Hogyan segíthetjük a rendőrség munkáját a bűncselekmény helyszínén?
A középkorú nő hazaérve látta, hogy lakása ajtaját felfeszítették, résnyire nyitva van. A
bevásárló szatyrokat letette a bejárat mellett kívül, és azonnal hívta a Rendőrséget. A
helyszínre kiérkező kollégák rögzítették a nyomokat. A szakszerű nyombiztosítás
eredményeképpen olyan adatokhoz jutottak, amely az elkövető azonosításához, és
elfogásához vezetett. A kihallgatás során még több betörést is elismert a „jómadár”.
Egy másik esetben, szintén egy középkorú nőt ért hasonló meglepetés munkából hazaérve.
Ijedtében berontott a lakásába, mindent végig járt, felmérte a terepet, a károkat,
pánikszerűen a helyére tette az elmozdított tárgyakat, visszapakolta a kiforgatott fiókokat,
gyorsan fel is mosott, majd bejelentette a Rendőrségen, hogy betörtek hozzá. A haza
érkezésétől számítva eltelt egy óra a bejelentésig. A kiérkező rendőrök és a bűnügyi
helyszínelő döbbenten álltak a tiszta, rendedbe tett lakásban… és keresték a nyomokat. Igaz a
rendrakás eredményeképpen pontosan el tudta mondani, mi tűnt el. Az elkövető azóta is
ismeretlen.
Mit tegyünk, és mit ne tegyünk, ha arra gyanakszunk, hogy bűncselekményt követtek el?
A legfontosabb a helyszín biztosítása, hogy ne változzon meg semmi, a helyszín
maradjon érintetlen, hogy a felderítéshez fontos információ ne vesszen el, mint például
a lábnyomok.
Azonnal hívják a rendőrséget!
A bejelentésnél pontosan adják meg a bejelentő és a helyszín adatait.
Ne hagyják el a helyszínt a rendőrök kiérkezéséig.
Figyeljük meg, van-e olyan személy a környéken, aki a helyszínhez köthető, onnan
jött el, ki- vagy bemászott, szokatlan tárgyat cipel, sietősen távozik.
Van-e olyan gépjármű a közelben, amelyben várakoznak, amibe pakolnak.
Ezek a szabályok érvényesek a gépkocsi feltörések és a közlekedési balesetek észlelésénél is.
Egy gépkocsilopás elkövetőinek sikeres elfogásához vezetett, hogy a tulajdonos látta az
elkövetőt, és azonnal értesítette a rendőrséget. A helyszínre vonuló járőrök pedig
szembetalálták magukat a lopott és a figyelmet elterelni kívánó járművekkel.
Gyakran előfordul, a sértett magát is okolja, amiért nem tett meg mindent, hogy ne váljon
bűncselekmény áldozatává. Nem zárta az ajtót, kaput, gépkocsiban hagyta a kulcsot,
őrizetlenül hagyta holmiját a strandon, vendéglátóhelyen, üzletben.
A vagyon védelme saját érdekünk és dolgunk is! Léteznek eszközök, technikák, amelyek
ebben segítségünkre vannak, és nem feltétlen kerülnek sok pénzbe, mint például az
odafigyelés, az óvatosság.
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