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ΚΑΛΑΜΑΤΑ 19.05.2016 

ΑΡ.

Προς:
Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας 

Δημοτική Αστυνομία Καλαμάτας 

Κοιν/ση: Γραφείο Δημάρχου 
Εισαγγελία Καλαμάτας 
Διεύθυνση Διοικητικών 

ΘΕΜΑ: Ερώτημα Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης σχετικά με την εφαρμογή του ν.
4235/2014 

Σχετ.:

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και  της Επιχείρησης   μετά από σχετικές γραπτές

καταγγελίες  πολιτών  του  Δήμου  Καλαμάτας  σχετικά  με  την  απεχθή  κατάσταση

ιδιοκτητών σκύλων οι οποίοι παρόλο που είναι τσιπαρισμένοι κυκλοφορούν με τους

ιδίους  χωρίς  λουρί  αλλά  και  χωρίς  φίμωτρο  (  όταν  πρόκειται  για  μεγάλα  και

επικίνδυνα σκυλιά) σε δημόσιες πλατείες , παιδικές χαρές κ.λπ. 

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 924 ΑΚ "ο κάτοχος ζώου ευθύνεται για τη ζημία που

προξενήθηκε από αυτό σε τρίτον (παρ. 1). Αν η ζημία έγινε από κατοικίδιο ζώο που

χρησιμοποιείται  για το επάγγελμα, τη φύλαξη της κατοικίας ή τη διατροφή του

κατόχου  του,  αυτός  δεν  ευθύνεται  αν  αποδείξει  ότι  δεν  τον  βαρύνει  κανένα

πταίσμα ως προς τη φύλαξη και την εποπτεία του ζώου (παρ. 2)". Με την πρώτη

παράγραφο του άρθρου αυτού καθιερώνεται η αντικειμενική ευθύνη του κατόχου

του ζώου για τη ζημία που έγινε από αυτό σε τρίτο, δηλαδή από μόνο το γεγονός

της κατοχής τoυ ζώου και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε υπαιτιότητά του. Και τούτο

γιατί ο κάτοχος που έχει τα ωφελήματα από το ζώο πρέπει να φέρει και τον κίνδυνο

κάθε ζημίας που προξενείται από αυτό. Αντίθετα, προκειμένου για κατοικίδιο ζώο,

θεσπίζεται  με  τη  δεύτερη  παράγραφο του  ίδιου  άρθρου  η  νόθος  αντικειμενική

ευθύνη  του  κατόχου  ζώου,  στηριζόμενη  σε  εικαζόμενο  πταίσμα  αυτού  για  τη
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φύλαξη και εποπτεία του ζώου. Κατά συνέπεια, στην περίπτωση αυτή ο κάτοχος

μπορεί να απαλλαγεί από την ευθύνη του αν επικαλεστεί και αποδείξει ότι δεν τον

βαρύνει πταίσμα για τη φύλαξη και εποπτεία του ζώου. Εξάλλου, από τις διατάξεις

των  άρθρων  297,  298,  300,  330  και  914  Α.Κ.  συνάγεται  ότι  προϋπόθεση  της

ευθύνης για αποζημίωση από αδικοπραξία είναι  η υπαιτιότητα του υπόχρεου,  η

οποία υπάρχει και στην περίπτωση της αμέλειας, δηλαδή όταν δεν καταβάλλεται η

επιμέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές, η παράνομη συμπεριφορά του υπόχρεου

σε αποζημίωση έναντι εκείνου που ζημιώθηκε και η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας

μεταξύ της παράνομης συμπεριφοράς και της ζημίας. Η παράνομη συμπεριφορά ως

όρος της αδικοπραξίας μπορεί να συνίσταται όχι μόνο σε θετική πράξη, αλλά και σε

παράλειψη,  εφόσον  στην  τελευταία  περίπτωση  εκείνος  που  υπέπεσε  στην

παράλειψη ήταν υποχρεωμένος σε πράξη είτε από τον νόμο ή τη δικαιοπραξία είτε

από την καλή πίστη, κατά την κρατούσα κοινωνική αντίληψη. Αιτιώδης δε συνάφεια

υπάρχει, όταν η πράξη ή παράλειψη του ευθυνόμενου προσώπου ήταν, κατά τα

διδάγματα της κοινής πείρας, ικανή και μπορούσε αντικειμενικά να επιφέρει, κατά

τη συνηθισμένη και κανονική πορεία των πραγμάτων, το επιζήμιο αποτέλεσμα. Ο

κάτοχος χρήσιμου κατοικίδιου ζώου έχει την υποχρέωση για φύλαξη και εποπτεία

αυτού, με σκοπό την προστασία των τρίτων από την εγγενή επικινδυνότητα του.

Αυτό σημαίνει ότι είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα μέτρα, που, κατά τις

αντιλήψεις των συναλλαγών και ενόψει των ιδιοτήτων του ζώου και του τρόπου

χρησιμοποίησης του, είναι αναγκαία και δυνατά για να ανατρέψουν την εκ μέρους

του ζώου πρόκληση ζημίας σε τρίτον (π.χ. να το κρατά περιορισμένο, ώστε να

μην μπορεί να ξεφύγει από τον έλεγχο του κατόχου, να βάλει φίμωτρο

στο σκυλί κλπ – ως αναφέρουν καταγγελίες πολιτών του Δήμου Καλαμάτας ότι «

είναι απαράδεκτο να κυκλοφορούν μεγάλα σκυλιά τσιπαρισμένα με τους ιδιοκτήτες

του  χωρίς  φίμωτρο  και  λουρί  στους  κεντρικούς  δρόμους  και  όχι  μόνο  της

Καλαμάτας).

Επειδή έχουν παρατηρηθεί  αρκετά φαινόμενα αμιγούς παράνομης συμπεριφοράς

κατόχων ζώων και προς αποφυγή τραυματισμών ιδιαίτερα ευπαθών ομάδων λ.χ

μικρών παιδιών , ηλικιωμένων κλπ οι οποίοι μετακινούνται σε δημόσιους χώρους

(πλατείες , παιδικές χαρές κ.λπ) ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης

καλεί την Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας και τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου

Καλαμάτας  όπως  τηρηθεί  πιστά  ο  ν.  4235/2014 και  συγκεκριμένα τα  άρθρα 5,
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12,13 διοικητικών αλλά και ποινικών κυρώσεων . 

 

Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Γεώργιος Φερετζάκης
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