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Pogrešane osebe
(kot družbeni in kriminalističniproblem)*
Darko Maver**

Vsako leto prijavijo občani v SR Sloveniji de
lavcem milice več sto pogrešanih oseb: otrok,
družinskih članov, sorodnikov, prijateljev, znan
cev ali sodelavcev. Čeprav točno število pogre
šanih ni znano,' je iz dobljenih podatkov ven
darle razvidno, da pojav tudi naši družbi ni tuj
in bi mu kazalo nameniti več pozornosti.

Nenadna izginitev občana iz okolja1 kjer živi
in dela, navadno ni posledica kaznivega dejanja1

je pa pogosto zunanji izraz in končni izid glob
ljih konfliktov in težav (tako v osebnosti pogre
šanega kot pri njegovih stikih z družbenim oko
ljem), ki jih še premalo poznamo in upoštevamo
pri morebitnem preprečevanju. Po drugi strani
pa posamezni kriminalističniprimeri opozarjajo,
da se za navidezno prostovoljnim odhodom z
doma lahko skriva hudo kaznivo dejanje.

Obravnavanje pogrešanih oseb je mejno pod
ročje med izrazito kriminalističnim, policijsko
socialnim in čisto socialnim delom, -pri čemer so
meje, prav zaradi nejasnosti primera na samem
začetku, težko določljive. Za prijavo o pogreša
nosti lahko stoji nesreča, samomor, želja po raz
rešitvi napetosti v človekovi duševnosti ali druž
benem okolju, duševna bolezen, lažna in zlona
merna prijava ali pa dobro načrtovano in pri
krito kaznivo dejanje. Prav nekateri hujši pri
meri umorov, ki so bolj po naključju kot po na
črtnem kriminalističnemdelu po izginitvi prišli
na dan, so v zadnjem času ponovno aktualizirali
vprašanje pogrešanih oseb in ga postavili bolj
v ospredje kot doslej.2

Prijave na postajah milice kažejo tudi na ne
moč in stisko svojcev, ki v nepričakovanem po
ložaju ob izginitvi iščejo pomoč prav pri formal
nih organih odkrivanja, čeprav ta vprašanja ne
sodijo vedno v neposredni krog njihove pristoj
nosti. Medtem ko v tujini pogrešane odrasle ose
be, za katere ne obstaja sum, da' so postale
žrtve kaznivega dejanja, običajno obravnavajo
zasebni detektivi ali različne dobrodelne orga-

* Pri raziskavi je sodeloval tudi Edo Posega, vodja
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1 Znano je le skupno število pogrešanih oseb, za
katerimi so bile izdane republiške depeše o iskanju,
v to pa ruiso vključene osebe, ki so j;ih iskali z lokal
nimi depešami postaje milrice,

2 Med njami je najbolj znan primer Trobec. Glej:
Žerjav, C.: s. 65-68.

16

nizacije,3 se pri nas s tovrstno problematiko
ukvarjajo skoraj izključno delavci organov za
notranje zadeve.
Domača in tuja strokovna literatura (tako kri

minalističnakot druga) le površno in bolj mimo
grede obravnava vprašanja pogrešanih oseb.
Pravih raziskav in obsežnejših del z interdiscipli
narnim pristopom nismo zasledili. Kaže, da se
pogrešanost odraslih oseb ne šteje kot poseben
družbeni problem.4 Več pozornosti je namenjeno
mladoletnim begavcem in pobegom iz vzgojno
poboljševalnih ter kazenskopoboljševalnih zavo
dov1 vendar tovrstne problematike ne gre ena
čiti s problemom odraslih pogrešanih oseb.

Glede na etiologijo in fenomenologijo pogre
šanosti bi za kriminalističnepotrebe lahko ločili

naslednje skupine pogrešanih oseb:

- izgubljene osebe (otroci, ostareli, duševno
bolni, kl so se izgubili in ne najdejo poti domov);

- mladoletni begavci (pobegi iz VPD ali od
doma);

- odrasle osebe na begu (storilci kaznivih de
janj, pobegi iz KPD, zaprtih psihiatričnih usta"
nov, iz vojske ipd.);

- prave pogrešane osebe.

V pričujoči razpravi se bomo omejili na ob
ravnavanje poslednje skupine, to je na tiste
osebe, ki so jih občani prijavili kot pogrešane.
Naš namen je z analizo praktičnih primerov in s
teoretičnimi posplošitvami prikazati problema
tiko pogrešanosti in na ta način pomagati tako
delavcem organov za notranje zadeve pri ukre
panju ob prijavi kot tudi socialnim. službam pri
preprečevanju. Pri tem smo izhajali iz analize
primerov pogrešanih oseb na območju UNZ
Ljubljana-mesto v letu 1981***

1. Pojem pogrešane osebe in pravne osnove
za iskanje

Pravo pojma pogrešane osebe ne opredeljuje
podrobneje. Zakon o kazenskem postopku govori
v 2. odst. 552 člena o »pogrešanih«, zakon o no-

3 Tako npr. Salvation Army v ZDA. Glej: Hep
worth in 'Featherstone, s. 174.

4 Prav tam, s. 171.
*** V letu 1981 je bilo prijavljenIih 79 pogrešanih.

Od teh so 4 osebe še vedno pogrešane. Izločali smo
osebe, .Ici so pobegnHe iz :psihiatričnIih ustanov (15),
o ostalih pa smo zbrali podrobnejše podatke. Razgo
vor \smo opravili z 22 osebami, o 20 pa smo zbrali
podatke na drug način (zaznamki, razgovor s svojci
ipd.J.
























