vidimo lahko nastrojenost kar tretjine družbe
do žrtev, saj jih obtožujejo, da so same krive za nasilje, ki jim je bilo povzročeno. V družbi so
še vedno zakoreninjeni stereotipi o ženski podrejeni vlogi moškemu.
Ameriška raziskava (raziskava je potekala v sklopu University of Illinois v Chicagu) je
pokazala, da le 48 % vprašanih verjame, da je stik z državnim sistemom (pravo, zdravstvo ...)
dobro za žrtev, da si bo žrtev opomogla in verjamejo v pomoč sistema. Večina anketiranih
strokovnjakov za duševno zdravje (84 %) se je strinjala, da stiki žrtve s socialnim sistemom,
socialnimi storitvami ponovno oškodujejo žrtve posilstva. Kar 89 % udeležencev študije se je
66
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strinjalo, da je bil zdravniški pregled po posilstvu travmatičen za žrtve. Skoraj polovica (45 %)
udeležencev študije je menilo, da so strokovnjaki s področja duševnega zdravja prispevali k
sekundarni viktimizaciji žrtev s svojimi škodljivimi praksami.68 Obstaja veliko strokovnjakov
za pomoč žrtvam spolnega nasilja, ni pa vsak primeren, da obravnava kompleksnost
posttravmatskega sindroma69 in posledični odziv žrtve na travmo.
Sekundarna viktimizacija se nanaša na ponovno viktimizacijo žrtev kaznivih dejanj med
njihovo interakcijo s strokovnjaki in kazenskim pravosodjem. Vsi skušajo pomagati na svoj
način, tudi na načine, ki se zdijo učinkoviti, lahko nenamerno preoblikujejo žrtev.70 Če kazenski
postopek povzroči psihološko škodo žrtvam, je to treba obravnavati kot resen neželeni učinek
kazenskega pravosodnega sistema in primere sekundarne viktimizacije žrtev. Sekundarna
viktimizacija lahko negativno vplivala na samozavest, vero v prihodnost, zaupanje v pravni
sistem in vero v pravični svet.
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Schulz, P.: Secondary Victimization of Rape Victims: Insights from Mental Health Professionals Who Treat Survivors of Violence, LCSW,
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6. Lažne žrtve
Zgodi se lahko, da žrtev ni bila žrtev kaznivega dejanja in si je dejanje izmislila. Zato
morajo biti policisti pri svojem delu še posebej previdni, žrtev morajo poslušati in niti pozorni
na vsako njeno besedo, saj je lahko vsaka podrobnost ključna za prepoznavo lažnih žrtev, ki
poskušajo domnevne storilce z lažjo očrniti v javnosti.
Žrtev, ki ni žrtev; njeno zgodbo moči laži in uničujočih posledicah krive obtožbe zelo
nazorno pokaže danski film The hunt71 v napeti psihološki drami Thomasa Vinterberga. Film
je dobil nagrado za najboljšega igralca v Cannesu in nominacijo za oskarja za najboljši
tujejezični film.
Zgodba se dogaja na danskem podeželju. Ločeni štiridesetletnik je vzgojitelj v vrtcu.M
Nekega dne pa hči njegovega najboljšega prijatelja potoži, seveda na otroški način, o nečem,
kar naj bi bila spolna zloraba. Nepremišljene besede majhne deklice vzgojiteljevo življenje
spremenijo v pekel. Laž majhne punčke se v vasi hitro širi in tesno povezano skupnost zajame
množična histerija. Resnično je ljubil delo z otroki, ker pa je punčka pogrešala pozornost
staršev, saj se nista zadosti zanimala zanjo in vzbudi pozornost z obtožbo vzgojitelja kaznivega
dejanja spolnega nasilja. Ker ima vzgojitelj že tako težave v zasebnem življenju in se bori za
skrbništvo sina, ni veliko upanja, da bi še kdaj zaživel normalno življenje. Vsaj v tej skupnosti
ne. Označen je kot pedofil, ki ne more niti po nakupih, ne da bi se sokrajani obračali za njim.
Vzgojitelj postane nesrečen in se umakne v osamo.72
Preko razgovorov je z lažno žrtvijo bilo dokazano, da vzgojitelj ni zlorabljal punčke. Na
tem mestu naj še enkrat opozorim, kako zelo pomemben je razgovor s samo žrtvijo, čeprav je
zanjo tako neprijeten. V zgodbi, ki je sicer posneta po resničnem dogodku, so deklico vprašali,
kje se je dogajalo to, kar opisuje. Odgovor je bil »v njegovi kleti«. Policisti so na tako banalni
stvari uvideli, da punčka laže, saj vzgojiteljeva hiša sploh ni imela kleti.
Čeprav je bil vzgojitelj oproščen, tega družba nikakor ni pozabila. V skupnosti ni mogel
niti po oprostitvi živeti, saj so ga nadlegovali in krivili, kot da sodni postopek sploh ne bi stekel
in bi bil na koncu oproščen. Ne gre za krutost človeka, ampak za njegovo neumnost in naivnost.
Ta film je slikovit prikaz o tem, kaj je celotna družba pripravljena verjeti. Poda nam odličen
pogled o tem, da lahko laž vpliva na odnose celotnega mesta, kjer se vsi poznajo in kje se
71
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informacije razširjajo skoraj isti dan.
Na tem mestu naj omenim še temeljno načelo kazenskega prava v vsaki pravni in
demokratični državi – domneva nedolžnosti. Pravi, da vsak obtoženi kaznivega dejanja velja za
nedolžnega do pravnomočne obsodilne sodbe. V času teka kazenskega postopka velja oseba za
nedolžno. Kljub temu bo oseba dobila etiketo storilca in se je ne bo mogla več znebiti. Vedno
se bodo našli ljudje, ki bodo govorice širili dalje kljub pravnomočni sodbi, pri kateri velja oseba
za nedolžno.73
Vzrokov za podajo lažne prijave kaznivega dejanja spolnega nasilja je več. Žrtev bi rada prikrila
neko obliko dejavnosti,74 v katero se je vpletla ali pa si želi samo pozornosti.
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Izgovor za zamudo, druženje z napačnimi ljudmi.
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7 Primerjava Švedske in Slovenije
Veliko držav se spopada s spolnim nasiljem v družbi. Težava je predvsem neprijavljanje
kaznivih dejanj spolnega nasilja. Nekje je spolnega nasilja manj, nekje več. Švedska pa v tej
statistiki izstopa. Na spodnjem zemljevidu so najtemnejše obarvane države, kjer je prijavljenih
posilstev največ. Kot lahko vidimo, je Švedska obarvana najtemnejše. Na splošno je Švedska
zabeležila rekord 7.230 posilstev, o katerih so poročali že leta 2017.75 Tukaj si lahko zastavimo
vprašanje, kako to, da ima Švedska tako veliko prijavljenih kaznivih dejanj spolnega nasilja.

Slika 11 Obarvani zemljevid Evrope z največ prijavljenimi posilstvi, vir:
https://blogs.dw.com/womentalkonline/2017/11/14/different-country-different-sexual-harassment/, 3.5.2018

Pogosto navajani vir za mednarodne primerjave obsega posilstev so letna poročila Urada
Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC). V skladu s poročilom UNODC leta 2012
je Švedska navedla, da ima 66,5 primera prijavljenih posilstev na 100.000 prebivalcev.76 To je
največje število prijavljenih posilstev katere koli države v poročilu. Veliko število prijavljenih
posilstev na Švedskem je mogoče deloma razložiti s primerjalno široko opredelitvijo posilstva,
metodo, s katero švedska policija beleži posilstva, visoko zaupanje v kazenskopravni sistem in
prizadevanja vlade, da zmanjša število neprijavljenih posilstev.77
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Za razliko od večine držav v Evropi se podatki o kriminalu na Švedskem zbirajo,78 ko se
kaznivo dejanje prvič prijavi, pri čemer je razvrstitev še morda nejasna. Ko je dejanje
registrirano kot posilstvo, ohranja to razvrstitev v objavljenih statističnih podatkih o kriminalu,
čeprav kasnejše preiskave na koncu pokažej drugačno pravno opedelitev ali kljub temu, da
sploh ne gre za kaznivo dejanje. 79
Na Švedskem se statistika kaznivih dejanj nanaša na leto, ko je bilo kaznivo dejanje prijavljeno.
Kaznivo dejanje je bilo storjeno pred tem. Statistika švedskih posilstev lahko tako vsebuje
znaten časovni zamik, kar otežuje interpretacije letnih sprememb.80
Švedi poznajo razmeroma široko opredelitev posilstva. Zaradi navedene metodološke težave
kriminologi priporočajo primerjave med državami, ki temeljijo na velikih raziskavah splošne
javnosti, tako imenovanih anketah o žrtvah oziroma viktimizacijskih študijah.81 Švedski zakon
zelo široko definira posilstvo. Vključuje vrsto dejanj, ki v drugih državah ne bi veljale za
posilstvo.82
Švedska je v bližnji preteklosti sprejela zakon, v katerem je pomembno spremenila opredelitev
posilstva. V skladu s prejšnjim švedskim zakonom je bila za opredelitev posilstva potrebna
uporaba grožnje ali nasilje. Zakon, ki je začel veljati 1. 7. 2018, pa več ne zahteva uporabe sile
ali grožnje, ampak za posilstvo zadošča, da žrtev ni dala izrecnega ustnega soglasja ali jasno
izkazala svoje želje po spolnem odnosu. Po spremembah zakona bo tožilstvo moralo predložiti
dokaze, ki dokazujejo, da spolno dejanje ni konsenzualno. Zakon, ki je veljal pred spremembo,
je določal, da so spolni odnosi šteti za sporazumne, dokler nobena oseba pri odnosu ne reče
»ne«. Nova zakonodaja pa trdi, da potrebuje oseba predhodno soglasje oz. dovoljenje za spolni
odnos. Ob spreminjanju zakona jih je veliko menilo, da bi moralo biti dovoljenje celo pisno.83
Z novo zakonodajo se je Švedska pridružila nekaterim evropskim državam, kot sta Združeno
kraljestvo in Nemčija, kjer se spolni odnos brez soglasja šteje za posilstvo. Večina držav v
Evropi še vedno opredeljuje posilstvo kot spolno dejanje, ki se izvaja z uporabo nasilja ali
grožnje.84
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Na Švedskem žrtve spolnega nasilja pogosteje prijavljajo kazniva dejanje spolnega nasilja
policiji. Eden izmed dejavnikov je tudi večja enakopravnost med spoloma. Ženske so bolj
enakopravne in se počutijo dovolj varne, da govorijo o dogodkih, ki so se jim zgodili, prijavljajo
kazniva dejanja in vedo, da jih bodo uradniki vzeli resno in jih ne bodo presojali in obsojali. 85
Spolnost v Skandinaviji se obravnava brez predsodkov, saj niso bili vzgojeni, da bi na spolnost
mislili kot tabu, spolna vzgoja pa je obvezna v šolah v vsej Skandinaviji.
Ena izmed pomanjkljivosti švedskih statistik je tudi, da švedska policija v vsakem posameznem
primeru zabeleži vsak primerek spolnega nasilja, kar vodi do napihnjenega števila primerov v
primerjavi z drugimi državami. Na primer leta 2005 je Švedska reformirala svojo zakonodajo
o spolnih kaznivih dejanjih in pravno opredelila posilstvo precej širše. Vsak primer posilstva se
šteje ločeno: tako je mož, ki je svojo ženo prisilil, da ima vsak dan dve leti z njim spolne odnose,
storil veliko število posilstev - vsak dan se je štel za samostojno kaznivo dejanje. Če bi
spremenili in poenotili način beleženja statistike, bi bila dejanska stopnja spolnega nasilja
precej nižja. Na Švedskem obstaja tudi telefon Kvinnofridslinjen86 – Švedska ženska telefonska
linija za pomoč ženskam, ki nudi podporo tistim, ki so izpostavljeni nasilju in grožnjam.

Slika 12 Manj nasilne oblike spolnega nasilja – primerjava zahodnih držav,
vir: https://blogs.dw.com/womentalkonline/2017/11/14/different-country-d
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Albrecht, R.T.:What is happening in Sweden?, https://www.kth.se/blogs/tomas/2017/03/what-is-happening-in-sweden/, 2017, (20.6.2018)
http://kvinnofridslinjen.se/en/: Kvinnofridslinjen – Sweden’s National Women’s Helpline.20.06.2018
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Na grafu lahko vidimo primerjavo nekaterih evropskih držav glede spolnega nasilja. Švedska
sledi Angliji s široko opredelitvijo spolnega nasilja tj., seksualna šala, ki jo moški pove ženski,
strmenje v ženske prsi, objem ženske okoli bokov … Vidimo, da se spolno nasilje dogaja tudi
v zelo razvitih državah zahodnega sveta. Ogromno je spolnega nasilja, ki ga zakonodaja ne
opredlejuje kot kaznivo dejanje, čeprav pusti posledice, če ne sami žrtvi, pa v družbi, saj se
toleranca družbe do spolnega nasilja povečuje, kar pa vpliva tudi na odnos družbe do žrtev
spolnega nasilja.
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SLOVENIJA
Število

posilstev

na

100.000

ŠVEDSKA

Leta 2008 je bilo v Sloveniji 57 posilstev.

178 kaznivih dejanj na 100.000 prebivalcev88, leta 2008 je bilo po podatkih

prebivalcev87
Odstotek prijavljenih posilstev na

UNODC na Švedskem 4901 posilstev.
Slovenski odstotek posilstev je 2,8.

Švedski odstotek posilstev je 53,2.

Ni enakosti, Slovenija je tipično patriarhalno usmerjena

Ena izmed najbolj izenačenih držav na področju spola, ki vpliva tudi na

družba, kar izhaja še iz zgodovine.

prijavljanje kaznivih dejanj, saj so ženske kot bolj ranljiva skupina bolj

100.000 prebivalcev
Enakost med spoloma

pogumne.
Liberalnost države in družbe

Slovenija je zaradi vpetosti v nekdanji sistem

Švedska je zelo odprta država. Nima tabujev in enakopravnost med spoloma

socializma vpeta v nazore, ki zatirajo liberalnost in

je na zelo visoki ravni.

odprtost do tabu tem v družbi.
Kdo je storilec?

Pri nas se posilstva, kot že omenjeno, dogajajo za

Na

Švedskem

statistika

zaprtimi vrati, z osebami, ki jih žrtev največkrat pozna.

kaže, da je največkrat
posiljevalec neznan žrtvi. V
65 % primerov je bil storilec
popolnoma neznan, v 24 %
primerov je bil storilec znan,
v 11 % primerov pa je bil
storilec tesno povezana
oseba.

Spolnost kot tabu

DA

NE

Policisti na 100.000 prebivalcev

Iz grafa je razvidno, da ima Slovenija nekaj več
policistov kot Švedska. Z letošnjim letom prihaja
okrepitev šolanih policistov, saj jih ima švedska
šola kar 1500. Ker je na Švedskem veliko prijav,
se tudi policisti utapljajo v delu in nujno
potrebujejo okrepitve.
V Sloveniji je objavljeno število policistov na
100.000 prebivalcev, in sicer 26,42 policista in
4,67 kriminalista.

87

Upoštevati je treba, da številke ne odražajo nujno dejanskega števila nasilnih spolnih zločinov. Podatki sporočajo, ali jih policija redno
zapisuje in poroča. Zato na razlike med državami vpliva tudi splošna zavest in odnos do spolnega nasilja.
88
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20171123-1?inheritRedirect=true: Violent sexual crimes recorded in the
EU., 5.6.2018

41

Spolna vzgoja že v osnovni šoli

Zelo malo. V osmem razredu osnovne šole imajo

Spolna vzgoja že na začetku osnovne šole.

spolno vsebino napisano v učbeniku. Začetek je v
tretjem razredu, kjer se seznanijo z razlikami med
ženskim in moškim telesom.
Kazenska zakonodaja

Posilstvo se definira kot nasilno dejanje spolnega

Zelo široka definicija posilstva.

nasilja.
Koliko je prijavljenih, koliko rešenih

Posilstev je bilo v letu 2016 prijavljenih 33, preiskanih

primerov – če je manj rešenih, je kriva

pa je bilo kar 90 % vseh. Če pa v statistiko zajamemo

policija, če je manj prijavljenih,

vsa kazniva dejanja, navedena pod kazniva dejanja

družba

zoper spolno nedotakljivost, kamor spadajo še milejše
oblike spolnega nasilja, pa je bilo prijavljenih 356
kaznivih dejanj spolnega nasilja, preiskanih pa je bilo
87,1 %.

Vir: Letno poročilo Policije, objavljeno na spletni strani
policije, l. 2016
Aktivacija propagande »me too«

Da, imamo stran #jaztudi, kjer ljudje pišejo anonimne

Da, imajo zelo razširjeno kampanjo #metoo, kjer slavne uporabijo za

zgodbe o svojem doživljanju spolnega nasilja.

prepoznavo spolnega nasilja v družbi in govorjenja v javnosti o tabu temi,
spolnem nasilju.

Slika 13 Tabela 1: Primerjava Švedske s Slovenijo na nekaterih področjih spolnega nasilja
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8. Zaključek
V magistrski nalogi sem prišla do naslednjih ugotovitev:
- na področju spolnega nasilja bo tako v Sloveniji kot po svetu treba zgraditi ustrezne
mehanizme nadzora, prijavljanja in odkrivanja nasilnih spolnih dejanj;
- več policistov bi moralo biti specializiranih za delo s posiljenimi in spolno napadenimi
žrtvami;
- v Sloveniji bi morali spremeniti pogled na spolnost in posledično na spolno nasilje: že v
zgodnjem otroštvu bi morali otroke seznaniti s spolnostjo in nedotakljivostjo njihovega telesa,
odkrito govoriti o spolnosti in se več pogovarjati;
- vedno več je (sproščenega) pogovora in žrtve vedo več, govorijo o svojih izkušnjah, tudi
javno, pri tem pa moramo paziti, da ne bi dosegli ravno obratnega učinka, tj. da bi se prijavljale
lažne oz. neresnične ovadbe, saj to na obtoženemu pusti velik in trajni pečat.

43

9 Literatura
-

-

Allender Dan B.: Ranjeno srce, založba Emanuel, prevod: Urška Willewaldt, 2016.
Barak, G.: Violence and nonviolence: pathways to understanding, Thousand Oaks: Sage
Publications, 2003.
Carey, P. T.: Spolno nasilje, Strateški in operativni postopki kriminalistične preiskave in
samovarovanja potencialnih žrtev, prevod Darko Prašiček, Ljubljana, Amailietti & Amailietti,
2010.
Drieschner, K. in Lange, A.: A review of cognitive factors in the etiology of rape: theories,
empirical studies, and implications. Clinical psychology review, 1999, 19(1). 57–77.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9987584, 18. 6. 2018.
Dvoršak, A.: Kriminalistična metodika, Ministrstvo za notranje zadeve, Visoka policijsko
varnostna šola, 2003, tiskarna Pleško, 95–127.
Fank, M. in Štirn, M.: Spolno nasilje. Policija, Ministrstvo za notranje zadeve Republike
Slovenije, 2005, Ljubljana.
Frangež, D., Osebni dokazi v primerih spolnih zlorab otrok v Sloveniji, Fakulteta za varnostne
vede Univerze v Mariboru, Ljubljana, Slovenija. https://hrcak.srce.hr/file/235758
Kanduč, Z., Korošec, D. in Bošnjak, M.: Spolnost, nasilje in pravo, Inštitut za kriminologijo
pri Pravni fakulteti v Ljubljani in Urad za žensko politiko, Ljubljana, 1998.
Kanduč, Z.: Kriminaliteta, družbeno nadzorstvo in postmodernizacijski procesi, Inštitut za
kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Ljubljana, 2005.
Kelly, L.: »Ne vem točno, kako naj temu rečem«. Opredelitev spolnega nasilja. V.D. Zaviršek
in M. Urek: Spolno nasilje: feministične raziskave za socialno delo (str. 99–123). Ljubljana:
Visoka šola za socialno delo, 1996.
Kingkade, T.: The Awful Reality Of Being A Rape Victim In Criminal Trials-Victims,
2016,https://wdom.tlnk.io/serve?action=click&publisher_id=353714&site_id=125341&my_pl
acement=b_page&site_id_android=125343, (2.7.2018)
Kline, M..: Spolno nasilje nad otroki, Mednarodna konferenca o otrokovih pravicah in zaščiti
pred nasiljem, Ljubljana, Državni zbor, 6. in 7. 10. 2009,
www.varuhrs.si/fileadmin/user_upload/word/...nasilje.../Mirijam_Kline.doc, 24.7.2018
Krug, E. G., Mercy, J. A. Zwi, A. B. in Lozano, R.: World report on violence and health.
Geneva. World health organization, 2002.
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija: Ko postanem žrtev kaznivega
dejanja, Ljubljana, Januar 2015,
https://www.policija.si/apps/obvescanje_oskodovancev/Ko_postanem_zrtev_KD_februar_201
5.pdf, 14. 7. 2018
Modec, M.: Kaj je pravzaprav spolno nadlegovanje?, Mladina, 2012,
https://www.mladina.si/?__rewriter=1&id=108797&, 14. 6. 2018
Peters, J. J.: Children who are victims of sexual assault and the psychology of
offenders. American Journal of Psychotherapy, 1976, 30(3), 398–421
Plaz, M. (ur.): Priročnik za delo z ženskami in otroki z izkušnjo nasilja: izdaja ob 25. obletnici
delovanja Društva SOS telefon, Ljubljana: Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve
nasilja, 2014: 159–176.
Quaine B. in Sanders, M.: Ko pride na dan, Vodič za mlade, ki so spolno zlorabljeni, Co Libri,
1996.
Ruth, A.: Sweden's rape rate under the spotlight,2012,https://www.bbc.com/news/magazine19592372, 17.7.2018
Sarrel, P. M. in Masters, W. H.: Sexual molestation of men by women. Archives of sexual
behavior, 11(2), 1982.
Schulhofer, S. J.: Unwanted Sex, the culture of intimidation and the failure of the law,
Harvard University Press, London, 1998.
Schulz, P.: Secondary Victimization of Rape Victims: Insights from Mental Health
Professionals Who Treat Survivors of Violence, LCSW, Violence and Victims, V. 14 (3),

44

-

1999, https://mainweb-v.musc.edu/vawprevention/research/victimrape.shtml
Struckman-Johnson, C., Struckman-Johnson, D. in Anderson, P. B.: Tactics of sexual
coercion: When men and women won't take no for an answer. The journal of sex research,
2003, 49(1). 76–86.
Šelih A., Filipčič K. (ur.): Kriminologija, 1. natis, Ljubljana, GV Založba: Inštitut za
kriminologijo, 2015.
Temkin, J.: Reporting rape in London: A qualitative study. The Howard journal, 1999, 38(1).
17–41
Vinterberg T., Jagten-The Hunt, scenaristi: Tobias Lindholm, Thomas Vinterberg, slovenski
naslov se prevaja kot Lov, 2012, v SLO 2013, država porekla: Danska.
Von Hofer, H.: »Crime Statistics as Constructs: The Case of Swedish Rape
Statistics«. European Journal on Criminal Policy and Research. 2000, 8(1): 77–89
Wurtele, S. K., in Miller-Perrin, C. L.: Child, youth, and family services. Preventing child
sexual abuse: Sharing the responsibility. Lincoln, University of Nebraska Press, 1992 (11-13)

Spletni viri:
-

-

https://www.kth.se/blogs/tomas/2017/03/what-is-happening-in-sweden/, (20.6.2018)
http/news/uk/home-news/rape-crisis-campaign-launched-to-demystify-reporting-and-justicesystem-for-teenage-rape-survivors-a7144841.html, 3.5.2018
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-201711231?inheritRedirect=true: Violent sexual crimes recorded in the EU, 5.6.2018
http://kvinnofridslinjen.se/en/: Kvinnofridslinjen – Sweden’s National Women’s Helpline,
2.6.2018
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=USTA1, 27.6.2018
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5050, 20.7.2018
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5050, Kazenski zakonik KZ-1, 20.7.2018
http://twitter.com/search?q=http://www.slate.com/articles/news_and_politics/jurisprudence/20
13/06/why_cops_don_t_believe_rape_victims_and_how_brain_science_can_solve_the.htmlw
hatsapp://send?text=Why%20Don%E2%80%99t%20Cops%20Believe%20Rape%20Victims
%3F%20Brain%20Science%20Explains.%20http%3A%2F%2Fwww.slate.com%2Farticles%
2Fnews_and_politics%2Fjurisprudence%2F2013%2F06%2Fwhy_cops_don_t_believe_rape_v
ictims_and_how_brain_science_can_solve_the.html%3Fwpsrc%3Dsh_all_mob_wa_topmailto
:?subject=Check%20out%20this%20piece%20on%20Slate&body=I%20thought%20you%20
might%20like%20this%20article%20on%20Slate:%0AWhy%20Don%E2%80%99t%20Cops
%20Believe%20Rape%20Victims%3F%20Brain%20Science%20Explains.%0Ahttp://www.sl
ate.com/articles/news_and_politics/jurisprudence/2013/06/why_cops_don_t_believe_rape_vic
tims_and_how_brain_science_can_solve_the.html?wpsrc=sh_all_mob_em_topBy Rebecca
RuizBrain science helps explain the problem – and solve it. David Lisak, klinični psiholog in
forenzični svetovalec, ki je usposobljen za civilni in vojaški pregon, razume vedenje žrtev in
storilca., 21.5.2018
http://www.amnesty.si/ne-pomeni-ne.html, obiskano dne 1. 7. 2018, 15.55.
http://www.arhiv.uem.gov.si/fileadmin/uem.gov.si/pageuploads/NasiljeRaziskava2010.pdf,
25.5.2018
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-HQV5S4SN, Hoyer S., Maleš A.: Spolna zloraba
otrok. Obzornik zdravstvene nege 2000; 34(1–2): 39–42. Pridobljeno 16. 7. 2018
http://www.drustvo-dnk.si/dejavnosti/osebe-z-izkunjo-nasilja/svetovalnica-za-zrtve-spolneganasilja.html, Društvo DNK. Kaj je spolno nasilje?, 23.7.2018
http://www.drustvo-dnk.si/dejavnosti/osebe-z-izkunjo-nasilja/svetovalnica-za-zrtve-spolneganasilja.html, 17.5.2018

45

-

-

-

-

http://www.dt-rs.si/files/documents/porocilo-2013.pdf: Skupno poročilo o delu državnih
tožilcev, 2013., 12.7.2018
http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/rape-sexual-history-assault-cross-examine-trialcourt-voices4victims-plaid-cymru-mp-liz-savile-a7570286.html: Rape victims facing
'humiliating' questions about clothing and sexual history during trials, MP reveals, Loulla-Mae
Eleftheriou-Smith. , 17.7.2018
http://www.jaztudi.si/: #jaztudi: osebne zgodbe mizoginije v Sloveniji., 13.6.2018
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6409, 12.07.2018
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6409: Zakon o kazenskem postopku,
12.07.2018
http://www.policija.si, Policija: Spolno nasilje (brošura),27.7.2018
http://www.prepoznajnasilje.si/qrc/spolno-nasilje: Spolno nasilje, Duška Knežević Hočevar,
obiskano 12.–17. 6. 2018.
http://www.sodisce.si/znanje/sodna_praksa/vrhovno_sodisce_rs/65741/: Sodba I Ips 108/2009
(VSK Kp 315/2008), obiskano dne 7. 6. 2018.
http://www.springerpub.com/w/social-work-counseling/police-officers-collaboration-withrape-victim-advocates-barriers-and-facilitators/
http://www.surviverape.org/forensics/sexual-assault-forensics/answers-to-faq: Forensics for
survivors, 15.7.2018
http://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/whatissh.pdf, 15.7.2018
http://www.varuhrs.si/fileadmin/user_upload/pdf/DOGODKI__razni/2016_2_18_Sodno_izve
denstvo/KLANCNIK_Anton_Toni_IZVEDENCI_2016.pdf, 15.07.2018
https://bnp.org.uk/sweden-rape-capital-europe/: SWEDEN IS THE RAPE CAPITAL OF
EUROPE, 23.7.2018
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=377: Vloga za naznanilo kaznivega
dejanja policiji., 23.5.2018
https://mainweb-v.musc.edu/vawprevention/research/victimrape.shtml, 6.7.2018
https://novice.svet24.si/clanek/novice/svet/5a574f63dad73/spolno-nasilje-nad-zenskami,
24.6.2018
https://polisen.se/en/victims-of-crime/sex-crime-victims/, 2.6.2018
https://sputniknews.com/europe/201802121061569724-sweden-denmark-police-rape/,
15.06.2018
https://www.bbc.com/news/world-europe-44230786, 14.6.2018
https://www.bra.se/bra-in-english/home/crime-and-statistics/crime-statistics.html ,
21.0.6.2018, 7.7.2018
https://www.bra.se/bra-in-english/home/news-from-bra/archive/news/2011-01-18-howcommon-is-rape-in-sweden-compared-to-other-european-countries.html »How common is
rape in Sweden compared to other European countries?«. The Swedish National Council for
Crime Prevention. 18 January 2011. Retrieved 14 May 2014 (24.7.2018)
https://www.dnevnik.si/1042725852: Neža Miklič, dolgoletna preiskovalka spolnih zlorab
otrok: Pedofili izkoriščajo tabuje., 14.7.2018
https://www.gatestoneinstitute.org/11727/sweden-sexual-assault-metoo: Sweden: Not
Everyone Can Say #MeToo, 16.6.2018
https://www.google.si/search?q=Yana+Mazurkevich&rlz=1C1EJFA_enSI772SI772&tbm=isc
h&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiagN6_7rcAhVE2CwKHewdAgQQsAR6BAg
CEAE&biw=1242&bih=602, obiskano 13. 6. 2018, IT HAPPENS, Yana Mazurkevich.
https://www.huffingtonpost.com/entry/rape-victims-report
police_us_57ad48c2e4b071840410b8d6: And People Ask Why Rape Victims Don’t Report
To Police, 4. 11. 2017, 13.7.2018.
https://www.imdb.com/title/tt1837492/: 13 razlogov, zakaj., 27.7.2018
https://www.kolosej.si/filmi/film/lov/, 24.7.2018
https://www.kth.se/blogs/tomas/2017/03/what-is-happening-in-sweden/, 23.5.2018

46

-

-

-

-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9987584, Drieschner, K. in Lange, A. (1999). A review
of cognitive factors in the etiology of rape: theories, empirical studies, and implications. Clinical
psychology review, 19(1). 57–77., 29.7.2018
https://www.policeone.com/police-products/investigation/evidencemanagement/articles/509858-Investigating-Rape-Crimes-Part-1: Guidelines-for-firstresponders/:Investigating Rape Crimes, Part 1: Guidelines for first responders, obiskano dne
18. 5. 2018, 16.30.
https://www.policija.si/apps/obvescanje_oskodovancev/Ko_postanem_zrtev_KD_februar_201
5.pdf, 12.7.2018
https://www.policija.si/index.php/pogosta-vpraanja/1184-prijava-na-telefonsko-tevilkopolicije: Prijava na telefonsko številko policije, 20.06.2018
https://www.policija.si/index.php/sl/o-policiji, 23.6.2018
https://www.policija.si/index.php/sl/o-policiji/organiziranost, 25.5.2018
https://www.quora.com/Is-Sweden-the-rape-capital-of-the-world-Is-this-just-one-of-thosemyths-that-gets-endlessly-circulated-on-radical-political-websites-or-is-there-actually-sometruth-to-it, 23.6.2018
https://www.thelocal.se/20180110/swedish-police-improve-rape-processing-rate-but-violentcrime-slips: Swedish police improve rape case processing rate, but violent crime slips,
23.7.2018
https://www.ugent.be/en/ghentuniv, obiskano 1. 6. 2018, 12.09.
https://www.youtube.com/watch?v=H-yk15BU-Cw, 20.6.2018
https://www.youtube.com/watch?v=iJ-uoroILu4, 20.6.2018
images/stories/Publikacije/PDF/Spolno_nasilje.pdf, 23.6.2018
www.unp.gov.si/fileadmin/unp.gov.si/pageuploads/notranji...s.../Policija.ppt, 5.7.2018

47

