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Το βασικό ζήτημα υπό εξέταση εώς τώρα ήταν κατά πόσον η σχετική σύμβαση προμήθειας καυσίμων εμπίπτει στον
περίφημο Αγγλικό νόμο για την πώληση αγαθών (“Sale Of Goods Act ‘79”), με την οποία ο πωλητής είχε συμφωνήσει να
μεταβιβάσει την κυριότητα των καυσίμων στους αγοραστές έναντι πληρωμής. Τα κατώτερα δικαστήρια αποφάσισαν ότι ο
νόμος αυτός δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Το συμπέρασμα αυτό πάρθηκε κυρίως επειδή η περίοδος πίστωσης 60 ημερών
καθώς και η ρήτρα παρακράτησης της κυριότητας σήμαινε ότι τα μέρη είχαν υπολογίσει και προβλέψει πως θα γίνει
κατανάλωση των καυσίμων πριν περάσει ο τίτλος ιδιοκτησίας των καυσίμων και ως εκ τούτου η σύμβαση δεν θα
μπορούσε να ανέλθει σε «πώληση αγαθών» για τους σκοπούς του παρόντος νόμου.

Το συμπέρασμα αυτό σήμαινε ότι OW Bunker είχε το δικαίωμα να απαιτήσει την πληρωμή από τις πλοιοκτήτριες, χωρίς
προηγουμένως να έχει καταβάλλει την αμοιβή των φυσικών προμηθευτών καυσίμων. Η απόφαση των κατώτερων
δικαστηρίων δεν ευχαριστεί την εν λόγω πλοιοκτήτρια εταιρεία καθώς εκείνη βασίστηκε στο επιχείρημα ότι εάν μπορούσε
να εφαρμοστεί η ως άνω διάταξη του νόμου, τότε από την στιγμή που δεν έχει περάσει ο τίτλος ιδιοκτησίας, δεν έχει
υποχρέωση να πληρώσει. Αυτό είναι και το κεντρικό θέμα που κλήθηκε να εξετάσει το Αγγλικό Ανώτατο Δικαστήριο (UK
Supreme Court), στην επιτρεπόμενη έφεση της πλοιοκτήτριας.
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Το ανώτατο δικαστήριο της Αγγλίας απεφάνθηκε, όπως και τα κατώτερα δικαστήρια πριν από αυτό, υπέρ της OW Bunker
και όχι υπέρ της πλοιοκτήτριας, θέτοντας έτσι ένα ισχυρό δεδικασμένο.

Το δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι καθώς τα καύσιμα χρησιμοποιούνται από τα πλοία πριν την πληρωμή τους,
κάτι που συνιστά γνωστή πραγματικότητα στην ζωή προμηθευτών και πλοιοκτητριών εταιρειών, η εν λόγω σύμβαση,
μεταξύ OW Bunker και της πλοιοκτήτριας εταιρείας δεν ήταν μια απλή συμφωνία πώλησης και μεταβίβασης καυσίμων
σύμφωνα με τον ως άνω νόμο και έτσι οι διατάξεις του Sale of Goods Act 1979 δεν εφαρμόζονται. Εν αντιθέση, η
συμφωνία ήταν μοναδική (“sui generis”) δεδομένου ότι η κατανάλωση των καυσίμων προηγούνταν της μεταβίβασης
τίτλου ιδιοκτησίας των καυσίμων στους αγοραστές-πλοιοκτήτριες. Επιπλέον, η σύμβαση προέβλεπε πως η μεταβίβαση
τίτλου θα λάμβανε χώρα μετά την πληρωμή για όσα καύσιμα δεν είχαν καταναλωθεί μέχρι τότε.

Συνεπώς, το δικαστήριο απέρριψε ομόφωνα την έφεση αφήνοντας τον ναυτιλιακό κόσμο δυσαρεστημένο, καθόσον η
απόφαση αυτή αποτελεί “test-case” δηλαδή κρίνει και το αποτέλεσμα όλων των υποθέσεων με τα ίδια χαρακτηριστικά και
δεδομένα.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση εδώ: https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2015-0236-judgment.pdf
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