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Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Tribunal da Relação de Guimarães — Wykładnia art. 3 ust. 1 
dyrektywy Rady 72/166/EWG z dnia 24 kwietnia 1972 r. w 
sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odno
szących się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za 
szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicz
nych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpo

wiedzialności (Dz.U. L 103, s. 1), art. 2 ust. 1 drugiej dyrektywy 
Rady 84/5/EWG z dnia 30 grudnia 1983 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do ubez
pieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody 
powstałe w związku z ruchem pojazdów silnikowych (Dz.U. 
1984, L 8, s. 17), oraz art. 1 i art. 1a trzeciej dyrektywy 
Rady 90/232/EWG z dnia 14 maja 1990 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do ubez
pieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody 
powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych (Dz.U. 
L 129, s. 33) — Zderzenie dwóch pojazdów, za które winy nie 
można przypisać żadnemu z kierowców — Pasażer jednego z 
pojazdów, który przyczynił się do powstania poniesionych 
przez niego szkód — Przepisy krajowe przewidujące możliwość 
odmowy lub ograniczenia odszkodowania ofierze, która przy
czyniła się do wystąpienia szkód 

Sentencja 

W okolicznościach takich jak okoliczności sprawy przed sądem 
krajowym art. 3 ust. 1 dyrektywy Rady 72/166/EWG z dnia 24 
kwietnia 1972 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw człon
kowskich odnoszących się do ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mecha
nicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowie
dzialności, art. 2 ust. 1 drugiej dyrektywy Rady 84/5/EWG z dnia 30 
grudnia 1983 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkow
skich odnoszących się do ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności 
cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów silnikowych 
oraz art. 1 trzeciej dyrektywy Rady 90/232/EWG z dnia 14 maja 
1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej 
za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych 
powinny być interpretowane w ten sposób, że nie sprzeciwiają się 
one przepisom krajowym, które w przypadku zderzenia dwóch 
pojazdów silnikowych powodującego uszkodzenia ciała pasażera 
jednego z tych pojazdów, gdy winy nie można przypisać żadnemu z 
kierowców tych pojazdów, zezwalają na ograniczenie lub wyłączenie 
odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonych. 

( 1 ) Dz.U. C 234 z 28.8.2010.
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