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Preiskovalni intervjuji za 

ugotavljanje spolne zlorabe otrok 
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Priprava na intervju z otrokom 
(do starosti približno 11 let) 

 Ključne odločitve pred začetkom intervjuja: 

– Kje? 

– Kdo bo prisoten? 

• Mati? Treba je temeljito premisliti, kako lahko mati vpliva na otrokove izjave. 

– Kako bomo shranili pridobljene podatke? 

– Koliko pogovorov bo treba izvesti? 

– Koliko je otrok star (kakšna je njegova čustvena, spoznavna in moralna 

razvitost)? 

– Posvetovanje s strokovnjaki (npr. z razvojnimi psihologi) 

• Razvitost govora? 

• Čustveno stanje? 

• Samopodoba? 

• Socialne spretnosti? 

• Načini soočanja s težavami? 
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Priprava na intervju z otrokom 
Snemanje intervjuja 

 Snemanje pogovora 

– Zvočni posnetki niso zadovoljiva rešitev. 

– Kolikor udeleženih v pogovoru, toliko kamer. 

– Snemanje omogoča: 

• ocenjevanje strokovne korektnosti izvedba intervjuja, 

• višji nivo zaščite pravic žrtve in osumljenega, 

• učenje, izpopolnjevanje preiskovalcev. 

– Sklepanje o verodostonosti izjav na osnovi opazovanja vedenja žrtve 

ali osumljenega je nezanesljivo (do 57 % točnost). 
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Izvedba intervjuja 
Izgradnja odnosa 

 Izgradnja odnosa (raport) 

– Primeren prostor  

• brez dosegljivih igrač (odkrenljivost, sugestibilnost). 

• ni pisarna 

 

– Prve pol ure (lahko tudi več) gradimo odnos in ne govorimo o zlorabi. 

 

– Pri predšolskih otrocih ocenimo otroka s postavljanjem vprašanj skozi 

igro, pri šolskih pa z bolj strukturiranim intervjujem. 

 

– Otroku ne smemo (po nesreči) posredovati podatkov o zlorabi. 
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Izvedba intervjuja 
Odpor 

 

 Odpor otroka lahko odpravimo s potrpežljivostjo in empatičnim 

odnosom. 

 Odpor je posledica: 

– manipulacije s strani storilca (podkupovanje, grožnje), 

– nezaupanja v odrasle (policija, strokovni delavci, preiskovalni sodnik 

itd.). 

– gre za intimne, zasebne zadeve o katerih ne želi govoriti (sram; občutki 

krivde; skrivnost, ki jo deli le s storilcem). 

– Pristranskost spraševalca se zrcali v (nezavednih) čustvenih reakcijah, 

besednih in nebesednih odzivih (grimase, kretnje, vzdihi, položaj 

telesa, zavijanje z očmi, nemirno presedanje, dviganje tona glasu itd.). 
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Izvedba intervjuja 
Vrste vprašanj 

 Načeloma začenjamo tako: 

1. Splošna vprašanja 

• Uvod v intervju (Ali veš zakaj si tukaj?) 

• Odgovor ne vem je dopusten. 

2. Usmerjena vprašanja 

• Začnemo z vprašanji odprtega tipa (kaj, kje, kdo, kdaj, zakaj …) 

• Vprašanja o  

– osebah (o storilcu nazadnje), 

– o okoliščinah zlorabe, 

– o delih telesa (npr. si morda kdaj videl lulčka, kaj lulček dela ipd). 
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Izvedba intervjuja 
Vrste vprašanj 

 Načeloma začenjamo tako: 

3. Vprašanja z več možnimi odgovori 

• Zaprta vprašanja so tvegana, ne smejo biti preveč natančna. 

– Se spomniš ali si nosila trenirko, ali pižamo? 

– Ali je tvojo ritko ranil oči, stric ali dedek? – nedopustno 

vprašanje, ker je izrazito sugestivno. 

 

• Otrok čuti, da je pred prisilno izbiro enega od odgovorov. Da 

ustreže, izbere enega. 

4. Vprašanja z odgovori DA ali NE 

• Zelo tvegana, zato jih uporabimo v skrajni sili. Otrok je negnjen k 

odgovoru Da, ker želi ustreči, ali pa, ker ne ve odgovora. 
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Izvedba intervjuja 
Vrste vprašanj 

 Sugestivna vprašanja vsebujejo želen odgovor, ali pa napeljujejo 

nanj. 

– Otroci so bistveno bolj dovzetni nanja kot odrasli. 

– Predšolsko otroci si mirno izmislijo odgovor, čeprav ne vedo nič o tem 

kar se jih sprašuje. 

– Primeri: 

• Katero temno barvo las je imel moški? 

• Se te je dedek čudno dotikal? 

• Povej kakšno skrivnost imata s stricem? 

 

– Odgovori na sugestivna vprašanja popačijo interpretacijo dogajanja, ki 

jo navede otrok! 

– Pred zaključkom intervjuja otroku postavimo nekaj vsakdanjih 

vprašanj in ocenimo sugestibilnost (npr. ob nedeljah pa mama vedno 

kaj dobrega skuha a ne? Jaaa. – nemogoče, da bi bilo vedno tako). 

Page  9 

Izvedba intervjuja 
Vrste vprašanj 

Tip vprašanja  Primeri 

Nizka sugestibilnost 
Odprta vprašanja »Kaj se je zgodilo?« »Kaj si videl?« 

Vprašanja z opredelitvijo »Koliko je bila ura?« 

Vprašanj z izbiro odgovorov »Ali je bil storilec moški ali ženska?« 

Da-ne vprašanja »Je moški kaj rekel?« 

Visoka sugestibilnost 
Vodilna/usmerjevalna vprašanja s 

predpostavko 

»Ali je oseba X pospravila ukraden 

denar v žep?« 

Nakazan opis in vrednotenje (ocena) »Kako hitro je oseba X tekla, ko si jo 

videl, da je bežala iz trgovine? 

Nakazano pričakovanje »In potem je žrtev prav gotovo klicala na 

pomoč?« 

Pomanjkljivo nasprotje (neenaki 

možnosti) 

»Je bil avto rdeče ali črne barve?« 

Pritisk za dosego usklajenosti prič 

(primerjava s pričami) 

»A in B sta povedala, da … Ste tudi vi  

to videli?« 

Zavajanje z izražanjem, intonacijo 

glasu in poudarkom besed 

»Res ste slišali strel, kajne?« 

Nadaljevalna vprašanja (izpopolnitev 

sugestirane vsebine) 

»Zdaj, ko ste končno priznali, da ste 

slišali strel: Od kod se je slišal?« 

Ponavljanje vprašanja »Ali ste prepričani? Bom še enkrat 

vprašal: Je oseba X vzel denar?« 

Negativni odziv »To preprosto ni mogoče, da se tega ne 

spomnite!« 

Grožnja in obljuba »Toliko časa vas bom spraševal, dokler 

mi ne boste povedali, kaj vam je oseba 

X naredila. Bolje se boste počutil, ko mi 

boste povedali!« 
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 Za obtožbe slepi intervju (Allegation Blind Interview): 

– Spraševalec pred intervjujem ne ve ničesar. 

– Spraševalec je lažje nepristranski in postavlja manj vodilnih in 

sugestivnih vprašanj. 

– Težja izvedba zaradi neobveščenosti spraševalca. 

 

 Kognitivni intervju 

– Razvit za intervjuvanje žrtev in prič. 

– Zelo uporaben za starejše otroke. 

– Potek: 

• rekonstrukcija dogajanja (duševna), 

• uporaba učinka konteksta, 

• vse je pomembno, ne samo tisto, kar žrtev meni, da je pomembno. 

• spreminjanje časovnega zaporedja dogajanja. 

• spreminjanje perspektive opazovalca. 

Page  11 

 Pregled dotikanja (Touch Survey) 

– Predpostavka: obstaja več vrst dotikov, ki so raztegnjeni po 

kontinuumu dveh skrajnosti (npr. dobri, slabi, nevtralni dotiki). 

– Kdo se te je dotikal, kje, kako … 

– Premalo raziskana tehnika, kaže pa da z njo dobimo manjše število 

bolj verodostojnih obtožb. 

 

 Tehnika anatomskih lutk (Anatomically Detailed Dolls) 

– Najbolj sporna tehnika. 

– Uporabimo le, če moramo otroka vzpodbuditi k pogovoru. 

• Zagovorniki: otroci se lažje spomnijo in opišejo 

• Nasprotniki: zavira otrokove odzive, spodbuja spolne igre, preveč 

sugestivna, sproža občutke krivde. 

– Povsem neprimerna pri predšolskih otrocih (nerazvita telesna 

samopodoba). 

– Med najbolj tveganimi tehnikami, uporaba je odsvetovana. 
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 Strukturiran intervju o simptomih povezanih s spolno zlorabo 

(Structured Interview of Simptoms Associated with Sexual Abuse 

- SASA) 

– Novejša tehnika 

– 26 skupin vprašanj o obstoju simptomov zlorabe (more, bolečine, učni 

uspeh …). 

– Nezrela tehnika, a obeta. 

 

 Obširna forenzična ocena (Extended Forensic Evaluation) 

– Uporabna pri otrocih, ki ne želijo govoriti. 

– Sestavljena iz petih faz v katerih različni strokovnjaki zbirajo ocene o 

zlorabi. 

– Intervju in vse druge informacije o zlorabi se vrednotijo po 

vnaprejšnjih kriterijih. 

– Mešata se terapevtski pristop in preiskovanje. Etika? 

– Model je v razvojni fazi, a obeta. 
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 Nekatere manj znane in slabo preverjene tehnike: 

– Tehnika iskanja besed (The Finding Words Technicque) 

– RATAC (Rapport, Anatomy Identification, Touch Inquiry, Abuse, and 

Closure) 

 

 Starejše tehnike ali protokoli: 
– Tehnika upravičene in zmotne obtožbe spolne zlorabe otrok (True and 

false Accusations of Child Sexual Abuse) 

– Protokoli za ocenjevanje spolne zlorabe (Protocols for the Sex-Abuse 

Evaluation) 

– Strukturiran intervju z uporabo anatomskih lutk (Structured Interview 

Using Anatomical Dolls) 

– Ocena veljavnosti izjav (Statement Validity Assesment). 
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NICHD 
(The National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) 
Investigative Interview Protocol) 

 Med najbolj razširjenimi protokoli. 

 Yael Orbach (2000): namen protokola je prenesti raziskovalna 

spoznanja v prakso, da bi bilo pridobivanje podatkov bolj 

učinkovito. 

 Podobnost s kognitivnim intervjujem. 

– Obnova fizičnega konteksta zlorabe (Physical Context 

Reinstatement). 

– Obnova duševnega konteksta (Mental Context Reinstatement). 

 

 Najboljši za otroke v starosti 4 do 6 let. 
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NICHD 
(The National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) 
Investigative Interview Protocol) 

Faze: 
      

  Faza Aktivnosti in primeri vprašanj 

1. UVOD 

• Predstavitev spraševalca/ke. 

• Preverjanje ali razume, kako pomembno je govoriti resnico. 

• Odgovori »ne vem«, »ne razumem« in »ne spomnim se« so 

primerni. 

• Preverimo ali loči resnico od izmišljenega. 

2. GRADNJA ODNOSA 

• Kaj rad/a počneš v prostem času? 

• Kaj te zanima? 

• Kaj misliš o … (nedavnem in čustveno nevtralnem dogodku)? 

3. 
PREVERJANJE 

EPIZODIČNEGA 

SPOMINA 

• Pogovor o dnevu v šoli, kaj vse in natančno je počel/a … 

4. 
PREHOD NA 

KLJUČNO TEMO 

• Zdaj, ko sva se spoznala, se pogovoriva o tem zaradi česar sva 

tukaj. 

• Moje delo, da se pogovarjam z otroki o dogodkih, ki so se jim 

zgodili … 

5. 
PRIDOBIVANJE 

INFORMACIJ O 

ZLORABI 

Uporabljamo odprta vprašanja: 

• Povej mi kaj o tem. 

• Kaj se je zgodilo potem? 

• Pomisli znova na tisti večer in povej, kako … 
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NICHD 
(The National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) 
Investigative Interview Protocol) 

Faze: 6. ODMOR 

• Spraševalec analizira potek pogovora in razmisli o 

nadaljnjem poteku intervjuja.  

7. 

PRIDOBIVANJE 

INFORMACIJ, KI JIH OTROK 

NI SPONTANO NAVEDEL 
 

• Omenil/a si, da je v kleti slekel hlače. Kaj se je pa 

zgodilo s tvojo obleko? 

8. 

PRIDOBIVANJE 

INFORMACIJ, KI JIH OTROK 

KLJUB PRIČAKOVANJU NE 

OMENI. 

• Slišal/a sem, da si govoril/a o … 

• Vidim, da imaš podplutbe. Povej mi zakaj? 

9. 
PRIDOBIVANJE PODATKOV 

O RAZKRITJU. 

• Kaj se je zgodilo po zadnji zlorabi? 

• Kdo še ve za dogajanje? 

• Kako je druga oseba ugotovila, da gre za zlorabo? 

10. 
ZAKLJUČEVANJE 

POGOVORA. 

• Je še kaj takega, kar bi jaz moral/a vedeti? 

• Me želiš še kaj vprašati? 

• Če me boš kaj potreboval/a, me lahko pokličeš po 

telefonu. 

11. 
POGOVOR O NEVTRALNI 

TEMI. 

• Kaj boš kaj danes počel/a? 
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NICHD 
(The National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) 
Investigative Interview Protocol) 

 Uporaba protokola bistveno zmanjša delež sugestivnih 

vprašanj in poveča delež odprtih vprašanj (za vsaj 1/3!). 

 Dobimo bolj točna in izčrpna poročila o zlorabah. 

 Uporaben tudi pri intervjuvanju prič. 

 Hiba: vsaj tretjina otrok ne želi govoriti o zlorabi in NICHD 

protokol tega ne „popravlja“. Premalo je poudarka na 

gradnji odnosa med žrtvijo in spraševalcem. 
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NICHD 
(The National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) 
Investigative Interview Protocol) 

 Usposabljanje traja vsaj en teden. 

– Problematika pričanja prič in žrtev, 

– Problematika sugestibilnosti otrok, 

– Specifika razvojnih obdobij otrok (spoznavni, čustveni in moralni 

razvoj). 

– Snemanje intervjujev z igro vlog in analiza posnetkov. 
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