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Οι οδηγίες στοιχειοθέτησης καταγγελίας
είναι προϊόν συνεργασίας των φορέων

Hidden-in-sight & Πανελλήνια Φιλοζωική Οµοσπονδία

Για να έχει αποτέλεσµα µια καταγγελία, πρέπει να είναι σωστά στοιχειοθετηµένη από την
αρχή ώστε να συγκεντρώνει τα απαραίτητα στοιχεία που θα επιτρέψουν στην αστυνοµία να
προχωρήσει σε έρευνα και σύλληψη του δράστη. Χωρίς αυτά τα στοιχεία, η αστυνοµία χάνει
το χρόνο της και οι καταγγέλοντες την αξιοπιστία τους.
Έχει µεγάλη σηµασία η αρχική καταγγελία να αποτυπώνει το µέγιστο. Εκεί βασίζεται η
τεκµηρίωση της υπόθεσης και αυτή θα καθορίσει το πιθανό αποτέλεσµα της αστυνοµικής
έρευνας

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ Η ΑΡΧΙΚΗ ΜΑΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΠΟΙΟΙ; Το ζώο – πως µπορούµε να ταυτοποιήσουµε το ζώο-θύµα;
Το άτοµο - Πως ξέρουµε ότι αυτός το έκανε;
1. Από που γνωρίζουµε το άτοµο / το ζώο
2. Πόσο καιρό τον/τους ξέρουµε;
3. Τι µας κάνει να πιστεύουµε ότι το συγκεκριµένο άτοµο εγκληµάτησε κατά του
συγκεκριµένου ζώου;
4. Μας είναι γνωστοί ο δράστης/το ζώο και µε διαφορετικά ονόµατα;
5. Γνωρίζουµε αν υπάρχουν στοιχεία ή φωτογραφίες του δράστη/του ζώου στο
διαδίκτυο;
6. Ξέρουµε που µένουν ο δράστης/το ζώο;
7. Πως το ξέρουµε;
8. Έχουµε φωτογραφίες ή βίντεο; το ζώο έχει µικροτσίπ;
Τα παραπάνω είναι σηµαντικά καθώς η ταυτοποίηση του δράστη ή/και του ζώου
αποδεικνύεται συχνά δύσκολη. Αν υπάρχουν εικόνες, είτε φωτογραφίες είτε βίντεο σε
µέσα κοινωνικής δικτύωσης, πρέπει να τυπωθούν/αποθηκευτούν και να
παρουσιαστούν µαζί µε την αρχική καταγγελία.

1

ΠΟΤΕ; Χρειάζεται ακριβές χρονοδιάγραµµα των γεγονότων
1.
2.
3.
4.

Πότε ξεκίνησε το έγκληµα;
Πότε εµείς ή ο µάρτυρας το αντιληφθήκαµε;
Τι κάναµε εµείς η ο µάρτυρας όταν το αντιληφθήκαµε;
Αν υπάρχουν κενά στα γεγονότα, ποιος είναι ο λόγος;

Είναι σηµαντικό να ξέρουµε τι συνέβη και πότε µε ακρίβεια, ώστε να µπορούµε να
αντικρούσουµε την άµυνα της αντίπαλης πλευράς στο δικαστήριο

ΠΟΥ; Ποιο είναι/τι είναι το σηµείο του εγκλήµατος;
1. Μπορούµε να φωτογραφίσουµε ή να βιντεοσκοπήσουµε το σηµείο;
2. Οι περισσότερες κάµερες καταγράφουν ώρα και ηµεροµηνία
3. Υπάρχει πρόσβαση σε GPS (Global Positioning System);Τα περισσότερα κινητά
νέας γενιάς έχουν ενσωµατωµένο GPS που ταυτοποιεί το ακριβές γεωγραφικό
στίγµα. Έχουµε καταγράψει το σηµείο του εγκλήµατος όπως το σηµειώνει το GPS;
4. Πήγε κτηνίατρος στο σηµείο του εγκλήµατος;
5. Υπάρχουν αποτελέσµατα νεκροψίας;
Έχει σηµασία να προσδιορίσουµε το σηµείο του εγκλήµατος. Μπορεί να είναι κτίριο
ή µέρος ενός χωραφιού (ας πούµε σε περίπτωση δηλητηρίασης). Αφού
ταυτοποιήσουµε το σηµείο του εγκλήµατος, πρέπει να δούµε τι στοιχεία/τεκµήρια
υπάρχουν µέσα σε αυτό ( π.χ. µπορεί να υπάρχει όπλο ή εργαλείο ή δηλητήριο).
Ιδανικά πρέπει το σηµείο να προστατευτεί/αποκλειστεί ώστε αστυνοµία και
κτηνίατρος να το εξετάσουν
Πρέπει να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα των αποδεικτικών στοιχείων, τα οποία πρέπει
να συλλέγονται µε γάντια ή χαρτί και να τοποθετούνται σε ειδική σακούλα που
σφραγίζεται
Προσπαθoύµε να σφραγίσουµε τη σακούλα για να αποτρέψουµε τυχόν αµφισβήτηση
των στοιχείων στο δικαστήριο. Αποθηκεύουµε τη σακούλα σε ασφαλές µέρος και
σηµειώνουµε ποιοι έχουν πρόσβαση σε αυτό. Αν είναι εφικτό, βιντεοσκοπούµε τον
εαυτό σας στο σηµείο και µιλάµε στο φακό εξηγώντας τι ακριβώς κάνουµε
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ΤΙ; Τι ακριβώς έγινε;
Έχει σηµασία να καταγράψουµε µε ακρίβεια αυτό που έγινε και πως το γνωρίζουµε.
Αυτό πρέπει να γίνει µε επαγγελµατισµό και χωρίς συναισθηµατισµούς. Ποιος
µάρτυρας είδε τι; Σε αυτό το σηµείο πρέπει να υπάρχουν τα πλήρη στοιχεία των
µαρτύρων, συµπεριλαµβανοµένων των ονοµάτων, διευθύνσεων, τηλέφωνα...και να
αν έχουν κάποια σχέση µε τον ύποπτο.

ΠΩΣ; Ποια ήταν η πρόθεση του δράστη;
1. Για πoιο λόγο, πιστεύουµε, το έκανε;
2. Τι, σε αυτό που συνέβη, µας κάνει να πιστεύουµε ότι ο δράστης το έκανε σκόπιµα;
Έχει σηµασία να εξηγήσουµε τους λόγους για τους οποίους το πιστεύουµε

ΓΙΑΤΙ; Γιατί το συγκεκριµένο άτοµο έκανε αυτό που έκανε;
1. Συνδέεται µε άλλου τύπου εγκλήµατα;
2. Το άτοµο εµπλέκεται µε ενδοοικογενειακή βια, ναρκωτικά ή άλλου τύπου
παρανοµίες;
3. Πως το ξέρουµε;
4. Τι άλλο ξέρουµε γι αυτόν; Να θυµόµαστε πάντα να εξηγούµε από που γνωρίζουµε
αυτά που γνωρίζουµε.
Αυτό έχει σηµασία για να βοηθήσει την αστυνοµία να δώσει προτεραιότητα στην
υπόθεση. Οι πιθανότητες να ασχοληθεί µε υποθέσεις κακοποίησης η θανάτωσης
ζώου είναι πολύ µεγαλύτερες αν ο δράστης εµπλέκεται και σε άλλου τύπου
εγκλήµατα
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