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ΤΟ ΕΙΡΗΙ\ΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Αποτελοýμενο απü

την

Ειρηνοδßκη

Κορßνθου

Θεοδþρα
Παπαδοποýλου και την ΓραμματÝα Παναγιþτα Γαλανακοποýλου.
Συνεδρßασε δημüσια στο ακροατÞριο του στιò 29-9-20Ι4 για να
δικÜσει την υπüθεση μεταξý
ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΑ: Σττρßδωνοò ΤσÜκωνα του Γεωργßου, κατοßκου
Αθικßων Κορινθßαò, που παραστÜθηκε στο ΔικαστÞριο μετÜ τηò
πÞρεξοýσιαò δικηγüρου ΜαριÜνναò ΚολοκοντÝ.
ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ:
ΘεοφÜνη ΤσουλουχÜ του ΝικολÜου,
κατοßκου Σολωμοý Κορινθßαò, που παραστÜθηκε μετÜ τηò πληρεξοýσιαò
δικηγüρου ΕλÝνηò Μεζßνη.
Ο ενÜγων ζÞrηο, να γßνει δεκτÞ η απü |3-2-20Ι3 αγωγÞ του, με αριθ.
κατ. 20Ι20Ι3 που απευθýνεται στο ΔικαστÞριο αυτü, τηò οποßαò
δικÜσιμοò ορßστηκε αρχικÜ η 4-L1-20l3 και ýστερα απü αναβολÞ αυτÞ
που αναφÝρεται στην αρχÞ τηò παρουσαò.
ΚατÜ τη συζÞτηση τηò υποθÝσεωò οι πληρεξοýσιοι δικηγüροι των
διαδßκων ζÞτησαν να γßνουν δεκτÜ, üσα προφορικÜ ανÝπτυξαν και üσα
αναφÝρονται στιò Ýγγραφεò προτÜσειò τουò.
:

ΑΦΟΥ ΝΙΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
Σýμφωνα με τη διÜταξη του Üρθρου 924 ΑΚ, ο κÜτοχοò ζþου
ευθýνεται για τη ζημßο που προξενÞθηκε απ' αυτü σε τρßτον. Αη η ζημrÜ
Ýγινε απü κατοικßδιο ζþο που χρησιμοποιεßται για το επÜγγελμ0, τÞ
φýλαξη τηò κατοικßαò Þ τη διατροφÞ του κατüχου του, αυτüò δεν
sυθýνεται αν αποδεßξει üτι δεν τον βαρýνει κανÝνα πταßσμα ωò προò τη
φýλαξη και την εποπτεßα του ζþου. Με ττlν πρþτη παρÜγραφο τηò ωò

Üνω διÜταξηò καθιερþνεται η αντικειμενιlcÞ ευθýνη κατüχου ζþου για τη
ζημßα που Ýγινε απü αυτü σε τρßτο, δηλαδÞ απü μüνο το γεγονüò τηò
κατοχÞò του ζþου και ανεξÜρτητα απü οποιαδÞποτε υπαιτιüτητÜ του.
Και τοýτο διüτι ο κÜτοχοò που Ýχει τα ωφελÞματα απü το ζþο πρÝπει να
φÝρει και τον κßνδυνο κÜθε ζημrÜò που προξενεßται απü αυτü. Αντßθετα,
προκειμÝνου για κατοικßδιο ζþο θεσπßζεται με τη δεýτερη παρÜγραφο η
ευθýνη του κατüχου του ζþου, στηριζüμενη σε υποτιθÝμενο πταßσμα
αυτοý για τη φýλαξη και την εποπτεßα του ζþου. Συνεπþò στην
περßπτωση αυτÞ ο κÜτοχοò μπορεß να απαλλαγεß τηò ευθýτιηò μüνο αν
αποδεßξει üτι δεν τον βαρýνει πταßσμα για τη φýλαξη και εποπτεßα του
ζþου, ενþ η ýπαρξη παραμÝληστιζ, το υπαßτιο αυÞò και ο αιτιþδηò

σýνδεσμοò μεταξý ζημßοò και παραμÝλησηò τεκμαßρονται (βλ. Απ.

ΓεωργιÜδη, Ενοχικü Δßκαιο, Γεýικü ΜÝροò, Ι999, σελ. 6S5). Ωò
κατοικßδια ζþα, εξÜλλου, νοοýνται εκεßνα που ζουν, αναπτýσσονται,
τρÝφονται, αναπαρÜγονται υπü τη στÝγη του ανθρþπου και με τιò
φροντßδεò αυτοý και εßναι προορισμÝνα να χρησιμοποιοýνται για το
επÜγγελμ0, τÞ φýλαξη τηò οικßαò Þ τη διατροφÞ του κατüχου τουò.
ΤÝτοια ζþα εßναι και οι σκýλοι που χρησιμοποιοýνται για τη φýλαξη τηò
κατοικßαò (βλ. ΕφΛαρ 268Ι2005 Δικογραφßα 2005.523). ΤÝλοò, σαν

κÜτοχοò του ζþου με την Ýννοια τηò ΑΚ 924 και στιò δýο παραγρÜφουò
θεωρεßται εκεßνοò ο οποßοò Ýχει τη φυσικÞ εξουσßα και ωò τοýτου τη
διÜθεσÞ του δυνÜμενοò να το χρησιμοποιεß για ßδιο λογαριασμü
εξυπηρετοýμενοò συνεπþò απü αυτü κατÜ τρüπο μÜλλον και Þττον
διαρκÞ αποκομßζων τιò εξ αυτοý ωφÝλειεò αδιαφüρωò του εßδουò αυτþν
(ωò κýριοò, επικαρπωτÞò, χρησÜμενοò, μεσεγγυοýχοò, μισθωτÞò).
ΠεραιτÝρω, η προαναφερüμενη διÜταξη του Üρθρου 924 ΑΚ καθιστÜ
υπεýθυνο τον κÜτοχο του ζþου για οποιασδÞποτε φýσεωò ζημßα υπÝσα1
ο τρßτοò απü την ενÝργεια του ζþου, Üμεση και Ýμμεση, ενþ επßσηò ο
κÜτοχοò εßναι δυνατüν κατÜ περßσταση να υποχρεωθεß να καταβÜλει και
χρηματικÞ ικανοποßηση για ηθικÞ βλÜβη. Ωò προò το βÜροò τηò
αποδεßξεωò, ο ενÜγων για αποζημßωση απü ζημßα που προκλÞθηκε σε
αυτüν απü ζþο πρÝπει να αποδεßξει α) το ποσü τηò προξενηθεßσαò ζημßοò,
β) üτι η ζημßα του προξενÞθηκε απü ενÝργεια του ζþου και γ) üτι ο
εναγüμενοò εßναι ο κÜτοχοò του ζþου, ο δε εναγüμενοò οφεßλει να
αποδεßξει üτι δεν τον βαρýνει κανÝνα πταßσμα ωò προò τη φýλαξη και
εποπτεßα του ζþου γιατß κατÝβαλε τη συνηθισμÝττη στιò συναλλαγÝò
επιμÝλεια για τη φýλαξη του ζþου, εκθÝτονταò προò τοýτο και τα
περιστατικÜ που δικαιολογοýν μια τÝτοια περßπτωση (βλ. ΑΠ 4ΙΙΙ994
ΝοΒ 42.1151, ΕφΑΘ 5ºΙ3ΙΙ994 ΕλλΔνη 38.866, ΚαυκÜ Ενοχικü Δßκαιο
Üρθρο 924 §2 επ., ΓεωργιÜδη - Σταθüπουλου Ερμιηνεßα ΑΚ Üρθρο 924
αρ.2, 4, º,9, 10, 12).

Με ττ]ν κρινüμενη αγωγÞ, ο ενÜγων, ζητεß να υποχρεωθεß
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εναγüμενοζ, νψ του καταβÜλει το ποσü των 7Ι2,20 ευρþ με το νüμιμο
τüκο απü την επßδοση τηò αγωγÞò μÝχρr την εξüφληαι, ¾ια αποζημßωση
τηò ζημßαò και για χρηματικÞ ικανοποßηση τηò ηθικηò βλÜβηò που
υπÝστη απü τον σκýλο του εναγüμενου, ο οποßοò παραμÝλησε υπαßτια
την υποχρÝωσÞ του για φýλαξη και εποπτεßα αυτοý, κατÜ τα ειδικüτερα
εκτιθÝμενα στην αγωγÞ και να καταδικαστεß στη δικαστιÞ του δαπÜνη.
Με το περιεχüμενο αυτü η α¾ωγÞ, παραδεκτÜ φÝρεται προò συζÞτηση
στο παρüν ΔικαστÞριο, το οποßο εßναιτ<αθ ýλην και κφτÜ τüπο αρμüδιο
(«ρθ. 14 και 22ΚΠολ,Δ), κατÜ την €ιΔικr{ διαδικασßοι?«ο, εßναι νüμιμη,
στηριζüμενη στα Üρθρα 924,29º,298,330,932,346 ΑΚ, 176 ΚΠολΔ.
ΚατÜ τα λοιπÜ πρÝπει να ερευνηθεß η α¾ωγÞ περαιτÝρω για να κριθεß αν
εßναι και απü ουσιαστικÞ Üποψη βÜσιμη, δεδομÝνου üτι Ýχει καταβληθεß
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φýλλο τηò με αριθμ. 5/ /2015 απüφασηò Ειρηγοδικεßου Κορßνθου

το απαιτοýμενο τÝλοò δικαστικοý ενσÞμου με τα ανÜλογα ποσοστÜ υπÝρ

τρßτων

(βλ το με αριθ.

Ι3354620 διπλüτυπο εßσπραξηò τηò ΔΟΥ

Κορßνθου).

Ο εναγüμενοò με δÞλω-ι τηò πληρεξοýσιαò δικηγüρου του, που
καταχωρÞθηκε στα πρακτικÜ και με τιò κατατεθεßσεò επß τηò Ýδραò
προτÜσειò του αρνÞθηκε την αγωγÞ, επικαλοýμενοò üτι το ζþο που

προκÜλεσε τη ζημßα στον ενÜγοντα δεν ανÞκει στην κατοχÞ του, αλλÜ
εßναι αδÝσποτο, τρεφüμενο üπωò και Üλλοι αδÝσποτοι σκýλοι απü τουò
φιλüζωουò πελÜτεò τηò παρακεßμενηò απü την οικßα του ταβÝρναò και
üτι αποκλειστικÜ υπαßτιοò του ατυχÞματοò Þταν ο ενÜγων. Εν συνεχεßα
προÝβαλλε παραδεκτÜ κατÜ τα Üρθρα 256 παρ. Ι,262 παρ. 1 και 269
παρ. 1 του ΚΠολΔ την Ýνσταση τηò συνυπαιτιüτηταò του ενÜγοντα σε
ποσοστü 95Υο Χüγω του üτι κινοýνταν επß τηò Π.Ε.Ο. Κορßνθου-¶ργουò

στο ýψοò του Δημοτικοý Σχολεßου με ταμßτητα ανþτερη

τηò
επιτρεπüμενηò των 3Q χιλιομÝτρων ανÜ þρα, Η Ýνσταση αυτÞ εßναι νüμω
βÜσιμη στηριζüμÞπι στη διÜταξη του Üρθρου 3Ο0 Α.Κ και πρÝπει να
ερευτηθεß σττlν ουσßα.

Απü την Ýνορκη κατÜθεση τηò μÜρτυροò ανταπüδειξηò και ττιν
ανωμοτß εξÝταση του ενÜγοντα, τα Ýγγραφα που προσκομßζουν οι
διÜδικοι και γενικÜ απü την üλη σιιζÞτηση τηò υπüθεσηò αποδεßχθηκαν
κατÜ την κρßση του Δικασηρßου τα ακüλουθα πραγματικÜ περιστατικÜ:

Στιò 10-10-2012 και þρα 13:00, ο ενÜγων οδηγþνταò το με αριθ. ΥΡ 446
δßκυκλο μοτοποδÞλατο ιδιοκτησßαò του, κινοýνταν επß τηò εθνικηò οδοý
Κορßνθου-¶ργουò με κατεýθυνση απü ¶ργοò προò Κüρινθο εντüò του
δ.δ. Σολωμοý του ΔÞμου Κορινθßων και στη με αριθ. 8.900 χλμ θÝση τηò
ανωτÝρω οδοý, üταν συγκροýστηκε με σκýλο με αποτÝλεσμα να υποστεß
το μοτοποδÞλατü του ζημιÝò. Δεν αποδεßχθηκε üμωò üτι ο εναγüμενοò
Þταν κÜτοχοò του σκýλου. ΣυγκεκριμÝνα απü κανÝνα αξιüπιστο
αποδεικτικü στοιχεßο, πλην των üσων κατÝθεσε ανωμοτß ο ßδιοò ο
ενÜγων, αναφÝρονταò üτι ο θεßοò του εναγüμενου εßπε üτι το σκυλß
ανÞκει σ' αυτüν και ; üτι η συζυγοò του εναγüμενου του εßπε üτι Þταν
στη βερÜντα και μαò Ýφυγε, προÝκυψε üτι ο εναγüμενοò Þταν κÜτοχοò
του ζημιογüνου ζþου υπü την Ýwοια που προαναφÝρθηκε και δη üτι για
το δικü του συμφÝρον εßχε την φροντßδα του ζþου με την παρομ1 σ' αυτü
στÝγηò και τροφÞò, üχτ üμrò προσωρινÜ αλλÜ για ορισμÝνη διÜρκεια
χρüνου και επß πλÝον üτι εßχε την εξουσßα να αποφασßζει περß τηò
υπÜρξεωò του ζþου, Ε,ξÜλλου üπωò προÝκυψε απü την ανωτÝρω
αναφερüμενη Ýνορκη κατÜθεση τηò συζýγου του εναγüμενου σε
συνδυασμü και με το προσκομιζüμενο αντßγραφο κÜρταò μÝλουò, η
τελευταßα εßναι μÝλοò τηò φιλοζωικÞò οργÜνωσηò ΚΟ.ΠΡ.Α.Π. και ωò

f
φιλüζωη ταßζει και φροντßζει αν χρειαστεß τον ζημιογüνο σκýλο που
κυκλοφορεß αδÝσποτοò και üχ.. ωò κÜτοχüò του με ττ]ν ανωτÝρω
αναφερüμενη Ýwοια.
Σýμφωνα με τα παραπÜνω λοιπüν, πρÝπει να απορριφθεß η αγωγÞ ωò
ουσßα αβÜσιμη και να επιβληθεß στον ενÜγοντα η δικαστικÞ δαπÜνη του
εναγομÝνου επειδÞ χÜνει τη δßκη, κατ' Üρθρον 176 ΚΠολΔ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλßα των διαδßκων.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αγωγÞ.
ΕπιβÜλλει ειò βÜροò του ενÜγοντα τη δικαστικÞ δαπÜνη του εναγüμενου

την οποßα ορßζει σε εξÞντα (60 €).
Κρßθηκε, αποφασßσθηκε και δημοσιευθηκε στην Κüρινθο τιò Ιο -º-20L5,
σε Ýκτακτη δημüσια συνεδρßαση του Δικασττlρßου αυτοý, απüντων
.\
διαδßκων και των πληρεξουσßων τουò δικηγüρων τουò. [1, τ"υ ηιιιfι;,t,,ßσι Το".ψ^,/1Ý J
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