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ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ΤΗΣ 17.12. 1962 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΙΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΑ
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ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ,
Άρθρο 1

1. Ο ξενοδόχος ευθύνεται για κάθε ζημιά ή καταστροφή ή απώλεια πράγματος, που εισεκόμισε
στο ξενοδοχείο κάθε πελάτης που διαμένει σε αυτό και στον οποίο προσφέρονται χώροι
διανυκτέρευσης
2. Κάθε πράγμα
(α) το οποίο βρίσκεται στο ξενοδοχείο για όσο χρόνο προσφέρονται υπηρεσίες στον πελάτη.
(β) για το οποίο, ο ξενοδόχος ή άλλο πρόσωπο, για το οποίο αυτός είναι υπεύθυνος (προστηθής),
αναλαμβάνει την ευθύνη της φύλαξης του εκτός του ξενοδοχείου κατά το χρόνο που ο πελάτης
διαμένει σε αυτό ή
(γ) για το οποίο ο ξενοδόχος ή άλλο πρόσωπο, για το οποίο αυτός είναι υπεύθυνος (προστηθής),
αναλαμβάνει την ευθύνη της φύλαξης του, είτε εντός, είτε εκτός του ξενοδοχείου για ένα εύλογο
χρονικό διάστημα, πριν ή μετά τον χρόνο κατά τον οποίο ο πελάτης διαμένει σε αυτό, θα θεωρηθεί ότι
είναι πράγμα που εισκομίστηκε στο ξενοδοχείο.
3. Η ευθύνη περιορίζεται στο ισόποσο των 3.000 χρυσών γαλλικών φράγκων.
4. Το χρυσό φράγκο που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο αφορά σε μονάδα που
αποτελείται από αναφέρεται σε νόμισμα περιεκτικότητας 65,5 χιλιοστών του γραμμαρίου χρυσό,
χιλιοστών λεπτότητας 900.
Άρθρο 2

1. Η ευθύνη του ξενοδόχου είναι απεριόριστη
(α) όπου το πράγμα παραδόθηκε σε αυτόν
(β) όπου αρνήθηκε να παραλάβει πράγμα του οποίου τη φύλαξη είναι υποχρεωμένος να
αναλαμβάνει.
2. Ο ξενοδόχος είναι υποχρεωμένος να δέχεται χρεόγραφα, χρήματα και τιμαλφή. Μπορεί να
αρνηθεί να αποδεχθεί τέτοια αντικείμενα εάν είναι επικίνδυνα ή εάν, σε σχέση με το μέγεθος και τη
θέση του ξενοδοχείου είναι υπερβολικά μεγάλης αξίας ή ενοχλητικά.
3. Ο ξενοδόχος έχει το δικαίωμα να απαιτήσει το αντικείμενο να βρίσκεται εντός ασφαλισμένου ή
σφραγισμένου κιβωτίου.
Άρθρο 3

Ο ξενοδόχος δεν ευθύνεται εφόσον η ζημία, η καταστροφή ή απώλεια οφείλεται:
(α) στον ίδιο το πελάτη ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο τον συνοδεύει ή εργάζεται για αυτόν ή
σε οποιοδήποτε πρόσωπο τον επισκέπτεται
(β) σε απρόβλεπτο και αναπότρεπτο φυσικό φαινόμενο ή σε πράξη πολέμου
(γ) στην ίδια την φύση του πράγματος.

1. Η συνθήκη αυτή που προήλθε από πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης, δεν έχει κυρωθεί από την χώρα μας.
Συνεπώς στο μέτρο που εξακολουθεί να εφαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο σε θέμα ευθύνης του ξενοδόχου για εισκομισθέντα
πράγματα εκ μέρους του πελάτη, θα κληθούν σε εφαρμογή οι γενικές διατάξεις του ΑΚ (αρθρ. 834-837), σε συνδυασμό προς
την ειδική ρύθμιση του άρθρου 20 του Κανονισμού που αφορά στις σχέσεις ξενοδόχων και πελατών (Απόφαση Γ.Γ/ Ε.Ο.Τ
503007/1976 ΦΕΚ 166), που κυρώθηκε και απέκτησε αναδρομικά ισχύ νόμου δυνάμει του αρθρ. 8 Ν. 1652/1986.
2. Η μετάφραση από το αγγλικό-γαλλικό κείμενο έγινε από τον κ. Ισίδωρο Σαρίδη.

Άρθρο 4

Ο ξενοδόχος ευθύνεται και δεν έχει το δικαίωμα περιορισμού της ευθύνης του, που αναφέρεται
στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του παρόντος παραρτήματος, όταν η ζημιά, καταστροφή ή απώλεια
προκαλείται από ηθελημένη πράξη ή παράλειψη εκ μέρους του ίδιου ή άλλου προσώπου για τις
πράξεις του οποίου είναι υπεύθυνος.
Άρθρο 5

Εκτός από τις περιπτώσεις που εφαρμόζεται το άρθρο 4 του παρόντος παραρτήματος, ο πελάτης
παύει να έχει τα δικαιώματα των διατάξεων αυτών, εάν έπειτα από τη διαπίστωση της ζημιάς,
καταστροφής ή απώλειας δεν ειδοποιήσει τον ξενοδόχο, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
Άρθρο 6

Κάθε δήλωση ή συμφωνία που εξαιρεί ή μειώνει την ευθύνη του ξενοδόχου, που δίδεται ή γίνεται
προτού επέλθει η ζημιά, καταστροφή ή απώλεια, είναι άκυρη.
Άρθρο 7

Οι διατάξεις του Παραρτήματος αυτού δεν εφαρμόζονται σε οχήματα, σε αντικείμενα που
εγκαταλείπονται εντός οχήματος, ή σε ζωντανά ζώα.

