Odklikni!

Ustavimo spletno nasilje
nad ženskami in dekleti

Priročnik za policijo in pravosodje

Sofinancira Program
za pravice, enakost in
državljanstvo Evropske unije

Odklikni!

Ustavimo spletno nasilje
nad ženskami in dekleti

Priročnik za policijo in pravosodje

Uredila: Tanja Novaković
Strokovni pregled in prispevki: Barbara Brečko, Alenka Karlin , Tamara Karba,
Mirjam Kline, Katja Matko, Sanja Nađ, Tanja Novakovič, Vinko Stojnšek, Mateja Strašek
Lektoriranje: Ksenija Pečnik
Prelom: Marko Jelovšek
Oblikovanje: Bojan Senjur
Tisk: Tiskarna Cicero Begunje d.o.o.
Naklada: 1.000 izvodov
Izdajatelj: Odklikni! Ustavimo spletno nasilje na ženskami in dekleti, Univerza v
Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za družboslovno informatiko,
Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana
Leto izdaje: November 2019
Publikacija je dostopna na: http://odklikni.enakostspolov.si/o-projektu/
Brezplačna publikacija

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
343:004.738.5(035)
ODKLIKNI! : ustavimo spletno nasilje nad ženskami in
dekleti : priročnik za policijo in pravosodje. - Ljubljana
: Fakulteta za družbene vede, Center za družboslovno
informatiko, 2019
ISBN 978-961-235-898-3
COBISS.SI-ID 302716672

KAZALO
KLJUČNA SPOROČILA PRIROČNIKA

6

TERMINOLOGIJA

7

PRIJAVA NA POLICIJO

10

UVODNIK/PREDGOVOR

12

»VANJA« (25 LET)

14

NASILJE ZARADI SPOLA

18

SPLETNO NASILJE

20

SPLETNO NASILJE NAD ŽENSKAMI IN DEKLETI

21

SPOLNI STEREOTIPI IN PREDSODKI

23

OŠKODOVANKA, KI JE ŽRTEV SPLETNEGA NASILJA

25

VLOGA POLICIJE

32

VLOGA OKROŽNEGA DRŽAVNEGA TOŽILSTVA

41

VLOGA SODIŠČA

43

PRAVNA OPREDELITEV KAZNIVIH DEJANJ,
POVEZANIH S SPLETNIM NASILJEM

45

SEZNAM PRIPOROČENIH (NEVLADNIH)
ORGANIZACIJ ZA POMOČ OŠKODOVANKAM,
KI SO ŽRTVE SPLETNEGA NASILJA

49

KLJUČNA SPOROČILA
PRIROČNIKA
ÆÆ S tem, ko ima vedno več ljudi dostop do interneta in družbenih omrežij, spletno nasilje postaja vedno vse večja grožnja, še posebej dekletom in ženskam.
ÆÆ Posledice spletnega nasilja so lahko celo hujše, kot v primeru katere
izmed tradicionalnih oblik nasilja.
ÆÆ Posledice spletnega nasilja so hujše pri dekletih kot fantih, saj je njihovo dojemanje spletnega nasilja intenzivnejše.
ÆÆ Za nasilje je vedno odgovoren povzročitelj.
ÆÆ Vsaka žrtev ima pravico do spoštljive obravnave.
ÆÆ Temeljito in spoštljivo opravljen prvi razgovor z oškodovanko zmanjša
potrebo po dodatnih zaslišanjih in prepreči njeno vnovično viktimizacijo.
ÆÆ Čustveno stabilna in močna oškodovanka bistveno pripomore k
uspešnemu poteku in zaključku celotnega postopka.
ÆÆ Poznavanje tehničnih možnosti zavarovanja dokazov bistveno izboljša uspešnost preiskave. Za učinkovito preiskovanje spletnega nasilja
so zato potrebna posebna znanja preiskovalcev/preiskovalk ter stalno
spremljanje pojavnih oblik spletnega nasilja.
ÆÆ Sodelovanje in izmenjava informacij med vsemi udeleženci v predkazenskem in kazenskem postopku sta ključna za uspešno obravnavo
primerov spletnega nasilja.
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TERMINOLOGIJA

Empatija pomeni sposobnost zaznavanja čustvenega stanja druge osebe
oz. sposobnost vživljanja v situacijo drugih. Zaradi empatije pomagamo in
skrbimo za druge. Stopnja vživljanja v čustvena stanja drugih je odvisna od
mnogo dejavnikov, med katerimi igrata ključno vlogo genska predispozicija in vzgoja.
Nasilje zaradi spola vključuje kakršnokoli nasilje ali zlorabo, usmerjeno
proti osebi zaradi njenega spola ali spolne usmerjenosti, ki povzroča bolečino (fizično, psihično ali spolno) ali trpljenje. Prisotno je v vseh kulturah in
družbenih slojih in ne zgolj med revnimi ali slabše izobraženimi osebami,
kot ljudje pogosto zmotno mislijo.
Seksizem je izraz »zgodovinsko neenakih razmerij moči« med moškimi in
ženskami, kar vodi v diskriminacijo in preprečuje polno emancipacijo oz.
napredek žensk v družbi. Ženske še vedno veljajo za »šibkejši spol«. Primeri seksistične diskriminacije so npr., da so ženske za enako delo slabše
plačane kot moški ali da so političarke nenehno ocenjevane ali kritizirane
zaradi svojega videza. Primer seksizma na spletu je npr., da so igralke računalniških iger verbalno nadlegovane, zlasti če so pri igri zelo uspešne.
Spletno nasilje je namerno in ponavljajoče se nadlegovanje in/oz.
ustrahovanje, ki se izvaja prek računalnikov, mobilnih telefonov in drugih
digitalnih naprav. Kot tradicionalno nasilje tudi spletno nasilje izhaja iz
neravnovesja moči med dvema osebama oz. skupinama ljudi. Povzroča ga
oseba z več moči nad osebo z manj moči. Pogosto ne gre za samostojno
obliko nasilja, temveč za prepletanje klasičnih oblik nasilja s spletnimi (npr.
spletno zalezovanje in ekonomsko nasilje ipd.). Razširjena je tudi uporaba
pojma spletno ustrahovanje (angl. cyberbullying), ki pa ima ožji pomen in
ne zajema celotnega obsega spletnega nasilja.
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V okviru projekta Odklikni! je Fakulteta za družbene vede izvedla raziskavo
o razširjenosti in prepoznavanju spletnega nadlegovanja med osnovnošolkami in osnovnošolci zadnjega triletja ter srednješolkami in srednješolci. V raziskavo je bilo vključenih 2991 učenk in učencev (49 % deklet)
in 2173 dijakinj in dijakov (46 % deklet) iz vseh slovenskih regij. Spletno
nadlegovanje je bilo v raziskavi opredeljeno kot oblika nadlegovanja prek
mobilnih telefonov (sporočila, klici, video posnetki, fotografije), interneta
(elektronska pošta, sporočila, klepetalnice, spletne strani) ali drugih oblik
informacijsko-komunikacijske tehnologije, ko te nekdo žali, nadleguje,
zasmehuje, ogroža in ustrahuje.
Med mladimi v Sloveniji je pojav spletnega nadlegovanja zelo pogost,
saj je več kot polovica vseh mladih že doživela katero od oblik spletnega
nadlegovanja, pri čemer pa so dekleta pogostejše žrtve.

55 %

osnovnošolk je že doživelo vsaj eno
od oblik spletnega nadlegovanja.

49 %

osnovnošolcev je že doživelo vsaj eno
od oblik spletnega nadlegovanja.

64 %

srednješolk je že doživelo vsaj eno od
oblik spletnega nadlegovanja.

54 %

srednješolcev je že doživelo vsaj eno
od oblik spletnega nadlegovanja.
8

Dekleta pogosteje doživijo eno od oblik spletnega nadlegovanja tako v
osnovni kot tudi srednji šoli. Najpogostejše oblike spletnega nadlegovanja
so širjenje neresničnih govoric, prejem sporočil z neprimerno vsebino ter
prejem fotografij ali posnetkov, ki jih prejemnik/prejemnica ni želel/-a videti.

Oblike spletnega nadlegovanja

so neresnične
govoriceo omeni.
meni.
Širili soŠirili
neresnične
govorice
sem sporočila
z neprimernovsebino.
vsebino.
Prejel/-aPrejel/-a
sem sporočila
z neprimerno
Prejel/-a sem fotogr

42.0
30.7
33.5
25.7

e, 26.9
17.7

Prejel/-a sem fotografije ali video posnetke, ki jih
nisem
želel videti.
ki jih
nisemželel/a
videti.

Prejel/-a
semnesramne
žaljive, nesramne
komentarje
o mojemvidezu.
videzu.
Prejel/-a sem
žaljive,
komentarje
o mojem
Dobil/-a
sem sporočilo,
katerega
je bilostrah.
strah.
Dobil/-a sem
sporočilo,
zaradizaradi
katerega
me me
je bilo
Grozilisosomi.
mi.
Grozili

Delili soDelili
mojesofotografije
moje fotogr ali video posnetke,
e,
nisonamenjeni
bili namenjenijavnosti.
javnosti.
ki nisoki bili
o menikomentarje
dajal komentarje
s spolno
vsebino.
Nekdo je Nekdo
o menije dajal
s spolno
vsebino.
Izsiljevalisosome.
me.
Izsiljevali
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10.6
14.2
17.2
11.4
13.0
10.7

dekle

8.9

fant

8.7
6.8

Nekdo je na spletu delil skrivnost, 8.7
7.2

Nekdo je na spletu delil skrivnost, ki semki jo
zaupal/-a
le leenieniosebi.
sem
jo zaupal/-a
osebi.

Nekdo se jeNekdo
delal,seda
sem da
jazsem
in naokoli
pošiljal
sporočila,
je delal,
jaz in naokoli
pošiljal
sporočila,
zaradi
sem izgubil/-a
prijateljice
in prijatelje
ugled.
zaradi katerih
semkaterih
izgubil/-a
prijateljice
in prijatelje
terterugled.
Moje
bile spremenjene
žaljivnačin.
način.
Moje slike
soslike
bilesospremenjene
na na
žaljiv
je nanapisal,
spletu napisal,
da spim
z vsemi
fanti/dekleti.
Nekdo je naNekdo
spletu
da spim
z vsemi
fanti/dekleti.
je bil
mojprofil
lažni pr(npr. na. na
Facebooku).
UstvarjenUstvarjen
je bil moj
lažni
Facebooku).
Ustvarjena
bila spletna
strano omeni.
meni.
Ustvarjena
je bilajespletna
stran
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Dekleta spletno nadlegovanje tudi doživljajo drugače kot fantje. Medtem
ko fantje spletnemu nadlegovanju, ki se jim zgodi, večinoma ne pripisujejo
večjega pomena – jim je vseeno, smešno, so jezni, dekleta doživljajo večje
čustvene stiske – počutijo se zaskrbljeno, jezno, stresno ...

Doživljanje spletnega nadlegovanja – dekleta

Bilo mi je vseeno

Nisem se mogel učiti

Razburjeno

Stresno Osramočeno

Zaskrbljeno
Nisem si upala v šolo

Nemočno
Osamljeno

Jezno

Doživljanje spletnega nadlegovanja – fantje

Bilo mi je smešno

Nisem se mogla učiti

Pres trašeno

Vedela sem da gre le za zabavo

Depresivno

Nisem mogla spati

Depresivno Nemočno

Vedel sem da gre le za zabavo
Stresno
Razburjeno

Jezno

Bilo mi je vseeno
Bilo mi je smešno
Nisem si upal v šolo

Ustrahovanje ni imelo učinka name
Osramočeno Zaskrbljeno
Prestrašeno

Nisem mogel spati

Osamljeno

Ustrahovanje ni imelo učinka name

PRIJAVA NA POLICIJO
Ali si že pomislil/-a, da bi spletno nadlegovanje prijavil/-a policiji?

26 %

10

22 %

Zakaj ne bi prijavil/-a nadlegovanja policiji?

Ker ne želim,
da kdo ve za to.

25 %

Ker bi moral/-a
povedati staršem.

12 %

15 %

6%
14 %

Ker bi me bilo sram.

8%

Ker ne vem, kako
bi to naredil/-a.

20 %

Skrbi me, da bi
se norčevali iz mene.

11 %

Ker ne želim škodovati
prijatelju/prijateljici.

13 %

9%

7%

16 %
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Med anketiranimi učenkami in učenci ter dijakinjami in dijaki je več deklet,
ki so že pomislila, da bi spletno nadlegovanje prijavila policiji (26 %). Za
prijavo se odloči le majhen delež žrtev. Najpogostejši razlog pri dekletih,
da se ne odločijo za prijavo, je ta, da ne želijo, da bi kdo vedel za nadlegovanje (25 %), 20 % deklet pa se ne odloči za prijavo, ker ne vedo, kako bi
to storila. Fantje se za prijavo večinoma ne odločijo, ker ne želijo škodovati
prijateljem (16 %) in ker ne želijo, da kdo ve za nadlegovanje (15 %).

11

UVODNIK/PREDGOVOR
Vse večja dostopnost in uporaba interneta ter družbenih omrežij poleg
mnogih pozitivnih učinkov s seboj prinašata tudi nekatere temne plati,
med katerimi so prav gotovo nove oblike nasilja.
Spletno nasilje in nadlegovanje postajata naraščajoč problem tako v
Evropski uniji kot v Sloveniji, raziskave na tem področju1 pa izpostavljajo,
da so dekleta in ženske pogosteje izpostavljene nasilju na spletu, doživljajo hujše oblike nasilja ter težje in dolgotrajnejše posledice kakor fantje
in moški. Poleg tega pri spletnem nasilju praviloma ne gre za ločen pojav nasilja, temveč za eno od oblik nasilja nad ženskami, ki se povezuje
z drugimi pojavnostmi nasilja, kot so zalezovanje, spolno nadlegovanje,
psihično nasilje, intimno-partnersko nasilje ipd.
Ker spletno nasilje močno vpliva na življenje žensk, ki so mu izpostavljene in zaradi njega doživljajo psihološke, ekonomske in družbene
posledice, je bil namen projekta Odklikni! doseči večjo ozaveščenost
o obstoju ter posledicah spolnih stereotipov in seksizma na spletu,
okrepiti znanje mladih, staršev in opazovalcev/opazovalk nasilja glede
preprečevanja in ukrepanja v primeru spletnega nasilja ter doseči večjo
usposobljenost stroke za preprečevanje, zaščito žrtev in obravnavo
storilcev ter ustreznejše medijsko poročanje o spletnem nasilju.

1
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Npr. raziskava Centra za družboslovno informatiko o razširjenosti in prepoznavanju spletnega
nadlegovanja med mladimi v Sloveniji (2018), raziskava Evropskega ženskega lobija (2017) ter
vseevropska raziskava o nasilju nad ženskami Agencije EU za temeljne pravice (2014).

Pričujoči priročnik je namenjen zaposlenim v policiji in pravosodju, ki
se pri svojem delu v predkazenskih in kazenskih postopkih srečujejo z
oškodovankami, ki so žrtve spletnega nasilja2. Poleg predstavitve ustreznih postopkov pri obravnavi spletnega nasilja želimo z njim tudi ozavestiti
razumevanje posledic spolnih stereotipov in predsodkov pri obravnavi
spletnega nasilja nad ženskami in dekleti ter izpostaviti pomembnost
spoštljive obravnave žrtev spletnega nasilja.

2

V priročniku za osebo ženskega spola, ki ji je bila s kaznivim dejanjem kršena ali ogrožena
osebnostna ali premoženjska pravica, uporabljamo izraze: oškodovanka, ki je žrtev spletnega
nasilja (skrajšano: oškodovanka), ter žrtev spletnega nasilja (skrajšano: žrtev).
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Primer spletnega nasilja:

»VANJA« (25 LET)3
Z Bojanom (35 let) sva se
spoznala na spletnem portalu
Twoo. Zdel se mi je zanimiv in
prijeten ter resen, saj sem iskala
partnersko zvezo. Izmenjala
sva si telefonski številki. Mislila
sem, da je drugačen od drugih
moških, vendar je kmalu tudi on
začel omenjati seks, čeprav sem
ga opozarjala, da si želim resno
zvezo in ne samo neke avanture.
Bojan tega ni upošteval in me je
začel vztrajno nagovarjati, da
mu pošljem kakšno žgečkljivo
fotografijo. Ob tem sem se počutila neprijetno, tega nisem želela.
Zato sem prekinila stik z njim in
izbrisala svoj profil na Twoo.

gole slike in enako pričakoval od
mene, v zameno za svoje slike. Ker
je poslal svoje gole fotografije, sem
se počutila dolžno, da sama naredim isto. Pa še močno je pritiskal
name. Obljubil mi je, da jih ne bo
nihče drug videl, da bodo samo
zanj. Da ne bi videti tako, kot da mi
ni do njega, sem mu poslala svojo
prvo golo fotografijo. Ena mu ni
bila dovolj, hotel jih je še več. Podlegla sem njegovemu pritisku. Na
fotografijah je bil viden tudi moj
obraz. Ne spomnim se natančno,
koliko fotografij sem mu poslala,
ker sem jih enkrat vmes vse izbrisala. Bilo me je namreč sram imeti
gole fotografije na mobitelu.

Kasneje sem se spomnila nanj
in kljub vsemu vprašala, kako je.
Spet sva se začela pogovarjati,
tokrat prek mobilne aplikacije
WhatsApp in SMS-ov. Postajal
je vedno bolj vsiljiv in znova me
je prosil za moje gole fotografije.
Sam od sebe mi je poslal svoje

Večkrat sva se videla tudi prek
video kamere. On je bil nag in isto
je hotel od mene, da se slečem in
počnem seksualne stvari (se dotikam svojega telesa in se samozadovoljujem). Tega me je zelo zelo
sram in težko mi je o tem govoriti
drugim. Najraje bi to kar izbrisala

3
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Primer »Vanja« je za potrebe izobraževanj Odklikni! za policijo in pravosodje (2019)
zasnovalo Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja.

iz svojega življenja, ker to ni bilo
tisto, kar bi jaz želela. Vendar me
on kar ni pustil pri miru, nisem se
ga mogla znebiti.
Bil je tako vztrajen in zraven govoril, kako me želi spoznati tudi v
živo, ker sem mu zdim seksi, zato
sem pristala na to, da se vidiva. Saj
bi bila samo kava, nič več. Sredi
februarja sva se dobila. On je namesto kave predlagal, da se usedem v njegov avto in se namesto
v lokal odpeljeva nekam na samo,
da se bova lahko v miru pogovarjala. Usedla sem se v njegov avto
in odpeljala sva se na parkirišče.
Potem je iz vrečke na zadnjem
sedežu vzel steklenico alkohola in
me silil, da naredim par požirkov.
Povedala sem mu, da alkohola ne
želim piti, ker vem, kam bi to lahko
peljalo. Vem, da bi se potem težje
upirala njegovim pritiskom, če
bi me začel nagovarjati k seksu.
On je spil en kozarec in se slekel,
k temu je ves čas nagovarjal tudi
mene in na koncu sem popustila.
Rekel je, da bi me samo rad videl
nago tudi v živo in da me je tako
že videl na fotografijah in prek

kamere. Zato sem popustila in se
tudi jaz slekla (samo zgornji del,
modrček). Začel me je siliti k temu,
da bi se dotikala in poljubljala,
jaz sem se temu upirala, tega si
nisem želela. Hotela sem, da se
pogovarjava o naju, da se spoznavava. On je hotel, da seksava, jaz
pa tega nikakor nisem želela, zato
sem mu rekla, da imam menstruacijo. Vendar je rekel, da njega tudi
menstruacija ne bi motila. Tega
sem se zelo ustrašila, ker ga tudi
menstruacija ne bi ustavila. Zato
sem povedala, da se čez 15 minut
dobim z bratom, s katerim greva
urejat neke dokumente in da moram počasi oditi. To je upošteval in
me odpeljal na mesto, kjer sva se
dobila.
Zatem sem se mu začela izmikati,
vendar je pisal, da me pogreša,
kje sem. Izbrisala sem aplikacijo WhatsApp, da me ni mogel
tam kontaktirati, vendar je še
vedno imel mojo GSM-številko
in mi potem pošiljal SMS-e. V
začetku aprila mi je znova začel
pisati. Napisal mi je: »Vanja, ti
si smotana! Zakaj si se izbrisala

15

z WhatsAppa?« Nenehno mi je
pisaril in me nadlegoval. Jaz sem
sprva vse to ignorirala, potem
pa nisem več mogla in sem mu
odgovorila, da naj me pusti pri
miru. Napisal mi je, da si me želi
znova videti, ker si želi seksati z
mano, ker sem mu seksi. Tega nisem hotela, saj je bila izkušnja od
tistega srečanja še zelo strašljiva.
Potem mi je začel groziti: »Zakaj
mi ne odgovarjaš? Nobeden te
ne more rešiti, da ne bom objavil
slik!« Napisal mi je, da bo slike
poslal moji družini, prijateljem,
znancem. Da bodo vsi videli,
kakšna sem. Postalo me je zelo
strah. Napisala sem mu, da naj
tega ne stori, vendar mi je odgovoril, da nimam pravice, češ, a
mislim, da lahko kar govorim, kaj
naj drugi delajo. Dodal je, da bo
moje fotografije prodal drugim.
Potem nekaj časa ni pisal in sem
upala, da si je premislil in ne bo
uresničil svoje grožnje ter da je
zadeva končno zaključena.
Dvajsetega aprila se mi je spet
oglasil prek SMS-a in hotel, da
se mu oglasim na WhatsAppu.
Vedela sem, da bi bil on nag in da
bi isto hotel od mene ter da bi me
vztrajno nagovarjal k temu, dokler
ne bi spet popustila. Napisal mi
je tudi, da se hoče spet srečati z
mano. Tega nikakor nisem želela.
16

Bila sem pa že obupana, ker je
zdaj rekel, da ima kupca za moje
fotografije, ki mu je že dal ponudbo. Lahko pa jaz na to pristanem
in si denar razdeliva. Tega nisem
hotela na noben način, želela sem
ga nekako ustaviti, zato sem ga
poklicala in sva skoraj eno uro
govorila. Rekel mi je, da bo slike
vpričo mene izbrisal, če bom z njim
seksala. Hotela sem ga prepričati,
da se dobiva v kakem lokalu in da
tam izbriše slike, vendar se s tem
nikakor ni strinjal. Postavil mi je
rok do konca meseca aprila, da se
dobim z njim in seksava, drugače
gredo moje fotografije na internet.
Ob tej misli mi je bilo grozno in zelo
me je skrbelo, nisem vedela, kaj
storiti. Prijateljica mi je svetovala,
da naj pokličem na SOS-telefon,
kar sem storila. Sem pa potem ves
čas pregledovala telefon in se ob
vsakem pisku hudo prestrašila,
da mi piše on in sporoča, da je dal
slike na internet.
Na SOS-telefonu so mi predlagali vključitev v osebno svetovanje, kjer lahko dobim spremstvo
na policijo, če želim. Predlagali
so mi takojšnjo prijavo na policijo. Mene pa je bilo ob misli na
vse to dogajanje grozno sram
in strah, pa tudi bala sem se, da
bo grožnje uresničil. Strah me je
bilo, da mi bodo na policiji rekli,

da ne morejo ničesar narediti,
češ da sem mu jaz sama poslala
svoje fotografije. Tako mi je tudi
on rekel, ko sem mu že nekajkrat
zagrozila, da ga bom prijavila
policiji, in sem mu takrat verjela.
Poleg tega me je bilo strah, da ga
ne bodo mogli najti, ker bo verjetno zamenjal telefonsko številko,
pa verjetno tudi njegovo ime ni
bilo pravo.
Poklicala sem številko Društva
SOS telefon za osebno svetovanje in se dogovorila za srečanje.
Strah me je bilo, nisem vedela,
kako bo vse to videti in kako se
bodo odzvali, ali me bodo obsojali. Poleg tega me je bilo grozno
sram komurkoli to povedati. Vendar sem bila odločena ukrepati
in zadevo prijaviti na policijo, da
bi imela mir pred njim, da bi me
nehal izsiljevati in da ne bi moje
gole slike pristale na internetu.
Svetovalki sem povedala, kaj se
mi je zgodilo. Razumela je, da mi
je o tem težko govoriti, ampak
da lahko prekinem njegovo izsiljevanje samo tako, da spregovorim in ga prijavim na policijo.
Ponudila mi je spremstvo na
policijo in me seznanila, da
lahko zaprosim za pogovor s
policistko, kar mi je pomagalo,
da me ni več tako skrbelo, kako

bom lahko o tem govorila na policiji. V pogovoru s svetovalko sem
izvedela, da mi lahko pomaga iti
skozi vse to, tudi pri obravnavah
na sodišču. Povedala mi je, da
ni sporno, če nekomu pošljemo
svoje gole fotografije, če to želimo, vendar jih pa ta oseba ne sme
naprej pošiljati drugim ali jih celo
prodajati. Prav tako ni sprejemljivo, če me ta oseba potem izsiljuje
za seks. Svetovala mi je, da se mu
ne oglašam več na SMS-e in klice.
Dogovorili sva se za nadaljevanje
svetovanja in redna srečanja, kar
mi je pomagalo, da se nisem več
počutila sama v tem in da se lahko
nanjo obrnem, ko bom to potrebovala. Še isti dan je svetovalka
poklicala na policijsko postajo v
mojem kraju in se dogovorila, kdaj
lahko prideva zadevo prijavit. Dogovorila se je za naslednji dan.
Naslednji dan sva se s svetovalko
dobili uro prej, da mi je pomagala, da
sem uredila svoje zapiske dogodkov
po časovnem zaporedju za lažjo
prijavo. Bila sem živčna, saj so mi v
ušesih odmevale njegove besede,
da mi bodo na policiji rekli, da mi ne
morejo pomagati, ker sem mu sama
poslala fotografije.
Zatem sva odšli na policijsko postajo,
kjer naju je sprejela policistka, da
sem podala prijavo.
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NASILJE ZARADI SPOLA
Nasilje nad ženskami temelji na neenakovrednih družbenih odnosih
med spoloma ter izhaja iz neenakomerne porazdelitve zasebne in
družbene moči med spoloma, iz kulturnega okolja in sistema vzgoje.

Izraz nasilje zaradi spola uporabljamo za vse oblike nasilja, ki so
posledica neenakosti med spoloma in so usmerjene proti osebi
zaradi njenega spola.
Nasilje nad ženskami in dekleti je
nasilje zaradi spola. Prisotno je v
vseh kulturah in družbenih slojih
in ne zgolj med revnimi ali slabše
izobraženimi osebami, kot ljudje
pogosto zmotno mislijo.

Statistike kažejo, da vsaka četrta
ženska v Evropski uniji vsakodnevno doživlja nasilje v svojem
domu ali zunaj njega. Nacionalna
raziskava o nasilju v zasebni sferi in
v partnerskih odnosih je pokazala,
da je vsaka druga ženska (56,1 %)
v Sloveniji od dopolnjenega 15.
leta starosti doživela eno od oblik
nasilja. Večina (92 %) povzročiteljev
fizičnega nasilja nad ženskami je
moških.4

Ko govorimo o nasilju nad ženskami in dekleti, pa naj bo to doma,
na delovnem mestu ali na spletu, ne zanikamo nasilja nad moškimi
in fanti, vendar so vzroki za nastanek, sam pojav in posledice
doživljanja nasilja za ženske in moške drugačni.

4
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Vir: zloženka Nasilne zveze so brez veze,
DNK, 2017.

Oblike nasilja, ki so še posebej usmerjene proti ženskam in dekletom:
• fizično nasilje (pretepanje,
udarjanje, odrivanje, potiskanje,
lasanje, poškodovanje, omejevanje gibanja …);
• čustveno in psihično nasilje
(vključno z grožnjami in zastraševanjem: zmerjanje, žaljenje,
kritiziranje, poniževanje, posmehovanje, norčevanje, ustrahovanje, nadzorovanje, izločanje iz
skupine ali skupinskih aktivnosti,
širjenje negativnih govoric, diskriminiranje, ignoriranje …);
• spolno nasilje (vključno s spolno
zlorabo otrok, spolnim nadlegovanjem in spolnim izkoriščanjem:
neželeno slačenje, opazovanje,
komentiranje, nagovarjanje, neželeno otipavanje, poljubljanje,
siljenje h gledanju pornografskih
vsebin …);

• spletno nasilje oz. nasilje s
pomočjo sodobnih tehnologij (vključno z nadzorovanjem
gibanja in elektronskih naprav:
žaljiva sporočila in komentarji,
ustvarjanje sovražnih skupin na
družbenih omrežjih, lažni profili,
deljenje intimnih posnetkov in
izsiljevanje z intimnimi posnetki,
fotografiranje in snemanje ter
objavljanje posnetkov brez dovoljenja, predelave fotografij na
žaljiv način, žaljivi memi, vdiranje
v profile (račune), kraja gesel,
spletno zalezovanje, trolanje,
spletni grooming …).

NO SIM
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• ekonomsko nasilje (preprečevanje razpolaganja s svojim ali
skupnim denarjem, siljenje v
finančno odvisnost, omejevanje
pravice do zaposlitve, neplačevanje preživnine, prelaganje
celotnega bremena za finančno
preživljanje družine, siljenje v
najemanje posojil …);
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SPLETNO NASILJE
Nove tehnologije ponujajo mnogo
prednosti, vendar pa pri njihovi
uporabi prihaja tudi do zlorab v
obliki spletnega nasilja.
Definicij spletnega nasilja je veliko,
v splošnem pa ga lahko opredelimo
kot namerno in ponavljajoče se
nadlegovanje in/oz. ustrahovanje,
ki se izvaja prek računalnikov, mobilnih telefonov in drugih digitalnih
naprav. Kot tradicionalno nasilje
tudi spletno nasilje izhaja iz neravnovesja moči med dvema osebama
oz. skupinama ljudi. Povzroča ga
oseba z več moči nad osebo z manj
moči.
V primerjavi s tradicionalnim nasiljem je pri razumevanju in obravnavi spletnega nasilja treba upoštevati naslednje posebnosti:
• povzročitelji spletnega nasilja
imajo zaradi občutka anonimnosti večji občutek moči in se
praviloma manj zavedajo posledic ter sankcij;
• spletno nasilje se lahko pojavlja
kjerkoli in kadarkoli, žrtev pa se
pred njim ne more umakniti,
saj imamo elektronske naprave
praktično ves čas pri sebi;
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• povzročitelji spletnega nasilja lahko prek spletnih platform dosežejo večje število žrtev;
• v primeru javne objave in širjenja
neprimernih in/ali nezakonitih
vsebin (npr. posnetkov nasilnih
dejanj, posnetkov spolnih zlorab
otrok, posnetkov/sporočil s seksualno vsebino brez privolitve …)
je žrtev vsakič, ko nekdo na spletu
pogleda oz. posreduje to vsebino,
vnovič viktimizirana. Kar je enkrat
objavljeno na spletu, je težko izbrisati, saj nadzor nad tem, kam se je
vsebina razširila, kdo jo je kopiral,
shranil, posredoval naprej … izgubimo v trenutku, ko je objavljena
ali poslana drugi osebi;
• povzročitelji spletnega nasilja ne
vidijo odzivov žrtve, vpliva in posledic, ki jih taka dejanja povzročajo
žrtvi.
Občinstvo je pri spletnem nasilju
zelo številno, žrtev pa ostaja ranljiva,
dosegljiva in izpostavljena, zato je ta
oblika nasilja posebej tvegana in škodljiva. Posledice spletnega nasilja so
lahko celo hujše kot v primeru katere
izmed tradicionalnih oblik nasilja. Nasilne objave se po spletu hitro širijo in
ostanejo tam tudi po tem, ko storilec
preneha z nasiljem.

SPLETNO NASILJE NAD
ŽENSKAMI IN DEKLETI
Digitalni prostor je zaradi spolnih
stereotipov, ki so pogosto vzrok
za neenakosti med ženskami in
moškimi, za dekleta in ženske manj
varen kot za fante in moške. Ena
od posledic, ki jo je zaznal Evropski
inštitut za enakost spolov, je, da dekleta in ženske na spletu manjkrat
izražajo svoja stališča in mnenja in
da so njihovi glasovi manj slišani.
Prav tako je za ženske in dekleta
večja verjetnost kot za moške in
fante, da bodo žrtve hujših oblik
spletnega nasilja.

nadlegovane ali izključene med
igranjem spletnih iger,
• etiketirane in zasmehovane, ko
opozorijo, da so komentarji neprimerni (označene so na primer
za sovražnice moških ali feministke, brez smisla za humor ipd.),
• žrtve maščevalnih dejanj,
• ustrahovane in prisiljene v
določena vedenja in dejanja,
• spolno nadlegovane,
• deležne groženj z nasiljem, posilstvom, umorom …

Dekleta in ženske kot tarče ali
žrtve na spletu so pogosteje:5
• manipulirane,
• poniževane,

Ženske in dekleta so
pogosteje žrtve spletnega
nasilja kot moški in fantje.

• ocenjevane zaradi videza,
inteligence in sposobnosti,
• kritizirane zaradi izražanja idej in
mnenj,
• obsojane in kaznovane zaradi
svojega vedenja in dejanj (npr.
sekstinga),
5

Spletno nasilje se pojavlja v različnih oblikah in močno vpliva na
življenja oseb, ki so mu izpostavljene. Oblik spletnega nasilja je veliko,
mnogokrat se tudi prepletajo.

Ugotovitve fokusnih skupin in spletne
ankete, povzeto po Creating a safer digital
world for young women, 2015.

21

Nekaj najpogostejših oblik spletnega nasilja, ki so še posebej
usmerjene na ženske in dekleta,
so npr.:6
• spletno zalezovanje (angl. cyber
stalking),
• posredovanje golih fotografij/
posnetkov brez privolitve (imenovano tudi maščevalna pornografija) (angl. revenge porn),
• spolno nadlegovanje na spletu
(angl. gender-based cyber harassment),
• spletno trpinčenje (angl. cyber
bullying),
• spolno sramotenje (angl. slutshaming),
• neželena pornografija (angl.
unsolicited pornography),
• izsiljevanje z objavo intimnih
fotografij ali spolnih posnetkov
(angl. sextortion),
• grožnje s posilstvom in smrtjo
(angl. rape and death threats),
• zbiranje in javno razkrivanje
zasebnih informacij o žrtvi (angl.
doxing),
• privabljanje žrtev z namenom
trgovine z ljudmi (angl. electronically enabled trafficking),
6
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Za mnogo pojavnih oblik v tem trenutku še
nimamo ustreznega slovenskega prevoda,
zato v oklepaju povsod navajamo angleški
izraz.

• intimno-partnersko nasilje na
spletu (ang. cyber dating abuse
– CDA).
Spletno nasilje, ki ga doživljajo
ženske in dekleta, se nemalokrat
povezuje tudi z drugimi pojavnostmi nasilja, kot so zalezovanje,
spolno nadlegovanje, psihično
nasilje, intimno-partnersko nasilje
in ekonomsko nasilje.
Posledice spletnega nasilja nad
ženskami in dekleti7
Posledice spletnega nasilja na življenja žensk in deklet so večje, kot
pri moških in fantih. Kot je pokazala
raziskava Odklikni, dekleta doživljajo spletno nadlegovanje intenzivneje od fantov. Fantje spletno
nadlegovanje pogosteje dojemajo
kot zabavo, nekaj smešnega in se
nanj ne odzovejo. Dekleta pa zaradi
spletnega nadlegovanja pogosteje
občutijo sram, tudi krivdo, ki se
lahko stopnjuje v resne posledice,
kot so strah, tesnoba, depresija in
samomorilne misli. Dekleta tudi
pogosteje doživljajo vrste nasilja,
ki so usmerjene na njihovo osebnost ali videz oz. pomenijo vdor v
zasebnost.

7

Vir: raziskava Odklikni! in Amnesty
International https://www.amnesty.si/
zlorabe-na-spletu

SPOLNI STEREOTIPI
IN PREDSODKI
Beseda stereotip izhaja iz grških
besed »stereos« (trden) in »typos«
(vtis).

Stereotipi so predstopnja predsodkov in spodbujajo njihov
nastanek.

Stereotipi torej pomenijo posploševanje delno točnih, vendar
večinoma nepreverjenih in površnih sodb o človeku, skupini ali
skupnosti. Z njimi vzpostavljamo
distanco do skupine, ki ji ne pripadamo in ji praviloma pripisujemo
slabše lastnosti kot skupini, katere
del smo.8

Predsodki so prav tako kot stereotipi neupravičena, neargumentirana in nepreverjena vrsta stališč
o ljudeh in skupinah. Za razliko od
stereotipov pa jih spremljajo tudi
močna čustva, zato so nevarnejši in odpornejši na spremembe
od stereotipov. Sprožajo jezo,
sovraštvo in odpor. Na podlagi
predsodkov določene osebe,
skupine ali manjšine obravnavamo
kot izključne krivce za obstoječe
stanje.

Spolni stereotipi predstavljajo
posplošene in poenostavljene
značilnosti, sposobnosti in interese,
opredeljene le na podlagi spola.
Ustvarjajo nerealno in nepravično
predstavo o moških in ženskah
(npr. ženske so nežne, čustvene,
prijazne, občutljive, skrbne ipd.,
medtem ko so moški močni, pogumni, dominantni, vplivni, razumni
ipd.). V resničnem življenju tem
opisom ne ustrezajo ne vsi moški
ne vse ženske.

8

Povzeto po: Ule, Mirjana, Socialna
psihologija, Fakulteta za družbene vede,
Ljubljana, 2004.

Predsodki začnejo nastajati že
zelo zgodaj v otroštvu, ko pod
vplivom staršev in drugih (vrstnikov, medijev ipd.) sprejemamo
posplošene sodbe o pripadnikih/
pripadnicah skupin, do katerih
smo negativno naravnani zgolj zaradi njihove pripadnosti določeni
skupini, in se le težko spremenijo.9

9

Ibid.

23

Vpliv spolnih stereotipov in predsodkov na delo z oškodo
vankami, ki so žrtve spletnega nasilja, oz. zakaj so nevarni
Spolni stereotipi in predsodki usmerjajo delovanje ljudi, in to ne samo
tistih, ki jih imajo, ampak tudi tistih, proti katerim so stereotipi ter
predsodki usmerjeni in se z njihovo vsebino celo poistovetijo.
Zato je zavedanje o lastnih stereotipih in predsodkih pri delu z
oškodovankami izrednega pomena, saj so v teh trenutkih še posebej
ranljive.
Že samo misel, da bi lahko oškodovanka zaradi npr. spola, starosti,
izobrazbe, narodnosti ali drugih osebnih okoliščin sama izzvala oz. bila
odgovorna za nasilje, ki ga je doživela, je za uspešen potek obravnave
nasilja zelo ogrožajoča. Za nasilje je namreč vedno odgovoren tisti, ki
ga povzroča.
V primerih, ko se zavemo lastne pristranosti, ki je ne moremo preseči,
zaprosimo sodelavca/sodelavko, da prevzame obravnavo primera,
ter tako žrtvi omogočimo spoštljiv odnos in ji zagotovimo strokoven
postopek.
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OŠKODOVANKA, KI JE ŽRTEV
SPLETNEGA NASILJA
Kot ni tipičnega povzročitelja nasilja, tudi ni tipične
žrtve niti tipičnega vedenja in čustvovanja.

ODZIVI OŠKODOVANKE NA
SPLETNO NASILJE10
Oškodovanke se lahko zelo
različno odzovejo na doživeto
spletno nasilje, npr.:
• ne vedo kaj narediti,
• ne ukrepajo,
• se umaknejo z družbenih
omrežij,
• se odklopijo z elektronskih
naprav,
• zahtevajo, da storilec preneha,
• odgovorijo s humorjem.

Prav tako lahko o doživetem
spletnem nasilju pripovedujejo
na različne načine:
• hladno, »brez čustev« …
ali pa so polne čustev,
• so prestrašene, zadržane …
ali pa razburjene in jezne,
• jočejo in težko govorijo,
• govorijo zmedeno … ali pa
pripovedujejo zelo jasno,
• pomešajo datume … ali pa datume vedo zelo točno,
• imajo luknje v spominu … ali pa
naštevajo vse podrobnosti,
• preplavljene so s sramom in
krivdo, ki ju včasih pokažejo ali
pa ne.

10 Povzeto in prirejeno po predstavitvi Društva
SOS telefon za ženske in otroke – žrtve
nasilja na izobraževanjih Odklikni! za policijo
in pravosodje (2019).
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Oškodovanke med predkazenskim
in kazenskim postopkom doživljajo vzpone in padce. Njihovo
čustvovanje, vedenje in tudi priklic
določenih dogodkov se lahko
spreminjajo, kar pa ne pomeni, da
so bile njihove predhodne izjave,
čustva in vedenja lažna.
Za uspešnejše preiskovanje in
obravnavo kaznivega dejanja je
zato vedno potrebno, da oškodovanko seznanimo z možnostjo
različnih oblik pomoči in jo usmerimo v ustrezne strokovne službe
(vladne in nevladne organizacije),
ki zagotavljajo pomoč in podporo
žrtvam. Ob psihosocialni pomoči,
ki je med drugim namenjena tudi
krepitvi moči oškodovanke, se le-ta
lažje oz. učinkoviteje vključuje v
obravnavo doživetega spletnega
nasilja.

Čustveno stabilna in močna
oškodovanka bistveno
pripomore k uspešnemu
poteku in zaključku
celotnega postopka.
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POTREBE IN PRIČAKOVANJA
OŠKODOVANKE, KI JE ŽRTEV
SPLETNEGA NASILJA11
Oškodovanko je treba
zaščititi in jo seznaniti
z njenimi pravicami ter
potekom predkazenskega
in kazenskega postopka.

Občutek verodostojnosti, varnosti in zaupanja ter informiranost
oškodovanke o poteku predkazenskega in kazenskega postopka
imata pomembno vlogo pri njenem
opolnomočenju. Zato je, ne glede
na različno doživljanje nasilja in
oškodovankine odzive na nasilje,
vsem oškodovankam treba zagotoviti naslednje:
• varno in zaupno okolje,
• podporen odnos, ko spregovori
o nasilju (razumevanje, empatija),
• razbremenitev in opredelitev
odgovornosti za nasilje,
• zaščito pred nadaljnjim nasiljem,
• informacije o poteku postopkov
na institucijah (potek predkazenskega in nadaljnjega kazenskega
postopka),

11 Povzeto in prirejeno po predstavitvi Društva
SOS telefon za ženske in otroke – žrtve
nasilja na izobraževanjih Odklikni! za policijo
in pravosodje (2019).

• seznanjenost z njeno vlogo med
potekom predkazenskega in nadaljnjega kazenskega postopka
(kaj bo morala narediti sama, kaj
pomeni zanjo zavarovanje dokazov, kdo bo vključen v postopek,
kaj se zgodi, ko policija zadevo
preda pristojnemu okrožnemu
državnemu tožilstvu),
• informacije o oblikah pomoči, ki
obstajajo (policija, CSD, nevladne organizacije, zdravstvo ipd.),
• seznanjenost z vsemi pravicami
(npr. pravica do prisotnosti zaupne osebe, kako jo izbere, kdo
je lahko zaupna oseba in kaj so
njene naloge ter druge pravice
oškodovanke, npr. pravica do
uporabe svojega jezika oz. jezika,
ki ga razume, prejem izvoda
zapisnika prijave, uveljavljanja
premoženjskopravnega zahtevka, pravne pomoči, pritožbe …),
• upoštevanje morebitnih osebnih
značilnosti (npr. zmanjšane intelektualne sposobnosti, različne
oviranosti),
• varovanje identitete oškodovanke (pravica do varstva
zasebnosti),
• izločitev strokovnjaka/strokovnjakinje iz postopka, ki obravnava
primer, kadar gre za poznanstvo z
oškodovanko ali obdolžencem,

• zagotovitev varnosti na institucijah, ki obravnavajo primer (CSD,
sodišče …),
• pričanje v nenavzočnosti povzročitelja/video snemanje (pravica
do izogibanja stiku med oškodovanko in obdolžencem).
RAZUMEVANJE
OŠKODOVANKE, KI JE
ŽRTEV SPLETNEGA NASILJA
(EMPATIJA)
Proces krepitve moči oškodovanke
se prične že ob prijavi kaznivega
dejanja oz. pri prvem razgovoru z
oškodovanko. Oškodovanki postavljamo jasna in razumljiva vprašanja s pomirjujočim tonom glasu.
Pomembno je, da ostanemo mirni
in potrpežljivi. Pustimo ji dovolj
časa, da odgovori na vprašanja.
Med razgovorom oz. postopkom
nikoli ne podcenjujemo nasilja, ki
ga doživlja/je doživela, oškodovanke nikoli ne obsojamo in ne moraliziramo. Njenih dejanj, odločitev
ali načina življenja ne vrednotimo
in ne izražamo morebitnih spolnih
stereotipov oz. predsodkov.

Oškodovanko vedno
obravnavamo s spoštovanjem.
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Ne pozabimo na svojo govorico
telesa, saj sporoča, kaj si v resnici
mislimo. Govorica telesa se mora
ujemati s tem, kar sporočamo z
besedami.
V primeru neustreznega odziva
oz. odnosa tvegamo, da se oškodovanka zaradi občutka krivde in
sramu zapre vase, izgubi zaupanje
in kot taka ne zmore učinkovito
sodelovati v postopku.

28

NEPRIMERNA
VPRAŠANJA:


Kaj ste pa razmišljali? Če
ste vse dokaze izbrisali,
potem vam ne moremo nič
pomagati.



Intimne fotografije ste
vašemu partnerju poslali
prostovoljno, torej ste
sami krivi, da so pristale na
spletu.



To že ni nasilje, videti je,
da se želite le maščevati
bivšemu partnerju.



To se je zgodilo že pred
leti. Čas je, da pozabite.



Pustite to za seboj, to nima
nobenega vpliva na vaše
življenje.



Dandanes se veliko žensk
pritožuje nad nasiljem.
Kot da bi bilo moderno!



Le malo se je pohecal, to
še ne pomeni, da gre za
zlorabo.

PRIMERNA
VPRAŠANJA:


Zdite se mi prestrašeni.
Opišite mi, kaj se vam je
zgodilo?



Želite o tem, kar se vam
je zgodilo, raje govoriti z
žensko?



Imate koga, ki mu zaupate
in vam lahko v tej situaciji
stoji ob strani?





Občutek imam, da se
obsojate, vendar vedite,
zloraba ni vaša krivda.
Ne obsojajte se za to, kar
se vam je zgodilo, to se
lahko zgodi vsakomur.



Razumem, da ste zaradi
strahu izbrisali vse pogovore, vendar je od zdaj
naprej zelo pomembno, da
shranjujte vse dokaze.



Ste morda sporočila, preden ste jih izbrisali, komu
pokazali ali posredovali?



O tem, kar se vam je zgodilo, se imate pravico pogovoriti s strokovnjakom.
Vas lahko usmerim po
pomoč, ki jo v vaši bližini
nudijo različne organizacije in strokovnjaki?

V razgovoru z oškodovanko
ne počnemo naslednjega:12
• ne postavljamo vprašanj,
ki se začnejo z vprašalnico
zakaj (Ste pomislili, zakaj se
vam to dogaja?),
• ne minimaliziramo oz. ne
podcenjujemo doživetega
nasilja,
• ne dajemo obljub,
• ne izražamo predsodkov ali
sodb,
• ne moraliziramo,
• ne postavljamo dvoumnih
vprašanj,
• ne šalimo se na njen račun.

12 Povzeto in prirejeno po: Kragelj,
Snežana, Psihične travme kot
posledica nasilja v družini in
posebnosti komunikacije z žrtvijo
nasilja, ISIS – glasilo Zdravniške
zbornice Slovenije, maj 2016.
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RAZGOVOR IN ZASLIŠANJE
OŠKODOVANKE, KI JE ŽRTEV
SPLETNEGA NASILJA

• Če je za oškodovanko lažje oz.
na njeno željo, razgovor opravi
ženska.

Oškodovanka lahko kaznivo dejanje prijavi policiji ali državnemu
tožilstvu. Preiskovanje kaznivega
dejanja obsega zbiranje obvestil
in dokazov o kaznivem dejanju, ki
se pridobijo tudi z razgovorom z
oškodovanko. Ob začetku predkazenskega postopka je treba oškodovanki razložiti potek postopka
in pomen njenega sodelovanja pri
preiskovanju in nadaljnji obravnavi
kaznivega dejanja ter jo seznaniti z
njenimi pravicami.

• V primeru, da je razgovorov več, je
priporočljivo, da jih opravi vedno
ista oseba.

Pri izvedbi razgovora in zaslišanja
v predkazenskem in kazenskem
postopku je treba upoštevati:
POLICIJA IN TOŽILSTVO:
• Prvi razgovor z oškodovanko naj
bo opravljen temeljito, vendar
spoštljivo. Oškodovanko se seznani z njenimi pravicami. Pridobiti je treba čim več podrobnih informacij. Na ta način se zmanjša
potreba po dodatnih razgovorih
in prepreči vnovična viktimizacija
oškodovanke.
• Za razgovor zagotovimo primeren prostor (npr. varna oz. prijazna soba za zaslišanje oz. prostor,
kjer ni prisotnih drugih oseb).
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• Oseba, ki opravlja razgovor z oškodovanko, mora imeti specializirano
znanje ter tudi razvito čustveno
inteligenco in empatijo.
• Razgovor z mladoletno oškodovanko se opravi s pomočjo strokovnjaka/strokovnjakinje/izvedenca/
izvedenke (psiholog/psihologinja,
psihiater/psihijatrinja) in s pomočjo
video tehnike (posname se avdio/
video posnetek).
• Oškodovanko se obvesti o možnosti prisotnosti zaupne osebe ter
informira o tem, kdo je lahko zaupna oseba in kakšna je njena vloga
v postopku (npr. zaupna oseba ne
sme biti priča v postopku …).
• Oškodovanko se seznani z
možnostjo psihosocialne pomoči, ki jo nudijo CSD-ji, svetovalni
centri, terapevtske ustanove ter
nekatere nevladne organizacije.
Priporočljivo je izdelati seznam
tovrstnih institucij in organizacij v
lokalnem okolju in z njimi vzpostaviti kontinuirano sodelovanje.
• Oškodovanko se seznani s potekom postopka pred policijo ter

tudi s potekom nadaljnjega postopka (predaja zadeve tožilstvu,
začetek kazenskega postopka oz.
postopek preiskave na sodišču –
vključno z zaslišanjem žrtve pred
preiskovalnim sodnikom/sodnico, vložitev obtožnice, sporazum
o priznanju krivde (primernost
da/ne), predobravnavni narok,
glavna obravnava, izrek sodbe …).
SODIŠČE:
• Sodišče, izvedenci/izvedenke,
sodni in drugi tolmači/tolmačke
morajo med kazenskim postopkom še posebej skrbno in
obzirno ravnati z oškodovanko,
kadar je to potrebno zaradi njene
ranljivosti.
• Zaradi zagotovitve informacij o
kazenskem postopku in oškodovankini vlogi je priporočljivo vabilu na zaslišanje priložiti zloženko Vrhovnega sodišča (zloženka
Na sodišču kot priča, Jan gre na
sodišče, Ko moraš na sodišče kot
priča, ki vsebuje informacije o
sodnem postopku in vlogi priče
na sodišču).

• Preiskovalni sodnik/sodnica
lahko z namenom čim manjšega
obremenjevanja s samim zaslišanjem oškodovanko zasliši na
koncu preiskave.
• V predkazenskem in kazenskem
postopku ima pomembno vlogo
pooblaščenec/pooblaščenka
oškodovanke, ki skrbi za njene
pravice.
• Zaslišanje (mladoletne) oškodovanke se opravi v varni oz. zaupni
sobi oz. prek video konference.
• V primeru, da skušata obdolženec in njegov zagovornik/zagovornica na zaslišanju diskreditirati oškodovanko (ji npr. pripisati
krivdo za nasilje), sodnik/sodnica
v okviru materialno-procesnega vodstva na obrambo naslovi
zahtevo po postavljanju primernih vprašanj, v skrajnem primeru
lahko določeno vprašanje tudi
prepove. Tudi državni tožilec/
tožilka je dolžan/dolžna ohranjati
in opozarjati na spoštljiv odnos
na zaslišanju.

• Priporočljivo je zagotoviti, da se
oškodovanka in obdolženec pri
prihodu na sodišče ne srečata,
kar je mogoče zagotoviti z vabljenjem ob različnih urah.
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VLOGA POLICIJE
Policijska preiskava je vedno
usmerjena v identifikacijo in zaščito
žrtve, identifikacijo storilca, njegovo izsleditev in ukrepanje zoper
storilca. Policija izvede vse ukrepe,
da se sprva zaščiti oškodovanko in
odkrije storilca ter da se zavarujejo vsi dokazi za uspešno izvedbo
predkazenskega postopka zoper
osumljenca. Pri spletnih kaznivih
dejanjih to zahteva veliko znanja, ki
mora biti neprestano nadgrajevano
zaradi vseh novosti v posameznih
aplikacijah in na splošno na internetu. Internet ne pozna meja, zato
je izrednega pomena povezovanje
s tujimi varnostmi organi in ostalimi
institucijami.
Pri kaznivih dejanjih prek spleta je
pomembno, da ukrepamo takoj z
namenom identifikacije žrtve zlorabe, zagotovitve njene ustrezne
zaščite in pomoči ter da identificiramo in uvedemo postopek zoper
storilca. Policija bo zato od oškodovanke in morebitnih prič zbirala
obvestila in dokaze o kaznivem
dejanju.
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Spletno nasilje lahko
prizadene žrtev bolj kot
klasično nasilje. Spletno
nasilje je ponavljajoče se,
žrtev se ne more umakniti,
ni ga mogoče ustaviti in
istočasno doseže večje
število opazovalcev.

UKREPI POLICIJE PO PRIJAVI KAZNIVEGA DEJANJA
V primeru, da so podani razlogi za
sum storjenega kaznivega dejanja, mora policija ukreniti vse, kar
je potrebno, da se izsledi storilec
kaznivega dejanja, da se odkrijejo
in zavarujejo sledovi kaznivega
dejanja in predmeti in da se zberejo
vsa obvestila, ki utegnejo biti dokaz
v kazenskem postopku.
Ukrepi:
• zbiranje obvestil in dokazov,
• zaseg predmetov,
• sodelovanje z drugimi institucijami, z organi pregona v drugih
državah in z različnimi družbami
(CSD, Interpol, Europol, ponudniki internetnih storitev in
aplikacij ipd.),
• zaščita oškodovanke (PP, CSD,
psihološka pomoč …),
• izvajanje identifikacijskih postopkov oškodovanke in storilcev
(kraj, čas in način storitve kaznivega dejanja) in
• drugi policijski postopki (nujna
preiskovalna dejanja).

Policija bo začela s postopkom
preiskovanja domnevnega kaznivega dejanja, ki obsega (ukrepanje
policije je odvisno od posameznega primera):
• zbiranje obvestil in zavarovanje
digitalnih dokazov (preiskava
elektronske naprave, pridobivanje podatkov od ponudnikov
internetnih storitev in aplikacij);
• zavarovanje elektronskih podatkov (sledi), ki so bili uporabljeni
za storitev kaznivega dejanja
(npr. v primerih, kadar gre za storjeno dejanje s pomočjo mobilne
aplikacije WhatsApp, Snapchat
ipd., se od žrtve/uporabnika/
uporabnice pridobi elektronska
naprava – osebni računalnik, prenosni telefon. V primeru, če gre
za mladoletne osebe, se zaseg
predmetov opravi s privolitvijo
staršev/skrbnikov);
• mednarodno sodelovanje z
organi pregona v drugih državah
(neposredno sodelovanje in
izmenjava informacij, podatkov
in dokazov) in sodelovanje z
drugimi institucijami in družbami
v Sloveniji in tujini;
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• zaščito oškodovanke (možnost
izreka ukrepa prepovedi približevanja določeni osebi, kraju ali
območju, 60. člen ZNPPol);
• zaščito mladoletne žrtve (vključitev CSD, ki nudi nadaljnjo
oskrbo in ustrezno psihološko in
drugo potrebno obravnavo ter
tudi ustrezno integracijo v varno
življenjsko okolje);
• izvajanje identifikacijskih postopkov (angl. victim identification
process), identifikacijo oseb, ki
so na posnetkih (oškodovanka
in storilec), ter kraja kaznivega
dejanja;
• izvajanje hišnih in osebnih

preiskav pri osumljencu in zaseg
elektronskih naprav, s katerimi
je bilo storjeno kaznivo dejanje,
morebitno opravljanje ogleda
kraja kaznivega dejanja ipd.;
• omejitev gibanja (prijetje) osumljenca in policijsko pridržanje
do največ 48 ur;
• policijsko zaslišanje osumljenca;
• vložitev kazenske ovadbe ob
utemeljitvi suma storitve kaznivega dejanja;
• v hujših primerih tudi privedbo
osumljenca pred preiskovalnega
sodnika/sodnico, ki odloča o nadaljnjem postopku in lahko zoper
njega odredi pripor.

%
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PREISKOVANJE SPLETNEGA
NASILJA

Spletno nasilje nad
mladoletnimi osebami

Kazniva dejanja, storjena prek
spleta, ki se preganjajo po uradni
dolžnosti ali na predlog oškodovanke, so razpršena v posameznih
členih Kazenskega zakonika
(KZ-1). Širše gledano, je spletno
nasilje nad ženskami in dekleti
lahko zajeto v več kaznivih dejanjih, ki so:

Poznamo več oblik spletnega
nasilja nad otroki in mladostniki:
seksting, nadlegovanje in izsiljevanje s spornimi posnetki, spletno
navezovanje stikov za spolne
namene »grooming«, posnetki
spolnih zlorab otrok ipd.

• zalezovanje (134. a člen KZ-1),
• neupravičeno slikovno snemanje (138. člen KZ-1),
• zloraba osebnih podatkov
(143. člen KZ-1), kot je npr. kraja
identitete ali objava posnetka
ali sporočila druge osebe s
seksualno vsebino brez njene
privolitve,
• spolni napad na osebo, mlajšo
od petnajst let (173. člen KZ-1),
• pridobivanje oseb, mlajših od
petnajst let, za spolne namene
(173. a člen KZ-1),

Pri navedenih kaznivih dejanjih je
pomembno, da ukrepamo takoj,
da identificiramo žrtev zlorabe in
ji zagotovimo ustrezno zaščito in
pomoč ter da identificiramo in uvedemo postopek zoper storilca.
a) Spolna zloraba otrok
prek spleta
Na področju spolne zlorabe otrok
evidentiramo kazniva dejanja
predvsem skozi tri kazniva dejanja
iz 19. poglavja KZ-1 zoper spolno
nedotakljivost, in sicer:
• spolni napad na osebo, mlajšo od
15 let (4. odstavek 173. člena),

• prikazovanje, izdelava, posest in
posredovanje pornografskega
gradiva (176. člen KZ-1),

• pridobivanje oseb, mlajših od
15 let, za spolne namene (173. a
člen), ter

• izsiljevanje (213. člen KZ-1) itd.

• prikazovanje, izdelava, posest in
posredovanje pornografskega
gradiva (176. člen).
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Če gre pri teh dejanjih še za t. i.
izsiljevanje za spolne namene (npr.
izsiljevanje z intimnimi posnetki za
finančno korist ali drugo premoženjsko korist), potem se ta dejanja
dodatno evidentira še v okviru
kaznivega dejanja izsiljevanja (213.
člen) iz 23. poglavja KZ-1 zoper
premoženje.
Pri spletnem nasilju ne obstaja tipičen storilec z vnaprej določenimi
lastnostmi. Storilci spolnih zlorab
otrok s pomočjo spleta so običajno žrtvi neznane odrasle osebe, ki
prihajajo iz različnih poklicnih sfer
in družbenih statusov.
b) Nasilje nad vrstniki
(medvrstniško nasilje)
prek spleta
Med specifične pojave, povezane
z mladoletnimi osebami, sodi tudi
medvrstniško nasilje na spletu.
Nasilje vrstnikov/vrstnic prek
spleta je ena od oblik medvrstniškega nasilja.
Najpogostejše pojavne oblike
nasilja med vrstniki so psihično in
fizično nasilje (skupine) nad posameznikom (v resničnem svetu),
pri čemer se uporabljajo različne
oblike, npr. omejevanje gibanja v
okolici šole in kot dodaten pritisk
(lahko) tudi omejevanje komunika36

cije na spletu z objavami neprimernih vsebin na družbenih omrežjih in
v spletnih klepetalnicah. Praviloma
nasilje prek socialnih omrežij/
klepetalnic izvajajo kot dodaten
pritisk, kjer v prvi fazi prihaja do
izključevanja posameznika/posameznice in dodajanja določenih
(negativnih) predznakov, v drugi
fazi pa do groženj. Seveda se ob
tem lahko pojavljajo tudi neposredni fizični napadi, pretepi, izsiljevanja ipd.
Medvrstniško nasilje (v resničnem
svetu) se lahko pojavi povsod, pogosto se pojavlja v okolici osnovnih
in srednjih šol ter infrastrukturah
javnega prometa med prihodom
na šolsko območje ali odhodu
iz šole, torej tam, kjer med seboj
pridejo v neposredni stik drug z
drugim. Pri nasilju prek spleta pa
vrstniki/vrstnice praviloma uporabljajo različna družbena omrežja in
klepetalnice, pri čemer lahko aktivnosti izvajajo kjerkoli in kadarkoli
(praviloma pa aktivnosti izvajajo od
doma).
Medvrstniško nasilje prek spleta
tako lahko zavzema mnoge oblike:
• (spletno) zalezovanje (angl.
[cyber] stalking): stalno opazovanje, spremljanje in nadziranje
žrtev prek interneta, digitalne
tehnologije;

• prevzem spletnega profila (angl.
frapping): zavzetje profila v
družbenem omrežju s prijavo ter
nato z objavljanjem neprimernih
vsebin v žrtvinem imenu;
• lažni profili (angl. fake profiles):
izdelava lažnega spletnega
računa (npr. e-mail) z namenom
škodovati drugi osebi;
• »veselo klofutanje« (angl. happy
slapping): običajno fizični napad
na žrtve iz zasede, ostali člani
napadalcev pa iz zasede posnamejo napad in video objavijo na
spletu (»za zabavo«);
• izigravanje (angl. trolling):
izzivanje otroka na spletu, da se
odzove neprimerno, z jezo ali
besom;
• ustvarjanje lažnega profila (angl.
catfishing): kraja otrokove spletne identitete (običajno fotografije) z vnovičnim ustvarjanjem
profila v nekem družbenem
omrežju za zavajajoče namene;
• podžiganje, obrekovanje,
očrnitev (angl. flaming): žalitve,
razširjanje lažnih novic;

Zaznava takega nasilja je lahko
precej težavna, tudi zaradi njegovih
različnih pojavnih oblik.
Splet je kot območje brez nadzora
in je posebna kategorija, kjer se
storilci lahko skrijejo za anonimnostjo, psevdonimni, prevzamejo
lažno identiteto. Najpogosteje prihaja do zlorab fotografij, pisanj,
posnetkov, identitete, ustvarjanja
lažnih »osebnih« profilov, storjenih
z namenom škodovati drugi osebi
ali skupini.
V primerih, ko je bilo zaznano
neprimerno ravnanje na spletu
(neprimerna oz. sporna objava),
je o zadevi priporočljivo obvestiti
tudi policijo. V določenih primerih
bo policija ugotovila, da ne gre za
prekršek ali kaznivo dejanje, bo
pa v skladu s pooblastili obveščala
ustrezne strokovne službe, institucije in družbe (CSD, šole, zdravstvo,
tožilstvo, družbo Facebook ipd.) ter
izvedla druge ukrepe, ki so pomembni pri zaznavanju in preprečevanju različnih oblik spletnega
nasilja.

• ustanavljanje sovražnih spletnih
strani (ang. hate-pages, hate-profiles): oblikovanje spletnih
strani/spletnih profilov s ponižujočim materialom za žrtev ipd.
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Če so žrtve mladoletniki

Če so žrtve odrasli

V primerih, ko so žrtve mladoletne
osebe, gre predvsem za naslednja
kazniva dejanja:

V primerih, ko so žrtve polnoletne osebe, gre predvsem za
naslednja kazniva dejanja:

• prikazovanje, izdelava, posest in
posredovanje pornografskega
gradiva (176. člen KZ-1),
• spolni napad na osebo, mlajšo
od petnajst let (173. člen KZ-1),
• pridobivanje oseb, mlajših od
petnajst let, za spolne namene
(173. a člen KZ-1),
• izsiljevanje (213. člen KZ-1),
• v kombinaciji s kaznivim dejanjem izsiljevanja (213. člen KZ-1)
lahko v skrajnih primerih pride
tudi do napeljevanja k samomoru in pomoči pri samomoru (120.
člen KZ-1).
Za kazniva dejanja (z znaki nasilja) na škodo mladoletnih oseb
je predviden pregon po uradni
dolžnosti (15. a člen KZ-1).
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• zalezovanje (134. a člen
KZ-1),
• neupravičeno slikovno snemanje (138. člen KZ-1),
• zloraba osebnih podatkov
(6. odstavek 143. člena KZ-1),
• izsiljevanje (213. člen KZ-1).
Preiskava večine teh kaznivih
dejanj se začne na predlog
oškodovanke oz. njenega
zakonitega zastopnika.

SEZNANITEV OŠKODOVANKE
Z INFORMACIJAMI, KI SO
POMEMBNE ZA NJENO
ZAŠČITO IN NADALJNJI
POSTOPEK
Oškodovanko, ki je žrtev spletnega nasilja, v predkazenskem
postopku seznanimo z naslednjimi informacijami:
• Shranite dokaze in jih NE IZBRIŠITE (dokazi so lahko fotografije, video posnetki, komentarji,
e-pošta ipd.). Na dokaze napišite
datum, čas objave in po potrebi
ime oz. psevdonim (vzdevki ter
skrivna in umetniška imena) avtorja in morebiten spletni naslov
URL, kjer se posnetek ali pogovor nahaja.
• Dokazno gradivo lahko shranite
na več načinov:
-- naredite in shranite posnetek
zaslona (Print Screen – shranite in nato natisnite ali shranite
spletne vsebine, npr. Shrani
kot/Save as),
-- naredite posnetek z mobitelom, fotoaparatom,
-- spletne vsebine shranite s pomočjo spletnih storitev (arhiviranje, izvoz zgodovine uporabe) oz. jih natisnite (datum in
čas objave, URL-naslov),

-- pri e-pošti je poleg vsebine za
potrebe nadaljnje identifikacije pomembno tudi zaglavje
elektronskih sporočil, iz katerih je razviden IP-naslov (View
header in nato natisni).
• Shranite tudi ostale povezave,
kamor je bil posnetek ali pogovor
razširjen oz. posredovan (tudi
zaradi morebitnih ostalih udeležencev/udeleženk kaznivega
dejanja).
• Shranite čim več podatkov o
domnevnem storilcu v času komunikacije (npr. facebook profil,
ime oz. vzdevek, ki ga uporablja,
imena profilov na drugih računih,
kjer je prisoten, ipd.).
• Po ustreznem zavarovanju
elektronskih podatkov lahko od
ponudnika storitev zahtevate
umik oz. odstranitev posnetka
ali komunikacije s spleta (treba
je najti vse spletne vire, kjer se
posnetek nahaja, npr. na socialnih omrežjih, kot so Facebook,
Youtube, Twitter, Instagram …).
Ponudniku storitev sporočite,
da je na njihovi platformi na
posnetku (mladoletna) oseba,
ki ga ni sama objavila, prav tako
ta oseba ni soglašala z objavo
spornega posnetka ali pogovora.
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• Za pomoč pri odstranitvi
spornega posnetka ali pogovora
se lahko obrnete tudi na Točko
za prijavo sovražnega govora
in posnetkov spolnih zlorab
otrok na internetu Spletno
oko, Točko osveščanja o varni
rabi interneta – Safe.si, Varni
na internetu ali SI‑CERT,
kjer vam bodo pomagali z
nasveti odstranjevanja spornih
posnetkov ali pogovorov.
• Vedno prekinite komunikacijo, kadar pride do izsiljevanja,
groženj, in izsiljevalcu ne odgovarjate.
• Prijavite na policijo (s seboj prinesete čim več zbranih informacij in dokazov).
• Informacije glede zaščite pred
nadaljnjimi zlorabami najdete na
spletnih povezavah:
www.policija.si,
www.varninainternetu.si,
www.safe.si,
www.spletno-oko.si,
www.cert.si ipd.
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Policisti, ki v predkazenskem postopku najpogosteje prvi pridejo
v neposredni stik z oškodovanko,
izdelajo in izvajajo individualno
oceno ogroženosti, na podlagi
katere se ugotavlja, koliko je žrtev
izpostavljena sekundarni in vnovični viktimizaciji, ustrahovanju in
maščevanju.
Podrobnosti so določene v 143.
členu Zakona o kazenskem postopku ZKP-N.
Individualno oceno bo kasneje po potrebi nadgrajevalo
pristojno Okrožno državno
tožilstvo. Individualna ocena
ogroženosti se bo preverila
prek posebnega obrazca, ki ga
bo policist izpolnil vsakokrat,
ko bo ocenil, da pri oškodovanki obstaja stopnja njene
ogroženosti. Namen ocene pa
je ugotoviti, v kolikšni meri bi
oškodovanki koristili ukrepi, kot
so avdio-vizualno snemanje,
zaslišanje s strani istih oseb oz.
oseb istega spola, zaslišanje s
pomočjo strokovnjaka, zaslišanje v posebej prilagojenih
prostorih idr.

VLOGA OKROŽNEGA
DRŽAVNEGA TOŽILSTVA
Po vseh zbranih informacijah
policija o ugotovitvah pisno obvesti
pristojno okrožno državno tožilstvo
in mu predloži zbrane informacije.
Po pregledu zbrane dokumentacije državni tožilec/tožilka:
• odloči o morebitni dopolnitvi
poročila oz. kazenske ovadbe,
• predlaga lahko zavarovanje posameznih dokazov,
• predlaga lahko, da policija opravi
avdio in video sneman razgovor
z oškodovanko, ki naj poda čim
več podatkov glede kritičnega
dogajanja.
Na razgovoru je oškodovanko
treba vprašati o vseh podrobnostih
dejanja, npr. ali je komu povedala o
dejanju, ali si je morebitne posnetke shranila, ali jih je komu pokazala … Pridobiti je treba tudi podatke
o teh pričah.
Bistveno je navodilo oškodovanki,
da ne briše posameznih sporočil ali
posnetkov, temveč naj jih shrani
na zgoraj naveden način oziroma
naj mobilni telefon izroči policistu,
da podatke na njem zavaruje.

Če je prišlo do srečanja s storilcem, naj se oškodovanko z namenom čim boljše identifikacije
storilca vpraša tudi o morebitnih
čutnih zaznavah, npr. posebnem
vonju v avtomobilu, zaznavanju
določenih barv ipd.
Pomembno je, da razgovor z
oškodovanko opravlja vedno ista
oseba, da se prepreči morebitna
vnovična viktimizacija oškodovanke. To je še posebej pomembno,
če je oškodovanka mladoletna
oseba.
Državni tožilec/tožilka lahko sodišču predlaga opravo posameznega preiskovalnega dejanja, za katero je smotrno, da ga preiskovalni
sodnik/sodnica opravi, še predno
se uvede preiskava in če je to
potrebno, da se državno tožilstvo
odloči za morebitno nadaljevanje
postopka.
Državni tožilec/tožilka lahko
predlaga opravo preiskave zoper
določeno osebo, če je podan utemeljen sum, da je ta oseba storila
kaznivo dejanje.
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V zahtevi za preiskavo navede:
• opis dejanja, iz katerega izhajajo
znaki kaznivega dejanja,
• zakonsko označbo,
• okoliščine, iz katerih izhaja
utemeljenost suma,
• zbrane dokaze.
Državni tožilec/tožilka preiskovalnemu sodniku/sodnici predlaga,
da se opravijo točno določena
preiskovalna dejanja. Predlaga
lahko tudi, katere okoliščine naj
se raziščejo, zoper osumljenca
lahko predlaga pripor oz. kakšen
drug ukrep za zaščito žrtve. Sodišču lahko predlaga tudi, da se
zaslišanje oškodovanke opravi v t.
i. prijazni sobi, zlasti če gre za mladoletno oškodovanko. Predlaga
lahko, da obdolženec ni prisoten
pri zaslišanju ter da zaslišanje
mladoletne oškodovanke opravi
določen strokovnjak/strokovnjakinja in ne sodnik/sodnica.
Državni tožilec/tožilka lahko ob
določenih pogojih zoper obdolženca pri pristojnem sodišču vloži
neposredno obtožnico, in sicer:
• če oceni, da je za to zbranih dovolj dokazov,
• v primeru, da je za kaznivo dejanje določena kazen zapora do
osem let,
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• v drugih primerih, kjer je predpisana kazen višja, pa po pridobljenem
soglasju preiskovalnega sodnika/
sodnice.
Če ni podan utemeljen sum, da je
bilo storjeno kaznivo dejanje, ali so
podane druge okoliščine, ki izključujejo pregon, ali je pregon zastaran,
potem državno tožilstvo odloči o
zavrženju kazenske ovadbe.
Za potrebe dela državnega tožilstva ni
potrebna pravilna opredelitev kaznivega dejanja s strani policije, državni
tožilec/tožilka bo glede na podatke v
ustni ali pisni kazenski ovadbi sam/a
presodil/a, za katero kaznivo dejanje gre, zato pa je potreben oškodovankin čim bolj natančen opis
dogajanja.
Oškodovanka ima pravico do seznanitve s potekom postopka tako v
fazi, ko ta poteka na policiji, kot tudi
kasneje na državnem tožilstvu in
sodišču. Prav tako ima pravico, da
jo spremlja zaupna oseba, mladoletna oškodovanka pa ima pravico
tudi do pooblaščenca, ki ji ga dodeli
sodišče po uradni dolžnosti.
Državni tožilec/tožilka lahko tudi med
glavno obravnavo predlaga zaslišanje
oškodovanke v prijazni sobi, prek
video konference ali brez prisotnosti
obdolženca.

VLOGA SODIŠČA
SODNA PREISKAVA
• V kazenskem postopku, ki teče
zaradi kaznivih dejanj zoper
spolno nedotakljivost, mora imeti
mladoletna oškodovanka ves čas
od uvedbe kazenskega postopka
dalje pooblaščenca/pooblaščenko, ki skrbi za njene pravice,
še posebej v zvezi z zaščito njene
integritete med zaslišanjem
in uveljavljanjem premoženjskopravnega zahtevka. Mladoletna oškodovanka, žrtev kaznivih
dejanj zoper spolno nedotakljivost, mora imeti pooblaščenca
tudi, kadar je zaslišan v predkazenskem postopku. Mladoletni
oškodovanki, ki pooblaščenca/
pooblaščenke še nima, ga po
uradni dolžnosti med odvetniki
dodeli sodišče.
• V predkazenskem in kazenskem
postopku je lahko ob mladoletni
in polnoletni oškodovanki, ki
je žrtev spletnega nasilja, zaupna oseba, ki si jo oškodovanka
izbere sama, razen če bi bilo to
v nasprotju z interesi uspešne
izvedbe predkazenskega ali
kazenskega postopka ali koristmi
oškodovanke.

• Organ, ki vodi predkazenski in
kazenski postopek, oškodovanki
omogoči, da ne pride do neželenega stika z obdolžencem, razen
če je stik nujno potreben zaradi
uspešne izvedbe predkazenskega ali kazenskega postopka.
• Oškodovanko je mogoče zaslišati na koncu preiskave, ko je
dejansko stanje bolj razčiščeno,
vse z namenom čim manjšega
obremenjevanja oškodovanke
zaradi zaslišanja.
• Pri zaslišanju oškodovanke, mlajše od 15 let, v primeru kaznivih
dejanj zoper spolno nedotakljivost obdolženec ne sme biti
navzoč, v vseh drugih primerih
pa je tudi zaradi zagotovitve obdolženčeve pravice do zaslišanja
obremenilne priče obdolženec
vsaj enkrat v postopku lahko oz.
mora biti navzoč na zaslišanju
(razen če se tej pravici odpove).
• Priporočljiva je uporaba dobre
prakse preiskovalnega oddelka
Okrožnega sodišča v Ljubljani,
ki zaslišanja oškodovank takšnih
kaznivih dejanj izvaja z uporabo
video konference oz. t. i. varne
oz. zaupne sobe. Soba je opre43

mljena v prijetnem in domačnem
slogu, tudi z igračami. Na zaslišanju v takšni sobi je prisoten le
sodnik/sodnica ali pa izvedenec/
izvedenka, ostali udeleženci
postopka se nahajajo v sosednji
sobi, pri čemer dogajanje v varni
sobi spremljajo prek TV zaslona in slušalk, ki jim zagotavljajo
optimalno slišnost in postavljanje
vprašanj. Takšno zaslišanje se
tudi avdio in video posname.
• Pri zaslišanju (mladoletnih)
oškodovank je treba zagotoviti
ustrezno procesno vodstvo, torej
da se pri zaslišanju zagovornikom/zagovornicam obdolženca
onemogoči postavljanje žaljivih,
nedostojnih vprašanj, ki naj jih
zastavijo drugače. Opozoriti je
treba na vlogo pooblaščencev/
pooblaščenk, ki jo imajo pri
zaslišanju.
GLAVNA OBRAVNAVA
• Praviloma je tajna.
• Če je bila oškodovanka že zaslišana ob obdolženčevi prisotnosti, njena navzočnost in zaslišanje
na glavni obravnavi nista potrebna. V primeru, da oškodovanka
še ni bila zaslišana ob obdolženčevi prisotnosti, je mogoče
uporabiti enake možnosti kot v
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preiskavi, torej varno sobo itn., pri
čemer je pomembno zagotavljati
ustrezno procesno vodstvo.
• Pri oškodovanki, mlajši od 15 let,
ki je bila žrtev kaznivega dejanja
zoper spolno nedotakljivost,
zaslišanje na glavni obravnavi
ni dopustno. V drugih primerih
je ob upoštevanju obdolženčeve pravice do neposrednega
zaslišanja oškodovanke smiselno
uporabiti možnosti, ki se lahko
uporabijo v preiskavi (uporaba
video konference, varne oz. zaupne sobe).
SODBA
Sodišče ob zaključku glavne obravnave odloči o tem, ali je obdolženec storil očitano kaznivo dejanje,
ali je zanj kazensko odgovoren in o
kazenski sankciji ter drugih ukrepih.

PRAVNA OPREDELITEV
KAZNIVIH DEJANJ, POVEZANIH
S SPLETNIM NASILJEM
Zalezovanje po 134. a členu
KZ-1

Neupravičeno slikovno
snemanje po 138. členu KZ-1

Kaznivo dejanje zalezovanja
je lahko izvršeno prek spleta
oz. spletnih strani na socialnih
omrežjih. Storilec poskuša s
ponavljajočim se opazovanjem,
zasledovanjem ali vsiljivim prizadevanjem vzpostavitve neposrednega stika povzročiti prestrašenost ali ogroženost. Če je žrtev
mladoletna ali slabotna oseba,
gre za kvalificirano obliko kaznivega dejanja. Kaznivo dejanje se
preganja na predlog.

Kaznivo dejanje je storjeno,
če storilec žrtev neupravičeno
slikovno snema ali naredi slikovni
posnetek žrtve ali njenih prostorov
brez žrtvinega soglasja in s tem
občutno poseže v njeno zasebnost ali snemanje prenaša tretji
osebi ali ji tak posnetek prikazuje
(z uporabo tehnike za snemanje,
kot so prenosni telefoni, fotoaparati in kamere). Navedeno kaznivo
dejanje je najpogosteje izvršeno,
ko storilec posname žrtev, ki je
pomanjkljivo oblečena ali gola
(npr. pod tušem, na plaži, stranišču
ipd.), ter te posnetke zadrži zase ali
jih prenaša drugim.

Za spletno zalezovanje so lahko
značilni tudi enaki vzorci ravnanj,
kot za zalezovanje zunaj spleta
(v resničnem svetu, npr. nasilje v
družini), le s to razliko, da spletno
zalezovanje omogoča tehnologija. Lahko pa storilec z zalezovanjem na spletu (npr. s pomočjo
družbenih omrežij) pridobi
podatke, kje se oz. kje se bo žrtev
nahajala, in na ta način pride do
neprostovoljnega srečanja (zalezovanja) v živo.

Zloraba osebnih podatkov po 6.
odstavku 143. člena KZ-1
Kaznivo dejanje je storjeno, če
storilec javno objavi posnetke ali
sporočila druge osebe s seksualno
vsebino brez privolitve te osebe in
s tem huje prizadene njeno zasebnost. Pregon se začne na predlog.
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Kaznivo dejanje je lahko storjeno z
javno objavo posnetkov ali sporočil
s seksualno vsebino brez privolitve
žrtve, ne glede na to, da je storilec do spornih posnetkov lahko
prišel upravičeno (po naključju)
ali iz prejšnjega razmerja. Storilec
ima namen žrtev javno osramotiti
in ponižati, se ji maščevati, ker je
končala njun odnos. Vendar pa ni
nujno, da so storilci vedno partnerji
ali nekdanji partnerji in motiv ni
nujno maščevanje. Slike je mogoče
pridobiti tudi z vdorom v računalnik
žrtve, na njenih profilih (računih) na
socialnih omrežjih ipd. z namenom,
da bi ji povzročili škodo.

Pridobivanje oseb, mlajših od
15 let, za spolne namene »grooming« po 173. a členu KZ-1 in
spolni napad na osebo, mlajšo od
15 let, po 4. odstavku 173. člena
KZ-1
Slovenska zakonodaja obravnava
spletno pridobivanje za spolne
namene, t. i. »grooming«, v 173.
a členu KZ-1 in določa kaznivost
za tistega, ki osebo, mlajšo od
15 let, prek digitalnih tehnologij
nagovarja za srečanje z namenom, da bi z njo spolno občeval
ali storil kakšno drugo spolno
dejanje ali zaradi izdelave mate-
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riala s seksualno vsebino. Da je
spletni grooming obravnavan kot
kaznivo dejanje, morajo nagovarjanju slediti konkretna dejanja za
uresničitev srečanja.
Spletno nagovarjanje za spolne namene »grooming« je torej kaznivo,
če sta izpolnjena dva pogoja:
• žrtev je mlajša od 15 let (oseba, ki
je starejša od 15 let, lahko sama
pristane na spolnost, zato grooming z osebami, ki so starejše
od 15 let, ne more biti kaznivo
dejanje),
• nagovarjanju morajo slediti
konkretna dejanja, ki bi lahko
omogočila srečanje.
Določba 173. a člena določa, da gre
dejansko za srečanje v živo med
storilcem in žrtvijo oz. konkretizacijo k srečanju (npr. dogovor
o določitvi časa in kraja srečanja,
razpoznavni znaki za njuno srečanje ipd.). Če med novačenjem oz.
pridobivanjem osebe, mlajše od
15 let, storilec doseže, da nastanejo sporni posnetki, potem bo
prišlo do samostojnega kaznivega
dejanja po 176. členu KZ-1, v okviru
katerega bo zajeto tudi predhodno dejanje/ravnanje storilca. Če
je prišlo npr. med srečanjem do
neposrednega spolnega stika med

storilcem in žrtvijo, mlajšo od 15
let, bo to dejanje opredeljeno kot
hujše kaznivo dejanje spolni napad
na osebo, mlajšo od 15 let, po 173.
členu KZ-1, ki vključuje tudi predhodno ravnanje storilca. Dejanje
ni protipravno, če je bilo storjeno
z osebo primerljive starosti in če
ustreza stopnji njene duševne in
telesne zrelosti.
V primeru, ko ni bi bila uporabljena informacijsko-komunikacijska
tehnologija med storilcem in žrtvijo
in storilec prizadene spolno nedotakljivost mladoletne žrtve (mlajše
od 15 let), gre lahko tudi za kaznivo
dejanje po 4. odstavku 173. člena
KZ-1.
Prikazovanje, izdelava, posest in
posredovanje pornografskega
gradiva po 176. členu KZ-1
Posnetki spolnih zlorab otrok so
vsakršna oblika upodobitev spolne
zlorabe mladoletnih oseb. To so
lahko slikovni in video posnetki,
lahko pa so tudi v besedilni, zvočni
ali kakšni drugi obliki. Za vsakim
posnetkom je torej prisotna spolna
zloraba otroka.
Kaznivost gradiva, ki vključuje spolno izkoriščene mladoletne osebe,
obravnavata 2. in 3. odstavek 176.
člena Kazenskega zakonika:

(2) Kdor s silo, grožnjo, preslepitvijo, prekoračitvijo ali zlorabo
pooblastil, novačenjem, nagovarjanjem ali zaradi izkoriščanja
navede, pridobi ali spodbudi
mladoletno osebo za izdelavo slik,
avdiovizualnih ali drugih predmetov pornografske ali drugačne
seksualne vsebine, za sodelovanje
v pornografski ali drugačni seksualni predstavi ali kdor taki predstavi
vedoma prisostvuje, se kaznuje z
zaporom od šestih mesecev do
osmih let.
(3) Enako kot v prejšnjem odstavku
se kaznuje, kdor zase ali za drugega
pridobiva, proizvede, razširi, proda,
uvozi, izvozi ali drugače ponudi
pornografsko ali drugačno seksualno gradivo, ki vključuje mladoletne osebe ali njihove realistične
podobe, ali kdor poseduje tako
gradivo ali pridobi dostop do takega gradiva s pomočjo informacijskih ali komunikacijskih tehnologij
ali razkriva identiteto mladoletne
osebe v takem gradivu.
Storilec je lahko odrasla ali mladoletna oseba starosti med 14 in
18 let, ki:
• izdeluje posnetke zlorab otrok
ali/in
• poseduje posnetke zlorab otrok
ali/in
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• posreduje posnetke zlorab otrok
drugim ali/in
• namerno dostopa do posnetkov
zlorab otrok.

Izsiljevanje po 2. odstavku
213. člena KZ-1
Storilec z namenom, da bi sebi ali
komu drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist, žrtvi
zagrozi, da bo o njej ali njenih
bližnjih odkril kaj, kar bi škodovalo
njihovi časti ali dobremu imenu,

in jo s tem prisili, da v škodo svojega ali tujega premoženja kaj stori
ali opusti. Tovrstno kaznivo dejanje
je najpogosteje storjeno na način,
da storilec prek socialnih omrežij
vzpostavi komunikacijo z žrtvijo
in jo povabi na zaseben klepet.
Storilec nato prepriča žrtev, da se
sleče, mu pošlje gole fotografije ali
se pred kamero samozadovoljuje.
Pri tem storilec žrtev posname in jo
izsiljuje, da bo, če ne plača določenega zneska, posnetek objavil
na spletu oz. ga posredoval njenim
sorodnikom, prijateljem …
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SEZNAM PRIPOROČENIH
(NEVLADNIH) ORGANIZACIJ
ZA POMOČ OŠKODOVANKAM,
KI SO ŽRTVE SPLETNEGA
NASILJA
Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja
(http://www.drustvo-sos.si/)
Društvo za nenasilno komunikacijo
(https://www.drustvo-dnk.si/)
Društvo Ženska svetovalnica
(http://www.drustvo-zenska-svetovalnica.si/)
Ključ - center za boj proti trgovini z ljudmi
(http://www.drustvo-kljuc.si/)
Društvo za pomoč žrtvam kaznivih dejanj - Beli obroč Slovenije
(http://www.beliobroc.si/)
Združenje za MOČ
(http://spolna-zloraba.si/)
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Ta publikacija je bila izdana s finančno podporo Programa za pravice,
enakost in državljanstvo 2014-2020 Evropske unije. Za vsebino
publikacije odgovarja izključno izdajateljica Fakulteta za družbene vede,
Univerza v Ljubljani in kot taka ne more biti v nobenem primeru vzeta
kot odraz pogledov Evropske komisije.
Izdajatelj: Odklikni! Ustavimo spletno nasilje na ženskami in
dekleti, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za
družboslovno informatiko, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

Brezplačna publikacija
Publikacija je dostopna na:
https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nov-projekt-51/

Priročnik je izdan pod licenco »Priznanje avtorstva-NekomercialnoDeljenje pod enakimi pogoji 4.0 Mednarodna (CC BY-NC-SA 4.0).
Celotna licenca je dostopna na: https://creativecommons.org/licenses/
by-nc-sa/4.0/legalcode
Dovoljeno vam je:
• Deljenje — kopiranje in razširjanje vsebin v kakršnemkoli mediju in obliki
• Predelovanje — remixanje, urejanje, predelava in vključevanje vsebine v
lastna dela
Pod sledečimi pogoji:
• Priznanje avtorstva — Primerno morate navesti avtorja, povezavo do
licence in označiti spremembe, če so kakšne nastale. To lahko storite na
kakršenkoli razumen način, vendar ne na način, ki bi namigoval na to, da
dajalec licence podpira vas ali vašo uporabo dela.
• Nekomercialno — Te vsebine ne smete uporabiti v komercialne namene.
• Deljenje pod enakimi pogoji — Če vsebino uredite, predelate
(remixate) ali gradite na njej, morate svojo različico razširjati pod isto
licenco kot izvirnik.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti (MDDSZ) je za projekt Odklikni!
(CyberVAW) – spletno nasilje in nadlegovanje
žensk in deklet pridobilo sredstva Evropske unije
v okviru Programa za pravice, enakost in državljanstvo 2014–2020. Namen projekta je nasloviti
spletno nasilje in nadlegovanje kot obliki nasilja
nad ženskami, ki sta odraz neenakih razmerij moči
med ženskami in moškimi, ter nadgraditi obstoječe
nacionalne dejavnosti za preprečevanje spletnega
nasilja in nadlegovanja z vključitvijo vidika spola.
V projektu poleg nosilca MDDSZ sodelujejo tudi
partnerji projekta: Fakulteta za družbene vede
Univerze v Ljubljani, Ministrstvo za notranje zadeve
– Policija in Ministrstvo za pravosodje – Center za
izobraževanje v pravosodju.
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