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Po uzoru na mnoge europske zemlje,  u Sloveniji se osniva Kuča

za djecu, čiji je primarni cilj cjelovit tretman djece koje su žrtve 

seksualnog zločina.



 forenzički intervju

 liječnički pregled    

 psihološki suport djetetu i obitelji 

Što manje intervjua sa djetetom.   



 nakon odluke suda 

 poziv da se u Kuči za djecu provede FI

 imenovanje vještaka – zaposlenik Kuče za djecu

 drugi stručnjak



Zakon predviđa mogućnost (prvih pet godina), da ispitivanje ili forenzički intervju može 

obaviti i drugi vještak koji nije zaposlen u kuči, sve dok se dovoljan broj stručnjaka ne 

osposobi za ispitivanje djeteta.

(moguće je imenovati i policajca koji več ispitiva djecu ili je prikupljao podatke od djece 

najmanje pet godina, uspješno završio strukovno osposobljavanje u ovom području i 

sukladno zakonu uspješno završio dodatnu obuku.)

Zakon o zaštiti djece u kaznenom postupku i njihov cjelovit 
tretman u kući za djecu



VIJEŠTAČENJE

PROMIS III, BASE CAN

Pravila za jamčenje prava na nepristran sud pri donošenju vještačenja

primjenjivat će se na izbor vještaka, a bit će posebno važna kada sud

odluči hoće li imenovati policijskog službenika za ad hoc vještaka zbog

ograničenog broja odgovarajuće kvalificirane osobe.



POSTUPAK

 pisani sudski nalog, 

 održavanje pripremnog sastanka (ovo nije sastanak tima)

 priprema za provedbu, 

 proučavanje dokumentacije, 

 sudjelovanje na pripremnom sastanku, 

 upoznavanje s pitanjima na koja treba dobiti odgovore



PRAVO NA BRANITELJA

Također optužen! 

Pravo na branitelja je ključno, jer se time uvelike osiguravaju prava obrane 

tijekom rasprave. 

To doprinosi jedinstvenosti procesnog čina, kao i smanjuje vjerojatnost  da će 

dijete ponovno biti ispitano. 



SAVJETNIK DJETETA

 poziv i dolazak / prijem djeteta, 

 informacije djetetu prije provedbe FI 

 podrška nakon izvođenja FI 



FORENZIČKI INTERVJU

 jasan, strukturiran intervju,

 na znanstveni certificirani način (protokol) dobivanja od djeteta

točnih i detaljnih informacija o događaju, koje je dijete doživjelo



IZVOĐENJE INTERVJUA

 20/30 minuta

 protokol (NICHD), SLO verzija 

 pravna pouka, pravna dobrota

 video snimanje 

 sva dodatna pitanja, putem sudca

 bilo koji dodatni FI, sa strane istog stručnjaka i samo u pojedinim     

dijelovima 



LIJEČNIČKI PREGLED 

I PSIHOLOŠKA PODRŠKA

liječnički pregled 

 procjena hitnosti 

 po mogućnosti prije toga proučavanje dokumentacije 

psihološka podrška

 6 meseci



KAKO DALJE?

 djeca svih KD

 djeca počinitelji KD

 FI u vrijeme prijave i policijske istrage 



Hvala na pažnji!


