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I. Увод

Нивото на презграничния автомобилен транспорт се увеличава във връзка със 
свободата на движение на хората в Европа. Това затвърждава необходимостта от ясно, 
прецизно и ефективно законодателство на равнище ЕС относно автомобилното 
застраховане. Защитата на пострадали от произшествия лица винаги е била приоритет, 
който изисква разрешаването на няколко проблема. 

Докладът на Комисията от м. юни 2007 г. (COM 2007(0207)) относно някои въпроси, 
свързани с автомобилното застраховане, се отнася до една конкретна разпоредба от 
Четвъртата директива за автомобилното застраховане. Тази разпоредба предвижда 
процедурата за предявяване на мотивирано предложение.

Въз основа на Четвъртата директива лица, пострадали от пътнотранспортни 
произшествия в чужбина (или при преминаване през граница) имат право да предявят 
иск за обезщетение пред представителя на застрахователното дружество по исковете, 
назначен в страната, в която пребивава пострадалото лице. Последното трябва да 
получи отговор от застрахователното дружество в рамките на 3 месеца, в противен 
случай са предвидени санкции. Предлага се държавите-членки по своя преценка да 
налагат санкции и да избират кои санкции са подходящи. 

Втората част от доклада на Комисията се отнася до въпроса, свързан със съдебните 
разноски на пострадалото лице, и дали тези разноски следва да се покриват от 
застрахователното дружество на ответника по иска за непозволено увреждане.

II. Въпроси за разискване

Докладът на Комисията разглежда няколко важни въпроса:

Националните разпоредби относно санкциите и ефективността на тяхното прилагане 
по отношение на пазарните механизми подлежат все още на разглеждане от страна 
Комисията. Санкции се налагат при неспазване на 3-месечният срок за даване на 

1. Изпълнението на Четвъртата директива за автомобилното 
застраховане по отношение на националните разпоредби за 
санкциите и ефективността на тези разпоредби

2. Ефективността на механизма за представител по исковете
3. Наличието понастоящем на доброволна застраховка за съдебни 

разноски, която може да се използва допълнително от потенциалните 
пострадали лица от пътнотранспортни произшествия
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мотивиран отговор/мотивирано предложение. Комисията е изпратила въпросници до 
държавите-членки и в момента експертите на Комисията обобщават резултатите и 
актуализират таблица, включваща всички санкции. 

Докладчикът счита, че в този случай принципът на субсидиарност следва да се 
поддържа и не е налице необходимост от хармонизация на националните разпоредби
относно санкциите. В държавите-членки се появиха различни системи и националните 
регулаторни органи са в по-добра позиция по отношение на национални си пазари да 
осигуряват възможно най-високото ниво на защита на потребителите. Консултациите с 
националните органи, включително в новите държави-членки, потвърдиха, че 
действащите разпоредби относно санкциите са подходящи и тяхното прилагане е 
ефективно в целия ЕС. Европейската комисия следва да наблюдава положението, да 
координира и при необходимост да подпомага националните органи, в случай че те 
поискат това. 

Системата на представителите по исковете е позната в по-голямата част от 
държавите-членки на ЕС. В повечето случаи застрахователните дружества информират 
клиентите си, напр. по телефона или чрез писмо, за съответните представители в 
различни страни. Освен това информационните центрове в някои държави-членки 
предоставят съответната информация на пострадалите от произшествия лица. В други 
случаи информацията е достъпна в интернет или чрез позвъняване на 
застрахователните дружества. 

Докладчикът счита, че доверието на потребителите би се повишило, ако 
застрахователните дружества са задължени да предоставят като част от 
информационния пакет по договора списък с техните представители по исковете във 
всички държави-членки. Освен това потребителите следва да получават като част от 
информационния пакет преди сключването на договора подробна информация за 
начина на действие на системата на представителите по исковете и за нейните 
предимствата за застрахованата страна. Комисията следва да продължи да наблюдава 
отблизо функционирането на системата, особено като се има предвид бързото 
нарастване на броя на европейските граждани, които пътуват до други държави-членки, 
в резултат на разширяването на ЕС и Шенгенската зона. 

Застраховката за съдебни разноски е достъпна в повечето държави-членки (с 
изключение на Малта и Кипър). Цифрите показват, че около 90% от всички случаи се 
разрешават извънсъдебно и съдебните разноски се възстановяват в много държави-
членки. Освен това застрахователите на съдебни разноски от години покриват всички 
видове случаи, свързани с преминаване на граница, и са създали свои отдели, които се 
занимават с претенции от чужбина и улесняват бързото разрешаване. В новите 
държави-членки се наблюдава възникване и постоянно развитие на пазари. При все 
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това в редица от тях застраховането на съдебни разноски е относително нов продукт, 
който се нуждае от популяризиране. Обществената осведоменост относно 
застраховането на съдебни разноски в новите държави-членки продължава да е ниска. 
За да засилим защитата на потребителите, на първо място трябва да повишим 
осведомеността. 

Първата възможност има някои предимства, особено за потребителите в новите 
държави-членки. Тя следва да засили доверието на потребителите, най-вече при 
предявяване на иск за обезщетение по съдебен ред, като се има предвид, че много 
потребители в новите държави-членки се страхуват от високите съдебни такси, които 
биха се покрили от задължителната застраховка. От друга страна, това би създало 
допълнителна и по-сложна работа за съдилищата, което би довело до закъснения при 
разрешаване на споровете, евентуално по-висок процент на необосновани искове, по-
високи застрахователни вноски, особено в страните, където застрахователните 
дружества понастоящем предлагат застрахователно покритие на по-ниска цена, която 
не включва застраховка за съдебни разноски. Най-вече това би създало пречка за 
разрешаването на спорове извън съда. Като цяло отрицателните последици от 
въвеждането на система за задължително застраховане за съдебни разноски биха 
надвишили евентуалните ползи. 

Незабавно би се създал неразрешим конфликт на интереси при задължаване на 
застрахователя на виновната страна да представи застрахователно покритие за таксите 
за съдебен процес на пострадалото лице, под формата на отделна застрахователна 
полица. Това се дължи на факта, че застраховката гражданска отговорност на водачи на 
моторни превозни средства и застраховката за правна защита имат различни цели и 
служат на отделни интереси. Докато застраховката гражданска отговорност компенсира 
вреди, причинени на трети страни от виновната страна, застраховката за правна защита 
е фокусирана върху пострадалото лице. Поради това в интерес на застрахователя, 
предлагащ застраховка гражданска отговорност на водачи на моторни превозни 
средства, е да поддържа ниско ниво на обезщетенията за вреди, а интересът на 
пострадалото лице е да получи по-високо плащане. Следователно с цел да се избегнат 
конфликти на интереси между пострадалото лице, виновната страна, застраховката 
гражданска отговорност на водачи на моторни превозни средства и застраховката за 
правна защита, тези два вида застраховки трябва да останат отделни.

Докладчикът счита, че са необходими последващи стъпки за повишаване на 
осведомеността относно застраховката за правна защита, особено в новите държави-

Основен въпрос:
 въвеждане на задължително 

застраховане за съдебни разноски или
 запазване на доброволното 

застраховане за съдебни разноски като 
надеждно и ефективно решение
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членки. Потребителите следва да се информират за предимствата на предлагането и 
сключването на тази застраховка. Ролята на националните регулаторни органи за 
прилагане на най-добрите практики от други държави-членки е ключова. Обществените 
кампании от страна на националните органи, частния застрахователен сектор и 
организациите за защита на потребителите са важни за съответното развитие на 
националните пазари. Информацията преди сключването на договора следва да 
включва сведения за възможността за сключване на застраховка за съдебни разноски и 
потребителите, които не искат тази застраховка, могат да се подпишат, че знаят за 
препоръчваната застраховка, но се отказват от нея. Застрахователните агенти и брокери 
следва да са задължени да информират клиента за възможните рискове и нуждата от 
застраховка за съдебни разноски. Освен това държавите-членки, които все още не са 
установили системи за извънсъдебно разрешаване на правни спорове, следва да се 
насърчат да въведат моделите на най-добрите практики от другите държави-членки.
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