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χορηγήθηκαν σε άλλο όχημα, πρέπει να
θεωρείται ότι έχει τη συνήθη στάθμευσή του
στο έδαφος του κράτους το οποίο εξέδωσε
τις εν λόγω πινακίδες.
Η ερμηνεία αυτή δεν προδικάζει το ζήτημα
ποιο από τα εθνικά γραφεία πρέπει, κατ'
εφαρμογή της μεταξύ τους συμβάσεως, να
φέρει το βάρος αποζημιώσεως του θύματος

ενός ατυχήματος του οποίου ο υπεύθυνος
οδηγούσε όχημα υπό τις αναφερθείσες πιο
πάνω συνθήκες. Η σύμβαση μεταξύ εθνικών
κεντρικών γραφείων, έστω και αν χρησιμο
ποιεί παρόμοιους όρους με εκείνους της
οδηγίας, είναι πράγματι πράξη ιδιωτικού
δικαίου της οποίας η ερμηνεία εμπίπτει
αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του εθνι
κού δικαστηρίου.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟΥ
στην υπόθεση C-73/89 *
Ι — Η σχετική κανονιστική ρύθμιση και το
ιστορικό της

Στις 17 Δεκεμβρίου 1953 συνήφθη μεταξύ
των εθνικών κεντρικών γραφείων, ενώσεων
στις οποίες μετέχουν το σύνολο ή η πλειονό
τητα των ασφαλιστικών εταιριών, η «πρό
τυπη σύμβαση μεταξύ γραφείων» στον
τομέα της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης
που προκύπτει από την κυκλοφορία των
αυτοκινήτων οχημάτων. Με την εν λόγω
σύμβαση ιδιωτικού δικαίου τέθηκε σε εφαρ
μογή σύστημα συνεργασίας μεταξύ των
ασφαλιστών, άλλως γνωστό ως «σύστημα
της πράσινης κάρτας», το οποίο βασιζόταν
στην τυποποιημένη πράσινη κάρτα ασφαλί
σεως η οποία ελεγχόταν στα σύνορα. Το σύ
στημα αυτό προέβλεπε ότι κάθε εθνικό γρα
φείο αναλαμβάνει την υποχρέωση, αφενός,
να διακανονίζει στη χώρα του τις ζημίες
από ατυχήματα που προκαλούν τα οχήματα
τα οποία είναι ταξινομημένα στις άλλες
χώρες μέλη, εφοδιασμένα με την πράσινη
κάρτα, αφετέρου δε, να πληρώνει τα αλλο
δαπά που έχουν διακανονίσει τις ζημίες από
* Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική.
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ατυχήματα που προκάλεσαν τα ασφαλι
σμένα αυτοκίνητα στη δική του χώρα.

Η οδηγία 72/166/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της
24ης Απριλίου 1972, περί εναρμονίσεως των
νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετι
κών με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης
που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκι
νήτων οχημάτων και με τον έλεγχο της υπο
χρεώσεως προς ασφάλιση της ευθύνης
αυτής (ΕΕ ειδ. έκδ. 06/001, σ. 136), έχει ως
σκοπό να διευκολύνει περισσότερο τη διακί
νηση των ταξιδιωτών μεταξύ των κρατών
μελών. Με την οδηγία θεσπίστηκε σύστημα
του οποίου τα ουσιώδη χαρακτηριστικά, τα
οποία εκτίθενται στις τρεις τελευταίες αιτιο
λογικές σκέψεις, μπορούν να συνοψισθούν
ως εξής:

α) πρόβλεψη σε κάθε εθνική νομοθεσία
των κρατών μελών της υποχρεώσεως
ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης που
προκύπτει από την κυκλοφορία των
αυτοκινήτων οχημάτων και, συνεπώς,
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β) τεκμήριο ότι κάθε κοινοτικό όχημα που
κυκλοφορεί στο έδαφος της Κοινότητας
καλύπτεται από ασφάλιση,

γ) κατάργηση του ελέγχου της πράσινης
κάρτας για τα οχήματα τα οποία έχουν
τη συνήθη στάθμευση τους σε ένα
κράτος μέλος και τα οποία εισέρχονται
στο έδαφος άλλου κράτους μέλους,

δ) το σύστημα αυτό δεν θα μπορούσε να
λειτουργήσει παρά μόνο αν, χάρη στη
συμφωνία μεταξύ των κεντρικών εθνι
κών γραφείων ασφαλίσεως των έξι αρχι
κών κρατών μελών, κάθε εθνικό γρα
φείο εγγυάται, υπό τους όρους που
προβλέπει η εθνική του νομοθεσία, την
αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας
από την οποία γεννάται δικαίωμα απο
ζημιώσεως, ζημίας προκληθείσας στο
έδαφος του οικείου κράτους από ένα
από τα οχήματα αυτά, ασφαλισμένου ή
όχι· κάθε εθνικό γραφείο έχει δικαίωμα
αναγωγής κατά του υπευθύνου ή του
ασφαλιστή του.

άλλου κράτους μέλους, είτε αυτά τα οχή
ματα είναι ασφαλισμένα είτε όχι (...)».

Μια τέτοια συμφωνία (σύμβαση συμπληρω
ματική εκείνης του 1953, που προαναφέρ
θηκε) συνήφθη στις 16 Οκτωβρίου
1972 μεταξύ των εθνικών γραφείων των κοι
νοτικών χωρών, καθώς και ορισμένων
τρίτων χωρών.

Με πρόσθετη σύμβαση της 12ης Δεκεμβρίου
1973 μεταξύ εθνικών γραφείων προσχώ
ρησαν στο κατ' αυτό τον τρόπο καθιερωθέν
σύστημα και άλλες τρίτες χώρες.

Το άρθρο 3 της οδηγίας θεσπίζει την υπο
χρέωση κάθε κράτους μέλους να προβλέπει,
με τη νομοθεσία του, σύστημα υποχρεωτι
κής ασφαλίσεως των οχημάτων που έχουν
τη συνήθη στάθμευση τους στο έδαφος του
κράτους, που συνεπάγεται κάλυψη για το
σύνολο του κοινοτικού εδάφους.

Κατά το άρθρο 1, παράγραφος 4, της εν
λόγω οδηγίας, νοείται ως
Ενόψει της τελευταίας αυτής περιστάσεως,
το άρθρο 2, παράγραφος 2, της οδηγίας
αυτής ορίζει ότι οι διατάξεις της εν λόγω
οδηγίας τίθενται σε ισχύ

«μετά τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ των έξι
εθνικών γραφείων ασφαλίσεως, κατά την
οποία κάθε εθνικό γραφείο εγγυάται την
ικανοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της
εθνικής του νομοθεσίας περί υποχρεωτικής
ασφαλίσεως, των αξιώσεων από ατυχήματα
τα οποία έγιναν στο έδαφός του και τα
οποία προεκλήθησαν από την κυκλοφορία
οχημάτων με συνήθη στάθμευση στο έδαφος

«έδαφος εντός του οποίου το όχημα έχει τη
συνήθη στάθμευση του,
— το έδαφος του κράτους όπου το όχημα
είναι εγγεγραμμένο [ταξινομημένο], ή
— σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει
εγγραφή για έναν τύπο οχήματος αλλά
το όχημα φέρει ασφαλιστική πινακίδα ή
άλλο διακριτικό σήμα ανάλογο με τις
πινακίδες κυκλοφορίας, το έδαφος του
κράτους το οποίο εξέδωσε την ασφαλι
στική πινακίδα ή το διακριτικό σήμα, ή
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— σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν ούτε
πινακίδα κυκλοφορίας ούτε ασφαλιστική
πινακίδα ούτε διακριτικό σήμα για ορι
σμένους τύπους οχημάτων, το έδαφος
του κράτους εντός του οποίου ο κάτοχος
του οχήματος έχει την κατοικία του.»

καθιστά, τουλάχιστον εντός των ορίων της
υποχρέωσης ασφάλισης, τις υλικές ζημίες ή
τις σωματικές βλάβες που προκαλούνται
από όχημα αγνώστων στοιχείων ή για το
οποίο δεν έχει εκπληρωθεί η υποχρέωση
ασφάλισης της παραγράφου 1 (...)».

Η οδηγία 84/5/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της
30ής Δεκεμβρίου 1983, δεύτερη οδηγία στον
τομέα αυτό (ΕΕ 1984, L 8, σ. 17), αναφέρει
στη δέκατη αιτιολογική σκέψη ότι:

Το άρθρο 2, παράγραφος 1, της οδηγίας
ορίζει, τέλος, ότι

«(...) η κατάργηση του ελέγχου της ασφά
λισης υπόκειται στη χορήγηση, από το
εθνικό γραφείο ασφάλισης της χώρας υπο
δοχής, μιας εγγύησης αποζημίωσης των
ζημιών που προκλήθηκαν από αυτοκίνητα
που σταθμεύουν συνήθως σε άλλο κράτος
μέλος· ότι, για να καθοριστεί εάν ένα όχημα
σταθμεύει συνήθως σε ένα ορισμένο κράτος
μέλος, το απλούστερο κριτήριο εξακολουθεί
να είναι η εξακρίβωση του εάν το όχημα
φέρει πινακίδα κυκλοφορίας του κράτους
αυτού· ότι, συνεπώς, σκόπιμο είναι να τρο
ποποιηθεί ανάλογα το άρθρο 1, παρά
γραφος
4, πρώτη περίπτωση, της
οδηγίας 72/166/ΕΟΚ».

'Ετσι, στο άρθρο 1, παράγραφος 4, της οδη
γίας 72/166, η προαναφερθείσα πρώτη περί
πτωση αντικαταστάθηκε με το εξής κείμενο:

«— το έδαφος του κράτους του οποίον το
όχημα φέρει πινακίδα κυκλοφορίας, ή».

Το άρθρο 1, παράγραφος 4, της οδηγίας
84/5 ορίζει ότι

«κάθε κράτος μέλος ιδρύει ή εγκρίνει οργα
νισμό, αποστολή του οποίου είναι να απο
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«κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα απαραί
τητα μέτρα προκειμένου κάθε διάταξη του
νόμου ή συμβατική ρήτρα που περιλαμβά
νεται σε ασφαλιστήριο συμβόλαιο (...) που
αποκλείει την ασφάλιση της χρήσης ή της
οδήγησης οχημάτων από πρόσωπα:
— στα οποία δεν έχει επιτραπεί ρητά ή σιω
πηρά ή χρήση ή η οδήγηση,
(...)
να θεωρείται, για την εφαρμογή του άρθρου
3, παράγραφος 1, της οδηγίας 72/166, ανί
σχυρη όσον αφορά την προσφυγή τρίτων,
θυμάτων ατυχήματος (...)».

Ι Ι— Τα πραγματικά περιστατικά, η διαδι
κασία της κύριας δίκης και το προδικαστικό
ερώτημα
Στις 25 Ιουλίου 1985, η οικογένεια Fournier
υπήρξε θύμα αυτοκινητιστικού ατυχήματος,
που συνέβη στην Toulon (Γαλλία) και το
οποίο προκάλεσε, επειδή δεν άφησε την
προτεραιότητα στο όχημα που ερχόταν από
δεξιά, ο Ολλανδός υπήκοος Vaiter van Wer
ven, ο οποίος οδηγούσε αυτοκίνητο Porsche
που έφερε ολλανδική πινακίδα με αριθ
μό ΗΥ 33 HG.

FOURNIER

Οι έρευνες που διενεργήθηκαν με βάση τον
αριθμό εγγραφής και τον αριθμό πλαισίου
του εν λόγω οχήματος αποκάλυψαν ότι
αυτό, αφού είχε ταξινομηθεί κανονικά στη
Γερμανία, εκλάπη στις Κάτω Χώρες από
τον νόμιμο κΰριό του Γερμανό υπήκοο Horst
Meyer και, μετά την κλοπή αυτή, τέθηκε
εκτός κυκλοφορίας από τις γερμανικές
αρχές. Εξάλλου, η ολλανδική πινακίδα
κυκλοφορίας που έφερε το εν λόγω όχημα
κατά τη στιγμή του ατυχήματος ήταν ψευ
δής, αντιστοιχούσα στην πραγματικότητα σε
άλλο όχημα που ανήκε στον Ολλανδό
υπήκοο Koppelman.

Το ζεύγος Fournier ενήγαγε τον Van Werven
και το Bureau central français des assurances
ζητώντας αποκατάσταση της ζημίας που
υπέστη.

Με απόφαση της 26ης Σεπτεμβρίου 1988, το
tribunal de grande instance de Toulon, το οποίο
επελήφθη της υποθέσεως, υποχρέωσε αλλη
λεγγύως τον Van Werven και το Bureau cen
tral français να αποκαταστήσουν το σύνολο
της ζημίας που υπέστησαν τα θύματα του εν
λόγω ατυχήματος και απάλλαξε το HUKCoburg, γερμανική ασφαλιστική εταιρία που
ασφάλισε το εν λόγω όχημα, και το Fonds de
garantie automobile, γαλλικό οργανισμό που
αναλαμβάνει την αποζημίωση η οποία οφεί
λεται στα θύματα αυτοκινητιστικών ατυχη
μάτων όταν η αποζημίωση δεν βαρύνει το
bureau central.

Θεωρώντας ότι ot προσεπικλήσεις από το
Bureau central français του ολλανδικού Bureau
και του ολλανδικού HUK-Verband, ως δικο
νομικών εγγυητών, έθεταν πρόβλημα ερμη
νείας της έννοιας του εδάφους της συ
νήθους σταθμεύσεως, που διαλαμβάνεται
στις οδηγίες 72/166 και 84/5 του Συμβουλίου,

το εθνικό δικαστήριο, με την ίδια απόφαση
της 26ης Σεπτεμβρίου 1988, ανέστειλε τη
διαδικασία επί του ζητήματος αυτού και
υπέβαλε στο Δικαστήριο το ακόλουθο προ
δικαστικό ερώτημα:
«Ποιο έδαφος θεωρείται ως έδαφος της
συνήθους σταθμεύσεως, κατά την έννοια
του άρθρου 1, παράγραφος 4, της κοινοτι
κής οδηγίας 72/166, της 24ης Απριλίου 1972,
όπως τροποποιήθηκε με την κοινοτική οδη
γία της 30ής Δεκεμβρίου 1983, του οχήματος
το οποίο έχει ταξινομηθεί διαδοχικά σε δια
φορετικά κράτη, ανεξαρτήτως του αν οι
ταξινομήσεις αυτές έγιναν κανονικά από τις
αρμόδιες αρχές ή προκύπτουν από την
τοποθέτηση στο όχημα πλαστών πινακίδων
κυκλοφορίας;»
Η απόφαση περί παραπομπής πρωτοκολλή
θηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου στις
9 Μαρτίου 1989.
Το Bureau central français και το γερμανικό
HUK-Verband άσκησαν έφεση κατά της απο
φάσεως αυτής ενώπιον του cour d'appel
d'Aix-en-Provence. Επειδή ο αντιπρόεδρος
του tribunal de grande instance de Toulon, με
έγγραφο της 20ής Μαρτίου 1990, ζήτησε να
ανασταλεί η έκδοση αποφάσεως επί του
ερωτήματος που υπέβαλε το εν λόγω δικα
στήριο λόγω του ανασταλτικού αποτελέ
σματος της εφέσεως στη Γαλλία, το Δικα
στήριο, με διάταξη της 4ης Απριλίου 1990,
διέταξε την αναστολή της προδικαστικής
διαδικασίας.
Με απόφαση της 31ης Ιανουαρίου 1991, το
δευτεροβάθμιο δικαστήριο μεταρρύθμισε
την απόφαση του tribunal de grand instance de
Toulon αποκλειστικά κατά το μέτρο που οι
διάδικοι Fonds de garantie automobile και
HUK-Coburg απαλλάσσονταν της ευθύνης.
Μετά την απόφαση αυτή, το Δικαστήριο, με
διάταξη της 24ης Απριλίου 1991, διέταξε
την επανάληψη της προδικαστικής διαδικα
σίας και κάλεσε επίσης το Fonds de garantie
automobile και το HUK-Coburg να καταθέI - 5625
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σουν γραπτές παρατηρήσεις, σύμφωνά με το
άρθρο 20 του Πρωτοκόλλου περί του Οργα
νισμού (ΕΟΚ) του Δικαστηρίου.
Στις 26 Ιουλίου 1991, το HUK-Verband
άσκησε αναίρεση κατά της αποφάσεως που
εξέδωσε στις 31 Ιανουαρίου 1991 το cour
d'appel d'Aix-en-Provnece. Με έγγραφο της
27ης Νοεμβρίου 1991, ο βοηθός γενικός
γραμματέας του Cour de cassation γνωστο
ποίησε στο Δικαστήριο ότι ο πρώτος πρόε
δρος του Cour de cassation «(...) θεωρεί,
ασφαλώς υπό την επιφύλαξη της κρίσεως
του Δικαστηρίου του Λουξεμβούργου, ότι η
προδικαστική διαδικασία μπορούσε να συ
νεχιστεί ενώπιον του Δικαστηρίου (...)».

ΙΙΙ — Έγγραφη διαδικασία
Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Πρωτοκόλλου
περί του Οργανισμού (ΕΟΚ) του Δικαστη
ρίου, γραπτές παρατηρήσεις κατέθεσαν στις
6 Ιουνίου 1989 το Nederlands Bureau, προσεπικληθείς διάδικος της κύριας δίκης, εκπρο
σωπούμενο από τον J. Dechezleprêtre, δικη
γόρο Παρισιού, στις 7 Ιουνίου 1989 το
Bureau central fiançais, προσεπικαλών διά
δικος της κύριας δίκης, εκπροσωπούμενο
από τον L. Funck-Brentano, δικηγόρο Παρι
σιού, στις 12 Ιουνίου 1989 το γερμανικό
γραφείο HUK-Verband, προσεπικληθείς διά
δικος της κύριας δίκης, εκπροσωπούμενο
από τον F. Ranke, δικηγόρο Μονάχου, στις
8 Ιουνίου 1989 η Γαλλική Κυβέρνηση,
εκπροσωπούμενη από τις Ε. Belliard, υπο
διευθύντρια νομικών υποθέσεων του
Υπουργείου Εξωτερικών, και S. Grassi,
γραμματέα στο Υπουργείο Εξωτερικών, στις
16 Ιουνίου 1989 η Κυβέρνηση του Ηνω
μένου Βασιλείου, εκπροσωπούμενη από την
J. Α. Gensmantel, solicitor, στις 21 Αυγούστου
1989 η Γερμανική Κυβέρνηση, εκπροσωπού
μενη από τους Μ. Seidel και Η. Teske, στις
5 Ιουνίου 1989 η Επιτροπή των Ευρω
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παϊκών Κοινοτήτων, επροσωπούμενη από
τον νομικό της σύμβουλο J. Amphoux, στις
17 Ιουλίου 1991 το HUK-Coburg, προσεπικληθείς διάδικος της κύριας δίκης, εκπρο
σωπούμενο από τον C Turk, δικηγόρο Λου
ξεμβούργου, και στις 22 Ιουλίου 1991 το
Fonds de garantie automobile, παρεμβαίνων
διάδικος της κύριας δίκης, εκπροσωπούμενο
από τον L. Funck-Brentano, δικηγόρο Παρι
σιού.
Κατόπιν εκθέσεως του εισηγητή δικαστή και
αφού άκουσε τον γενικό εισαγγελέα, το
Δικαστήριο αποφάσισε να προχωρήσει στην
προφορική διαδικασία χωρίς προηγούμενη
διεξαγωγή αποδείξεων.

IV — Γραπτές παρατηρήσεις που κατατέ
θηκαν στο Δικαστήριο
Το Nederlands Bureau, προσεπικληθείς διά
δικος της κύριας δίκης, θεωρεί ότι το πρό
βλημα που τίθεται στην παρούσα υπόθεση
είναι κατά πόσο, ενόψει της οδηγίας
72/166 του Συμβουλίου, η ψευδής ταξινό
μηση μπορεί να δημιουργήσει υποχρεώσεις,
εφόσον κατέστη δυνατό να εξακριβωθεί η
αληθής ταξινόμηση και είναι γνωστό το
κράτος μέλος στο οποίο το όχημα για το
οποίο γίνεται λόγος είχε τη συνήθη στάθ
μευση του.
Κατά τη γνώμη του Nederlands Bureau, το
επιφαινόμενο δεν μπορεί να υποκαταστήσει
την πραγματικότητα εφόσον αυτή έχει απο
δειχθεί. Πράγματι, η ταξινόμηση στην οποία
αναφέρεται η προαναφερθείσα συμπληρω
ματική σύμβαση του 1972 μεταξύ των εθνι
κών κεντρικών γραφείων δεν αφορά μόνο
την πινακίδα κυκλοφορίας η οποία, αυτή
καθαυτή, δεν αποδεικνύει τίποτε, αλλά τη
νόμιμη καταχώρηση του οχήματος, που γί
νεται στις αρμόδιες διοικητικές αρχές του
κράτους όπου το όχημα τέθηκε σε κυκλοφο
ρία.
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To Nederlands Bureau υποστηρίζει ότι η έν
νοια του άρθρου 1, παράγραφος 4, της οδη
γίας 72/166 του Συμβουλίου είναι, προφα
νώς, ότι η εικονικότητα ή το δόλιο τέχνασμα
δεν μπορούν να δημιουργήσουν υποχρεώ
σεις εφόσον η αληθής ταξινόμηση μπορεί να
αποδειχθεί.

Έτσι, εφόσον το όχημα που προκάλεσε το
ατύχημα στην Toulon δεν είχε ταξινομηθεί
στις Κάτω Χώρες, το εν λόγω ατύχημα δεν
μπορεί σε καμιά περίπτωση να αφορά το
Nederlands Bureau. Αντιθέτως, το Bureau cen
tral français μπορούσε να απαιτήσει την από
δοση των εκταμιεύσεων του από το γερμα
νικό γραφείο, καθόσον το σχετικό όχημα
είχε ταξινομηθεί στη Γερμανία και, επομέ
νως, θεωρείται ότι έχει τη συνήθη στάθ
μευση του στη Γερμανία.

Επομένως, το Nederlands Bureau προτείνει
στο προδικαστικό ερώτημα να δοθεί η απά
ντηση ότι ως ταξινόμηση νοείται όχι η
παρουσία της πινακίδας κυκλοφορίας στο
όχημα, αλλά η νόμιμη καταχώρηση του οχή
ματος που γίνεται στις αρμόδιες διοικητικές
αρχές της χώρας όπου το όχημα τέθηκε
κανονικά σε κυκλοφορία.

του στο έδαφος μιας συμβαλλόμενης χώρας
και κυκλοφορεί στο έδαφος άλλης συμβαλ
λόμενης χώρας καλύπτεται από ασφάλιση.

Στόχος του συστήματος και του αμάχητου
αυτού τεκμηρίου είναι να φέρει η χώρα της
συνήθους σταθμεύσεως του οχήματος τις
συνέπειες του ατυχήματος που προκάλεσε
το όχημα αυτό, μέσω του εθνικού γραφείου
της χώρας σταθμεύσεώς του. Είναι ανα
γκαίο, επομένως, για την επίτευξη του
στόχου αυτού να δοθεί όσο το δυνατό ακρι
βέστερος ορισμός της έννοιας της συνήθους
σταθμεύσεως.

Η παρούσα υπόθεση εμφανίζεται υπό προϋ
ποθέσεις που δεν προβλέπονται ρητά από
την οδηγία 84/5, και γι' αυτόν τον λόγο το
δικάζον εθνικό δικαστήριο υπέβαλε το
προαναφερθέν προδικαστικό ερώτημα.

Όσον αφορά την αρμοδιότητα του Δικαστη
ρίου, το Bureau central français παρατηρεί ότι
είναι αληθές ότι κατά το άρθρο 2, παρά
γραφος 2, της προαναφερθείσας πρόσθετης
συμβάσεως του 1973, «κάθε διαφορά μεταξύ
γραφείων ως προς την ερμηνεία της έννοιας
της συνήθους σταθμεύσεως που δεν καθορί
στηκε ήδη πιο πάνω υποβάλλεται σε σώμα
Το Bureau central francçais, εναγόμενο και τριών διαιτητών (...)»· όντως, η κατ' αυτόν
εκκαλούν της κύριας δίκης, παρατηρεί προ τον τρόπο προβλεπόμενη διαιτησία παρέχει
καταρκτικά ότι, πατά τη συμφωνία που τη δυνατότητα ρυθμίσεως των επιμέρους
έγινε μεταξύ των εθνικών γραφείων ασφαλί ζητημάτων, όχι όμως γενικότερων ζητημά
σεως κατ' εφαρμογή του άρθρου 2, παρά των, όπως είναι η ερμηνεία που πρέπει να
γραφος 2, της οδηγίας 72/166, αυτά εγγυώ δοθεί σε ορισμένους όρους των σχετικών
νται τον διακανονισμό των αξιώσεων από κοινοτικών οδηγιών.
ατυχήματα τα οποία γίνονται στο έδαφος
τους και τα οποία προκαλούνται από την
κυκλοφορία των οχημάτων τα οποία έχουν
τη συνήθη στάθμευση τους στο έδαφος μιας Επομένως, εναπόκειται στο Δικαστήριο να
από τις άλλες συμβαλλόμενες χώρες, η δε διευκρινίσει την έννοια και το περιεχόμενο
εγγύηση αυτή βασίζεται στο τεκμήριο ότι του άρθρου 1, παράγραφος 4, της οδηγίας
κάθε όχημα που έχει τη συνήθη στάθμευση 72/166, όπως διατυπώθηκε στην οδηγία 84/5.
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Όσον αφορά την έννοια της συνήθους σταθ
μεύσεως, το Bureau central français προβάλλει
ότι, πατά το άρθρο 2, στοιχείο β', της πρό
σθετης συμβάσεως του 1973,

«θεωρούνται ότι έχουν τη συνήθη στάθ
μευση τους σε μια από τις χώρες που ανα
φέρονται στο άρθρο 1, στοιχείο α': τα αυτο
κίνητα
οχήματα
τα
οποία
είναι
εγγεγραμμένα σ' αυτή».

Εξάλλου, το Δικαστήριο, με τις αποφάσεις
της 9ης Φεβρουαρίου 1984, 344/82, Gambetta
Auto (Συλλογή 1984, σ.591), και 64/83,
Bureau central français (Συλλογή 1984, σ. 689),
έκρινε ότι, όταν ένα όχημα φέρει πινακίδες
κυκλοφορίας που έχουν χορηγηθεί κανονι
κά, πρέπει να θεωρείται ότι έχει τη συνήθη
στάθμευση του, κατά την έννοια της οδη
γίας 72/166, στο έδαφος του κράτους που
είναι ταξινομημένο, έστω κι αν τον κατά τον
κρίσιμο χρόνο είχε ανακληθεί η άδεια
κυκλοφορίας του, ανεξάρτητα από το γεγο
νός ότι η ανάκληση της άδειας κυκλοφορίας
καθιστά ανίσχυρη την ταξινόμηση ή συ
νεπάγεται την ανάκλησή της.

Με τις αποφάσεις αυτές, επομένως, ρυθμί
ζεται το πρόβλημα των οχημάτων των
οποίων η ταξινόμηση είχε ανακληθεί, τα
οποία όμως εξακολουθούσαν να κυκλοφο
ρούν με πινακίδα κυκλοφορίας εκδοθείσα
κανονικά κατά την ταξινόμηση.

Η οδηγία 84/5 επέλεξε το κριτήριο των πινα
κίδων κυκλοφορίας, διότι θεωρείται ως το
πλέον ευχερές. Οι όροι της οδηγίας δεν έρ
χονται καθόλου σε αντίθεση προς τις προα
ναφερθείσες αποφάσεις του Δικαστηρίου.

Η περίπτωση της κανονικής ταξινομήσεως,
η οποία συνδέει το όχημα με μια χώρα, ενώ
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το όχημα φέρει πλαστές πινακίδες άλλης
χώρας, όπως εν προκειμένω, δεν ρυθμίζεται
με την οδηγία. Η αναγκαία ερμηνεία πρέπει
να γίνει σε συνάρτηση με τους στόχους της
εν λόγω οδηγίας, οι οποίοι επιβάλλουν όπως
ο τόπος της συνήθους σταθμεύσεως εξακρι
βώνεται αδιαμφισβήτητα.

Το Bureau central français προβάλλει συ
ναφώς ότι, μολονότι οι πινακίδες κυκλοφο
ρίας συνιστούν απλό και αποτελεσματικό
κριτήριο, πρέπει ακόμη να ανταποκρίνονται
στην πραγματικότητα. Με την εξεταζόμενη
οδηγία, υπήρξε η βούληση να διατυπωθεί ο
κανόνας ότι οι πινακίδες κυκλοφορίας που
εκδόθηκαν κανονικά συνιστούν το μόνο
κριτήριο συνδέσεως με συγκεκριμένη χώρα,
κανόνας κατά του οποίου δεν μπορεί να
προσκομισθεί κανένα αποδεικτικό στοιχείο.
Το κριτήριο όμως αυτό δεν απαγορεύει,
όταν αποδεικνύεται ότι οι πινακίδες τις
οποίες φέρει το όχημα για το οποίο γίνεται
λόγος είναι πλαστές, να αναζητείται ποια
είναι η πραγματική ταξινόμηση του οχή
ματος αυτού.

Αυτή η ερμηνεία θα παρείχε στα θύματα
ατυχημάτων τη μέγιστη εγγύηση διότι, σε
περίπτωση κατά την οποία η ταξινόμηση
δεν θα μπορούσε να προσδιοριστεί, η χώρα
όπου συνέβη το ατύχημα θα έφερε την
ευθύνη αποκαταστάσεως των ζημιών που
έχουν προκληθεί.

Εξάλλου, η ερμηνεία αυτή είναι η μόνη πρό
σφορη από οικονομική άποψη. Πράγματι,
είναι λογικό το σύστημα ασφαλίσεως των
κρατών μελών να είναι ισοζυγισμένο σε συ
νάρτηση με τον αριθμό των ταξινομημένων
οχημάτων σε κάθε χώρα. Συνεπώς, το σύ
στημα αυτό δεν θα είναι ισοζυγισμένο αν
προστεθούν σ' αυτό οι πληρωμές για ατυχή
ματα τα οποία προκαλούν οχήματα που δεν
είχαν ταξινομηθεί ποτέ στην οικεία χώρα,
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αλλά τα οποία, κατόπιν κλοπής, φέρουν
πινακίδα της χώρας αυτής.

To Bureau central français προτείνει, κατά
συνέπεια, στο ερώτημα του αιτούντος δικα
στηρίου να δοθεί η απάντηση ότι, όταν ένα
όχημα φέρει πλαστές πινακίδες κυκλοφο
ρίας, ή ελλείψει πινακίδων, και η χώρα όπου
το όχημα είχε ταξινομηθεί κανονικά είναι
γνωστή ή μπορεί να προσδιοριστεί, το
έδαφος όπου βρίσκεται η συνήθης στάθ
μευση του οχήματος είναι εκείνο της τελευ
ταίας ταξινομήσεως του εν λόγω οχήματος.

Το γερμανικό κεντρικό Γραφείο HUKVerband (στο εξής: HUK-Verband), προσεπικληθείς διάδικος της κύριας δίκης, παρατη
ρεί, πρώτον, αναφερόμενο κυρίως στα
άρθρα 1, παράγραφος 4, και 2, παράγραφος
1, της προαναφερθείσας οδηγίας 85/4, ότι οι
κοινοτικές οδηγίες δημιούργησαν, για το
σύνολο των κρατών μελών της Κοινότητας,
σύστημα υποχρεωτικής ασφαλίσεως που
περιλαμβάνει κανόνες οι οποίοι εξασφαλί
ζουν, με ένα σύστημα αλληλεγγύης, την
αποζημίωση των θυμάτων των ατυχημάτων
που προκαλούν τα μη ασφαλισμένα οχή
ματα ή των οποίων η ασφάλιση δεν μπο
ρούσε να λειτουργήσει στη συγκεκριμένη
περίπτωση. Συμφωνα με τους κοινοτικούς
αυτούς κανόνες, ο Γάλλος νομοθέτης ανέ
θεσε στο Fonds de garantie automobile την
ευθύνη αποζημιώσεως θυμάτων των ατυχη
μάτων σε τέτοιες περιπτώσεις.

Όσον αφορά την έννοια της συνήθους σταθ
μεύσεως, το HUK-Verband παραπέμπει στις
προαναφερθείσες αποφάσεις του Δικαστη
ρίου, της 9ης Φεβρουαρίου 1984, για να
υποστηρίξει ότι η ερμηνεία της έννοιας
αυτής με τις εν λόγω αποφάσεις καθιερώνει

το πλάσμα ότι, εφόσον όχημα φέρει τις
πινακίδες κυκλοφορίας που εκδόθηκαν γι'
αυτό κανονικά, εξακολουθεί να συνδέεται
με τον τόπο της ταξινομήσεώς του, αναφέ
ρεται όμως μόνο στην περίπτωση κατά την
οποία το όχημα εξακολουθεί πάντα να φέ
ρει, κατά τον χρόνο του ατυχήματος, τις
πινακίδες κυκλοφορίας που εκδόθηκαν
κανονικά.
Το HUK-Verband θεωρεί ότι, στην περί
πτωση κατά την οποία το εμπλεκόμενο σε
ατύχημα όχημα φέρει, κατά τον χρόνο του
ατυχήματος, πινακίδες παραποιούσες τις
πινακίδες κυκλοφορίας άλλου κράτους μέ
λους, οι πινακίδες αυτές δεν μπορούν πλέον
να θεωρούνται ως ένδειξη που επιτρέπει να
συναχθεί το έδαφος συνήθους σταθμεύσεως.
Πράγματι, η ταξινόμηση ενός αυτοκινήτου
οχήματος συνεπάγεται, σε όλα τα κράτη
μέλη της Κοινότητας, δύο ουσιώδη στοιχεία.
Το πρώτο είναι η εξακρίβωση του οχήματος
με τη χορήγηση ενός αριθμού ταξινομήσεως.
Το άλλο, πολύ σημαντικότερο κατά την
άποψη του HUK-Verband, είναι η άδεια
κυκλοφορίας του οχήματος, άδεια εκ φύ
σεως ανακλητή. Η άδεια αυτή δημιουργεί
έτσι τον ειδικό σύνδεσμο του οχήματος προς
τον τόπο όπου χορηγήθηκε η άδεια και,
επομένως, αποτελεί τη θεμελίωση του τόπου
της συνήθους σταθμεύσεως.
Κατά συνέπεια, θα ήταν ορθό να εξασφαλί
ζεται ο σύνδεσμος μεταξύ του τόπου συ
νήθους σταθμεύσεως και του τόπου της ταξι
νομήσεως, εφόσον το όχημα φέρει πινακίδες
οι οποίες εκδόθηκαν κανονικά. Ο σύνδε
σμος αυτός εκλείπει και το όχημα χάνει τον
συνήθη τόπο σταθμεύσεως του, όταν οι
πινακίδες οι οποίες εκδόθηκαν κανονικά
αποσύρονται και αντικαθίστανται από άλ
λες, ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για
πινακίδες που παραποιούν κανονικές πινα
κίδες ή πινακίδες που χορηγήθηκαν αρχικά
σε άλλο όχημα.
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Η τοποθέτηση πλαστών πινακίδων δεν
παρέχει πλέον καμιά ένδειξη ως προς τον
σύνδεσμο με έναν τόπο και, αντιθέτως, δια
κόπτει τον σύνδεσμο με τον τόπο της αρχι
κής ταξινομήσεως. Εξάλλου, η κατ' αυτόν
τον τρόπο δημιουργούμενη κατάσταση είναι
ακριβώς αντίθετη από εκείνη η οποία κρί
θηκε από το Δικαστήριο με τις προαναφερ
θείσες αποφάσεις.
Το HUK-Verband υποστηρίζει ακόμη ότι ο
τόπος συνήθους σταθμεύσεως ενός οχή
ματος που φέρει πλαστές πινακίδες δεν
μπορεί να συναχθεί ούτε άμεσα ούτε κατ'
αναλογία από την προαναφερθείσα δεύτερη
και τρίτη περίπτωση του άρθρου 1, παρά
γραφος 4, της οδηγίας 72/166, διότι οι διατά
ξεις αυτές αφορούν μόνο τις περιπτώσεις
στις οποίες δεν υπάρχει ταξινόμηση για τον
τύπο του οχήματος για το οποίο γίνεται
λόγος και, εξάλλου, στην περίπτωση ενός
οχήματος που έχει κλαπεί, η κατοικία του
κλέπτη δεν μπορεί να εξομοιωθεί με την
κατοικία του κατόχου. Επομένως, το όχημα
που φέρει πλαστές πινακίδες έχει ως τόπο
συνήθους σταθμεύσεώς του τον τόπο όπου
αυτό βρίσκεται.
Αλλωστε, ο μικρός αριθμός περιπτώσεων
που εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά της
παρούσας υποθέσεως τείνει να εξισορρο
πείται στατιστικά μεταξύ των διαφόρων
κρατών μελών της Κοινότητας και το βάρος
που θα προέκυπτε από την προσέγγιση
αυτή για τους εθνικούς οργανισμούς,
δηλαδή η αποζημίωση των θυμάτων των
ατυχημάτων που προκαλούνται στο έδαφός
τους από οχήματα τα οποία φέρουν πλα
στές πινακίδες, στην πράξη θα ήταν τελικά
εξισορροπημένο. Αυτή είναι άλλωστε η πρα
κτική που ακολούθησε το γερμανικό ταμείο
ασφαλίσεως αυτοκινήτων από της ενάρξεως
ισχύος της οδηγίας 72/166.
Λαμβάνοντας υπόψη τα προηγούμενα, το
HUK-Verband θεωρεί ότι το προδικαστικό
Ι - 5630

ερώτημα είναι κακώς διατυπωμένο και δεν
λαμβάνει υπόψη το πραγματικό πρόβλημα
της παρούσας υποθέσεως, κατά το μέτρο
που αναφέρεται σε διαδοχικές ταξινομήσεις
κανονικές ή όχι, εφόσον δεν μπορεί να γί
νεται λόγος ταξινομήσεως για ένα όχημα το
οποίο φέρει πλαστές πινακίδες.

Προτείνει, επομένως, στο υποβληθέν ερώ
τημα να δοθεί η εξής απάντηση:

«1) Πινακίδες οι οποίες παραποιούν τις
πινακίδες κυκλοφορίας που χορήγησαν
κανονικά οι αρμόδιες αρχές ενός κρά
τους μέλους δεν μπορούν να θεωρηθούν
ως "πινακίδες κυκλοφορίας" ενός κρά
τους μέλους κατά την έννοια του άρ
θρου 1, παράγραφος 4, πρώτη περί
πτωση, της οδηγίας 72/166/ΕΟΚ, όπως
τροποποιήθηκε.

2) Αυτοκίνητο όχημα ταξινομημένο σε
κράτος μέλος και από το οποίο οι πινα
κίδες κυκλοφορίας που χορήγησε κανο
νικά το κράτος μέλος καταγωγής αφαι
ρέθηκαν και αντικαταστάθηκαν με
πινακίδες παραποιούσες τις πινακίδες
κυκλοφορίας τις οποίες χορήγησαν
κανονικά οι αρχές ενός κράτους μέλους,
και το οποίο όχημα εμπλέκεται σε αυτο
κινητιστικό ατύχημα σε άλλο κράτος
μέλος εκτός αυτού όπου είχε ταξινομη
θεί αρχικά και του οποίου φέρει τις
παραποιηθείσες πινακίδες πρέπει να
θεωρείται ότι δεν έχει συνήθη τόπο
σταθμεύσεως το έδαφος κανενός κρά
τους μέλους.»

Η Γαλλική Κυβέρνηση παρατηρεί ότι το
πρόβλημα που τίθεται εν προκειμένω είναι
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εκείνο του συνδετικού στοιχείου του οχή
ματος προς ένα κράτος.

Η Γαλλική Κυβέρνηση παρατηρεί ότι,
ενόψει του ορισμού του εδάφους συνήθους
σταθμεύσεως που περιέχεται στην οδηγία
72/166, προέκυψαν δυσχέρειες σε ορισμένες
χώρες στις οποίες η εθνική νομοθεσία έτεινε
να διαχωρίσει τη διοικητική πράξη ταξινο
μήσεως από το τεκμήριο της που είναι οι
πινακίδες, διαχωρισμός ο οποίος είχε ως
αποτέλεσμα ότι η χώρα στην οποία επήλθε
το ατύχημα έφερε τις συνέπειες του ατυχή
ματος του οποίου ο δράστης δεν είχε συμ
μορφωθεί προς την εθνική κανονιστική ρύθ
μιση της χώρας αυτής (κλεμμένο όχημα ή
πινακίδες που δεν ίσχυαν πλέον).

Κατά τη διάρκεια των προπαρασκευαστι
κών εργασιών για την οδηγία 84/5, το Ευρω
παϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε όπως η τροπο
ποίηση της πρώτης περιπτώσεως του
άρθρου 1, παράγραφος 4, της οδηγίας
72/166 διατυπωθεί ως εξής: «το έδαφος του
κράτους του οποίου το όχημα φέρει πινα
κίδα κυκλοφορίας εκδοθείσα κανονικά». Η
πρόταση αυτή δεν έγινε δεκτή από την Επι
τροπή, λόγω του ότι μπορούσε να δημιουρ
γήσει ορισμένες δυσχέρειες κατά το μέτρο
που τα θύματα έπρεπε να προσκομίσουν
την απόδειξη της κανονικής ταξινομήσεως
του αλλοδαπού οχήματος.

τικός τόπος συνήθους σταθμεύσεως ενός
οχήματος πέρα από το τεκμήριο αναρτή
σεως των πινακίδων κυκλοφορίας. Ερμη
νεία της σχετικής διατάξεως της οδηγίας
84/5 υπό την έννοια αυτή, που θα περιορι
ζόταν μόνο στο επιφαινόμενο, θα ισοδυνα
μούσε με εξομοίωση μιας δολίας πράξεως με
διοικητική απόφαση ταξινομήσεως και θα
της παρείχε την ίδια νομική αξία.

Εξάλλου, μετά από μια τέτοια ερμηνεία, η
χώρα η οποία εξέδωσε τις πινακίδες κυκλο
φορίας που φέρει το όχημα θα πρέπει να
φέρει τις συνέπειες μιας δολίας πράξεως με
την οποία δεν έχει κατ' ανάγκη σχέση και,
ελλείψει βεβαίας εξακριβώσεως του οχήμα
τος, η αποζημίωση θα βάρυνε τελικά τη
χώρα του τόπου του ατυχήματος η οποία
δεν ήταν σε θέση να διαπιστώσει την απάτη,
καθόσον κάθε έλεγχος της ασφαλίσεως των
κοινοτικών οχημάτων που εισέρχονται στο
έδαφός της απαγορεύεται.

Ωστόσο, οι λέξεις «εκδοθείσα κανονικά»
είναι στη σκέψη όλων και αυτές ακριβώς
χρησιμοποίησε το Δικαστήριο στις προανα
φερθείσες αποφάσεις, οι οποίες εκδόθηκαν
υπό το καθεστώς της οδηγίας 72/166.

Για τους λόγους αυτούς, η Γαλλική Κυβέρ
νηση θεωρεί ότι, όταν οι πινακίδες κυκλο
φορίας είναι πλαστές, το έδαφος συνήθους
σταθμεύσεως του οχήματος δεν μπορεί να
καθορίζεται σύμφωνα με το κριτήριο αναρ
τήσεως των πινακίδων και, συνεπώς, επι
βάλλεται να αναζητείται με κάθε άλλο απο
δεικτικό μέσο, η δε αναζήτηση του
πραγματικού τόπου της συνήθους σταθμεύ
σεως του οχήματος πέρα από τον φαινομε
νικό οδηγεί στο να μετατίθεται το βάρος του
ατυχήματος στη χώρα της τελευταίας κανο
νικής ταξινομήσεως. Εν προκειμένω, γίνεται
δεκτό ότι η χώρα της τελευταίας κανονικής
ταξινομήσεως είναι η Γερμανία.

Η Γαλλική Κυβέρνηση υποστηρίζει ότι ούτε
η τροποποιηθείσα οδηγία ούτε οι διεθνείς
συμφωνίες που συνήφθησαν προς εφαρμογή
της απαγορεύουν να αναζητηθεί ο πραγμα

Η Γαλλική Κυβέρνηση καλεί, επομένως, το
Δικαστήριο να απαντήσει στο ερώτημα που
υπέβαλε το εθνικό δικαστήριο ότι το έδαφος
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συνήθους σταθμεύσεως ενός οχήματος το
οποίο έχει ταξινομηθεί διαδοχικά σε περισ
σότερα κράτη, που φέρει πλαστές πινακίδες
κυκλοφορίας, είναι το κράτος το οποίο προσ
διορίζεται με κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο
κυρίως την τελευταία κανονική ταξινόμηση.

Η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου
παρατηρεί ότι το αιτούν δικαστήριο ζητεί
από το Δικαστήριο να αποφανθεί προδικα
στικός ως προς την έννοια της τροποποιή
σεως που έγινε στο άρθρο 1, παράγραφος 4,
της οδηγίας 72/166 με την οδηγία 84/5.

Η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου
αναφέρεται συναφώς στις αποφάσεις που
εξέδωσε το Δικαστήριο στις 9 Φεβρουαρίου
1984, που παρατέθηκαν ήδη, καθώς και
στην απόφαση της 21ης Ιουνίου 1984,
116/83, Fantozzi (Συλλογή 1984, σ. 2481),
προβάλλοντας ότι οι τρεις αυτές υποθέσεις
αφορούσαν ζημίες προκληθείσες από οχή
ματα από τα οποία, για τον ένα ή τον άλλο
λόγο, είχε αφαιρεθεί η άδεια χρησιμοποιή
σεως. Ωστόσο, τα οχήματα εξακολουθούσαν
να φέρουν τις αρχικές πινακίδες κυκλοφο
ρίας.

Κατά την άποψη της Κυβερνήσεως του
Ηνωμένου Βασιλείου η εν λόγω τροπο
ποίηση του άρθρου 1, παράγραφος 4, της
οδηγίας 72/66 έγινε κατόπιν των αποφάσεων
αυτών του Δικαστηρίου, πράγμα που
σημαίνει ότι το όχημα διατηρεί τη συνήθη
στάθμευση του στο έδαφος του κράτους του
οποίου φέρει τις πινακίδες κυκλοφορίας οι
οποίες εκδόθηκαν κανονικά, παρά την άρση
της ταξινομήσεως ή το γεγονός ότι η ταξινό
μηση αυτή κατέστη ανίσχυρη, ως συνέπεια
συνδεόμενη με την κλοπή σε ορισμένα
κράτη μέλη.
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Στην παρούσα υπόθεση, πάντως, το κλεμ
μένο όχημα έφερε κατά τον χρόνο του ατυ
χήματος πλαστές ολλανδικές πινακίδες
κυκλοφορίας, αλλά ουδέποτε είχε ταξινομη
θεί στις Κάτω Χώρες. Στην πραγματικότητα,
κατά τον χρόνο του ατυχήματος, το εν λόγω
όχημα δεν ήταν πλέον ταξινομημένο κανο
νικά σε κανένα κράτος μέλος.

Η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου
υποστηρίζει ότι η τοποθέτηση από τον
κλέπτη ολλανδικών πινακίδων κυκλοφορίας
δεν πρέπει να παραμερίσει τον προαναφερ
θέντα κανόνα. Πράγματι, η σχετική κοινο
τική διάταξη δεν πρέπει να ερμηνευθεί κατά
γράμμα, αλλά υπό το φως των υποθέσεων
που οδήγησαν στη διατύπωση της. Γραμμα
τική ερμηνεία θα σήμαινε ότι η συνήθης
στάθμευση του οχήματος βρίσκεται στις
Κάτω Χώρες, αυτό δε θα προέκυπτε από
αυθαίρετη πράξη του κλέπτη.

Όμως, το όχημα είχε ταξινομηθεί κανονικά
στη Γερμανία και, χωρίς την αντικατάσταση
των κανονικών πινακίδων με πλαστές, θα
είχε στη χώρα αυτή τη συνήθη στάθμευση
του, ανεξαρτήτως του ότι είχε διαγραφεί
από τα μητρώα ταξινομήσεως μετά την κλο
πή. Η αντικατάσταση των κανονικών πινα
κίδων με πλαστές πινακίδες δεν μπορεί να
έχει ως συνέπεια ότι το όχημα δεν θεωρείται
πλέον ότι έχει τη συνήθη στάθμευση του στο
κράτος το οποίο εξέδωσε κανονικά τις κλαπείσες πινακίδες.

Η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου
προτείνει, επομένως, το Δικαστήριο να απα
ντήσει ως εξής στο υποβληθέν ερώτημα:

«Όταν όχημα φέρει πινακίδες κυκλοφορίας
ενός κράτους, που τοποθετήθηκαν αντικα-
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νονικά από κλέπτη, δεν πρέπει να θεωρείται
ότι έχει τη "συνήθη στάθμευση του" στο
κράτος αυτό, κατά την έννοια του άρθρου
1, παράγραφος 4, της οδηγίας 72/166 του
Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε, αλλά ότι
έχει τη "συνήθη στάθμευση του" στο κράτος
της τελευταίας κανονικής ταξινομήσεως,
έστω κι αν η ταξινόμηση αυτή είχε καταστεί
ανίσχυρη ή είχε αρθεί.»

Η Γερμανική Κυβέρνηση παρατηρεί ότι, με
το ερώτημα του, το αιτούν δικαστήριο ζητεί
κυρίως να πληροφορηθεί πώς πρέπει να
προσδιοριστεί ο τόπος συνήθους σταθμεύ
σεως ενός οχήματος του οποίου οι πινακίδες
κυκλοφορίας έχουν κλαπεί και η απάντηση
στο ερώτημα αυτό εξαρτάται αποφασιστικά
από το ζήτημα αν οι πινακίδες κυκλοφορίας
που φέρει το όχημα είναι πλαστές ή όχι.

Η έννοια της συνήθους σταθμεύσεως δεν
έχει επιλεγεί κατά τρόπο αυθαίρετο ούτε
στη σύμβαση μεταξύ των γραφείων του
1953 ούτε στη συμπληρωματική σύμβαση
του 1972, που παρατέθηκαν ήδη, και συν
δέεται με το άρθρο 2, παράγραφος 2, της
οδηγίας 72/166. Ενόψει του ορισμού του
εδάφους συνήθους σταθμεύσεως που παρέ
χεται με την οδηγία 84/5, η ερμηνεία του
όρου «πινακίδες κυκλοφορίας» είναι ουσιώ
δεις.

Ενόψει των περιστατικών της παρούσας
υποθέσεως, το ζήτημα που τίθεται πρωτί
στως είναι κατά πόσον ένα όχημα φέρει
πινακίδες κυκλοφορίας, κατά την έννοια
του άρθρου 1, παράγραφος 4, της οδηγίας
72/166, όπως τροποποιήθηκε, όταν οι πινα
κίδες αυτές έχουν κλαπεί από άλλο όχημα.
Η Γερμανική Κυβέρνηση θεωρεί ότι το ερώ
τημα αυτό συνεπάγεται αρνητική απάντηση.

Πράγματι, πινακίδες κυκλοφορίας που
έχουν κλαπεί από άλλο όχημα δεν είναι
πινακίδες κυκλοφορίας υπό την έννοια της
οδηγίας, αυτό δε από τον ορισμό που παρέ
χεται με την οδηγία. Εφόσον οι πινακίδες
συνδέονται πάντοτε με συγκεκριμένο.όχημα,
χάνουν τον επίσημο χαρακτήρα τους όταν
τοποθετούνται σε άλλο όχημα.

Η αρχή αυτή αναγνωρίστηκε επίσης από το
Δικαστήριο με τις προαναφερθείσες αποφά
σεις της 9ης Φεβρουαρίου 1984, όπου το
Δικαστήριο απάντησε ότι πρέπει να τεκμαί
ρεται η άδεια χρησιμοποιήσεως του οχή
ματος στο έδαφος του κράτους ταξινομή
σεως όταν το όχημα αυτό φέρει πινακίδες
κυκλοφορίας «εκδοθείσες κανονικά». Η
προϋπόθεση αυτή δεν συντρέχει εν προκει
μένω.

Αυτή η ερμηνεία της έννοιας των πινακίδων
κυκλοφορίας επιβεβαιώνεται από την έν
νοια και τον σκοπό των πινακίδων κυκλο
φορίας. Αυτές προσδιορίζουν τον τόπο
σταθμεύσεως του οχήματος και επιτρέπουν
την κατάταξη του από έποψη ευθύνης, με
την υπαγωγή του σε δεδομένο εθνικό γρα
φείο. Αν η λειτουργία αυτή αναγνωριζόταν
και σε κλεμμένες ή πλαστές πινακίδες, θα
ήταν έτσι δυνατό να μεθοδεύεται κατά βού
ληση ο προσδιορισμός του τόπου συνήθους
σταθμεύσεως του οχήματος.

Κατ' αυτόν τον τρόπο, ακόμη και το πεδίο
εφαρμογής της οδηγίας δεν θα μπορούσε να
προσδιοριστεί πλέον με βεβαιότητα, εφόσον
θα ήταν δυνατό η οδηγία να εφαρμόζεται
σε οχήματα τα οποία έχουν την πραγματική
στάθμευσή τους εκτός της Κοινότητας, αλλά
φέρουν κλεμμένες πινακίδες κυκλοφορίας
ενός κράτους μέλους.
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Η Γερμανική Κυβέρνηση προτείνει επίσης
να δοθεί αρνητική απάντηση στο ερώτημα
κατά πόσον, σε περίπτωση όπως η προκεί
μενη, πρέπει να βασιστεί κανείς στην προη
γούμενη ταξινόμηση του οχήματος. Πράγ
ματι, το άρθρο 1, παράγραφος 4, της
οδηγίας 72/166, όπως τροποποιήθηκε, ανα
φέρεται στις πινακίδες κυκλοφορίας που
φέρει όντως το όχημα για το οποίο γίνεται
λόγος και όχι εκείνες που έφερε προηγουμέ
νως. Επειδή ήταν δύσκολο να προσδιοριστεί
ποιες ήταν οι προηγούμενες ταξινομήσεις, οι
αιτιολογικές σκέψεις της οδηγίας 84/5 επι
τρέπουν να συναχθεί ότι το ζήτημα ήταν
ακριβώς να αποφευχθεί το πρόβλημα αυτό.
Απ' αυτό προκύπτει, κατά τη Γερμανική
Κυβέρνηση, ότι η συνήθης στάθμευση ενός
οχήματος το οποίο φέρει κλεμμένες πινα
κίδες κυκλοφορίας δεν μπορεί να προσδιο
ρίζεται σύμφωνα με την πρώτη περίπτωση
του άρθρου 1, παράγραφος 4, της οδηγίας.
Εξάλλου, εφόσον το όχημα υπάγεται σε
ταξινόμηση, όπως εν προκειμένω, η δεύτερη
και η τρίτη περίπτωση της διατάξεως δεν
έχουν ευθέως εφαρμογή. Άλλωστε, το να
αρκεστεί κανείς σε μια τέτοια περίπτωση να
συνδέσει τη ζημία με τον τόπο του ατυχή
ματος δεν συμβιβάζεται με την οικονομία
της οδηγίας.
Η Γερμανική Κυβέρνηση θεωρεί ότι η κατ'
αναλογία εφαρμογή του άρθρου 1, παρά
γραφος 4, τρίτη περίπτωση, της οδηγίας
72/166 μπορεί να επιλύσει το ζήτημα αυτό
σύμφωνα με την οικονομία της οδηγίας.
Πράγματι, η περίπτωση ενός οχήματος με
κλεμμένες πινακίδες κυκλοφορίας συγκρί
νεται ευχερέστερα με την υπόθεση αυτή.
Και στις δύο περιπτώσεις δεν υπάρχουν
ούτε πινακίδες κυκλοφορίας ούτε ασφαλι
στική πινακίδα που μπορούσαν να χρησι
μεύσουν για τον προσδιορισμό της συ
νήθους σταθμεύσεως. Άλλωστε, το άρθρο 1,
παράγραφος 4, της οδηγίας 72/166 δείχνει
ότι το Συμβούλιο θέλησε να θεσπίσει κανο
νιστική ρύθμιση καλύπτουσα απολύτως όλες
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τις περιπτώσεις, λόγος για τον οποίο η κατ'
αναλογία εφαρμογή της εν λόγω διατάξεως
φαίνεται δικαιολογημένη.

Συνεπώς, στην περίπτωση ενός κλεμμένου
οχήματος που φέρει κλεμμένες πινακίδες
κυκλοφορίας, πρέπει να θεωρηθεί ότι η συ
νήθης στάθμευση βρίσκεται στο κράτος
μέλος όπου ο οδηγός ο οποίος οδηγεί παρα
νόμως το όχημα έχει την κατοικία του ή,
ελλείψει κατοικίας, τη συνήθη διαμονή του.

Το εθνικό δικαστήριο το οποίο έχει επιλη
φθεί της υποθέσεως της κύριας δίκης είναι
αρμόδιο να προσδιορίσει πού βρίσκεται η
κατοικία ή η διαμονή του οδηγού του οχή
ματος. Αν δεν είναι δυνατό να τις προσδιο
ρίσει, ο οργανισμός που δημιουργήθηκε
κατ' εφαρμογή του άρθρου 1, παράγραφος
4, της οδηγίας 84/5 πρέπει να αποκατα
στήσει τις ζημίες.

Η Γερμανική Κυβέρνηση προτείνει, επομέ
νως, στο υποβληθέν ερώτημα να δοθεί η
απάντηση ότι το έδαφος συνήθους σταθμεύ
σεως ενός οχήματος που έχει ταξινομηθεί
διαδοχικά σε διάφορα κράτη μέλη είναι το
έδαφος του κράτους στο οποίο ο κάτοχος
του οχήματος έχει την κατοικία του ή,
ελλείψει κατοικίας, τη συνήθη διαμονή του,
όταν οι πινακίδες κυκλοφορίας που φέρει
το όχημα κατά τον χρόνο του ατυχήματος
έχουν κλαπεί από άλλο όχημα ή έχουν
παραποιηθεί.

Η Επιτροπή παρατηρεί ότι οι τροποποιήσεις
που έγιναν στην οδηγία 72/166 με την οδη
γία 84/5 αφορούν κυρίως δύο σημεία.
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Πρώτον, ως προς το περιεχόμενο της υπο
χρεώσεως προς ασφάλιση που πρέπει να
προβλέπουν οι εθνικές νομοθεσίες βάσει του
προαναφερθέντος άρθρου 3 της οδηγίας
72/166. Έτσι, με την οδηγία 84/5 έχουν προ
βλεφθεί, μεταξύ άλλων, η επέκταση της
υποχρεώσεως ασφαλίσεως στην ευθύνη που
απορρέει λόγω υλιπών ζημιών (άρθρο 1,
παράγραφος 4), το μη αντιτάξιμο στα θύ
ματα ορισμένων ρητρών αποκλεισμού που
μπορεί να περιλαμβάνονται στα ασφαλι
στήρια συμβόλαια (άρθρο 2, παράγραφος 1)
ή ακόμη η δημιουργία του οργανισμού στον
οποίο αναφέρεται το άρθρο 1, παράγρα
φος 4.
Δεύτερον, οι τροποποιήσεις που έγιναν
αφορούν την έννοια του «εδάφους εντός του
οποίου το όχημα έχει τη συνήθη στάθμευση
του». Η Επιτροπή παρατηρεί ότι, κατά την
εφαρμογή της οδηγίας 72/166, η εν λόγω έν
νοια είχε προκαλέσει δυσχέρειες και αμφι
σβητήσεις, κυρίως σχετικά με καταστάσεις
στις οποίες το όχημα που προκάλεσε το
ατύχημα δεν ήταν ασφαλισμένο. Για ορισμέ
νους, το μόνο που έπρεπε να ληφθεί υπόψη
για τον προσδιορισμό του εδάφους συ
νήθους σταθμεύσεως ήταν οι πινακίδες
κυκλοφορίας που έφερε το όχημα. Αντιθέ
τως, άλλοι υποστήριζαν ότι η ταξινόμηση
του οχήματος είναι περίπλοκη διατύπωση η
οποία δεν συνοψίζεται στην κατοχή των
πινακίδων κυκλοφορίας.

αποφάσεις 64/83, 116/83 και 344/82) και,
κυρίως, στην τελευταία υπόθεση, της οποίας
η σκέψη 13 αναφέρει ότι
«σημειωτέον ότι η οδηγία αποβλέπει στην
κατάργηση του ελέγχου της πράσινης
κάρτας στα σύνορα. Προς τον σκοπό αυτό
είναι απαραίτητο να μπορεί εύκολα να εντο
πιστεί το κράτος της σταθμεύσεως, πράγμα
που εξασφαλίζεται με τη χορήγηση πινα
κίδας κυκλοφορίας. Πράγματι, αν απαιτού
νταν η πινακίδα αυτή να είναι εν ισχύι, αυτό
θα ισοδυναμούσε με αντικατάσταση του
ελέγχου της πράσινης κάρτας από συστημα
τικό έλεγχο της οδηγίας και θα στερούσε
την οδηγία από κάθε πρακτική αποτελεσμα
τικότητα».
Το ερώτημα που υπέβαλε το εθνικό δικα
στήριο εντάσσεται στην προέκταση των
προαναφερθεισών
αποφάσεων
(64/83
και 344/82). Η περίπτωση που εξετάζεται εν
προκειμένω διαφέρει από εκείνες στις
οποίες το Δικαστήριο εξέδωσε τις προανα
φερθείσες αποφάσεις κατά το μέτρο που το
όχημα για το οποίο επρόκειτο δεν έφερε
κατά τον χρόνο του ατυχήματος τις πινα
κίδες κυκλοφορίας του κράτους όπου είχε
ταξινομηθεί κανονικά και όπου είχε τεθεί
εκτός κυκλοφορίας κατόπιν κλοπής, αλλά
πινακίδες κυκλοφορίας εκδοθείσες κανονικά
από άλλο κράτος για άλλο όχημα και τις
οποίες έφερε παρανόμως.

Προκειμένου να αποφευχθούν αυτές οι
δυσχέρειες ερμηνείας και σύμφωνα με το
πνεύμα που εκφράζεται με την προαναφερ
θείσα 10η αιτιολογική σκέψη, η οδηγία
84/5 καθορίζει του λοιπού το έδαφος της
συνήθους σταθμεύσεως ενός οχήματος ως
το έδαφος του κράτους του οποίου το όχημα
φέρει πινακίδα κυκλοφορίας.

Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι οι περιστάσεις
αυτές δεν πρέπει να οδηγήσουν σε διαφορε
τική λύση από εκείνες των προαναφερθει
σών αποφάσεων και ότι ένα τέτοιο όχημα
πρέπει να θεωρείται ότι έχει τη συνήθη
στάθμευση του στο έδαφος του κράτους του
οποίου φέρει τις πινακίδες.

Η Επιτροπή αναφέρεται συναφώς στη νομο
λογία του Δικαστηρίου (προαναφερθείσες

Πράγματι, το αντικείμενο της έννοιας της
συνήθους σταθμεύσεως είναι, και στις δύο
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κοινοτικές οδηγίες, να προσδιοριστεί το
περιεχόμενο των υποχρεώσεων των κρατών
μελών όσον αφορά την κατάργηση του
έλεγχου της πράσινης κάρτας στα σύνορα,
καθώς και του περιεχομένου των υποχρεώ
σεων του εθνικού γραφείου του κράτους
του ατυχήματος όσον αφορά την εγγύηση
αποζημιώσεως.

Αντιθέτως, οι οδηγίες δεν μεριμνούν για τις
ενδεχόμενες αποδόσεις των αποζημιώσεων,
τις οποίες το εθνικό γραφείο του κράτους
του ατυχήματος υποχρεώθηκε να καταβάλει, εκ μέρους του εθνικού γραφείου του
κράτους όπου το όχημα για το οποίο πρό
κειται έχει τη συνήθη στάθμευση του. Μια
τέτοια απόδοση δεν συνιστά όρο της εκπλη
ρώσεως των υποχρεώσεων που υπέχει το
εθνικό γραφείο του κράτους του ατυχή
ματος και δεν αποτελεί αντικείμενο των κοι
νοτικών διατάξεων, καθόσον οι οδηγίες
αφήνουν στις συμφωνίες μεταξύ των εθνι
κών γραφείων τη μέριμνα να προβλέψουν
τους όρους και τις λεπτομέρειες.

Το ότι γίνεται δεκτή μια τέτοια λύση έστω κι
αν πρόκειται για κλεμμένο όχημα, το οποίο
φέρει πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, είναι
σύμφωνο προς το ίδιο το αντικείμενο της
σχετικής κοινοτικής διατάξεως, η οποία
ακριβώς θεσπίστηκε για να αποκλείσει κάθε
δυσχέρεια που μπορούσε να προκύψει από
αμφισβητήσεις ως προς την ταξινόμηση.

Η λύση αυτή είναι έγκυρη για τους ίδιους
λόγους τους οποίους έλαβε υπόψη το Δικα
στήριο όταν εξέδωσε τις προαναφερθείσες
αποφάσεις (344/88 και 64/83). Πράγματι, η
απαλλαγή από τον έλεγχο της πράσινης
κάρτας για τα οχήματα τα οποία έχουν τη
συνήθη στάθμευση τους σε άλλο κράτος
μέλος προϋποθέτει ότι αυτά μπορούν εύ
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κολα να εξακριβωθούν και οι πινακίδες
κυκλοφορίας συνιστούν το μόνο πρόσφορο
κριτήριο. Το να απαιτείται όπως οι πινα
κίδες αυτές είναι κανονικές ή εξακολουθούν
να ισχύουν ισοδυναμεί με αντικατάσταση
του ελέγχου της πράσινης κάρτας από
συστηματική εξακρίβωση της ταξινομήσεως.
Κατά την Επιτροπή, άλλωστε, τέτοιες κατα
χρηστικές περιπτώσεις είναι αναλογικά
αρκετά σπάνιες, μπορούν όμως να εμφανί
ζονται σε όλα τα κράτη μέλη ώστε να
δημιουργείται μια ισορροπία.
Προτείνει, επομένως, στο ερώτημα του
αιτούντος δικαστηρίου να δοθεί η απάντηση
ότι το άρθρο 1, παράγραφος 4, της οδηγίας
72/166, όπως τροποποιήθηκε, πρέπει να
ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι ένα όχημα
πρέπει να θεωρείται ότι έχει τη συνήθη
στάθμευση του στο έδαφος του κράτους του
οποίου φέρει πινακίδες κυκλοφορίας, έστω
και αν εκ των υστέρων αποδεικνύεται ότι
πρόκεται για πλαστές πινακίδες κυκλοφο
ρίας.

Το HUK-Coburg, προσεπικληθείς διάδικος
της κύριας δίκης, παρατηρεί προκαταρκτικά
ότι, κατά την ημέρα του ατυχήματος, το
κλεμμένο αυτοκίνητο δεν καλυπτόταν από
καμιά έγκυρη σύμβαση ασφαλίσεως της
αστικής ευθύνης ούτε κατά τη νομοθεσία
της χώρας όπου συνέβη το ατύχημα ούτε
κατά τη νομοθεσία της χώρας όπου το
αυτοκίνητο είχε ταξινομηθεί αρχικά. Κατ'
εφαρμογή του άρθρου 2, παράγραφος 2, της
προαναφερθείσας οδηγίας 72/166, το εθνικό
γραφείο του κράτους όπου συνέβη το ατύ
χημα υποχρεούται ωστόσο να αποζημιώσει
τα θύματα, ως αν ο οδηγός καλυπτόταν από
έγκυρη ασφάλιση.

Όσον αφορά το προδικαστικό ερώτημα που
υποβλήθηκε στο Δικαστήριο, το HUK-
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Coburg παρατηρεί ότι η έννοια και το περιε
χόμενο του ορισμού του εδάφους της συ
νήθους σταθμεύσεως, υπό τη νέα του διατύ
πωση, προκύπτει από τη σύγκριση με την
προηγούμενη διατύπωση της, τις προπαρα
σκευαστικές εργασίες της οδηγίας 84/5 και,
τέλος, από τις αιτιολογικές σκέψεις της οδη
γίας.
Στον προηγούμενο ορισμό της έννοιας του
εδάφους της συνήθους σταθμεύσεως, το κρι
τήριο ήταν η ταξινόμηση του οχήματος,
ταξινόμηση προϋποθέτουσα κατ' ανάγκη
την εκπλήρωση διοικητικών διατυπώσεων
ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών αρχών.
Έτσι, με το σύστημα αυτό δεν μπορούσαν
να επιλυθούν οι δυσχέρειες που ήταν
δυνατό να προκύψουν ιδίως επ' ευκαιρία
του ελέγχου της κανονικότητας της ταξινο
μήσεως, κυρίως λόγω των διαφορετικών
νομοθεσιών στα διάφορα κράτη μέλη.
Προς το συμφέρον των θυμάτων από ατυ
χήματα, έπρεπε επομένως να εξευρεθεί άλλο
κριτήριο, περισσότερο πρακτικό, για να
διευκολυνθεί η εφαρμογή του συστήματος.
Έτσι, το άρθρο 1, παράγραφος 4, της οδη
γίας 72/166, στη νέα του διατύπωση, αναφέ
ρεται στην ανάρτηση των πινακίδων κυκλο
φορίας. Επομένως, δεν πρέπει πλέον να
προσκολλάται κανείς στη νομική πράξη που
είναι η ταξινόμηση, αλλά στο πραγματικό
γεγονός που είναι η ανάρτηση των πινακί
δων.
Επομένως, καθιερώνεται νεο τεκμήριο όσον
αφορά την ύπαρξη έγκυρης ασφαλίσεως,
που παρέχεται από εταιρία του κράτους το
οποίο αναφέρεται στις πινακίδες που φέρει
το όχημα. Έτσι, οι βάσει του παλαιού
συστήματος απαραίτητοι έλεγχοι καθίστα
νται χωρίς αντικείμενο με το νέο σύστημα.
Όσον αφορά τις προπαρασκευαστικές εργα
σίες της οδηγίας 84/5, το HUK-Cobiirg ανα

φέρεται στη γνώμη της Οικονομικής και
Κοινωνικής Επιτροπής, της 25ης Φεβρουα
ρίου 1981 (ΕΕ C 138, σ. 17), κατά την οποία:
«Το γεγονός ότι ο αριθμός κυκλοφορίας θα
είναι η μόνη απόδειξη για τον καθορισμό
της περιοχής στην οποία συνήθως σταθμεύει
το αυτοκίνητο δεν θα επιτρέψει να ξεπερα
σθούν ορισμένες δυσκολίες.
Πράγματι, το πρόβλημα στηρίζεται στο
γεγονός ότι, αναφερόμενοι σ' έναν αριθμό
κυκλοφορίας, υποθέτουμε ότι ο εν λόγω
αριθμός εξακολουθεί να ισχύει ενώ δεν συμ
βαίνει πάντοτε έτσι.
Γι' αυτό, η Επιτροπή κρίνει ότι πρέπει να
αφορά αριθμό που έχει δοθεί κανονικά στο
όχημα, ακόμη κι αν ο αριθμός αυτός έπαψε
να ισχύει, και όχι για πλαστό αριθμό ή
αριθμό που έχει παράνομα τοποθετηθεί στο
όχημα.»
Εξάλλου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε
προτείνει στις 14 Οκτωβρίου 1984 (ΕΕ C 87,
σ. 45) να συμπληρωθεί ως εξής το κείμενο
που πρότεινε η Επιτροπή: «Έδαφος του
κράτους του οποίου το όχημα φέρει πινα
κίδες κυκλοφορίας εκδοθείσες κανονικά.»
Στη νέα πρόταση της Επιτροπής προς το
Συμβούλιο, η προταθείσα από το Κοινοβού
λιο προσθήκη δεν έγινε δεκτή και το τελικό
κείμενο εκδόθηκε χωρίς τους όρους «εκδο
θείσες κανονικά».
Εκ τούτου προκύπτει, κατά τη γνώμη του
HUK-Coburg, ότι το μόνο κριτήριο για να
καθίσταται γνωστό πού έχει τη συνήθη
στάθμευση του ένα όχημα είναι η τοποθέ
τηση πινακίδων κυκλοφορίας, ανεξαρτήτως
του ζητήματος αν οι πινακίδες αυτές έχουν
εκδοθεί κανονικά ή όχι.
Η λύση αυτή δικαιολογείται, πρώτον, από
τη σκέψη ότι το τεκμήριο που συνίσταται
στο να γίνεται δεκτό ότι ένα όχημα είναι
κανονικά ταξινομημένο, εφόσον φέρει πινα
κίδες, είναι σύμφωνο προς τις γενικές αρχές
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του δικαίου. Άλλωστε, στις περισσότερες
περιπτώσεις το τεκμήριο αυτό ανταποκρί
νεται στην πραγματικότητα.
Δεύτερον, το σύστημα που πρότεινε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ισοδυναμούσε με
εισαγωγή ενός διττού κριτηρίου: εκείνου της
τοποθετήσεως πινακίδων, στο οποίο θα
προστίθετο εκείνο της κανονικής εκδόσεως
των πινακίδων. Στην πραγματικότητα, αυτό
θα σήμαινε επαναφορά του ελέγχου στην
κανονιστική ρύθμιση, τον οποίο οι εκδότες
του νέου κείμενου ήθελαν ακριβώς να
καταργήσουν.
Τέλος, ένας από τους σκοπούς που επιδιώ
κονται με την οδηγία 84/5 καθορίζεται
σαφώς στην προαναφερθείσα 10η αιτιολο
γική σκέψη, από την οποία προκύπτει ότι,
για να επιτευχθεί η κατάργηση των ελέγχων,
θα πρέπει να δοθεί έμφαση στο «απλού
στερο κριτήριο», ήτοι το κριτήριο αναρτή
σεως των πινακίδων κυκλοφορίας. Οι σπά
νιες περιπτώσεις απάτης, οι οποίες άλλωστε
εμπίπτουν στο ποινικό δίκαιο, δεν μπορούν
να δικαιολογήσουν την επαναφορά του
συστήματος ελέγχου της ταξινομήσεως.
Το HUK-Coburg προτείνει, επομένως, στο
ερώτημα που υποβλήθηκε στο Δικαστήριο
να δοθεί η απάντηση, κυρίως, ότι το έδαφος
της συνήθους σταθμεύσεως είναι το έδαφος
του κράτους του οποίου το όχημα για το
οποίο γίνεται λόγος φέρει, στην πράξη,
πινακίδες κυκλοφορίας, ανεξάρτητα από
οποιοδήποτε άλλο κριτήριο.
Στην περίπτωση κατά την οποία θα γινόταν
δεκτό ότι, όσον αφορά το τεκμήριο που
περιλαμβάνεται στις σχετικές κοινοτικές
διατάξεις, η αντίθετη απόδειξη μπορεί να
γίνει δεκτή, το HUK-Coburg παρατηρεί, επι
κουρικώς, ότι η λύση που έδωσε το Δικα
στήριο με την προαναφερθείσα απόφαση
της 9ης Φεβρουαρίου 1984 (344/82) δεν μπο
ρεί να επεκταθεί στην παρούσα υπόθεση,
διότι οι δύο περιπτώσεις είναι από πραγμα
τική και νομική έποψη διαφορετικές.
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Υπό πραγματική έποψη, στην υπόθεση
344/82, κατά τον χρόνο του ατυχήματος το
όχημα έφερε τις δικές του πινακίδες κυκλο
φορίας που εκδόθηκαν κανονικά. Αυτό δεν
συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση. Από
νομική έποψη, στην υπόθεση 344/82 ετίθετο
ζήτημα ταξινομήσεως, ενώ στην παρούσα
υπόθεση τίθεται το πρόβλημα της αναρτή
σεως πινακίδων.

Εφόσον το όχημα εξακριβώνεται από τις
πινακίδες κυκλοφορίας που φέρει, αυτό
χάνει την ταυτότητά του από τη στιγμή που
οι εν λόγω πινακίδες έχουν αφαιρεθεί σκο
πίμως, ιδίως όταν η αφαίρεση αυτή ακολου
θείται από δήλωση αποσύρσεως του οχή
ματος από την κυκλοφορία, στην οποία
προβαίνει ο ιδιοκτήτης. Από τη στιγμή
αυτή, το εν λόγω όχημα έπαψε, από πραγ
ματική και νομική έποψη, να «φέρει πινα
κίδες κυκλοφορίας» και δεν μπορεί πλέον
να θεωρηθεί ότι έχει τη συνήθη στάθμευση
του στο έδαφος της χώρας της οποίας έφερε
αρχικά τις πινακίδες.

Το μόνο κείμενο που μπορεί ενδεχομένως
να χρησιμεύσει προς επίλυση του ζητήματος
είναι το άρθρο 1, παράγραφος 4, τρίτη περί
πτωση, της οδηγίας 72/166, που προαναφέρ
θηκε, εφόσον γίνει δεκτό ότι με τους όρους
«ορισμένοι τύποι οχημάτων» νοούνται ιδίως
τα κλεμμένα οχήματα. Ωστόσο, η λύση αυτή
δεν θα ήταν ικανοποιητική, εφόσον δεν
αποδεικνύεται ότι ο κάτοχος του οχήματος
είναι και ο κλέπτης.

Επομένως, το HUK-Coburg προτείνει, επι
κουρικώς, στο υποβληθέν ερώτημα να δοθεί
η απάντηση ότι όχημα του οποίου οι εκδο
θείσες κανονικά πινακίδες κυκλοφορίας
έχουν αφαιρεθεί παρανόμως παύει να φέρει
πινακίδες κυκλοφορίας και δεν έχει τη συ-
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νήθη στάθμευση στο έδαφος κανενός κρά
τους μέλους.

Όσον αφορά τα αποτελέσματα των πλα
στών πινακίδων, το άρθρο 2 ορίζει ότι:

«Για τον προσδιορισμό της χώρας συνήθους
σταθμεύσεως, δεν λαμβάνονται καθόλου
υπόψη οι πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.»
Το Fonds de garantie automobile, παρεμ
βαίνων διάδικος της κύριας δίκης, παραπέ
μπει σε όλα τα σημεία των παρατηρήσεων
Μετά τη σύμβαση αυτή, υπεγράφη πρωτό
που κατέθεσε το Bureau central français.
κολλο συμφωνίας μεταξύ του Bureau central
français και του Fonds de garantie automobile,
κατά το οποίο το τελευταίο υποχρεούται να
αναλαμβάνει όλες τις αποζημιώσεις που
πρέπει να καταβάλλονται όταν η χώρα συ
νήθους σταθμεύσεως ενός οχήματος δεν έχει
Ωστόσο, επιθυμεί να επισύρει την προσοχή εξακριβωθεί, και το Bureau central français
του Δικαστηρίου στο γεγονός ότι στις υποχρεούται να αποδίδει στο Fonds de gara
30 Μαΐου 1990 υπεγράφη μεταξύ εθνικών ntie automobile όλα τα διακανονισθέντα
γραφείων σύμβαση η οποία έχει εφαρμογή ποσά αν η χώρα συνήθους σταθμεύσεως του
σε όλα τα ατυχήματα, προγενέστερα ή μετα οχήματος που φέρει πλαστές πινακίδες απο
γενέστερα της 1ης Ιουλίου 1990, για ορι δεικνύεται αδιαμφισβήτητα. Αυτό το σύ
σμένα συμβαλλόμενα μέρη και 15 ημέρες στημα εξασφαλίζει εντός εύλογης προθε
μετά την κοινοποίηση από τα άλλα συμβαλ σμίας την αποζημίωση των θυμάτων ενός
λόμενα μέρη. Η Γερμανία είναι το μόνο ατυχήματος που προκάλεσε όχημα το οποίο
κράτος μέλος το οποίο δεν υπέγραψε τη φέρει πλαστές πινακίδες.
σύμβαση αυτή.

Το άρθρο 1 της εν λόγω συμβάσεως καθο
ρίζει ως εξής τις «πλαστές πινακίδες»:

«Όλες οι πινακίδες κυκλοφορίας που τοπο
θετούνται σε όχημα με κινητήρα εκτός
εκείνων οι οποίες εκδόθηκαν, τελευταία, για
το εν λόγω όχημα από τις αρμόδιες αρχές
συνιστούν πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.»

Το Fonds de garantie automobile, επομένως,
προτείνει στο Δικαστήριο να απαντήσει στο
υποβληθέν ερώτημα ότι, όταν όχημα φέρει
πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, ή ελλείψει
πινακίδων, το έδαφος όπου έχει τη συνήθη
στάθμευση το όχημα είναι εκείνο της
πρώτης κανονικής ταξινομήσεως του εν
λόγω οχήματος όταν η ταξινόμηση αυτή
καθίσταται γνωστή.

Κ. Ν. Κακούρης
εισηγητής δικαστής
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