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Tlač a informácie 

TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 92/07 

13. december 2007 

Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-463/06 

FBTO Schadeverzekeringen N.V./Jack Odenbreit 

POŠKODENÝ V DOPRAVNEJ NEHODE MÔŽE PODAŤ PRIAMU ŽALOBU PROTI 
POISTITEĽOVI ZODPOVEDNÉHO NA SÚDE PODĽA MIESTA SVOJHO BYDLISKA 

Právo Spoločenstva podmieňuje toto právo len tým, aby poistiteľ mal bydlisko v členskom štáte 
Európskej únie a aby vo vnútroštátnom práve existovala možnosť priamej žaloby 

Pán Jack Odenbreit s bydliskom v Nemecku bol poškodeným v dopravnej nehode, ku ktorej 
došlo v Holandsku. Na súde v mieste svojho bydliska podal priamu žalobu proti poisťovacej 
spoločnosti zodpovedného, FBTO Schadeverzekeringen N.V. Tento súd však rozhodol, že nie je 
príslušný rozhodnúť spor poškodeného s poisťovateľom, ktorý má bydlisko v Holandsku, 
a žalobu zamietol ako neprípustnú. 

Proti odvolaciemu rozhodnutiu, ktoré bolo vydané v prospech poškodeného, podal poisťovateľ 
dovolanie na Bundesgerichtshof. Tento položil Súdnemu dvoru otázku, či nariadenie 
Spoločenstva týkajúce sa súdnej právomoci1 umožňuje poškodenému podať žalobu priamo proti 
poistiteľovi na súde podľa miesta bydliska poškodeného. 

V kladnej odpovedi Súdny dvor vyložil nariadenie tak, že poškodeným v dopravnej nehode 
priznal možnosť podať žalobu proti poistiteľovi na súde podľa miesta ich vlastného bydliska. 

Súdny dvor zdôrazňuje, že lepšia ochrana, ktorú priznávajú ustanovenia nariadenia účastníkom 
konania, ktorí sú v sporoch vo veciach poistenia považovaní za slabších, sa musí rozšíriť aj na 
poškodených pri nehodách. Okrem toho nariadenie posilnilo túto ochranu oproti tej, ktorú 
stanovuje Bruselský dohovor z 27. septembra 1968 o súdnej právomoci a výkone rozsudkov 
v občianskych a obchodných veciach. 

Takýto výklad je tiež v súlade so znením smernice vo veciach poistenia zodpovednosti za škodu 
spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel,2 ktorá vo svojich odôvodneniach uvádza, že 
poškodená osoba má právo podať žalobu proti poistiteľovi na súde podľa svojho miesta bydliska. 

                                                 
1 Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov 
v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. ES L 12, 2001, s. 1 – 23; Mim. vyd. 19/004, s. 32). 
2 Smernica 2000/26/ES Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii právnych predpisov členských štátov 
týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel (Ú. v. ES L 181, 



V dôsledku toho Súdny dvor rozhodol, že poškodený môže podať žalobu priamo proti 
poistiteľovi na súde podľa miesta svojho bydliska v členskom štáte, pokiaľ takáto priama žaloba 
je prípustná a poistiteľ má bydlisko na území členského štátu. 

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor. 

Jazyky, ktoré sú k dispozícii: ES CS DE EL EN FR IT HU NL PT SK 

Úplné znenie rozsudku sa nachádza na internetovej stránke Súdneho dvora: 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=SK&Submit=rechercher&numaff=C-463/06  
Vo všeobecnosti je znenie na internete prístupné v deň vyhlásenia rozsudku od 12. hodiny SEČ. 

Podrobnejšie informácie Vám môže poskytnúť pán Balázs Lehóczki 
Tel.: (00352) 4303 5499 Fax: (00352) 4303 2028 

 

 

 

                                                                                                                                                             
20.7.2000, s. 65; Mim. vyd. 06/003, s. 331), zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 
2005/14/ES z 11. mája 2005 (Ú. v. EÚ L 149, 11.6.2005, s. 14 – 21). 
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