
Ωσ εκπρόςωποσ τθσ Πανελλαδικισ Φιλοηωικισ και Περιβαλλοντικισ Ομοςπονδίασ κα 

τοποκετθκϊ για το άρκρο 29 του που προςκζτει ςτο άρκρο 20 του νόμου 4039/2012 τθ 

παράγραφό 7 θ οποία και κα ορίηει επί λζξει: «Στισ περιπτώςεισ των εγκλθμάτων του 

παρόντοσ νόμου, ωσ πολιτικώσ ενάγων μπορεί να παρίςταται αυτοτελώσ και κάκε 

φιλοηωικό ςωματείο που δραςτθριοποιείται ςε τοπικό ι εκνικό επίπεδο, ανεξάρτθτα αν 

ζχει υποςτεί περιουςιακι ηθμία, προσ υποςτιριξθ τθσ κατθγορίασ και μόνο. Η ςχετικι 

διλωςθ μπορεί να γίνει τόςο κατά τθ προδικαςία όςο και ςτο ακροατιριο, ςφμφωνα με το 

άρκρο 84 του Κώδικα Ποινικισ Δικονομίασ» 

 

φμφωνα με το αρκρο 16 του ν. 4039/2012 απαγορεφεται ο βαςανιςμόσ, θ κακοποίθςθ, θ 

κακι και βάναυςθ μεταχείριςθ οποιουδιποτε είδουσ ηϊου, κακϊσ και οποιαδιποτε πράξθ 

βίασ κατ` αυτοφ, όπωσ ιδίωσ θ δθλθτθρίαςθ, το κρζμαςμα, ο πνιγμόσ, το κάψιμο, θ 

ςφνκλιψθ και ο ακρωτθριαςμόσ. Οι παραβάτεσ δε τιμωροφνται , όπωσ προβλζπει το αρ. 20 

παρ. 2 με ποινι φυλάκιςθσ τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ και χρθματικι ποινι από πζντε χιλιάδεσ 

(5.000) ζωσ δεκαπζντε χιλιάδεσ (15.000) ευρϊ 

τθ χϊρα μασ κακθμερινά κακοποιοφνται δεκάδεσ ηϊα, από αυτά τα περιςτατικά δε, για  

ελάχιςτα γίνονται καταγγελίεσ και οδθγοφνται ςτισ δικαςτικζσ αίκουςεσ. 

φμφωνα με ςτοιχεία τθσ ΕΛΑ το πρϊτο εξάμθνο του 2016 ςχθματίςκθκαν πάνω από 940 

δικογραφίεσ για κακοποίθςθ, βαςανιςμό και κανάτωςθ ηϊων και ςυνελιφκθςαν 156 

άτομα, το ίδιο χρονικό διάςτθμα οι υπθρεςίεσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ κλικθκαν να 

διαχειριςτοφν 1.060 καταγγελίεσ. θμειωτζον πωσ ζχει διαπιςτωκεί πωσ θ θ κακοποίθςθ 

ηϊων είναι προκάλαμοσ για τθν ενδοοικογενειακι βία και γενικά τα εγκλιματα κατά των 

ανκρϊπων. 

 Σα δε νοφμερα για τα προθγοφμενα χρόνια μαρτυροφν τθν αφξθςθ των κρουςμάτων και 

καταδεικνφουν πωσ θ βία ςτα ηϊα είναι κοινωνικι μάςτιγα. Και παρόλο που όπωσ εξεκεςα 

ανωτζρω τα νοφμερα αυτά δεν είναι ενδεικτικά του πραγματικοφ αρικμοφ των 

κακοποιιςεων κακόςον τα περιςςότερα εγκλιματα κατά των ηϊων ςυγακλφπτονται, δεν 

καταγγζλονται, ι ο δράςτθσ δεν εντοπίηεται.  

Μζχρι τϊρα το δικαίωμα παράςταςθσ πολιτικισ αγωγισ ςε δίκθ κακοποίθςθσ ι κανάτωςθσ 

ηϊου ζχει ο ιδιοκτιτθσ του ηϊου ωσ αμζςωσ ηθμιωκείσ, ωςτόςο τι γίνεται ςτισ περιπτϊςεισ 

που ο ίδιοσ ο ιδιοκτιτθσ του ηϊου το κακοποιεί? Όπωσ ζχει παρατθρθκεί ςε ζνα μεγάλο 

ποςοςτό τισ κακοποιιςεισ τισ κάνουν οι ιδιοκτιτεσ ηϊων και δθ τισ πακθτικζσ κακοποιιςεισ.  

Και ςτο ςθμείο αυτό κα ικελα να επιςθμάνω τθ διαφορά μεταξφ τθσ ενεργθτικισ από τθ 

πακθτικι κακοποίθςθ όπωσ τθν ζχει αναφζρει ο Αντιειςαγγελζασ του ΑΠ Ροφςςοσ 

Εμμανουιλ Παπαδάκθσ ςτθν εγκφκλιο 1/13 του 2013 όπου ενδεικτικά επιςθμαίνει ότι 

πακθτικι κακοποίθςθ κεωρείται θ μθ παροχι κατάλλθλου καταλφματοσ, θ ζλλειψθ νεροφ, 

φαγθτοφ και εν γζνει θ παραβίαςθ των κανόνων ευηωίασ του ηϊου. 

Οπότε παραμζνει αναπάντθτο τι γίνεται όταν ο ίδιοσ ο ιδιοκτιτθσ κακοποιεί το ηϊο του. 

Και επίςθσ  Σι γίνεται ςτισ περιπτϊςεισ που ζνα ηϊο χωρίσ ιδιοκτιτθ, ζνα αδζςποτο ηϊο 

κακοποιείται? Αυτό πρζπει να μείνει ανυπεράςπιςτο ςτο δικαςτιριο? 

Αυτό το κενό νόμου λοιπόν ζρχεται να καλφψει αυτι θ διάταξθ και να δϊςει με τον τρόπο 

αυτό το δικαίωμα παραςταςθσ πολιτικισ αγωγισ ςτα φιλοηωικά ςωματεία. Σο δικαίωμα να 



μποροφν να παρίςτανται τα ςωματεία για τθν υποςτιριξθ τθσ κατθγορίασ, για τθν 

υπεράςπιςθ του κακοποιθμζνου ηϊου. Για ζνα ηϊο που μζχρι τϊρα είναι τελείωσ 

ανυπεράςπιςτο και ζχει υποςτεί αδικαιολόγθτθ βία. 

Δζκτεσ όλων αυτϊν των καταγγελιϊν κακοποίθςθσ είναι κυρίωσ τα φιλοηωικά ςωματεία 

που προςπακοφν με ίδιεσ δυνάμεισ και εκ τον ενόντων να δϊςουν λφςθ και ςε τζτοια 

ηθτιματα και να παρζχουν προςταςία, φιλοξενία και ιατρικι φροντίδα άμεςα ςτα 

κακοποιθμζνα ηϊα.  

Η ΠΦΠΟ και όλθ φιλοηωικι κοινότθτα αποτελείται από ενεργά μζλθ των τοπικϊν 

κοινωνιϊν που δίνουν κακθμερινά ζναν μεγάλο αγϊνα για τθ προςταςία των ηϊων ςε 

δφςκολουσ καιροφσ που οι αρμόδιοι φορείσ δεν διακζτουν τουσ απαιτοφμενουσ πόρουσ. 

Για το λόγο αυτό και για τθ κάλυψθ ενόσ νομοκετικοφ κενοφ από αυτοφσ που κατεξοχιν 

γνωρίηουν το αντικείμενο και είναι ςε κακθμερινι επαφι με τα ηϊα κα πρζπει να ψθφιςκεί 

ςε δίκεσ κακοποίθςθσ ηϊων το δικαίωμα παραςταςθσ πολιτικισ αγωγισ των φιλοηωικϊν 

ςωματείων προσ υποςτιριξθ τθσ κατθγορίασ και μόνο. 

ε μία χωροχρονικι ςυγκυρία για τθ χϊρα μασ που δεν είναι εφκολο να διατεκοφν οι 

απαιτοφμενοι πόροι για τθ διαχείριςθ των ηϊων , που θ φιλοηωικι κοινότθτα ζχει κυρίωσ 

ςκφψει πάνω από το πρόβλθμα και ζχει αναλάβει με δικά τθσ μζςα τθ προςταςία των ηϊων 

και ςε μία χϊρα που προβάλλει το πολιτιςμό ωσ πρωταρχικι τθσ αξία δε μποροφμε να 

δεχόμαςτε τζτοια φαινόμενα κακοποιιςθσ ηϊων και ςυχνά ειδεχκοφσ.  

Πρζπει να δϊςει θ Πολιτεία το βιμα τθσ υπεράςπιςθσ των κακοποιθμζνων ηϊων ςτα 

δικαςτιρια και με τον τρόπο αυτό να περάςει ζνα μινυμα φιλοηωικισ ςυνείδθςθσ ςτο μζςο 

πολίτθ. 

Σο δικαίωμα παράςταςθσ πολιτικισ αγωγισ και θ ςυμμετοχι ςτθ ποινικι δίκθ του 

φιλοηωικοφ ςωματείου κα ςυμβάλλει ςτθν καλφτερθ απονομι τσθ δικαιοςφνθσ.  

Δε μπορώ να φανταςτώ ότι μπορεί να υπάρχει ζνασ μζςα ςε αυτι τθν αίκουςα, 

ανεξάρτθτα από πολιτικζσ πεποικιςεισ, που πιςτεφει ότι δεν κα ζπρεπε να δοκεί το 

δικαίωμα παραςταςθσ πολιτικισ αγωγισ ςε δικζσ κακοποίθςθσ των ηώων, δεςποηόμενων 

και αδζςποτων και με το τρόπο αυτό να ςτεριςει τθν υπεράςπιςθ ενόσ κακοποιθμζνου 

ηώου. 


