
Στο σχέδιο νόμου «μέτρα για την πρόληψη καί καταστολή 
τής ζωοκλοπής καί τής ζωοκτονίας».

Προς τή Βουλή τών Ελλήνων
1. Το Σχέδιο Νόμου «Μέτρα γιά την πρόληψη καί κα

ταστολή τής ζιοοκλοπής καί τής ζωοκτονίας» υπηρετεί υύ < 
άλληλένό'ετους σκοπούς : τήν αποτελεσματική καταστολή 
τής μάστιγας αυτής τής ελληνικής υπαίθρου καί την θεσμο
θέτηση ενός πλέγματος διατάξεων πού συμβάλλουν στην 
πρόληψη των εγκλημάτων αυτών.

Το πόσο αναγκαίος είναι ένας σύγχρονοί καί άπ τε'.ε- 
rαστικός Νόμος, πού να προστατεύει τον ά/ρότη >; '·. τ .ν 
κτ,'ν τρόφο άπο τί; ά'-τι κοινωνικές αυτές πράξεις, φ ίνεται 
άπό τήν έξαρση που παρουσιάζεται τά τελευταία χρόνια 
στήν διάπραξ* αυτών τόύν εγκλημάτων. ’Ιδιαίτερα μάλιστα, 
σέ ώρισμένες τεριοχέ; τής χώρας. Ή έξαρση αυτή έχει 
πολυπλόκαμες συνέπειες τόσο για τήν ιδιωτική όσο καί γιά 
τήν εθνική οικονομία, γιατί πτραλύει τήν ομαλή άνάπτυςη 
τής κτηνοτροφία; πού άποτελεί βασική πηγή βιοπορισμού 
τών κατοικούν τής υπαίθρου κ.αί σημαντικό έθνικο πόρο. 
Οΐ συνέπειες αυτές προκαλοΰν κάλλιστα τήν προϊοΰσα μείω
ση καί τον κλονισμό τής εμπιστοσύνης τών κατοίκων τής 
υπαίθρου προς τήν Πολιτεία, πού πολλές φορές έμφανί- 
ζεται άδύναμη νά προστατεύσει τις περιουσίες τους απο
τελεσματικά.

Το πόσο άναγκαϊος είναι ένας σύγχρονος καί αποτελεσμα
τικός Νόμος φαίνεται καί' από τήν δυσχέρεια, έξιχνίασης 
τών έγκλημάτων τής ζωοκλοπής καί τής ζωοκτονίας σε 
συνδυασμό μέ τις προβλεπόμενες άπό τον ΐσχύοντα νόμο 
ελαφρές ποινές. -‘.ρ- : ν '

Φαίνεται άκόμα άπό τό γεγονός ότι οί ζωοκλέπτες καί οί 
ζωοκτόνοι έχουν βελτιώσει πολύ, τά τελευταία χρόνια τά 
μέσα καί τις μεθόδους τής εγκληματικής τους δράσης διευ
κολυνόμενοι άπό τήν αύξηση τής κυκλοφορίας τών δχημάτων, 
τήν επέκταση τοΰ όδικοϋ δικτύου, δεδομένα πού συντέλ.εσαν 
τόσο στήν αύξηση τοΰ άριθμοΰ τών έγκλημάτων αυτών, 
όσο καί στήν διεύρυνση τών προσώπων πού εμπλέκονται 
στή διάπραξή τους. ·.·.. ςφίν» ν ν’ Λ-ν Ί ‘ -

2. Ό Νόμος ΓΩΛΣΤ’ τής 23.7.1911 πού ισχύει μέχρι
σήμερα' παρά τις μεταγενέστερες συμπληρώσεις_καί τρο
ποποιήσεις του, δέν μπορεί νά άνταποκριθεΐ,ικανοποιητικά 
στις σύγχρονες απαιτήσει; πρόληψης καί καταστολής τής 
ζωοκλοπής καί τής ζωοκτονίας." ΓΓ αύτό έκτιμήθηκε ότι 
είναι νομικά καί όύσίαστίκα αναγκαία ή δημιουργία ενός 
νέου Νόμου. ··■ !

3. Τό νομοσχέδιο αυτό ενσωματώνει σέ ένιαΐο κεί
μενο καί συγχρόνως έκσυγχρονίζει τήν νομοθεσία γιά τή 
ζωοκλ.οπή, τήν ζωοκτονία, ,τόν άκρωτηριασμό καί τήν βλά
βη τών ζώων εκείνων -πού άποτςλοΰν τήν βάση τής κτη- 
νοτροφικής άνάτιτυξης τής χώρας. Εΐδικώ’τερα : Μέ τό 
άρθρο 1 όριοθετεΐται ή άντικειμενική υπόσταση τών έ-γκλη- 
μάτων τής ζωοκλ.οπής καί τής ζωοκτονίας, προσδιορί-

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

‘ποιεϊται ό νομικός χαρακτηρισμός τών πράξεων.' Ώς πρδς 
τήν άντικειμενική υπόσταση : ή άξιόποινη συμπεριφορά 
ορίζεται, όπως καί στο Νόμο {'ΩΛΣΤ' 1911 μΐ\περιορι
στική άπαρρίθμηση τών ζώων πού αποτελούν τόν κορμό 
τής κτηνοτροφικής παραγωγής, πού ή κλοπή ή ή θανά
τωσή τους, επιφέρει τόν χαρακτηρισμό τών πράξεων αυτών 
ώς ζωοκλ.οπή ή ζωοκτονία. Μέ τή σιωπηρή παραπομπή 
τών άλλων πράξεων κλ.οπής ή θανάτωσης ζώου είτε στο 
έγκλημα τής κλοπής είτε στό έγκλημα τής φθοράς ξένης 
ιδιοκτησίας ή ζωοκλ.οπή καί ή ζωοκτονία αυτού τοΰ Νό
μου αποτελούν καθαρά περιπτώσεις ιδιωνύμων εγκλημά
των κλ.οπής καί φθοράς ξένης ιδιοκτησίας μέ νομικό αντι
κείμενο τήν κυριότητα ορισμένων σπουδαίων γιά τήν κτη
νοτροφία'ζώων. "Ώς'προς τις ποινές: τό νομοσχέδιο διαφέρει 
άπό τον Νόμο ΓΩΛΣΤΊ911 πρώτον έπειδή έπιτείνει' τήν

απειλούμενη ποινή σέ φυλάκιση τουλάχιστον δυο ετών y 
χρηματική ποινή 20.000 έως 1.000.000 δραχμών καί δι 
-γ-<■.·■ νιατί απειλεί τήν ποινή αΰτή άνεξάρτητα άπό τ 
r “'·■·· -ών κλ.οπιμαίων ή θανατωμένων ζώων χωρίς δηλα 
- ·’. διά··.*.·<τή τους σέ μενάλα ή μικοχ καί τή κλιμάκιο 
-.ή: π>··ής άνάλ.ογα μέ τήν άξια τού ζώου, όπως συμβάν 
μένει σήμερα (φυλάκιση τουλ.άχιστο έξη μηνών στή πρώ 
-τ ίπτωση καί φυλάκιση τουλάχιστο -δέκα οκτώ μην 
σ.ή δεύτερη).

Μέ τό άρθρο 2 προβλέπονται γιά πρώτη φορά οί άν 
:·.ε: ντικές περιστάσεις πού επιτείνουν τήν άπαξ ία τής ζο. 
:·. .'·Γ.ή ή τής ζιυοκτονιας ώστε νά αποτελούν διακεκριμέ- 
;.·■ φέ. τους κ.·.ί νά επισύρουν ποινή κάθειρξης μέχρι δέ 
ετών καί αύξ'ηση τοΰ ελάχιστου ορίου τή; άπειλουμέν 
χρηματικής ποινής άπό 20.000 δραχμές σέ 50.000 δ: 
χμές, χωρίς όμως έπαύξηση τού άνωτάτου ορίου.

Μέ τό άρθρο 3 προβλε.τεται ή ίδια μεταχείριση, 
προς τις κύριες ποινές, μέ αυτήν τών ζωοκλεπ;ών καί τ 
ζωοκτύνων όσων άποτελ.οϋν τό κύκλωμα πού μέ διάφορ' 
τρόπους συμβάλλει στήν ουσιαστική άποπεράτωση τ 
εγκλημάτων αυτών είτε άποδεχόμενοι, είτε έμπορευόμε 
είτε άγοράζοντας, είτε συντηρώντας, είτε κρύβοντας κι 
πιμαίχ ή θανατωμένα ζώα. Μάλιστα ή ώς επάγγελμα 
άπό συνήθεια τέλεση τών πράξεων αυτών τιμωρείται 
βαθμό κακουργήματος. Οί νέες αύτές ουσιαστικές δια- 
ςεις συντελ.οϋν στήν εξάρθρωση όλου τού μηχανισμού τ 
βρίσκεται «πίσω» καί «πλ.άΐ» στό. ζωοκλ.έπτη καί-τον ζο 
κτόνο η τούς συμμέτοχους του. ΚρίΟηκε ότι ή συμπεριφ» 
τών προσώπων πού έμπλεκο'/ται στό μηχανισμό αύτό 
τίποτα δέν υστερεί σέ άπαξ ία άπό τή συμπεριφορά τοΰ ίδ 
τοΰ ζωοκλ.έπτη καί του ζω ο άτονου. Μέ τό άρθρο αύτό ρ 
μίζεται καί ή γρήγορη, μέ άντιγραφειοκρατικό τρό 
προσωρι·/ή καί οριστική απόδοση τών κλ.οπιμαίων ή θα 
τωμένων ζώων καί σφαγίων στον ιδιοκτήτη τους, κα 
τύχη τους άν αυτός είναι άγ-νωστος.

Μέ τό άρθρο 4 ρυθμίζεται μέ τρόπο συστηματικό, ό τ 
πος άποζηιιίωσης τοΰ θύματος τής ζωοώ.οπής ή τής ζω 
κτονίας. Ή όαειαή ιδέα τού Νόμου ΓΩΛΣΤ' 19 
να μή προηγείται προδικασία γιά τήν έπιϊίπαση άπ: 
μίωσης, διατηρείται καί ,έπεκτείνεται έτσι ώστε ή ί 
νοποίηση τοΰ π: θόντα νά γίν ;ται τό ταχύτερο, νά ρ ή > ε 
κατώτερη άπό τή ζημιά πού ύπέστη καί νά μήν άπα 
κανένα γραφειοκρατικό ή άλλ.ό τύπο. Συγχρόνως θεσμι 
τείται ή παράληλ.η άστική ευθύνη τών γονιών ή τών προι 
πων πού έχουν τήν επιμέλεια άνηλίκων κάτω άπό 17 έτ 
πού ΰπέπεσαν στά παραπάνω άδικήματα, άν καταδίκασε 
γ·ιά παραμέληση τής έποπνείας τους σύμφωνα μέ τό άρ 
360 Π.Κ. Σέ αΰνό το σημείο διατηρείται ή ουσία τής : 
μισης τοΰ Νόμου ΓΩΛΣΤ' 1911 μέ παράλληλ.ο έκσυγη 
νισμό της στά σύγχρονα νομικά δεδομένα. Άκόμα Οεο 
Οετεΐται ή δυνατότητα προσωπικής κράτησης τοΰ άνηλί 
άπό 17 έως 21 ετών καί γιά τήν άπότιση τής χρηματ 

•ποινής καί τών υπολοίπων χρηματικών συνεπειών γ 
κρίνεται ότι ή ήλ.ικία τών 17 ετών (άντί 18 όπως 0 
ό Νόμος ΓΩΛΣΤ 1911, άπό τή σκοπιά τής πνευματ 
ώρίμανσης, είναι κατά τεκμήριο επαρκής, γιά τήν π> 
έπίγ-υωση τής κοινωνικής άπαξίας τών πράξεων αύτώ

Μέ τό άρθρο 5 θεσμοθετείται ένα πλέγμα παρεπομι 
ποινών καί άλλων συνεπειών πού σκοπό έχουν τήν έπί- 
τής γενικοπροληπτικής λέυτόυργίας τοΰ νόμου αύτοΰ. 
τις νέες αύτές ρυθμίσεις ή ’Αστυνομική ’Αρχή, άφαιρε 
μεταφορικά μέσα πού χρησιμοποιήθηκαν γιά τή τέλ.εση 
εγκλήματος άν αύτά άνήκουν στον υπόδικο δράστη ί 
συμμετοχό του μέχρι τήν έκδίκαση τής υπόθεσης. Σε 
ρ ίπτωση καταδίκης τά μέσα αύτά δημεύονται ύποχρεω 
μέ απόφαση τοΰ Δικαστηρίου καί εκποιούνται σύμφων 
τήν διαδικασία τοΰ Τελωνειακού Κώδικα. Άκόμα πρε 
πεται ή άφαίρεση τών άδειών κυκλοφορίας, Ικανότ 
όδηγοΰ τοΰ δράστη καί τών κρατικών πινακίδων κυκλ 
ρίας. Οί συνέπειες αύτές θεμελιώνουν κώλυμα γιά τή / 
γηση νέων άδειών πριν περάσουν τρία χρόνια άπό τήν c



ρεσή τους. Παράλληλα ο καταδικαζόμενος για ζωοκλοπή 
η ζωοκτονία δεν πορεΐ νά πάρει δποιαδήπότε κρατική χρή_ 
αατική ένίσχυση πρίν παρέλθει διετία άπδ τήν έκ~ιση τη^ 
ποινής του. ’Απειλείται άκόμα, καί σε περίπτωση καταδί_ 
της έτττβάλλ.ετκι ύποχρετωτικά ή’ παρεπόμενη ποινή τηζ 
απαγόρευσης άσκησης επαγγέλματος για ένα έως πέντ. 
/ρόνια άν ό καταδικασμένος για αποδοχή καί διάθεση προϊ_ 
jVtojv ζωοκλοπής ή ζωοκτονίας άσκεΐ ώρισμένα έπαγγέλ_ 
ιατα πού άναφέρονται στο νομοσχέδιο ή συναφή μέ αυτά

Τδ άοθοο 6 ρυθμίζει ουσιαστικά καί δικονομικά ζητήματα 
υέ τρόπο διαφορετικό άπό τις ίσχύουσες στον Κ.Π.Δ. καί 
-τον Π.Κ. ρυθμίσεις. Έτσι επανέρχεται σέ γενικές γραμ- 
ιές. στήν αρχική άντίληψη τοϋ νομοθέτη τοϋ Νόμου ΓΩΛ- 
ST' 1911. *Η λύση αυτή προκρίθηκε γιά τήν επίταση τής 
'ενικοπρο/ηπτικής λειτουργίας τοϋ Νόμου έξαιτίας τής 
-ντονης άπαξίας των εγκλημάτων τής ζωοκλοπής καί τής 
έωοκτονίας. Μέ τό άρθρο αυτό δέν παρέχεται στόν δικαστή 
ή ε’χέοεια νά μετατρέψει τή στερητική τής ελευθερίας ποινή 
τέ χρηματική, δέν χορηγείται στήν έφεση τοϋ καταδικασθέν- 
:ος ανασταλτική δύναμη, προβλέπεται ή έκτ.ση τής ποινής 
ξω άπό τά όρια τής Έφετειακής περιφέρειας τοϋ τόπου 
-.αποικίας ή καταγωγής τοϋ καταδικασμένου καί ρυθμίζε- 
χι μέ ρητή διάταξη ό κανόνας'τής αύτεπάγγελτης δίωξτ,ς 
ιών εγκλημάτων τής ζωοκλοπής καί τής ζωοκτονίας σε κά~ 
5ε περίπτωση (άρα καί μεταξύ τών συγγενών). - —:—.-

Μέ τό άρθρο 6 άπειλεΐται καί σέ περίπτωση καταδίκης 
ιαταγιγνώσκεται ύποχρετωτικά ή παρεπόμενη ποινή τής 
ϊκτόπισης γιά έξη μήνες μέχρι δύο χρόνια καί σέ περίπτωση 
ιποτροττής μέχρι καί τέσσερα χρόνια. Μέ τό άρθρο αυτό επαυ
ξάνεται τό όριο ποινής πού προβλέπει ό Νόμος ΓΩΛΣΤ' 
911 (δύο μήνες έως τρία χρόνια) ένώ διατηρείται τό μέγιστο 

-ής ποινής τής έκτόπκτης σέ περίπτωση υποτροπής. Μέ τό 
άρθρο 6 απειλείται καί σέ περίπτωση καταδίκης καταγιγνώ- 
τκεται υποχρεωτικά ή παρεπόμενη ποινή τής άποστέρησης 
ών πολιτικών δικαιωμάτων, οί όροι καί ή έκταση τής όποιας 

ευθαίζοντάι'κατά τά άλλα άπό τον Ποινικό Κώδικα. .
' , ζ _____. ” . *

Μέ τον' τρόπο αυτό αίρεται κάθε αμφιβολία πού μπορεί 
ά γεννηθεί άπό'τήν διατύπωση τοϋ άρθρου 8 τοϋ'Νόμου
ΉΛΣΤ 1911. ' ··_- ■ λ···· ·

Μέ τό άρθρο 7 όριοθετεΐται όπως καί στο Νόμο ΓΩΛΣΤ' 
J11 τό έγκ>ημα τοϋ άκρωτηριασκοϋ καί τής βλάβης ξένων 
ώων αύτοϋ τοϋ νόμου. Ή ποινή επιτείνεται σέ φυλάκιση του- 
άχιστον έζι μηνών ένώ ό δράστης αύτοϋ τοϋ εγκλήματος 
πέχει σήμερα ποινή φυ/.άκισης δύο μηνών έως ένα έτος, άν 
άξια τοϋ ζώου είναι μικρή καί φυλάκιση τουλάχιστον έξι 

ηνών μόνο άν ή άξια τοϋ ζώου υπερβαίνει ένα ορισμένο, στο 
όμο, χρηματικό όριο. Μέ τό άρθρο αυτό ή ποινική άπειλή 
ποσυνδέεται άπό τήν αξία τοϋ ζώου καί ισχύει ομοιόμορφα 
,ά όλες τις περιπτώσεις.
Στο άρθρο 8 υπάρχουν ώρισμένες αποκλίσεις δικονομικής 

όσης, άπό τον Κ.Π.Δ., πού στόχο έχουν, λ.όγω τής έπικιν- 
.νότητας τών εγκλημάτων αυτών, καί τήν άνάγκη άμεσης 
ντίδρασης τής Πολιτείας, νά επιταχύνουν τον ρυθμό προ- 
καστικοϋ ελέγχου τής κατηγορίας καί τον προσδιορισμό 
κασίμου.
Στό άρθρο 9 εκσυγχρονίζεται ή ρύθμιση τοϋ άρθρου 4 πα- 

άγραφος 2 τοϋ Νόμου ΓΩΛΣΤ' 1911 μέ στόχο τήν πιο 
ύσιαστική ποόλ.ηψη τών ζωοκλ,οπών καί τών ζωοκτονιών, 
έ τό άρθρο αύτό ιδρύεται ένας μηχανισμός παρακο/.ούθη- 

ςς άπό τήν Τοπική Αύτοδιοίκηση τής ιδιοκτησίας τών κα- 
ήκων, τής περιοχής της, σέ ζώα, μέ τήν θεσμοθέτηση τής 
τοχρέωσης κάθε κατόχου πάνω άπο δέκα ζώων πού άναφέ- 
-νται σέ αύτό τον Νόμο νά εφοδιαστούν άπό τό Δήμο ή τήν 
οινότητα μέ πιστοποιητικό κατοχής. Μέ τον τρόπο αύτό 
σχεραίνεται ή τέλεση τών παραπάνω εγκλημάτων καί διευ- 
λύνεται ή άπόδειξη τής κυριότητας ζώου. Ή υποχρέωση 
)τή ένισχύεται μέ την απειλή χρηματικής ποινής σέ όσους 
χραλείπουν νά εφοδιαστούν μέ το παραπάνω πιστοποιητικό.
Στό άρθρο 10 επιδιώκεται ή πρόληψη καί καταστολή τά- 
ων συγκάλ,υψης τής ζωοκλοπής καί τής ζωοκτονίας, πού

συχνά παρατηρούνται λ.όγω τής δυσκολίας έξιχνίασής τους. 
Μέ τό άρθρο αύτό έκσυγχρονίζετάι τό άοθρο 11 τοϋ Νόμου 
ΓΩΛΣΤ' 1911 πού τιμωρούσε μόνο όποιον μεσολαβούσε 
γιά τήν εξαγορά κλ.οπιμαίων μέ λύτρα. Έπεκτείνεται ή απα
γόρευση συνδιαλλαγής μέ τούς εγκληματίες τόσο στόν μεσά
ζοντα όσο καί στό ίδιο τό θύμα. Άκόμα θεσμοθετείται ή υπο
χρέωση άμεσης καταγγελίας τών ζωοκλοπών πού έγιναν σέ 
βάρος κάποιου. Ή παράλειψη τήρησης αύτής τής υποχρέ
ωσης επισύρει, άν έγινε μέ σκοπό συγκάλ.υψης τής ζωοκλο
πής ή τής ζωοκτονίας ποινή φυλάκισης τουλ.άχιστον τριών 
μηνών.

Μέ τό άρθρο 11 έπεκτείνεται ή ρύθμιση τοϋ άρθρου 10 
μέ τή νομοθέτηση ιδιαίτερης νομικής υποχρέωσης έγκαιρης 
καταγγελίας τών ζωοκλοπών καί. τών ζωοκτονιών πού 
έμαθαν μέ τρόπο άξιόπιστο διάφορα όργανα τοϋ Κράτους 
καί δημόσιοι υπάλληλοι πού άναφέρονται στό νομοσχέδιο.

Γ Μέ τό άρθρο 12 παρέχονται υλικά κίνητρα σέ όσους απο
καλύπτουν ή συμβάλλουν στήν άποκάλυψη καί σύλληψη 
ζωοκλεπτών καί ζωοκτόνων. Αύτό κρίθηκε άναγκαΐο 
γιά τήν ένίσχυση τών διωκτικών άρχών μέ πληροφορίες 

" ιδιωτών καί γενικότερα μέ τήν. συμμετοχή τοϋ πληθυσμού 
στό έργο άπαλλαγής τής υπαίθρου άπό τά εγκλήματα αύ- 
τά. · ν: ’ ~ ~ ··· · ’ ΐ

Μέ τό άρθρο 13 τό νομοσχέδιο παραπέμπει σέ Άστυ- 
' νομικές- διατάξεις τήν ρύθμιση λεπτομερειών πού* κατα
τείνουν στήν πρήληψη καί τή καταστολή τών εγκλημάτων 
αυτών άναφέροντας ένδεικτικά μ-ρος τής ύλης τους. Ή 
παράβασή -- τών ’Αστυνομικών Διατάξεων τιμωρείται 
μέ λ.ευκή ποινική διάταξη αύτοϋ τοϋ άρθρου σέ βαθμό πλημ
μελήματος ( φυλάκιση μέ) ύ έξι μηνών).

^Τό άρθρο 14 καταργεί κάθε διάταξη Νόμου πού άντί- 
κειται στις διατάξεις τοϋ νομοσχεδίου αύτοϋ καί ρητά ώρι
σμένα νομοθετηματα ένοποιώντας έτσι σέ ενιαίο κείμενο 
τις διατάξεις πού άφοροϋν τήν ζωοκλοπή καί τήν ζωοκτο-ε 
■νία. ■· » · Λ' ·.. .'· ' ■'· --, Τ '■
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Μέτρα γιά τήν πρόληψη καί τήν καταστολή 

τής ζωοκλ.οπής καί τής ζωοκτονίας.

Άρ-8-ρο 1.
1. (Ζωοκλ.οπή). Με φυλάκιση του/.αχιστον δυο έτών καί 

χρηματική ποινή 20.000 έως 1.000.000 δραχμών τιμωρείται 
ή κλοπή ίππων, όνων, ήμιόνων, βοοειδών, βουίαλοειδών, αιγο
προβάτων, χοίρων καί κυψελ«ών μελισσών ή τοϋ περιεχομένου 
τους.

2. (Ζωοκτονία). Μέ τις ίίιες ποινές τιμωρείται ή ·5ανά- 
τωση, μέ πρό-5εση, ζώων τής προηγούμενης παραγράφου· κα- 
·$ώς και ή καταστροφή ή βλ.άβη κυψελών μελισσώυ ή τοΰ πε
ριεχομένου τους.

3. Ό δικαστής λαμβάνει κατά τήν επιμέτρηση τής ποινής 
υποχρεωτικά ύπ’ όψη του τις άκόλουλες έπιβαρυντικές περι
στάσεις: α) αν ή πράξη τής ζωοκλοπής ή τής ζωοκτονίας 
έχει ώς αντικείμενο ζώα που βρίσκονται στον περίβολο ή σέ 
στεγασμένο χώρο τής οικίας τοΰ ιδιοκτήτη τους, β) αν ή πρά
ξη ζωοκλοπής ή ζωοκτονίας έγιναν σέ ειδικό γιά τήν φΰλ.α- 
•ξ η ζώων περιφραγμένο χώρο, γ) άν άπό τον τρόπο εκτέλε
σης τής ζωοκλ.οπής ή τής ζωοκτονίας φαίνεται ότι χρησιμο
ποιήθηκαν μέσα καί τεχνάσματα τέτοια που καθιστούν τον 
δράστη, ιδιαίτερα έπικίνίυνο.


