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Υπηρεσία Τύπου και Πληροφόρησης 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 41/08 

26 Ιουνίου 2008 

Αποφάσεις του ∆ικαστηρίου στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-329/06 και C-343/06 και στις 
συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-334/06 έως C-336/06 

Arthur Wiedemann κατά Land Baden-Württemberg (C-329/06), Peter Funk κατά Stadt Chemnitz 
(C-343/06), Matthias Zerche και Manfred Seuke κατά Landkreis Mittweida (C-334/06 και 

C-336/06) και Steffen Schubert κατά Landkreis Mittlerer Erzgebirgskreis (C-335/06) 

Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΟΦΕΙΛΕΙ, ΚΑΤ’ ΑΡΧΗΝ, ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΤΣΕΧΙΚΕΣ Α∆ΕΙΕΣ 
Ο∆ΗΓΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΤΟΥΣ 

Εντούτοις, η Γερµανία µπορεί να αρνηθεί να αναγνωρίσει τις άδειες αυτές, αν από την τσεχική 
άδεια ή από άλλες πληροφορίες προερχόµενες από τη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας προκύπτει ότι, κατά 
τον χρόνο εκδόσεως των αδειών αυτών, οι υπήκοοί της δεν είχαν την κανονική διαµονή τους στη 

∆ηµοκρατία της Τσεχίας. 

∆υνάµει κοινοτικής οδηγίας 1, τα κράτη µέλη αναγνωρίζουν αµοιβαίως τις άδειες οδηγήσεως 
που εκδίδουν. Σύµφωνα µε την οδηγία αυτή, ο κάτοχος άδειας οδηγήσεως πρέπει, κατά την 
έκδοσή της, να έχει την κανονική διαµονή του στο κράτος µέλος που την εκδίδει. Επιπλέον, ο 
κάτοχος πρέπει να έχει επιτύχει σε δοκιµασία ελέγχου των ικανοτήτων και της συµπεριφοράς 
και σε δοκιµασία ελέγχου των γνώσεων, καθώς και να πληροί ορισµένα προαπαιτούµενα υγείας. 

Στην περίπτωση αφαιρέσεως της άδειας οδηγήσεως στη Γερµανία, το δικαίωµα χρήσεως στη 
χώρα αυτή νέας άδειας, που έχει χορηγηθεί στον ίδιο κάτοχο από άλλο κράτος µέλος, χορηγείται 
κατόπιν αιτήσεώς του, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκλείψει οι λόγοι που δικαιολόγησαν την 
αφαίρεση. 

Πολλοί Γερµανοί υπήκοοι, από τους οποίους οι γερµανικές αρχές αφαίρεσαν την άδεια 
οδηγήσεως διότι οδηγούσαν υπό την επήρεια οινοπνεύµατος ή ναρκωτικών, µετέβησαν, κατά τα 
έτη 2004 και 2005, στη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας, προκειµένου να αποκτήσουν τσεχική άδεια 
οδηγήσεως. Ορισµένοι κατοικούσαν στη Γερµανία κατά την έκδοση της τσεχικής άδειάς τους, 
όπως προκύπτει από στοιχεία που αναγράφονταν στις άδειες αυτές. Μολονότι, κατά τον χρόνο 
εκείνο, δεν τους απαγορευόταν να ζητήσουν νέα άδεια στη Γερµανία, εντούτοις, τα πρόσωπα 
αυτά δεν κατόρθωσαν να πληρούν µια επιπλέον προϋπόθεση που επιβάλλει το γερµανικό δίκαιο 

                                                 
1 Οδηγία 91/439/ ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 29ης Ιουλίου 1991, για την άδεια οδήγησης (ΕΕ L 237, σ. 1), όπως 
τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 29ης 
Σεπτεµβρίου 2003 (ΕΕ L 284, σ. 1). 



για την εκ νέου χορήγηση άδειας οδηγήσεως: κάθε πρόσωπο από το οποίο έχει αφαιρεθεί η 
άδεια διότι οδηγούσε υπό την επήρεια οινοπνεύµατος ή ναρκωτικών οφείλει να προσκοµίσει 
στην αρµόδια αρχή ιατρική-ψυχολογική γνωµάτευση που να αποδεικνύει ότι εξέλιπαν οι λόγοι 
που δικαιολόγησαν την αφαίρεση. 

Επειδή οι εν λόγω οδηγοί δεν προσκόµισαν τέτοια γνωµάτευση, οι γερµανικές αρχές τους 
αφαίρεσαν το δικαίωµα να κάνουν χρήση της τσεχικής άδειάς τους οδηγήσεως επί γερµανικού 
εδάφους. Οι σχετικές διοικητικές αποφάσεις προσβλήθηκαν ενώπιον των γερµανικών 
δικαστηρίων, τα οποία ανέλαβαν να εξετάσουν τη νοµιµότητά τους. 

Τα δικαστήρια αυτά ερωτούν το ∆ικαστήριο σχετικά µε την έκταση της δυνατότητας των 
κρατών µελών να αρνούνται την αναγνώριση στο έδαφός τους των αδειών οδηγήσεως που έχουν 
εκδοθεί από άλλα κράτη µέλη. 

Με τη σηµερινή του απόφαση, το ∆ικαστήριο κρίνει ότι, κατά κανόνα, κάθε κράτος µέλος 
οφείλει να αναγνωρίζει, χωρίς καµιά προηγούµενη διατύπωση, τις άδειες οδηγήσεως που 
εκδίδονται από άλλο κράτος µέλος, ακόµη και αν αυτό το τελευταίο δεν επιβάλλει τα ίδια 
προαπαιτούµενα µε το πρώτο, όσον αφορά την ιατρική εξέταση που επιτρέπει την απόκτηση της 
άδειας.  

Το ∆ικαστήριο σηµειώνει ότι στο κράτος µέλος εκδόσεως εναπόκειται να διαπιστώσει αν 
πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις που επιβάλλει η οδηγία για την απόκτηση άδειας 
οδηγήσεως. Κατά συνέπεια, η κατοχή άδειας οδηγήσεως που έχει χορηγηθεί από κράτος µέλος 
πρέπει, κατ’ αρχήν, να θεωρείται ως απόδειξη ότι ο κάτοχος της άδειας αυτής πληρούσε, κατά 
τον χρόνο εκδόσεώς της, τις προϋποθέσεις αυτές. 

Το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει, ωστόσο, ότι ένα κράτος µέλος µπορεί να αρνηθεί σε πρόσωπο στο 
οποίο έχει επιβάλει µέτρο αφαιρέσεως της άδειας οδηγήσεως, συνοδευόµενο από απαγόρευση 
αιτήσεως νέας άδειας επί ορισµένο χρονικό διάστηµα, την αναγνώριση νέας άδειας 
οδηγήσεως που εκδόθηκε από άλλο κράτος µέλος κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου 
απαγορεύσεως. Αντιθέτως, ένα κράτος µέλος δεν µπορεί να αρνηθεί την αναγνώριση νέας 
άδειας οδηγήσεως που εκδόθηκε από άλλο κράτος µέλος, σε χρόνο κατά τον οποίον δεν 
απαγορευόταν στον ενδιαφερόµενο να ζητήσει νέα άδεια, για τον λόγο ότι ο κάτοχός της δεν 
έχει υποβληθεί στις προϋποθέσεις που απαιτούνται στο πρώτο κράτος µέλος για τη χορήγηση 
νέας άδειας µετά την αφαίρεση προηγούµενης, µεταξύ των οποίων και ο έλεγχος της ικανότητας 
οδηγήσεως,  προκειµένου να πιστοποιηθεί ότι εξέλιπαν οι λόγοι που δικαιολόγησαν την εν λόγω 
αφαίρεση. 

Επιπλέον, το ∆ικαστήριο επισηµαίνει ότι, για λόγους ασφάλειας της οδικής κυκλοφορίας, τα 
κράτη µέλη µπορούν να εφαρµόζουν τις εθνικές τους διατάξεις περί αφαιρέσεως του 
δικαιώµατος οδηγήσεως σε κάθε κάτοχο άδειας που έχει την κανονική διαµονή του στο έδαφός 
τους. Εντούτοις, η δυνατότητα αυτή µπορεί να ασκηθεί µόνο λόγω συµπεριφοράς του 
ενδιαφεροµένου που σηµειώθηκε µετά την απόκτηση της εκδοθείσας από άλλο κράτος µέλος 
άδειας οδηγήσεως. 

Τέλος, το ∆ικαστήριο τονίζει, πάντως, ότι η προϋπόθεση της µοναδικής διαµονής εγγυάται 
την οδική ασφάλεια, καθόσον είναι απαραίτητη για να ελεγχθεί αν πληρούται η προϋπόθεση της 
ικανότητας οδηγήσεως. Κατά το µέτρο στο οποίο είναι δυνατό να αποδειχθεί, στις παρούσες 
υποθέσεις, όχι βάσει των πληροφοριών που προέρχονται από τις γερµανικές αρχές, αλλά βάσει 
ενδείξεων που αναγράφονται στις ίδιες τις τσεχικές άδειες ή αδιαµφισβήτητων στοιχείων που 
προέρχονται από τη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας, ότι η προϋπόθεση της διαµονής δεν 



πληρούνταν, η Γερµανία µπορεί να αρνηθεί την αναγνώριση στο έδαφός της του 
δικαιώµατος οδηγήσεως που απορρέει από τις επίδικες τσεχικές άδειες οδηγήσεως. 

Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το 
∆ικαστήριο. 

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: ES CS DE EN EL FR HU IT PL PT RO SK 

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
C-329/06  

Μπορείτε, κατά κανόνα, να το συµβουλευθείτε από τις 12 το µεσηµέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, 
κατά την ηµεροµηνία της δηµοσιεύσεως της αποφάσεως. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την κα Estella Cigna-Αγγελίδη 
Τηλ.: (00352) 4303 2582 Fax: (00352) 4303 2674 

 

 

 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=el&Submit=Submit&alldocs=alldocs&numaff=C-329/06

