
  

Spolne zlorabe v luči dela sodnih izvedencev_k 

Opažanja in predlogi Društva SOS telefon – za ženske in otroke žrtve nasilja, za delo in obravnavo  

otrok žrtev spolnih zlorab pri izdelovanju sodno izvedeniških mnenj.  

 

Predlogi, ki jih Društvo SOS telefon naslavlja na vladne institucije in vlado, izhajajo iz dela na terenu z  

materami in otroki, ki so zaradi suma spolne zlorabe bili deležni obravnav na sodiščih ter s strani  

sodnih izvedencev_k.  

Ugotavljamo, da so izkušnje s sodnimi izvedenci_kami za večino otrok in mater praviloma zelo  

neprijetne, pogosto pa tudi travmatične, saj so uporabnice_ki pogosto poročali o tem, da so jim te  

izkušnje pustile zelo negativne posledice in jim vzbudili dodatni stres. Nekatere uporabnice so  

poročale, da so otroci po takšni obravnavi zboleli oziroma doživljali druge oblike tesnobnih  

občutkov.  

Pri tem opozarjamo, da v društvu ne presojamo odločitve sodnih izvedencev in izvedenk v smislu 

ustreznosti ali  neustreznosti mnenja, torej ali je do zlorabe prišlo ali ni prišlo, ampak samo 

opozarjamo na problematičnost izvajanja nekaterih postopkov.  

Kot osnovne pomanjkljivosti in neustreznosti, ki jih ob praksi sodnih izvedence_k zaznavamo, so:  

1. Premajhna senzibiliziranost in nezadostna strokovna usposobljenost nekaterih sodnih  

izvedencev_k za problematiko spolnih zlorab  

Glede na konkretne izkušnje uporabnic in njihovih otrok, ki pričajo o neprimerni obravnavi tako 

občutljive zlorabe kot je spolna, lahko zaključimo, da bi bilo nujno nameniti večji poudarek 

izobraževanju in senzibiliziranju sodnih izvedencev_k na tem področju, da bi tako lahko bolj ustrezno 

in učinkovito izvajali nekatere postopke obravnave.  

2. Sekundarna viktimizacija žrtev ob institucionalni obravnavi  

Ob vsakem sumu spolne zlorabe je potrebno otroku nuditi vso potrebno zaščito in ustrezno  

obravnavo, na način, da otrok ob institucionalni obravnavi ni podvržen dodatnemu stresu in  

viktimizaciji. Tudi v primeru, če gre za namerno lažno prijavo, se je potrebno zavedati, da je otrok v  

takšni zgodbi žrtev in mu je zato, vse dokler sum ni povsem ovržen, potrebno nuditi vso zaščito ter  

postopati ustrezno in senzibilno.  

3. Nezdružljivost postopkov zaradi ločenih obravnav na sodiščih  

Otroci so zaradi ločenih obravnav na družinskih in kazenskih sodiščih podvrženi večkratnim  

obravnavam s strani sodnih izvedencev_k, saj mnenja med sodišči ni mogoče prenesti. To se za  

otroke izkaže kot izredno stresno, saj so primorani večkratno podoživljati za njih izredno travmatične  



izkušnje. Zato na SOS telefonu opozarjamo, da bi postopki morali biti združljivi in da bi bila mnenja  

lahko prenosljiva med sodišči, razen v primerih ko uporabnik_ca želi zamenjavo sodnega_e  

izvedenca_ke, zaradi tehtnih in upravičenih razlogov.  

 

4. Postopkovne napake in nestrokovna obravnava 

Opozarjamo, da kot nestrokovno obravnavo tu ne presojamo delo sodnega izvedenca_ke v smislu  

njegovega/njenega poznavanja stroke in njene/njegove splošne strokovnosti dela, ampak le v smislu,  

da iz primerov, ki smo jih proučili, ugotavljamo, da so obravnave sodnih izvedencev v primeru  

obravnave spolnih zlorab pogosto vprašljive glede:  

- Načinov, kako so otrokom postavljena vprašanja in kakšna je vsebina vprašanj.  

- Vprašanja o dogodkih, ki jih postavljajo otrokom, so pogosto zelo direktna in za otroke ter 

nezlorabljajoče starše travmatična – pogosto gre za matere, ki so v odnosu z nekdanjim partnerjem 

tudi same preživljale nasilje (npr. izvedenka je 4 letnega otroka v pričo osumljenega očeta,  

neposredno spraševala o tem, kaj je moral početi z očetovim spolovilom).  

- Zahteve izvedencev in izvedenk, da otrok na lastnem telesu pokaže in simulira načine preživete 

spolne zlorabe, so po našem mnenju nedopustne in strokovno sporne.  

- Merjenje inteligenčnega kvocienta staršev – iz prakse vemo, da nekateri sodni_e  

izvedenec_ke pri izdelavi mnenja o prisotnosti spolne zlorabe staršem merijo inteligenčni  

kvocient, in tudi na osnovi tega presojajo ali je osumljeni starš možni spolni zlorabitelj ali ne.  

V enem primeru je tako sodni izvedenec odločil, da oče ni sposoben biti povzročitelj, saj da je  

njegov IQ nadpovprečno visok in je kontrolirana osebnost, in je zato pri njem verjetnost, da bi do 

zlorabe prišlo zanemarljiva. Merjenje inteligenčnega kvocienta je morebiti koristno za presojanje 

ustreznosti skrbništva, nikakor pa to ne sme biti merilo za presojanje ali je lahko starš povzročil 

spolno zlorabo ali ne. Na to opozarjajo tudi strokovnjaki_kinje iz tujine.  

- Pristranskost in skeptičnost glede prisotnosti spolne zlorabe - ugotavljamo, da so nekateri  

sodni izvedenci včasih v naprej prepričani, da je prijava o spolni zlorabi lažna in se tako  

vedejo tudi ob sami obravnavi. Dogaja se, da že njihova vprašanja sugerirajo otroku, naj  

potrdi, da se nič ni zgodilo. To je izredno škodljivo za ugotavljanje realne slike, saj vemo, da  

so otroci, zlasti manjši otroci, lažje manipulativni in jih lahko takšno sugeriranje odvrne od  

tega, da povedo, kaj se je zares dogajalo.  

5. Obravnava pred osumljencem  

Praksa nekaterih sodnih izvedencev_k še vedno priča o hkratni obravnavi celotne družine, tudi v  

primerih, ko gre za sum spolne zlorabe. Opozarjamo, da je takšna obravnava, v primeru nasilja in  



spolnih zlorab, povsem neustrezna, saj je potrebno upoštevati dinamiko nasilja. Strokovna javnost že  

vrsto let opozarja, da mora v takšnih primerih obravnava potekati ločeno, ker je dinamika, zaradi  

neenakomerne razporeditve moči med povzročiteljem nasilja in žrtvijo, praviloma manipulativna in  

zato neustrezna, ker ne poda realne slike dogajanja. Obenem pa je to, sodeč tudi po pričevanju  

uporabnic, ena od bolj travmatičnih izkušenj za njih in otroke.  

6. Odsotnost multidisciplinarne obravnave  

Praksa v Sloveniji kaže, da v primeru ugotavljanja suma spolne zlorabe, otroci praviloma niso deležni  

multidisciplinarne obravnave, ki vključuje skupino strokovnjakov iz različnih področij. Sum se na  

sodišču ovrže ali potrdi najpogosteje na osnovi izvedeniških mnenj, ki prihajajo zgolj iz psihiatrične  

in/ali psihološke stroke. Naj opozorimo, da se kot multidisciplinarna obravnava ne sme razumeti  

obravnava več strokovnjakov iz ene stroke, ampak je to obravnava, ki vključuje več strokovnjakov  

različnih strok. Samo takšna obravnava je po mnenju tujih strokovnjakov lahko zadostno merilo za  

popolno potrditev ali zavrnitev suma spolne zlorabe.  

7. Lažne prijave  

Zgodbe o lažnih prijavah pogosto ustvarjajo predsodek, da je večina prijav lažnih. Ugotavljamo, da to  

pogosto vpliva tudi na pristranskost sodnih izvedencev. Naj opozorimo, da je po mednarodnih 

podatkih, delež lažnih prijav izredno nizek, in se giblje okrog 2 odstotkov vseh prijav.  

Opozarjamo pa, da je vsak sum spolne zlorabe potrebno jemati resno in vsakega takšnega otroka  

obravnavati multidisciplinarno in strokovno do točke, ko je sum spolne zlorabe možno popolnoma  

ovreči ali potrditi.  

8. Predolgi postopki  

Postopki na sodiščih so praviloma zelo dolgotrajni in tako izredno mučni za vpletene, zlasti za otroke.  

Pozivamo, da bi morali postopki v primeru spolnih zlorab otrok imeti posebno prednost in se  

zaključiti v najkrajšem možnem času, saj gre za eno najobčutljivejših tem znotraj konteksta nasilja.  

 

 

 

 

 

 

 



Na osnovi tega podajamo naslednje predloge:  

- Oblikovanje jasnih in konkretiziranih smernic, ki jasno določajo postopanje in delo sodnih  

izvedencev_k ter drugih strokovnih služb pristojnih za delo z otroki žrtvami spolnih zlorab  

- Sistematična in redna izobraževanja sodnih izvedencev_k in druge strokovne javnosti na to  

temo  

- Zaščita žrtev pred sekundarno viktimizacijo  

- Združevanje postopkov na sodiščih  

- Krajšanje sodnih postopkov in prioritetna obravnava v primerih spolnih zlorab otrok  

- Strokovna in multidisciplinarna obravnava otroka pri ugotavljanju suma spolne zlorabe  

- Senzibilna in strokovna obravnava otrok z uporabo različnih tehnik, ki ne vključujejo  

neposrednih in neprijetnih vprašanj o spolnih zlorabah in kazanje na lastnem telesu  

- Ločenost obarvane otroka od potencialnega storilca. 

 

Pripravila: Dr. Jasna Podreka, v imenu društva SOS telefon  

 


