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I. Sissejuhatus

Piiriüleste autoreiside arv kasvab seoses isikute liikumisvabadusega Euroopas. See tugevdab 
vajadust selgete, täpsete ja toimivate liikluskindlustusalaste õigusaktide järele ELi tasandil.
Õnnetuse ohvrite kaitse on alati olnud prioriteet, mis nõuab mitmete probleemide 
lahendamist.

Komisjoni 2007. aasta juuni aruanne (KOM(2007)0207) teatavate liikluskindlustusega seotud 
küsimuste kohta käsitleb neljanda liikluskindlustuse direktiivi üht erisätet. Kõnealune säte 
reguleerib põhjendatud hüvitisepakkumise menetlust.

Neljanda direktiivi kohaselt on välismaal toimunud (või piiriüleste) autoõnnetuste ohvritel 
õigus pöörduda hüvitise taotlemiseks nõuete lahendamise eest ohvri elukohariigis vastutava 
kindlustusandja esindaja poole. Ohver peab saama kindlustusandjalt vastuse kolme kuu 
jooksul, vastasel juhul on ette nähtud karistused. On tehtud ettepanek jätta liikmesriikidele 
vabadus karistuste rakendamise ja asjakohaste karistuste valiku osas.

Komisjoni aruande teine osa käsitleb ohvri kohtukulude küsimust ning seda, kas need peaks 
katma kahju tekitanud poole kindlustusandja.

II. Küsimused arutamiseks

Komisjoni aruandes uuritakse mitmeid olulisi küsimusi:

Siseriiklikud karistussätted ja nende rakendamise tõhusus turumehhanismide osas on 
endiselt komisjoni uurimise all. Karistusi kehtestatakse, kui ei peeta kinni põhjendatud 
hüvitisepakkumise/vastuse kolmekuulisest tähtajast. Komisjon on saatnud liikmesriikidele 
küsimustikud ning komisjoni eksperdid tegelevad tulemuste kokkuvõtete tegemisega ning 
kõiki karistusi hõlmava tabeli ajakohastamisega. 

Raportöör usub, et kõnealusel juhul tuleks säilitada subsidiaarsuse põhimõte ning siseriiklike 
karistussätete ühtlustamine ei ole vajalik. Liikmesriikides on tekkinud erinevad süsteemid 

1. Siseriiklikke karistussätteid ja nende tõhusust käsitleva neljanda 
liikluskindlustuse direktiivi rakendamine

2. Nõuete lahendamise eest vastutava esindaja süsteemi tulemuslikkus
3. Niisuguse vabatahtliku kohtukulude kindlustuse praegune kättesaadavus, 

mida võivad täiendavalt sõlmida potentsiaalsed liiklusõnnetuste ohvrid
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ning siseriiklikel reguleerivatel organitel on oma kodumaiste turgude osas parem positsioon 
tarbijakaitse võimalikult kõrge taseme tagamiseks. Konsultatsioonid riikide ametiasutustega, 
mis hõlmavad ka uusi liikmesriike, on kinnitanud, et kehtivad karistussätted on asjakohased 
ning nende rakendamine on tõhus kogu ELis. Euroopa Komisjon peaks olukorda jälgima, 
tegema kooskõlastustööd ning olema vajaduse korral abiks seal, kus riikide ametiasutused 
seda paluvad. 

Nõuete lahendamise eest vastutavate esindajate süsteem on tuntud enamikus ELi 
liikmesriikides. Enamikul juhtudel teavitavad kindlustusseltsid oma kliente nt telefoni või 
kirja teel asjaomastest esindajatest erinevates riikides. Lisaks annavad mõnes liikmesriigis 
õnnetuse ohvritele asjakohast teavet teabekeskused. Alternatiivina on teave kättesaadav 
Internetis või seda saab kindlustusseltsidelt küsida telefoni teel. 

Raportöör usub, et tarbijate usaldus kasvaks, kui kindlustusandjad oleksid kohustatud esitama 
lepingulise infopaketi osana loetelu oma nõuete lahendamise eest vastutavatest esindajatest 
kõikides liikmesriikides. Lisaks peaksid tarbijad saama lepingueelse infopaketi osana 
igakülgset teavet selle kohta, kuidas nõuete lahendamise eest vastutava esindaja süsteem 
töötab ning millised on selle kasutusvõimalused ja kasud kindlustatud poolele. Komisjon 
peaks jätkama süsteemi toimimise tähelepanelikku jälgimist, arvestades eelkõige muudesse 
ELi liikmesriikidesse reisivate eurooplaste arvu kiiret kasvu pärast ELi ja Schengeni 
piirkonna laienemist. 

Kohtukulude kindlustus on kättesaadav enamikus liikmesriikides (v.a Malta ja Küpros). 
Arvud näitavad, et umbes 90 % kõikidest juhtumitest lahendatakse kohtuväliselt ja 
kohtukulud hüvitatakse paljudes liikmesriikides. Lisaks on kohtukulude kindlustuse andjad 
pakkunud aastaid kindlustuskatet mis tahes liiki piiriülestele juhtumitele ning loonud oma 
osakonnad välisnõuetega tegelemiseks ja kiire lahendamise võimaldamiseks. Uutes 
liikmesriikides on turud välja kujunemas ning need kasvavad pidevalt. Paljudes neist on 
kohtukulude kindlustus siiski suhteliselt uus toode, mida tuleb edendada. Uutes 
liikmesriikides on üldsuse teadlikkus kohtukulude kindlustusest jätkuvalt madal. Tarbijakaitse 
tugevdamiseks peame seega esmalt teadlikkust tõstma. 

Esimesel valikuvõimalusel on mõned eelised, eelkõige uute liikmesriikide tarbijatele. See 
peaks suurendama tarbijate usaldust eelkõige kohtu poole pöördumisel, arvestades, et paljud 
uute liikmesriikide tarbijad kohkuvad tagasi kõrgete õigusabi tasude ees, mille kataks 

Põhiküsimus:
 kohustusliku kohtukulude kindlustuse 

kehtestamine või
 vabatahtliku kohtukulude kindlustuse 

säilitamine usaldusväärse ja tulemusliku 
lahendusena 
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kohustuslik kindlustus. Ent see koormaks kohtuid täiendava ja komplekssema tööga ning 
tooks seega kaasa viivitused vaidluste lahendamisel, võimaliku õigustamatute nõuete suurema 
osakaalu ja suuremad kindlustusmaksed, eelkõige riikides, kus kindlustusandjad pakuvad 
praegu odavamat kindlustuskatet, mis ei hõlma mingitki kohtukulude kindlustust. Kõige 
olulisem on asjaolu, et see õõnestaks nõuete kohtuvälist lahendamist. Tervikuna oleks 
kohustusliku kohtukulude kindlustuse süsteemi kehtestamise negatiivne mõju võimalikest 
kasudest suurem. 

See looks viivitamatult lahendamatu huvide konflikti, kohustades vastutava poole 
kindlustusandjat pakkuma kindlustuskatet ohvri kohtuvaidluskuludele eraldiseisva 
kindlustuspoliisi vormis. See tuleneb asjaolust, et kohustuslikul liikluskindlustusel ja 
õiguskaitsekindlustusel on erinevad eesmärgid ning need teenivad eraldiseisvaid huve. Kui 
vastutuskindlustus hüvitab kahjud, mille vastutav pool on tekitanud kolmandatele pooltele, 
keskendub õiguskaitsekindlustus ohvrile. Seega olukorras, kus kohustusliku liikluskindlustuse 
kindlustusandja huvides on hoida kahjude hüvitamine madalal tasemel, on ohver huvitatud 
võimalikult suure väljamakse saamisest. Järelikult tuleb ohvri, vastutava poole, kohustusliku 
liikluskindlustuse ja õiguskaitsekindlustuse huvide konflikti kõrvaldamiseks hoida need kaks 
kindlustusliiki lahus.

Raportöör on veendunud täiendavate meetmete vajalikkuses, et tõsta teadlikkust 
õiguskaitsekindlustusest, eelkõige uutes liikmesriikides. Tarbijaid tuleks teavitada kõnealuse 
kindlustuskaitse pakkumise ja omamise eelistest. Siseriiklikud reguleerivad organid etendavad 
otsustavat rolli muude liikmesriikide parimate tavade rakendamises. Riigi ametiasutuste, 
erakindlustusseltside ja tarbijaorganisatsioonide korraldatavad avalikkusele suunatud 
kampaaniad on olulise tähtsusega kodumaiste turgude asjakohaseks arenguks. Lepingueelne 
teave peaks sisaldama teavet kohtukulude kindlustuse sõlmimise võimaluse kohta ning 
tarbijatel, kes kõnealust kindlustust sõlmida ei taha, võiks olla võimalus kirjalikult teatada, et 
nad on sellest võimalusest teadlikud, kuid on kõnealusest soovituslikust kindlustusest 
loobunud. Kindlustusagendid ja -maaklerid peaksid olema kohustatud teavitama kliente 
võimalikest riskidest ja kohtukulude kindlustuse vajalikkusest. Lisaks tuleks liikmesriike, kes 
ei ole kehtestanud nõuete kohtuvälise lahendamise süsteemi, julgustada juurutama teiste 
liikmesriikide parimate tavade mudeleid.
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