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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 

Σκοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ μου είναι θ μελζτθ των αλλαγϊν που επζφερε ο αγγλικόσ 

αςφαλιςτικόσ νόμοσ “Insurance Act 2015” ςτο νόμο για τθ καλάςςια αςφάλιςθ “Marine 

Insurance Act 1906”, δεδομζνθσ τθσ ςθμαςίασ του αγγλικοφ δικαίου ςτθ καλάςςια αςφάλιςθ, 

κακϊσ ςτα περιςςότερα ςυμβόλαια καλάςςιασ αςφάλιςθσ, εμπεριζχεται ριτρα υπαγωγισ 

ςτο αγγλικό δίκαιο, κφριο νομοκζτθμα του οποίου είναι ο νόμοσ “ Marine Insurance Act 

1906”. Οι αλλαγζσ αυτζσ αφοροφν τθν αρχι τθσ υπζρτατθσ καλισ πίςτθσ, το προςυμβατικό 

κακικον διλωςθσ κινδφνου, τισ εγγυιςεισ και τισ δόλιεσ αξιϊςεισ του αςφαλιςμζνου. Αυτζσ 

οι τζςςερισ ενότθτεσ αλλαγϊν ςυνιςτοφν τα τζςςερα πρϊτα κεφάλαια τθσ εργαςίασ μου και 

το πζμπτο αφορά τθ δυνατότθτα παρζκκλιςθσ από τισ διατάξεισ του “Insurance Act 2015”. Σε 

κακζνα από τα τζςςερα πρϊτα κεφάλαια μελετάται πρϊτα το νομικό κακεςτϊσ κατά τον 

“Μarine Insurance Act 1906” και ζπειτα αναλφονται οι αλλαγζσ του “Insurance Act 2015”, 

βάςει τθσ βιβλιογραφίασ και τθσ ξζνθσ νομολογίασ. Ζπειτα, παρουςιάηονται οι αντίςτοιχεσ 

διατάξεισ του Ελλθνικοφ Αςφαλιςτικοφ νόμου και ζπειτα παρουςιάηεται ελλθνικι νομολογία. 

Οι αλλαγζσ που επιφζρει ο νζοσ αςφαλιςτικόσ νόμοσ μετριάηουν τισ ιδιαιτζρωσ αυςτθρζσ 

υποχρεϊςεισ του αςφαλιςμζνου και προβλζπουν επιεικζςτερθ μεταχείριςι του. Θ αρχι τθσ 

υπζρτατθσ καλισ πίςτθσ χρθςιμοποιείται πλζον για τθν ερμθνεία των όρων τθσ ςφμβαςθσ και 

θ παραβίαςι τθσ δεν κακιςτά από μόνθ τθσ δυνατι τθν ακφρωςθ τθσ αςφαλιςτικισ 

ςφμβαςθσ. Το προςυμβατικό κακικον διλωςθσ κινδφνου του αςφαλιςμζνου μετονομάηεται 

ςε κακικον ξεκάκαρθσ παρουςίαςθσ και ρυκμίηεται πλζον το ελάχιςτο περιεχόμενό του, ωσ θ 

παροχι επαρκϊν πλθροφοριϊν, ϊςτε να κινθτοποιθκεί ο αςφαλιςτισ, προκειμζνου να 

πραγματοποιιςει περεταίρω ερωτιςεισ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ειςάγεται κάποια ελαχίςτθ 

ευκφνθ του αςφαλιςτι αναφορικά με τθν ενθμζρωςθ του. Πςον αφορά τισ εγγυιςεισ, 

καταργείται δυνατότθτα μετατροπισ όρων του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου ςε εγγυιςεισ, 

προβλζπεται θ δυνατότθτα κεραπείασ τθσ παράβαςθσ μίασ εγγφθςθσ και περιορίηεται θ 

δυνατότθτα του αςφαλιςτι να ακυρϊςει τθν αςφαλιςτικι ςφμβαςθ εξαιτίασ μθ- 

ςυμμόρφωςθσ του αςφαλιςμζνου με όρο που δεν επιτείνει τον κίνδυνο. Ωσ προσ τισ δόλιεσ 

απαιτιςεισ του αςφαλιςμζνου διαςαφθνίηεται ότι ςτθν περίπτωςθ που εγείρονται ο 

αςφαλιςτισ μπορεί να αναηθτιςει καταβλθκζντα για τθν αξίωςθ αυτι ποςά και να 

καταγγείλει τθ ςφμβαςθ, επιφζροντασ αποτελζςματα από τθν χρονικι ςτιγμι τθσ δόλιασ 

πράξθσ. Ραρεκκλίςεισ, εν τζλει, από τισ διατάξεισ του “Insurance Act 2015” επιτρζπονται υπό 

τον όρο ότι δεν τίκεται ςε χειρότερθ κζςθ ο αςφαλιςμζνοσ και υπό τον όρο τιρθςθσ τθσ 

αρχισ τθσ διαφάνειασ. 
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ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

 

Με το ν.δ. 551/1970 παρζχεται θ δυνατότθτα ςτον αςφαλιςτι να εκδίδει αςφαλιςτιρια 

ςυμβόλαια για αςφαλίςεισ πλοίων ι αεροςκαφϊν ςε ξζνο νόμιςμα, ςε ξζνθ γλϊςςα,  με 

αναφορά όρων που χρθςιμοποιοφνται ςτθν αλλοδαπι, που εμπεριζχουν όρο υπαγωγισ ςε 

αλλοδαπό δίκαιο ι και ςε αποκλειςτικι αρμοδιότθτα αλλοδαποφ δικαςτθρίου ι αλλοδαπισ 

διαιτθςίασ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το ανωτζρω νομοκζτθμα αποτελεί το ζναυςμα για τθν 

προςφυγι ςτο αγγλικό δίκαιο καλάςςιασ αςφάλιςθσ, βαςικό νομοκζτθμα του οποίου 

αποτελεί o νόμοσ για τθ καλάςςια αςφάλιςθ του 1906 (Marine Insurance Act), ο οποίοσ 

βαςίςτθκε ςτο πρότυπο αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου, που είχε υιοκετθκεί από τον Οργανιςμό 

των Lloyd’s το ζτοσ 1779, γνωςτότεροι τφποι του όποιου είναι τα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια 

ςκαφϊν και τα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια φορτίων με τα οποία καλφπτονται απϊλειεσ που 

ςχετίηονται με τθ καλάςςια επιχείρθςθ1. Τα εν λόγω αςφαλιςτιρια ςυμβόλαιο καλφπτουν 

τουσ καλάςςιουσ κινδφνουσ, ακόμθ και εκείνουσ τουσ κινδφνουσ που ςχετίηονται με απϊλειεσ 

ςτα εςωτερικά φδατα, αλλά και ςτθν ξθρά, ςτα πλαίςια πάντα του καλάςςιου ταξιδιοφ2. 

Ιδιαίτερθ ςθμαςία, δε, ζχουν οι κατάλογοι όρων και ρθτρϊν που ζχουν εκδοκεί από το 

Ινςτιτοφτο των Αςφαλιςτϊν του Λονδίνου3 και ζχουν ωσ βάςθ τουσ τον ΜΙΑ 1906 και οι 

οποίοι αποτελοφν ςϊμα των αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων4. Με τον αγγλικό αςφαλιςτικό νόμο 

του 2015 (Insurance Act 2015) που τζκθκε ςε ιςχφ τον Αφγουςτο του 2016 επιλκαν 

ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτον ΜΙΑ 1906, ειδικότερα όςον αφορά τθν αρχι τθσ υπζρτατθσ καλισ 

πίςτθσ με επιπτϊςεισ ςτισ προςυμβατικζσ αλλά και ςτισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ των μερϊν, 

τθν ειςαγωγι περιοριςμϊν ςχετικά με τθν επίκλθςθ των εγγυιςεων (warranties) αλλά και 

γενικότερα τθν εφαρμογι του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου από τουσ αςφαλιςτζσ, τισ νομικζσ 

επιπτϊςεισ των δολίων δθλϊςεων και τθ δυνατότθτα παρζκκλιςθσ από τισ διατάξεισ του 

αςφαλιςτικοφ νόμου του 2015.  Στθν ουςία, με τον ΙΑ 2015 γίνεται προςπάκεια να 

                                                             
 
1
 ΜΙΑ 1906 (sec. 1) 

2
 ΜΙΑ 1906 (sec. 1) 

3
 To 1998 το Ινςτιτοφτο Αςφαλιςτϊν του Λονδίνου ενϊκθκε με τθ London International  Insurance and 

Reinsurance Market Association (LIRMA) με ςτόχο τον αναςχθματιςμό τθσ παραδοςιακισ αγγλικισ 
αγοράσ και ςχθματίςτθκε θ International Underwriting Association of London (IUA). Αυτι θ ενοποίθςθ 
ζνωςε τα αντιπροςωπευτικά ςϊματα για τουσ ναυτιλιακοφσ και μθ ναυτιλιακοφσ τομείσ τθσ Αγοράσ του 
Λονδίνου, ιδ. Σινανιϊτθ- Μαρουδι Αριςτζα, Αςφαλιςτικό Δίκαιο, Ακινα, Νομικι Βιβλιοκικθ, 2017, 2

θ
 

ζκδοςθ, ςελ. 265. 
4
 Ραμποφκθ Αλίκθ, Θ αρχι τθσ κακολικότθτασ των καλυπτόμενων κινδφνων ςτθ καλάςςια αςφάλιςθ, Ναυτιλία και 

Θαλάςςια Αςφάλιςθ, Ρρακτικά διθμερίδασ, Χίοσ, 12-13 Μαΐου, 2006, Εκδόςεισ Σάκκουλα- Ακινα Θεςςαλονίκθ, 
2007, ςελ. 39 επ. 
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μετριαςκοφν οι υπζρμετρα αυςτθρζσ υποχρεϊςεισ του λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ και να 

κακιερωκεί μία  πιο ευνοϊκι μεταχείριςι του. To ηιτθμα είναι με ποιον τρόπο και ςε ποια 

ζκταςθ κα υιοκετθκοφν αυτζσ οι αλλαγζσ από τουσ αςφαλιςτζσ, δεδομζνου ότι ςτο άρκρο 15 

του ΙΑ 2015 προβλζπεται θ δυνατότθτα παρζκκλιςθσ, υπό όρουσ. 

 Στο ςθμείο αυτό πρζπει να ςθμειωκεί ότι οι αλλθλαςφαλιςτικζσ ενϊςεισ προςταςίασ5 και 

αποηθμίωςθσ, γνωςτοί ωσ Protection and Indemnity Clubs (P&I Clubs) ζχουν αποφαςίςει 

ομόφωνα να παρεκκλίνουν από οριςμζνεσ διατάξεισ του νζου νόμου, κακϊσ κεωροφν ότι τα 

μζλθ τουσ προςτατεφονται επαρκϊσ μζςω ςυγκεκριμζνων πρακτικϊν που εφαρμόηονται ςτα 

πλαίςια αυτϊν 6 . Αντικζτωσ, ςε άλλεσ περιπτϊςεισ, ζχουν αναγνωρίηει ότι πρζπει να 

υιοκετιςουν ςυγκεκριμζνεσ προβλζψεισ, κακϊσ ξεκακαρίηουν αμφιςβθτοφμενα ςθμεία του 

ΜΙΑ 1906. Ειδικότερα, αποδζχονται το κακικον δίκαιθσ και ξεκάκαρθσ παρουςίαςθσ των 

περιςτατικϊν (duty of fair presentation) του νζου νόμου, αλλά όςον αφορά τα μζτρα 

κεραπείασ (remedies), ωσ μόνο μζτρο αποδζχονται τθν αποχϊρθςθ του αςφαλιςτι από τθ 

ςφμβαςθ ςε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ του ανωτζρω κακικοντοσ κατά τον ΜΙΑ 1906 και 

απορρίπτουν τθ δυνατότθτα προςαρμογισ των όρων του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου. Θ 

διάταξθ του νόμου που προβλζπει τθν κατάργθςθ των όρων που ςυνιςτοφν τθ βάςθ του 

ςυμβολαίου αποτελεί διάταξθ αναγκαςτικοφ δικαίου και επομζνωσ κα αφαιρζςουν από τουσ 

κανόνεσ τουσ τθ διατφπωςθ “basis clauses”. Επίςθσ, οι κανόνεσ τουσ κα παρεκκλίνουν και από 

τθ διάταξθ του νζου νόμου που αφορά τισ εγγυιςεισ, δεδομζνθσ τθσ αναςφάλειασ που 

δθμιουργείται ςχετικά με τον τρόπο εφαρμογισ τθσ. Πςον αφορά τισ δόλιεσ απαιτιςεισ 

(fraudulent claims) κα υιοκετιςουν τισ διατάξεισ του νζου νόμου. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5
 Θ ςφγχρονθ ναυταςφάλιςθ διαιρείται ςε δφο μεγάλεσ κατθγορίεσ: Θ μία καλφπτει τουσ κινδφνουσ ηθμιϊν ςτα 

πλοία (ςκάφοσ, μθχανιματα κ.λ.π.) και κατά κανόνα προςφζρεται από εμπορικοφσ αςφαλιςτζσ, ενϊ θ άλλθ 
καλφπτει ςυμβατικζσ και αςτικζσ ευκφνεσ και προςφζρεται από ςυλλόγουσ αλλθλαςφάλιςθσ πλοιοκτθτϊν (P&I 
Clubs). Οι περιςςότεροι αλλθλαςφαλιςτικοί οργανιςμοί προςφζρουν όλα τα ανωτζρω είδθ κάλυψθσ υπό το ίδιο 
αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο. Οι πόροι κάλυψθσ αποηθμιϊςεων ςτουσ αλλθλαςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ δεν 
προζρχονται από αςφάλιςτρα, αλλά από ειςφορζσ, επενδφςεισ και αποκεματικά των ίδιων των αςφαλιςμζνων, ιδ. 
Νικόλαοσ Φαραντόυρθσ, Φορείσ Θαλάςςςιασ Αςφάλιςθσ: Θ περίπτωςθ των P&I Clubs, Ρρακτικά διθμερίδασ, Χίοσ, 
12-13 Μαΐου, 2006, Εκδόςεισ Σάκκουλα- Ακινα Θεςςαλονίκθ, 2007, ςελ. 11. επ. 
6
 P. L. Ferrari, The United Kingdom Insurance Act 2015 Coming into force on 12th August 2016 and The 

International Group of P&I Clubs, NEWSLETTER NO. 3 / 16, [online] available at 

http://www.plferrari.it/public/file/circulars/2016/3_PLF_circulars_12-7.pdf 
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1 Η ΑΡΧΗ ΣΗ ΤΠΕΡΣΑΣΗ ΚΑΛΗ ΠΙΣΗ 
 

1.1 Η ΑΡΧΗ ΣΗ ΤΠΕΡΣΑΣΗ ΚΑΛΗ ΠΙΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟΝ ΜΙΑ 1906 
 

 

Ρροκειμζνου να γίνει αντιλθπτι θ ζννοια τθσ αρχισ τθσ υπζρτατθσ καλισ πίςτθσ, όπωσ 

αυτι προβλεπόταν από τον ΜΙΑ 1906 πρζπει να γίνει ςαφισ ι διάκριςι τθσ από τθν αρχι τθσ 

καλισ πίςτθσ ςτο ελλθνικό δίκαιο. Θ πρϊτθ αποτελεί ζναν ςυγκεκριμζνο κανόνα δικαίου, ενϊ 

θ δεφτερθ αποτελεί γενικι ριτρα ςτα δίκαια τθσ θπειρωτικισ Ευρϊπθσ. Εξάλλου, ςτο 

αγγλοςαξωνικό δίκαιο αποφεφγεται θ χριςθ αόριςτων, γενικϊν ρθτρϊν προσ αποφυγι 

δθμιουργίασ αναςφάλειασ του δικαίου. Ραρά ταφτα ςτο common law υπάρχει θ ζννοια των 

ευλόγων προςδοκιϊν των ςυμβαλλομζνων, θ οποία είναι και θ πιο κοντινι ςτθν ζννοια τθσ 

καλισ πίςτθσ και θ οποία ςχετίηεται με τισ προςδοκίεσ που ςτθρίηονται ςε πραγματικά 

γεγονότα οριοκετοφμενα από τθν εκάςτοτε ςφμβαςθ και όχι ςε εςωτερικζσ προκζςεισ7. 

Ειδικότερα, θ αρχι τθσ υπζρτατθσ καλισ πίςτθσ αποτελεί ςυγκεκριμζνο κανόνα δικαίου και 

ζχει εφαρμογι ςτισ εμπορικζσ ςυμβάςεισ, όπου κάμπτεται θ αρχι caveat emptor, ςφμφωνα 

με τθν οποία ο ςυμβαλλόμενοσ διαπραγματεφεται ςτθριηόμενοσ ςτθ δικι του πλθροφόρθςθ 

χωρίσ να ζχει αξίωςθ πλιρουσ πλθροφόρθςθσ από τον αντιςυμβαλλόμενό του. Στθν 

περίπτωςθ, δε, τθσ αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ κάμπτεται αυτι θ αρχι, κακϊσ ο αςφαλιςτισ 

προκειμζνου να προβεί ςτθν ςτάκμιςθ του αςφαλιςτικοφ κινδφνου8, θ οποία ςτθρίηεται ςτθν 

πικανολόγθςθ και ςτθν εικαςία πρζπει να ζχει πλιρθ γνϊςθ των ουςιωδϊν περιςτατικϊν που 

επθρεάηουν τον αςφαλιηόμενο κίνδυνο και επομζνωσ πρζπει να «διορκωκεί» θ αςυμμετρία 

πλθροφόρθςθσ που υφίςταται μεταξφ αςφαλιςτι και αςφαλιςμζνου. Σε περίπτωςθ απουςίασ 

αυτισ τθσ απαραίτθτθσ προχπόκεςθσ για τθν ςτάκμιςθ των κινδφνων, είναι δυνατόν να 

ανατραπεί θ ιςορροπία των ςυμφερόντων των ςυμβαλλομζνων μερϊν, κακϊσ κα είναι 

δυνατόν να μεταβλθκοφν οι ςυνκικεσ που επθρεάηουν τθν επζλευςθ του αςφαλιηόμενου 

κινδφνου χωρίσ καμία ςυνζπεια ςτθν ιςχφ τθσ αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ. Ρροκειμζνου δε, να 

αποτραπεί ζνα τζτοιο αποτζλεςμα, ςτισ ςυμβάςεισ καλάςςιασ αςφάλιςθσ ζχει εφαρμογι θ 

αρχι τθσ υπζρτατθσ καλισ πίςτθσ, που αποςκοπεί ςτθν προςταςία τθσ κοινωνίασ των 

ςυμφερόντων των ςυμβαλλομζνων μερϊν με τθν κάλυψθ του πλθροφοριακοφ ελλείμματοσ 

του αςφαλιςτι και θ οποία αποτελεί ςυγκεκριμζνο κανόνα δικαίου, ο οποίοσ ταυτιηόταν κατά 

                                                             
7
 Ακαναςοποφλου Β., Θ αρχι τθσ υπζρτατθσ καλισ πίςτθσ ςτθ καλάςςια αςφάλιςθ, Ακινα, Εκδόςεισ Σάκκουλα- 

Ακινα Θεςςαλονίκθ, 2010, ςελ. 122-123 
8
 Από τον αςφαλιςτι γίνεται εκτίμθςθ τθσ πικανότθτασ να επζλκει κάποιοσ κίνδυνοσ και επιπλζον, τθσ ζκταςθ 

κινδφνου και με βάςθ αυτζσ τισ παραμζτρουσ κακορίηεται το αςφάλιςτρο, ιδ. Μπεχλιβάνθσ Αχ., Το κακικον 
προςυμβατικισ αναγγελίασ ςτο αςφαλιςτικό δίκαιο, Ακινα, Εκδόςεισ Σάκκουλα- Ακινα Θεςςαλονίκθ, 2008, ςελ. 
113. 
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τον ΜΙΑ 1906 με το κακικον προςυμβατικισ αναγγελίασ των ςυμβαλλομζνων μερϊν, το 

οποίο αναλφεται κατωτζρω. Στο ςθμείο αυτό πρζπει να ςθμειωκεί ότι ο όροσ πίςτθ, κανονικά, 

δεν είναι δεκτικόσ επαφξθςθσ, ωςτόςο θ χριςθ του όρου «υπζρτατθ» υποδθλϊνει ςτθν 

πραγματικότθτα τθ ςθμαςία τθσ υποχρζωςθσ πίςτθσ για τθ λειτουργία τθσ ςφμβαςθσ 

καλάςςιασ αςφάλιςθσ, όπου υπάρχει μία ειδικι ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ μεταξφ των μερϊν.9  

Ραρά ταφτα, ζχει αςκθκεί θ κριτικι ότι θ εν λόγω αρχι ότι χρθςιμοποιείται περιςςότερο προσ 

το ςυμφζρον του αςφαλιςτι παρά προσ το ςυμφζρον του λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ, δεδομζνου 

ότι μία εξ’ αμελείασ ανακριβισ διλωςθ ι αποςιϊπθςθ  πλθροφορίασ από τθν πλευρά του 

τελευταίου δεν ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ διευκζτθςθ του αςφαλίςτρου, αλλά τθν ακφρωςθ του 

ςυμβολαίου. Κατά τα ωσ άνω, ζχει εφαρμογι θ αρχι «όλα ι τίποτα», ενϊ παράλλθλα 

κατιςχφει ι αρχι τθσ αναλογικότθτασ, θ οποία, αντικζτωσ, διζπει τον ελλθνικό αςφαλιςτικό 

νόμο, ο οποίοσ αντιμετωπίηει με μεγαλφτερθ επιείκεια τον αςφαλιςμζνο, όπωσ κα αναλυκεί 

κατωτζρω. Ωςτόςο, και ςτον ΑςφΝ διακρίνεται θ αντιμετϊπιςθ του αςφαλιςμζνου ςτθν 

περίπτωςθ των καταναλωτικϊν ςυμβάςεων από τθν αντιμετϊπιςθ του αςφαλιςμζνου ςτισ 

μθ- καταναλωτικζσ ςυμβάςεισ10.  Ειδικότερα, ςτισ καταναλωτικζσ αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ ο 

υπζρμετροσ περιοριςμόσ των δικαιωμάτων του λιπτθ επιφζρει ακυρότθτα τθσ ςφμβαςθσ, 

ενϊ δεν ιςχφει το ίδιο και ςτισ αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ για τθ μεταφορά πραγμάτων.  

 

1.2 Η ΑΡΧΗ ΣΗ ΤΠΕΡΣΑΣΗ ΚΑΛΗ ΠΙΣΗ ΜΕΣΑ ΣΙ ΑΛΛΑΓΕ ΣΟΤ ΙΑ 2015 
 

 

Στον ΜΙΑ πριν τισ αλλαγζσ του 2015, ςτο κεφάλαιο για τθν προςυμβατικι υποχρζωςθ 

διλωςθσ των κινδφνων περιλαμβάνονταν οι διατάξεισ 18, 19 και 20 που ρφκμιηαν το κακικον 

διλωςθσ του κινδφνου από τον αςφαλιηόμενο, το κακικον αποκάλυψθσ του αςφαλιςτικοφ 

πράκτορα και τθν υποχρζωςθ παράλειψθσ παραπλανθτικϊν δθλϊςεων αντίςτοιχα. Ωςτόςο, 

περιλαμβανόταν και το άρκρο 17, το οποίο, προζβλεπε ότι το ςυμβόλαιο καλάςςιασ 

αςφάλιςθσ διζπεται από τθν αρχι τθσ υπζρτατθσ καλισ πίςτθσ και ςε περίπτωςθ παραβίαςισ 

τθσ μπορεί ο αςφαλιςτισ να αποςτεί του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου. Σε αντίκεςθ με τισ 

προαναφερόμενεσ διατάξεισ που ρφκμιηαν το προςυμβατικό κακικον διλωςθσ κινδφνου το 

άρκρο 17 είχε εφαρμογι, κατά τθ γενικι του διατφπωςθ, όχι μόνο κατά το ςτάδιο των 

διαπραγματεφςεων (προςυμβατικό ςτάδιο), αλλά και μετά τθν υπογραφι του αςφαλιςτθρίου 

                                                             
9
 Μπεχλιβάνθσ Αχιλλζασ, Σχετικά με τθν υπζρτατθ καλι πίςτθ και τθ ςιωπθρι εγγφθςθ τθσ αξιοπλοΐασ ςτθ 

ςφμβαςθ καλάςςιασ αςφάλιςθσ κατά το αγγλικό δίκαιο- Ραρατθριςεισ υπό τθν Εφ Ρειρ 1141/2004, Αρμεν. 2005, 
ςελ. 1766 
10

 ΑςφΝ, Άρκρο 33 
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ςυμβολαίου, ερμθνεία που υιοκετικθκε από τθ νομολογία11. Θ ςθμαςία τθσ μετά τθ ςφναψθ 

τθσ ςφμβαςθσ εντοπιηόταν κατά τθν ερμθνεία τθσ ςφμβαςθσ, όςον αφορά τθν κρίςθ για το 

πϊσ πρζπει να εκπλθρωκοφν οι παροχζσ και κατά τθ κεμελίωςθ πρόςκετων παροχϊν.12 

Ωςτόςο, ςτθν υπόκεςθ Aegon 13  (2002) επικρίκθκε από τον δικαςτι Mance L J θ 

μεταςυμβατικι εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 17, ο οποίοσ ζκρινε ότι ο νόμοσ για τισ 

δόλιεσ δθλϊςεισ είναι εκτόσ του πεδίου εφαρμογισ τθσ διάταξθσ του άρκρου 17 ΜΙΑ   1906 

και για τον λόγο αυτόν δεν πρζπει να τεκεί ηιτθμα αναδρομικισ ακφρωςθσ του ςυμβολαίου14.  

Ρλζον, δεν ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία θ ερμθνεία ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ 

υπζρτατθσ καλισ πίςτθσ ςτο ςτάδιο μετά τθ ςφναψθ του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου, 

δεδομζνθσ τθσ ςθμερινισ διατφπωςθσ του άρκρου 17του ΜΙΑ15 ςε ςυνδυαςμό με τθ δίαταξθ 

του άρκρου 12 του νόμου «Insurance Act 2015», θ οποία προβλζπει ότι θ προβολι δολίασ 

απαίτθςθσ από τον λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ επιφζρει αποτελζςματα από τθ χρονικι ςτιγμι τθσ 

παράβαςθσ (ex nunc) και ςτο μζλλον και δεν ζχει αναδρομικά αποτελζςματα. Κατά ςυνζπεια, 

θ ακφρωςθ του ςυμβολαίου για ςυμπεριφορά του λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ παραβιάηουςα τθ 

αρχι τθσ υπζρτατθσ καλισ πίςτθσ, θ οποία ζχει αναδρομικά αποτελζςματα είναι δυςανάλογο 

μζτρο, ενϊ το κατάλλθλο μζτρο είναι εκείνο που προβλζπεται για τθν παραβίαςθ μίασ 

ςυμβατικισ, πλζον, υποχρζωςθσ για παροχι πλθροφοριϊν, ιτοι θ ακφρωςθ του ςυμβολαίου 

που επιφζρει αποτελζςματα από το χρονικό ςθμείο τθσ παραβίαςθσ και δεν ζχει ωσ 

αποτζλεςμα τθν ανατροπι τθσ αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ. 

 

Πςον αφορά το προςυμβατικό κακικον παροχισ πλθροφοριϊν από μζρουσ του 

αςφαλιςτι16, αυτό εκτείνεται ςτθν επεξιγθςθ και ςτθ καταλλθλότθτα τθσ αςφαλιςτικισ 

κάλυψθσ. Οφείλει, δε, ο αςφαλιςτισ να αποκαλφψει ςτον λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ οτιδιποτε 

λογίηεται ότι γνωρίηει ωσ εμπίπτον ςτθ ςυνικθ ροι των εργαςιϊν του. Ράντωσ, θ ακφρωςθ 

του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου από μζρουσ του λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ είναι χωρίσ νόθμα, 

όταν ζχει ωσ λόγο τθν ανεπαρκι αςφαλιςτικι κάλυψθ, εκτόσ αν το πρόβλθμα του 

ςυμβολαίου ζρκει ςτο φωσ πριν επζλκει θ απϊλεια. Ωσ παραβίαςθ τθσ αρχισ τθσ υπζρτατθσ 

καλισ πίςτθσ από μζρουσ του αςφαλιςτι μετά τθ ςφναψθ του ςυμβολαίου, μπορεί να 

                                                             
11

 Merkin Rob and GürsesÖzlem, The Insurance Act 2015: Rebalancing the Interests of Insurer and Assured, The 
Modern Law Review Limited, 78(6) MLR1004–1027, 2015.  
12

 Μπεχλιβάνθσ Αχιλλζασ, Σχετικά με τθν υπζρτατθ καλι πίςτθ και τθ ςιωπθρι εγγφθςθ τθσ αξιοπλοΐασ ςτθ 
ςφμβαςθ καλάςςιασ αςφάλιςθσ κατά το αγγλικό δίκαιο- Ραρατθριςεισ υπό τθν Εφ Ρειρ 1141/2004, Αρμεν. 2005, 
ςελ. 1766 
13

 Agapitos v Agnew (No 1) (The Aegeon) [2002] EWCA Civ 247, [2003] QB 556 
14

 H. Y. Yeo, Post- Contractual Good Faith- Change in Judicial Attitude, 66 Mod. L. Rev. 425, 440 (2003). p. 438 
15

 Ρλζον, θ διάταξθ του άρκρου 17 ζχει τθν εξισ διατφπωςθ: “A contract of marine insurance is a contract based 
upon the utmost good faith” 
16

Merkin Rob and Gürses Özlem, The Insurance Act 2015: Rebalancing the Interests of Insurer and Assured, The 
Modern Law Review Limited, 78(6) MLR1004–1027, 2015, pp 1007-1015  
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εννοθκεί θ κακυςτερθμζνθ καταβολι του αςφαλίςματοσ. Ωςτόςο, οφτε ςε αυτιν τθν 

περίπτωςθ θ ακφρωςθ του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου είναι ςυμφζρουςα λφςθ για τον 

αςφαλιηόμενο. 

 

Το β’ εδάφιο του άρκρου 17 του ΜΙΑ καταργείται ρθτϊσ με διάταξθ του άρκρου 14 του 

Insurance Act 2015 και πλζον οι αςφαλιςτζσ δεν ζχουν το δικαίωμα να ακυρϊςουν μία 

αςφαλιςτικι ςφμβαςθ, λόγω παραβίαςθσ τθσ αρχισ τθσ υπζρτατθσ καλισ πίςτθσ οφτε και να 

ςυμπεριλάβουν όρο ςτο αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο που να επιτρζπει κάτι τζτοιο 17 . 

Καταργείται, μάλιςτα, θ δυνατότθτα του ενόσ ςυμβαλλόμενου μζρουσ να αποςτεί από τθ 

ςφμβαςθ, ωσ το μοναδικό μζτρο κεραπείασ για τθν παραβίαςθ ςτθν αρχισ τθσ υπζρτατθσ 

καλισ πίςτθσ, ενϊ παράλλθλα εγκακιδρφεται ζνα νζο ςφςτθμα μζτρων κεραπείασ18. Ρλζον, θ 

αρχι τθσ υπζρτατθσ καλισ πίςτθσ μετατρζπεται ςε μία ερμθνευτικι αρχι19 με τρεισ εκδοχζσ 

αναφορικά με τθν ιςχφ τθσ. Θ πρϊτθ εκδοχι είναι ότι εξυψϊκθκε ςε γενικό όρο που διζπει το 

αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο, θ παραβίαςθ του οποίου κεμελιϊνει δικαίωμα αποηθμίωςθσ, 

εκδοχι ςτθν οποία ςυνθγορεί και ο ρθτόσ διαχωριςμόσ, πλζον, τθσ αρχισ από το 

προςυμβατικό κακικον διλωςθσ του κινδφνου. Ωςτόςο, όταν παραβιάηεται προςυμβατικά θ 

αρχι δε κεμελιϊνεται τζτοιο δικαίωμα, κακϊσ δεν ζχει ςυναφκεί ακόμθ θ ςφμβαςθ που να 

διζπεται από αυτιν τθν αρχι.20 Θ δεφτερθ εκδοχι, είναι ότι θ εν λόγω αρχι αποτελεί τθ βάςθ 

για να ςυμπεριλθφκοφν ειδικότεροι όροι ςτο ςυμβόλαιο. Τζλοσ, θ τρίτθ εκδοχι είναι ότι κα 

μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ «estoppel»21   που αποκλείει το ζνα μζροσ από το να 

χρθςιμοποιιςει ζναν όρο του ςυμβολαίου προσ το ςυμφζρον του, προκειμζνου να αποφφγει 

τθν αςφαλιςτικι ςφμβαςθ, ενϊ με τθν ςυμπεριφορά του δθμιουργεί τθν εντφπωςθ ότι ζχει 

αποδεχτεί πλιρωσ τθ ςφμβαςθ 22 , αποτρζποντασ, ζτςι, τον αςφαλιςτι να αρνθκεί να 

                                                             
17

 Sarah Turpin, Sarah G. Emerson, Frank Thompson, New UK Insurance Act Coming into Force in August 2016, 19 
May 2016, [online] available at http://www.klgates.com/new-uk-insurance-act-coming-into-force-in-august-2016---
some-practical-tips-for-policyholders-in-anticipation-of-the-changes-05-17-2016/ 
18

 Attilo M. Costabel, The UK Insurance Act 2015: A Restatement of Marine Insurance Law, 27 St. Thomas L. Rev. 
133, 170 (2015), p. 147 
19

 Κατά τθ διαβοφλευςθ, ζλαβε τθν πλειοψθφία των 27 από του 38 ψιφουσ, θ κετικι απάντθςθ ςτο ερϊτθμα αν 
πρζπει να παραμείνει θ αρχι τθσ υπζρτατθσ καλισ πίςτθσ ωσ ερμθνευτικι αρχι, χωρίσ να ςυνιςτά αιτία για 
οποιαδιπτε ενζργεια των ςυμβαλλομζνων μερϊν, ιδ. Attilo M. Costabel, The UK Insurance Act 2015: A 
Restatement of Marine Insurance Law, 27 St. Thomas L. Rev. 133, 170 (2015), p. 148 
20

 Merkin Rob and Gürses Özlem, The Insurance Act 2015: Rebalancing the Interests of Insurer and Assured, The 
Modern Law Review Limited, 78(6) MLR1004–1027, 2015, pp 1007-1015 
21

 «Κεκτθμζνο, προχπάρχον δικαίωμα», Χιωτάκθσ, Αγγλο-Ελλθνικό Νομικό Λεξικό - Β' ζκδοςθ | English-Greek Law 
Dictionary - 2nd edition, εκδ. Σάκκουλασ. «Σφμφωνα με τθ κεωρία estoppel δε χρειάηεται κατάφαςθ ι αποδοχι τθσ 
αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ, αλλά μία ςυμπεριφορά που να δθμιουργεί ςτον αντιςυμβαλλόμενο τθν εντφπωςθ  τθσ 
αποδοχισ τθσ αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ, όπωσ είναι θ αποδοχι του αςφαλίςτρου, θ ανανζωςθ του αςφαλιςτθρίου 
ςυμβολαίου, θ ζγκριςθ μζτρων που ζχουν λθφκεί για να διορκωκεί μία ανακριβισ διλωςθ..», ιδ. Ακαναςοποφλου 
Β., Θ αρχι τθσ υπζρτατθσ καλισ πίςτθσ ςτθ καλάςςια αςφάλιςθ, Ακινα, Εκδόςεισ Σάκκουλα- Ακινα Θεςςαλονίκθ, 
2010, ςελ. 
22

 Merkin Rob and GürsesÖzlem, The Insurance Act 2015: Rebalancing the Interests of Insurer and Assured, The 
Modern Law Review Limited, 78(6) MLR1004–1027, 2015 

http://www.klgates.com/new-uk-insurance-act-coming-into-force-in-august-2016---some-practical-tips-for-policyholders-in-anticipation-of-the-changes-05-17-2016/
http://www.klgates.com/new-uk-insurance-act-coming-into-force-in-august-2016---some-practical-tips-for-policyholders-in-anticipation-of-the-changes-05-17-2016/
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ικανοποιιςει αξίωςθ του αςφαλιςμζνου με άδικο τρόπο23. Ωσ ερμθνευτικι αρχι μπορεί να 

βοθκιςει και ςε περιπτϊςεισ, όπου αποκαλφπτονται οι ελάχιςτεσ πλθροφορίεσ, προκειμζνου 

ο αςφαλιςτισ να μθν προβεί ςε περαιτζρω ερωτιςεισ. Επίςθσ, διαβεβαιϊνεται μζςω αυτισ 

ότι το αςφαλιςτιριο διζπεται από ςιωπθροφσ όρουσ που πλθροφν το τεςτ τθσ 

επιχειρθματικισ αποτελεςματικότθτασ (business efficacy test)24.  

 

2 ΣΟ ΠΡΟΤΜΒΑΣΙΚΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΔΗΛΩΗ ΚΙΝΔΤΝΟΤ 
 

2.1 ΣΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΟΤ ΠΡΟΤΜΒΑΣΙΚΟΤ ΚΑΘΗΚΟΝΣΟ ΔΗΛΩΗ ΚΙΝΔΤΝΟΤ  
 

 

2.1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑ ΣΟΝ ΜΙΑ 1906 
 

 

Στο αςφαλιςτικό δίκαιο τθσ Ελλάδασ θ αναγγελία ζχει τθ φφςθ μίασ οιονεί δικαιοπραξίασ, 

τθσ οποίασ οι ζννομεσ ςυνζπειεσ επζρχονται εκ του νόμου ανεξάρτθτα από τθ κζλθςθ του 

λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ.25Σε αυτό το ςθμείο παρουςιάηει ομοιότθτεσ  με τισ προβλζψεισ του 

ΜΙΑ 1906. Κατά ςυνζπεια, ζχουν εφαρμογι αναλογικά οι διατάξεισ για τισ δικαιοπραξίεσ. 

Επομζνωσ, θ αναγγελία πρζπει να γίνεται από πρόςωπο ικανό προσ δικαιοπραξία. Επιπλζον, 

αν υπάρχει διάςταςθ ανάμεςα ςτθ διλωςθ (ανακοίνωςθ) και ςτθ βοφλθςθ του προςϊπου 

που προβαίνει ςε αυτιν τότε επιτρζπεται θ ακφρωςθ τθσ αναγγελίασ λόγω πλάνθσ (ΑΚ 140 

επ.). Σε περίπτωςθ που θ αναγγελία γίνεται από αντιπρόςωπο του λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ 

ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ των άρκρων 214-215 ΑΚ. Συγκεκριμζνα, οι γνϊςεισ ουςιωδϊν 

περιςτατικϊν κρίνονται ςτο πρόςωπο του αντιπροςϊπου, εκτόσ αν ο αντιπρόςωποσ ενιργθςε 

κατόπιν οδθγιϊν που ζλαβε από τον λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ. Ρρακτικά, τθν εκπλιρωςθ του 

κακικοντοσ αναγγελίασ αναλαμβάνει ςυνικωσ ο μεςίτθσ αςφάλιςθσ, ο οποίοσ ενεργεί ωσ 

εντολοδόχοσ του λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ. Ο αςφαλιςτισ ζχει δικαίωμα να αποκροφςει τθν 

εκπλιρωςθ του κακικοντοσ αναγγελίασ από τρίτον κατά 317 ΑΚ. 

  

                                                             
23

 Attilo M. Costabel, The UK Insurance Act 2015: A Restatement of Marine Insurance Law, 27 St. Thomas L. Rev. 
133, 170 (2015), p. 147 
24

“Under the "business efficacy" test the proposed term will be implied if it is necessary to give business efficacy to 

the contract (The Moorcock (1889) 14 PD 64)”, available at:  http://e-lawresources.co.uk/Terms-implied-by-
common-law.php 
25

 Μπεχλιβάνθσ Αχ., Το κακικον προςυμβατικισ αναγγελίασ ςτο αςφαλιςτικό δίκαιο, Ακινα, Εκδόςεισ Σάκκουλα- 
Ακινα Θεςςαλονίκθ, 2008, ςελ. 99 
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Πςον αφορά το πρόςωπο του υπόχρεου26 προσ αναγγελία, όταν οι λιπτεσ τθσ αςφάλιςθσ 

είναι περιςςότερα του ενόσ πρόςωπα, το κακικον αναγγελίασ δεν είναι ενιαίο, αλλά 

απευκφνεται ςε  όλουσ τουσ λιπτεσ τθσ αςφάλιςθσ ατομικϊσ, ιτοι θ υποχρζωςθ του κακενόσ 

είναι αυτοτελισ και ανεξάρτθτθ. Σε κάκε περίπτωςθ, όμωσ, οι ελλείψεισ και τα κενά που 

εντοπίηονται ςτισ ανακοινϊςεισ του ενόσ εξ’ αυτϊν καλφπτονται από τισ  ανακοινϊςεισ των 

άλλων. Αν αντικζτωσ, ςτα πρόςωπα αυτά ζχουν περιζλκει  διαφορετικζσ ειδιςεισ, τότε 

υποχρεοφται ζκαςτο πρόςωπο προσ αναγγελία, εκτόσ εάν αναλάβει ζνα εξ’ αυτϊν τθν 

αναγγελία των ειδιςεων που κα του ζχουν μεταδϊςει τα υπόλοιπα πρόςωπα. Το ίδιο 

ςυμβαίνει και όταν οι λιπτεσ ζχουν διαφορετικά είδθ αςφαλιςτικϊν ςυμφερόντων, όπωσ 

ςτθν περίπτωςθ που το πλοίο αςφαλίηεται αφενόσ απόν κφριο και αφετζρου από τον 

εφοπλιςτι.27 Σε περίπτωςθ που θ αςφάλιςθ γίνεται για αλλότριο λογαριαςμό, το κακικον 

προςυμβατικισ αναγγελίασ βαρφνει κατ’ αρχιν, τον λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ, ωσ 

αντιςυμβαλλόμενο του αςφαλιςτι. Αμφιςβθτείται28 αν ο αςφαλιςμζνοσ υποχρεοφται να 

γνωςτοποιιςει ειδιςεισ, ςτοιχεία για λογαριαςμό τρίτου, διότι ςτθ ςφμβαςθ υπζρ τρίτου 

είναι δυνατόσ ο προςποριςμόσ δικαιωμάτων, αλλά όχι και υποχρεϊςεων των οποίων θ 

παραβίαςθ γεννά υποχρζωςθ προσ αποηθμίωςθ. Ωςτόςο, ζχει κρικεί ότι ο χαρακτιρασ τθσ 

ςυμβάςεωσ υπζρ τρίτου όταν εκτόσ των δικαιωμάτων δθμιουργοφνται και υποχρεϊςεισ του 

τρίτου δεν αναιρείται. Απαραίτθτθ, δε, και αυτονόθτθ προχπόκεςθ είναι να γνωρίηει ο 

αςφαλιςμζνοσ τθν φπαρξθ τθσ αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ, προκειμζνου να γεννθκεί το κακικον 

αναγγελίασ. Κατά ςυνζπεια, ο αςφαλιςμζνοσ ζχει υποχρζωςθ να αναγγείλει τισ ςχετικζσ 

ειδιςεισ λόγω του ςτενοφ ςυνδζςμου του κακικοντοσ αναγγελίασ προσ τθν εκκακάριςθ τθσ 

ηθμίασ και για τον λόγο ότι πολλζσ φορζσ είναι ςε κζςθ να γνωρίηει περιςςότερα από τον 

λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ, όπωσ ςτθν περίπτωςθ που θ αςφάλιςθ γίνεται, για παράδειγμα, από 

τον ενυπόκθκο δανειςτι για λογαριαςμό του κυρίου- οφειλζτθ για λογαριαςμό του 

τελευταίου κατά 198 ΚΙΝΔ, όπου ο οφειλζτθσ- αςφαλιςμζνοσ ενδεχομζνωσ γνωρίηει ουςιϊδθ 

περιςτατικά που δε γνωρίηει ο λιπτθσ τθσ αςφάλιςθσ. Είναι, δε, πικανό και το αντίκετο, ιτοι 

ο λιπτθσ τθσ αςφάλιςθσ να γνωρίηει περιςςότερα ςτοιχεία ι περιςτατικά από τον 

                                                             
26

 Μπεχλιβάνθσ Αχ., Το κακικον προςυμβατικισ αναγγελίασ ςτο αςφαλιςτικό δίκαιο, Ακινα, Εκδόςεισ Σάκκουλα- 
Ακινα Θεςςαλονίκθ, 2008, ςελ. 101 επ.  
27 Κφριοσ του πλοίου είναι εκείνοσ που ζχει το εμπράγματο δικαίωμα τθσ κυριότθτασ επί του πλοίου και το 

δικαίωμα ζχει εγγραφεί ςτο νθολόγιο. Ωςτόςο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του νόμου (105-106 ΚΙΝΔ) πρζπει να 

ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του θ αρνθτικι προχπόκεςθ, να μθν το εκμεταλλεφεται ο ίδιοσ. Θ, δε, εκμετάλλευςθ 

ςυντελείται από ζνα τρίτο πρόςωπο που είναι ο εφοπλιςτισ, ο οποίοσ προβαίνει ςτθν ενζργεια ναυτιλιακϊν 

εργαςιϊν με κερδοςκοπικό ςκοπό, με αποτζλεςμα να απολαφει ο ίδιοσ των κερδϊν, αλλά και να επωμίηεται ο 

ίδιοσ απεριόριςτα τον οικονομικό κίνδυνο. όκασ Ι./ Θεοχαρίδθσ Γ., Ναυτικό Δίκαιο, Γϋ Ζκδοςθ, Ακινα, Εκδόςεισ 

Σάκκουλα- Ακινα Θεςςαλονίκθ, 2015, ςελ. 67-68 
28

 . Κιάντοσ Β., Θ καλάςςια αςφάλιςθ του φορτίου, Ακιναι, Εκδ. οίκοσ Αφοι Ρ. Σάκκουλα- Θεςςαλονίκθ-Ακιναι, 
1972, ςελ 276-277 
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αςφαλιςμζνο, όπωσ ςτθν περίπτωςθ τθσ αςφάλιςθσ φορτίου με ριτρα C.I.F.29 από τον 

πωλθτι για λογαριαςμό του κυρίου- παραλιπτθ του φορτίου.30 Κατά ςυνζπεια, υπόχρεοσ 

κεωρείται και ο αςφαλιςμζνοσ εκτόσ από τον λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ. Αυτό προβλζπεται και 

ςτο άρκρο 9 του ν. 2496/1997.  

 

Πςον αφορά το πρόςωπο του αποδζκτθ τθσ αναγγελίασ, αυτό είναι ο αςφαλιςτισ 

ςφμφωνα με το άρκρο 3 του ν. 2496/1997.  Αν είναι περιςςότεροι οι αςφαλιςτζσ, τότε θ 

αναγγελία πρζπει να γίνεται προσ όλουσ. Σε περίπτωςθ παραβίαςθσ ωσ προσ τον ζναν οι 

κυρϊςεισ επζρχονται μόνο ωσ προσ αυτόν και όχι ωσ προσ τουσ υπόλοιπουσ.  Θ αναγγελία 

μπορεί να γίνει και ςε αςφαλιςτικό πράκτορα του αςφαλιςτι, οπότε θ γνϊςθ του κεωρείται 

γνϊςθ του αςφαλιςτι. Δε ςυμβαίνει το ίδιο και με τον αςφαλιςτικό ςφμβουλο, κακϊσ εκείνοσ 

δεν ζχει αντιπροςωπευτικι εξουςία. Ωςτόςο, αν ο αςφαλιςτισ λάβει γνϊςθ του 

περιεχομζνου τθσ αναγγελίασ που ζγινε ςτον αςφαλιςτικό ςφμβουλο, δεν μπορεί ο 

αςφαλιςτισ να επικαλεςτεί ότι θ αναγγελία δεν είναι ζγκυρθ. 

  

Θ αναγγελία, δεδομζνου ότι ςτο άρκρο 3 του ν. 2496/1997 δεν ορίηεται ο τφποσ τθσ, 

μπορεί να γίνει και προφορικά. Σε περίπτωςθ, δε, που καταγραφοφν εςφαλμζνωσ οι 

απαντιςεισ από τον αςφαλιςτικό πράκτορα ι άλλο εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο, ιςχφουν 

κανονικά οι προφορικζσ απαντιςεισ του λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ. Σε κάκε περίπτωςθ, κατά τθν 

κρατοφςα άποψθ, τεκμαίρεται ότι οι προφορικζσ απαντιςεισ ιςχφουν και o αςφαλιςτισ ζχει 

το βάροσ ανταπόδειξθσ του αντικζτου31. 

 

                                                             
29

 «C.I.F. (cost, insurance, freight): Σθμαίνει ότι ο πωλθτισ παραδίδει το προϊόν όταν αυτό περάςει το ςτθκαίο του 
πλοίου ςτο λιμάνι φόρτωςθσ Ο πωλθτισ πλθρϊνει όλα τα απαραίτθτα ζξοδα για να φκάςει το προϊόν ςτο 
προβλεπόμενο λιμάνι προοριςμοφ. Ο κίνδυνοσ απϊλειασ ι ηθμιάσ ςτο προϊόν που μπορεί να επζλκει όπωσ και 
κάκε ςυμπλθρωματικό ζξοδο που δθμιουργείται από γεγονότα που ςυμβαίνουν μετά τθν παράδοςθ 
μεταβιβάηεται από τον πωλθτι ςτον αγοραςτι. Με το όρο CIF ο πωλθτισ οφείλει ακόμθ να δϊςει μία καλάςςια 
αςφάλιςθ ϊςτε να καλφψει τον αγοραςτι από τον κίνδυνο απϊλειασ ι ηθμιάσ που μπορεί να υποςτεί το προϊόν 
κατά τθν διάρκεια τθσ μεταφοράσ. Κατά ςυνζπεια ο πωλθτισ ςυμβάλλεται ςε αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο και 
πλθρϊνει τα αςφάλιςτρα. Ο αγοραςτισ πρζπει να γνωρίηει ότι ςφμφωνα με τον όρο CIF, ο πωλθτισ οφείλει να 
αςφαλίςει για μια «minimum» κάλυψθ. Εάν ο αγοραςτισ επικυμεί ευρφτερθ κάλυψθ τότε ι κα πρζπει να 
ςυνεννοθκεί με τον πωλθτι ι να προβεί και να αναλάβει τθν δαπάνθ ο ίδιοσ για τθν ςυμπλθρωματικι αςφάλιςθ 
που επικυμεί. Ο όροσ CIF δθμιουργεί ςτο πωλθτι υποχρζωςθ εκτελωνιςμοφ ςτθν εξαγωγι. Ο όροσ CIF 
χρθςιμοποιείται για καλάςςιεσ και πλωτζσ μεταφορζσ μόνο. Εάν τα μζρθ δεν ςυμφωνιςουν ότι θ παράδοςθ 
ολοκλθρϊνεται αφ’ θσ ςτιγμισ το προϊόν περάςει το ςτθκαίο του πλοίου τότε ο όροσ που πρζπει να 
χρθςιμοποιιςουν είναι το CIP. (Οι δαπάνεσ εκφόρτωςθσ ι οι δαπάνεσ (φόροι δικαιωμάτων τρίτων από transit 
βαραίνουν τον αγοραςτι). Επιςφρονται όμωσ ςτον πωλθτι μόνον εάν ζτςι προβλζπεται μζςω των όρων του 
ςυμβολαίου μεταφοράσ)», διακζςιμο ςτο: http://vea.gr/Portals/0/Entypa/exagoges_int_terms.pdf 
30

 Αν θ αςφάλιςθ ζχει τθ μορφι «για λογαριαςμό όποιου ανικει» υπόχρεοσ είναι μόνο ο λιπτθσ τθσ αςφάλιςθσ, 
ιδ. Μπεχλιβάνθσ Αχ., Το κακικον προςυμβατικισ αναγγελίασ ςτο αςφαλιςτικό δίκαιο, Ακινα, Εκδόςεισ Σάκκουλα- 
Ακινα Θεςςαλονίκθ, 2008, ςελ. 104 επ.  
31

 Μπεχλιβάνθσ Αχ., Το κακικον προςυμβατικισ αναγγελίασ ςτο αςφαλιςτικό δίκαιο, Ακινα, Εκδόςεισ Σάκκουλα- 
Ακινα Θεςςαλονίκθ, 2008, ςελ. 104 επ 
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Με τισ διατάξεισ των άρκρων 18-20 του ΜΙΑ 1906 ρυκμιηόταν το προςυμβατικό κακικον 

διλωςθσ κινδφνου του λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ και του αςφαλιςτικοφ πράκτορα γενικότερα. 

Ειδικότερα, ςφμφωνα με τισ ανωτζρω διατάξεισ, ο λιπτθσ τθσ αςφάλιςθσ είχε νομικι 

υποχρζωςθ να αποκαλφψει όλα τα ουςιϊδθ ςτοιχεία που γνωρίηει ι κεωρείται ότι γνωρίηει, 

ιτοι όλα εκείνα τα ςτοιχεία που κα επθρζαηαν τθν κρίςθ του μζςου ςυνετοφ αςφαλιςτι, που 

ζχουν, δθλαδι, αντικειμενικι επίδραςθ ςτθν εκτίμθςθ του αςφαλιςτικοφ κινδφνου και ςτουσ 

όρουσ τθσ αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ και όχι εκείνα που κα κεωροφςε ο αςφαλιςμζνοσ 

ουςιϊδθ. Το προςυμβατικό κακικον διλωςθσ του κινδφνου από μζρουσ του αςφαλιηόμενου 

νομικοφ προςϊπου περιλαμβάνει τθ διττι υποχρζωςθ αφενόσ αποκάλυψθσ όλων των 

ουςιωδϊν περιςτάςεων (κετικι) και των γεγονότων και αφετζρου παράλειψθσ 

παραπλανθτικισ διλωςθσ (αρνθτικι) όςον αφορά τα ουςιϊδθ γεγονότα. Στθν ουςία οφείλει 

να αποκαλφψει ο λιπτθσ τθσ αςφάλιςθσ οτιδιποτε γνωρίηει και όχι απλά οτιδιποτε ουςιϊδεσ 

γνωρίηει και θ εκτίμθςθ των πλθροφοριϊν κα γίνει εν ςυνεχεία από τον αςφαλιςτι. 

Χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι θ υπόκεςθ Brotherton v. Asegaradora Colseguros SA32, 

όπου παρελιφκθ να ανακοινωκεί ότι για τον κατθγοροφμενο εκκρεμοφςε κατθγορία 

λακρεμπορίασ, κεωρϊντασ ωσ δεδομζνο ότι είναι ακϊοσ. Ωςτόςο, κακϊσ δεν ανακοινϊκθκε 

ςτον αςφαλιςτι, δεδομζνου ότι είναι ουςιϊδεσ ςτοιχείο και το ουςιϊδεσ ζπρεπε να κρικεί 

από τον αςφαλιςτι και όχι από τον λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ.33 

 

2.1.1.1. Σο κριτθριο του μέςου ςυνετοφ αςφαλιςτθ 

 

 

Πςον αφορά τθν κρίςθ για τον αντικειμενικά ουςιϊδθ χαρακτιρα μίασ περίςταςθσ, θ 

οποία απεκρφβθ ι παραποιικθκε από τον λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ ζχουν διατυπωκεί τρία τεςτ 

με βάςθ τθν κρίςθ του υποκετικοφ, μζςου ςυνετοφ αςφαλιςτι34. Το ςκεπτικό για τθν 

κακιζρωςθ αυτοφ του κριτθρίου είναι ότι ο ςυγκεκριμζνοσ αςφαλιςτισ μπορεί είτε να είναι 

ριψοκίνδυνόσ και να αποδζχεται τθν ανάλθψθ του κίνδυνου, παραβλζποντασ ςτοιχεία 

ουςιϊδθ για τθν εκτίμθςθ του κινδφνου είτε να είναι ςυντθρθτικόσ και να κεωρεί ωσ ουςιϊδθ 

ςτοιχεία αςιμαντα για τθν εκτίμθςθ του κινδφνου. Σε κάκε περίπτωςθ, μπορεί να 

υποςτθριχτεί ότι με το κριτιριο αυτό προςτατεφεται ο λιπτθσ τθσ αςφάλιςθσ από το 

ενδεχόμενο να κεωρθκεί ότι παραβιάηει το προςυμβατικό κακικον αναγγελίασ, 

                                                             
32

 BROTHERTON v ASEGURADORA COLSEGUROS SA (NO 2) [2003] EWCA Civ 705. [2003] Lloyd's Rep IR 746 
33

 Ακαναςοποφλου Β., Θ αρχι τθσ υπζρτατθσ καλισ πίςτθσ ςτθ καλάςςια αςφάλιςθ, Ακινα, Εκδόςεισ Σάκκουλα- 
Ακινα Θεςςαλονίκθ, 2010, ςελ. 205 
34

 Bennett H., Law of Marine Insurance, 2
nd

 Edition, Oxford University Press, 2006, pp 108-116 
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παραλείποντασ να γνωςτοποιιςει ςτοιχεία που ο ςυγκεκριμζνοσ αςφαλιςτισ τα κεωρεί 

ουςιϊδθ, ενϊ κατ’ αντικειμενικι κρίςθ δεν είναι35. Το πρϊτο τεςτ τθσ αποφαςιςτικισ 

επίδραςθσ ι το τεςτ τθσ διαφορετικισ απόφαςθσ  υιοκετικθκε κατά τθν εκδίκαςθ ςτον 

πρϊτο βακμό τθσ υπόκεςθσ CTI v. Oceanus36, όπου κρίκθκε ότι μία μθ αποκαλυφκείςα 

περίςταςθ είναι ουςιϊδθσ, εφόςον θ αποκάλυψι τθσ κα οδθγοφςε τον  «υποκετικό», μζςο 

ςυνετό αςφαλιςτι, ο οποίοσ ενςαρκϊνει τθν πρακτικι τθσ αςφαλιςτικισ αγοράσ37, ςτο να 

κζςει ωσ προχπόκεςθ τθ  μείωςθ του κινδφνου ι τθν αφξθςθ του αςφαλίςτρου ι να μθν 

αναλάβει τον κίνδυνο. Αυτό το τεςτ ιταν το πιο αυςτθρό για τον αςφαλιςτι. Θ κριτικι που 

αςκικθκε ςτο εν λόγω τεςτ είναι ότι ζκετε ωσ προχπόκεςθ τον υποκειμενικό επθρεαςμό του 

πραγματικοφ αςφαλιςτι κατά τθν κρίςθ περί του αντικειμενικά ουςιϊδουσ χαρακτιρα τθσ 

παραλθφκείςθσ ι αποςιωπθκείςθσ περίςταςθσ, ενϊ ο ΜΙΑ 1906 δεν αναφερόταν ςτον 

υποκειμενικό επθρεαςμό του πραγματικοφ αςφαλιςτι. Στον δεφτερο βακμό εκδίκαςθσ, τθσ 

ανωτζρω υπόκεςθσ, υιοκετικθκε το δεφτερο τεςτ, το τεςτ τθσ απλισ επίδραςθσ38 (would 

want to know test), ςφμφωνα με το οποίο πρζπει να απαντθκεί το ερϊτθμα αν ο 

«υποκετικόσ» μζςοσ ςυνετόσ αςφαλιςτισ κα επικυμοφςε να γνωρίηει ζνα ςτοιχείο, ακόμθ και 

αν θ γνϊςθ του δεν επθρζαηε τθν τελικι του απόφαςθ. Σφμφωνα με το τεςτ αυτό, 

αντικειμενικά ουςιϊδεσ είναι κάκε ςτοιχείο ι περιςτατικό που ζνασ ςυνετόσ αςφαλιςτισ κα 

ικελε να γνωρίηει, προκειμζνου να εκτιμιςει τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο και να 

διαμορφϊςει τουσ όρουσ του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου, ανεξαρτιτωσ του αν κα οδθγείτο 

ςτθν ίδια ι διαφορετικι απόφαςθ39. Ζχει κρικεί ωσ ορκότερο από το πρϊτο τεςτ, κακϊσ 

ςτθρίηεται ςε μία ςυνολικι κεϊρθςθ όλων των ςτοιχείων, προκειμζνου να λθφκεί θ 

απόφαςθ, κανζνα από τα οποία δεν αρκεί για να τθ διαμορφϊςει από μόνο του.40 Ρρόκειται, 

δε, για ζνα ιδιαιτζρωσ ευνοϊκό για τουσ αςφαλιςτζσ τεςτ. Το τρίτο τεςτ, το τεςτ του 

αυξθμζνου ι διαφορετικοφ κινδφνου υιοκετικθκε ςτθν υπόκεςθ Carter v. Boehm41 και 

ςφμφωνα με αυτό πρζπει να δοκεί απάντθςθ ςτο ερϊτθμα εάν ο αςφαλιςτισ κα ζβλεπε τον 

προσ αςφάλιςθ κίνδυνο αυξθμζνο ι διαφορετικό από εκείνον που του παρουςιάςτθκε προσ 

                                                             
35

 Μπεχλιβάνθσ Αχ., Το κακικον προςυμβατικισ αναγγελίασ ςτο αςφαλιςτικό δίκαιο, Ακινα, Εκδόςεισ Σάκκουλα- 
Ακινα Θεςςαλονίκθ, 2008, ςελ. 135 
36

 CTI v Oceanus Mutual Underwriting Association (Bermuda) Limited [1984] 1 Lloyd's Rep 476 
37

 Μπεχλιβάνθσ Αχ., Το κακικον προςυμβατικισ αναγγελίασ ςτο αςφαλιςτικό δίκαιο, Ακινα, Εκδόςεισ Σάκκουλα- 
Ακινα Θεςςαλονίκθ, 2008, ςελ. 134 
38

 Ακαναςοποφλου Β., Θ αρχι τθσ υπζρτατθσ καλισ πίςτθσ ςτθ καλάςςια αςφάλιςθ, Ακινα, Εκδόςεισ Σάκκουλα- 
Ακινα Θεςςαλονίκθ, 2010, ςελ. 239 
39

 Μπεχλιβάνθσ Αχ., Το κακικον προςυμβατικισ αναγγελίασ ςτο αςφαλιςτικό δίκαιο, Ακινα, Εκδόςεισ Σάκκουλα- 
Ακινα Θεςςαλονίκθ, 2008, ςελ. 138 
40

 Μπεχλιβάνθσ Αχ., Το κακικον προςυμβατικισ αναγγελίασ ςτο αςφαλιςτικό δίκαιο, Ακινα, Εκδόςεισ Σάκκουλα- 
Ακινα Θεςςαλονίκθ, 2008, ςελ. 139    
41 English Reports Citation: 97 E.R. 1162 
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αςφάλιςθ, ι το μθ αποκαλυφκζν ςτοιχείο κα ζτεινε πικανότατα ςτθν αφξθςθ του κινδφνου. 

Εδϊ γίνεται αποδεκτό ότι θ διαφορά ςτον κίνδυνο δεν ςυνεπάγεται και διαφορετικι 

απόφαςθ. Είναι πικανό, δε, ζνασ αυξθμζνοσ κίνδυνοσ να αναλαμβανόταν με το ίδιο 

αςφάλιςτρο για εμπορικοφσ λόγουσ. Για παράδειγμα, μπορεί να είχε ςκοπό ο αςφαλιςτισ να 

εξαςφαλίςει τθν είςοδό του ςε μία νζα αγορά προςφζροντασ χαμθλό αςφάλιςτρο. Ωςτόςο, 

και ςε αυτό το τεςτ, όπωσ και ςτο πρϊτο διαπλζκεται το αντικειμενικό με το υποκειμενικό 

ςτοιχείο, κάτι που δεν ιταν ςφμφωνο με τθ γραμματικι ερμθνεία του ΜΙΑ 1906, 18 (1). 

  

Πςον αφορά το κριτιριο του ςυνετοφ αςφαλιςτι υπό τον ΜΙΑ 1906 πρζπει να ςθμειωκεί 

ότι εμφάνιηε τα ακόλουκα προβλιματα42: α) ιταν υπζρμετρα επαχκισ θ υποχρζωςθ που είχε 

ο αςφαλιςμζνοσ να προβλζψει τι μποροφςε να ενδιαφζρει τον αςφαλιςτι β) Συχνά ιταν 

υπζρμετρα επαχκισ θ ακφρωςθ του άςκθςθ του δικαιϊματοσ ακφρωςθσ του αςφαλιςτθρίου 

ςυμβολαίου από μζρουσ του αςφαλιςτι αναλογικά με τον βακμό παραπλάνθςισ του γ) Δεν 

ιταν ςαφζσ αν το άρκρο 19 αναφερόταν ςτουσ μεςίτεσ ι αν επεκτεινόταν και ςτουσ 

ςυνδεδεμζνουσ αςφαλιςτικοφσ διαμεςολαβθτζσ.43 Επίςθσ, δεν ιταν ςαφζσ ποιο ιταν το είδοσ 

των πλθροφοριϊν που είχαν τθν υποχρζωςθ να παρζχουν βάςει τθσ διάταξθσ αυτισ και δ) Αν 

και ο αςφαλιςμζνοσ είχε κακικον να αποκαλφψει ο, τι ιταν γνωςτό ι κα ζπρεπε να ιταν 

γνωςτό ςτον επαγγελματικό του κφκλο και ερμθνευτικά δεν είχε υποχρζωςθ να αποκαλφψει 

ο, τι ιταν γνωςτό ι κα ζπρεπε να είναι γνωςτό ςτον αςφαλιςτι, δεν υπιρχε ρθτι πρόβλεψθ 

για τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ που κα ζπρεπε να ζχει κάκε μζροσ. 

  

Στα ανωτζρω τεςτ/ερωτιματα που ετίκεντο, φαίνεται θ προςπάκεια ζνταξθσ του 

υποκειμενικοφ επθρεαςμοφ του πραγματικοφ αςφαλιςτι (inducement), προκειμζνου το 

ουςιϊδεσ ενόσ ςτοιχείου να κρίνεται όχι μόνο με αντικειμενικά κριτιρια, αλλά και με 

υποκειμενικά κριτιρια, ιτοι τον επθρεαςμό του εκάςτοτε πραγματικοφ αςφαλιςτι. Σε εξζλιξθ 

των ανωτζρω τεςτ, ςτθν υπόκεςθ Pan Atlantic Insurance Co Ltd v Pine Top Insurance Co Ltd44 

κρίκθκε ότι επαρκοφςε ο πραγματογνϊμονασ (μζςοσ, ςυνετόσ) αςφαλιςτισ να δθλϊςει ότι 

μία περίςταςθ τον ενδιζφερε ακόμθ και αν δεν επθρζαηε τθν τελικι του απόφαςθ για τθ 

                                                             
42

 Merkin Rob and GürsesÖzlem, The Insurance Act 2015: Rebalancing the Interests of Insurer and Assured, The 
Modern Law Review Limited, 78(6) MLR1004–1027, 2015, p 1009 
43

 Μεςίτθσ αςφαλίςεων είναι το πρόςωπο που ζχει ωσ ζργο, κατ’ εντολι του αςφαλιηόμενου, χωρίσ να δεςμεφεται 
ωσ προσ τθν επιλογι αςφαλιςτικισ εταιρίασ, ζναντι προμικειασ που καταβάλλεται από τισ αςφαλιςτικζσ 
επιχειριςεισ να φζρει ςε επαφι αςφαλιηόμενουσ και αςφαλιςτζσ και να επιλαμβάνεται των προπαραςκευαςτικϊν 
εργαςιϊν τθσ ςφναψθσ ςυμβολαίων. Θ ιδιότθτα αυτι είναι αςυμβίβαςτθ με τθν ιδιότθτα του ςυνδεδεμζνου 
αςφαλιςτικοφ διαμεςολαβθτι. Συνδεδεμζνοσ αςφαλιςτικόσ διαμεςολαβθτισ μπορεί να είναι ο αςφαλιςτικόσ 
πράκτορασ ι αςφαλιςτικόσ ςφμβουλοσ. Είναι, δε, το φυςικό ι νομικό πρόςωπο που αςκεί δραςτθριότθτα 
αςφαλιςτικισ διαμεςολάβθςθσ εξ’ ονόματοσ και για λογαριαςμό μίασ ι περιςςοτζρων αςφαλιςτικϊν 
επιχειριςεων, ιδ. Σινανιϊτθ- Μαρουδι Αριςτζα, Αςφαλιςτικό Δίκαιο, Ακινα, Νομικι Βιβλιοκικθ, 2014, ςελ. 68-69 
44

 [1994] 3 WLR 677  
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ςφναψθ του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου. Αυτό, μάλιςτα, ιταν ςφμφωνο με τθν διάταξθ του 

άρκρου 18(2) του ΜΙΑ 1906, κακϊσ θ χριςθ τθσ φράςθσ «would influence» δεν ςυνοδευόταν 

από κάποιον άλλον όρο που να υποδθλϊνει ανάγκθ για κακοριςτικι επιρροι τθσ 

περίςταςθσ45. Θ κρίςθ αυτι ιταν ςαφϊσ υπζρ του αςφαλιςτι και ςε βάροσ του λιπτθ τθσ 

αςφάλιςθσ. Για να μετριαςκεί, δε, αυτό το αποτζλεςμα, ζπρεπε να εξεταςτεί ςτθ ςυνζχεια αν 

με βάςθ τα υποκειμενικά χαρακτθριςτικά του εκάςτοτε πραγματικοφ αςφαλιςτι κα είχε 

επζλκει διαφορετικό αποτζλεςμα ςε περίπτωςθ που απουςίαηε θ παράλειψθ διλωςθσ 

ουςιωδϊν γεγονότων ι θ παραπλανθτικι  διλωςθ (inducement). Κατά ςυνζπεια, 

διαμορφϊκθκαν δφο επίπεδα κρίςθσ περί του αν παραβίαςτθκε το κακικον προςυμβατικισ 

αναγγελίασ με τθν αποςιϊπθςθ ενόσ περιςτατικοφ ι τθν εςφαλμζνθ γνωςτοποίθςθ: Σε ζνα 

πρϊτο επίπεδο, εξετάηεται αν το κρίςιμο περιςτατικό είναι αντικειμενικά ουςιϊδεσ και ςε ζνα 

δεφτερο επίπεδο εξετάηεται αν επθρζαςε τον ςυγκεκριμζνο αςφαλιςτι ςτθν απόφαςι του να 

αναλάβει τον κίνδυνο, όπωσ κα επθρζαηε και ζναν μζςο ςυνετό αςφαλιςτι46. 

 

 

2.1.1.2. Ο επηρεαςμόσ του πραγματικοφ αςφαλιςτθ 

 

 

 Ειδικότερα, κρίκθκε ότι θ διάταξθ 18 (1) του ΜΙΑ 1906 ζπρεπε να ερμθνευτεί υπό το φωσ 

του άρκρου 91 (2) του ΜΙΑ 1906, που προζβλεπε τθν εφαρμογι των κανόνων δικαίου του 

common law, ςε περίπτωςθ που δεν ζρχονταν ςε αντίκεςθ με μία ειδικότερθ διάταξθ. Κατά, 

ςυνζπεια, κεωρϊντασ ότι πρζπει να υπάρχει ενιαίοσ τρόποσ αντιμετϊπιςθσ τθσ ανακριβοφσ 

διλωςθσ και τθσ αποςιϊπθςθσ, κρίκθκε ότι κα μποροφςαν να επιφζρουν τθν ακφρωςθ ενόσ 

αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου, εφόςον είχαν επθρεάςει τθν κρίςθ του πραγματικοφ αςφαλιςτι 

και του παρείχαν κίνθτρο (inducement) 47  για να προχωριςει ςτθν κατάρτιςθ τθσ 

αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ, όπωσ προβλζπονταν ςτο γενικό δίκαιο.48 Ωςτόςο, για να κρικεί αν 

ςτοιχειοκετείται επθρεαςμόσ του πραγματικοφ αςφαλιςτι απαραίτθτθ προχπόκεςθ49 ιταν το 

κρινόμενο περιςτατικό να είχε κρικεί αντικειμενικά ουςιϊδεσ ςφμφωνα με το ανωτζρω 

αναφερόμενο τεςτ τθσ απλισ επίδραςθσ. Στθν ουςία πρόκειται για τθ διερεφνθςθ τθσ 

                                                             
45

  Μπεχλιβάνθσ Αχ., Το κακικον προςυμβατικισ αναγγελίασ ςτο αςφαλιςτικό δίκαιο, Ακινα, Εκδόςεισ Σάκκουλα- 
Ακινα Θεςςαλονίκθ, 2008, ςελ. 139 
46

 Μπεχλιβάνθσ Αχ., Το κακικον προςυμβατικισ αναγγελίασ ςτο αςφαλιςτικό δίκαιο, Ακινα, Εκδόςεισ Σάκκουλα- 
Ακινα Θεςςαλονίκθ, 2008, ςελ. 141 
47

 Ακαναςοποφλου Β., Θ αρχι τθσ υπζρτατθσ καλισ πίςτθσ ςτθ καλάςςια αςφάλιςθ, Ακινα, Εκδόςεισ Σάκκουλα- 
Ακινα Θεςςαλονίκθ, 2010, ςελ. 245 
48

 Bennett H., Law of Marine Insurance, 2
nd

 Edition, Oxford University Press, 2006, pp 117 
4949

 Μπεχλιβάνθσ Αχ., Το κακικον προςυμβατικισ αναγγελίασ ςτο αςφαλιςτικό δίκαιο, Ακινα, Εκδόςεισ Σάκκουλα- 
Ακινα Θεςςαλονίκθ, 2008, ςελ. 142  
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φπαρξθσ αιτιϊδουσ ςυνδζςμου μεταξφ αποςιϊπθςθσ ι ανακριβοφσ διλωςθσ ουςιωδϊν 

ςτοιχείων και  ςφναψθσ αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ, κακϊσ αφορά τθ διερεφνθςθ των 

αντιδράςεων ςυγκεκριμζνων προςϊπων ζναντι ςυγκεκριμζνων γεγονότων. 50   Ο, δε, 

επθρεαςμόσ του πραγματικοφ αςφαλιςτι, υπιρξε το κρείςςον ηιτθμα ςε πολλζσ δικαςτικζσ 

υποκζςεισ μετζπειτα 51 . Πςον αφορά τθν κρίςθ για τον επθρεαςμό του πραγματικοφ 

αςφαλιςτι πρζπει να λθφκεί υπ’ όψιν ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντεσ με διαφορετικι 

επίδραςθ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ τελικισ κρίςθσ του αςφαλιςτι. Το ερϊτθμα είναι τι αντίκτυπο 

χρειάηεται να ζχουν ςτθν διαδικαςία εκτίμθςθσ του κινδφνου, αυτι τθ φορά, από τον 

πραγματικό αςφαλιςτι. Χρειάηεται να αποδειχτεί ότι ο αςφαλιςτισ κα είχε αρνθκεί τθν 

ανάλθψθ του εκάςτοτε κινδφνου ι ότι κα τον είχε αναλάβει υπό άλλουσ όρουσ ι αρκεί και 

κάποιο μικρότερο αντίκτυπο; Στθν υπόκεςθ Barton v. Armstrong52 κρίκθκε ότι αρκοφςε το 

γεγονόσ ότι θ απειλι αποτελοφςε απλά μία αιτία για τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, ακόμθ και αν 

το απειλοφμενο μζροσ κα είχε προχωριςει ςτθ ςφναψι τθσ ακόμθ και αν απουςίαηαν οι 

απειλζσ. Αυτι θ προςζγγιςθ, είναι κατάλλθλθ για τθν κρινόμενθ περίπτωςθ, όπου το κίνθτρο 

ιταν ανάρμοςτο, αλλά όχι για τθν περίπτωςθ, όπου θ αποςιϊπθςθ ι θ παραπλανθτικι 

διλωςθ είναι μθ δόλια. Στθν υπόκεςθ JEB Fasteners Ltd       v. Marks, Bloom & Co53, επρόκειτο 

να γίνει εξαγορά μίασ εταιρίασ, από μία άλλθ, προκειμζνου να αποκτιςει θ πρϊτθ το 

εξειδικευμζνο προςωπικό τθσ άλλθσ. Στθν πρϊτθ, δε, επιδείχκειςαν ανακριβι οικονομικά 

ςτοιχεία. Στθ ςυνζχεια, επειδι θ εξαγορά απειδείχκθ ζνα ακριβό λάκοσ, θ πρϊτθ μινυςε του 

λογιςτζσ τθσ δεφτερθσ. Ωςτόςο, κρίκθκε ςτο δικαςτιριο ότι δεν υπιρχε επαρκισ αιτιϊδθσ 

ςφνδεςμοσ μεταξφ τθσ απϊλειασ και τθσ αμζλειασ. Διατυπϊκθκαν, δε, δφο απόψεισ 

αναφορικά με τον αναγκαίο βακμό επίδραςθσ τθσ παραπλανθτικισ διλωςθσ. Θ πρϊτθ 

υιοκετοφςε το τεςτ τθσ αποφαςιςτικισ επίδραςθσ και θ δεφτερθ το τεςτ τθσ ουςιαςτικισ 

επίδραςθσ ςτθν απόφαςθ εκείνου, προσ τον οποίον απευκφνεται θ διλωςθ. Σφμφωνα με τθ 

δεφτερθ, ζνα κίνθτρο μπορεί να είναι ςθμαντικό ακόμθ και αν δεν επθρζαηε τθν τελικι 

απόφαςθ. Ειδικότερα, ακόμθ και αν γινόταν γνωςτι θ αλικεια, θ τελικι απόφαςθ δε κα 

άλλαηε, κακϊσ άλλοι παράγοντεσ κα είχαν μεγαλφτερο βάροσ από το αποκρυπτόμενο/ 

παραπλανθτικό ςτοιχείο. Στθν υπόκεςθ Assicurazioni Generali SA v. Arab Insurance Group54, 

                                                             
50

 Ακαναςοποφλου Β., Θ αρχι τθσ υπζρτατθσ καλισ πίςτθσ ςτθ καλάςςια αςφάλιςθ, Ακινα, Εκδόςεισ Σάκκουλα- 
Ακινα Θεςςαλονίκθ, 2010, ςελ. 254-255 
51

 Merkin Rob and Gürses Özlem, The Insurance Act 2015: Rebalancing the Interests of Insurer and Assured, The 
Modern Law Review Limited, 78(6) MLR1004–1027, 2015, p 1009 
52

 [1969] 2 NSWR 451 
53

 [1981] 3 All ER 289 

54
 [2002] Lloyd's Rep IR 633 
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κρίκθκε ότι ζπρεπε να αποδειχτεί ότι αν δεν υπιρχε θ παραπλανθτικι διλωςθ/ αποςιϊπθςθ 

δε κα είχε προχωριςει ο αντιςυμβαλλόμενοσ ςτθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ και με αυτοφσ τουσ 

όρουσ, ιτοι κα επθρεαηόταν αποτελεςματικά θ απόφαςθ του αντιςυμβαλλομζνου. Στθν 

υπόκεςθ Brootherton v. Aseguradora Colseguros SA κρίκθκε ότι κα πρζπει να αποδειχτεί ότι ο 

πραγματικόσ αςφαλιςτισ κα ενεργοφςε διαφορετικά αν γνϊριηε το αποκρυπτόμενο/ 

αποςιωπθκζν ςτοιχείο. Επίςθσ, κρίκθκε αναγκαίο να αποδείξει ο αςφαλιςτισ ότι θ 

αποςιϊπθςθ ι παραπλανθτικι διλωςθ είχε προξενιςει ηθμία. Μειοψιφθςε, δε, ςε άλλθ 

υπόκεςθ θ άποψθ ότι αρκοφςε το ςτοιχείο που αποςιωπικθκε ι παραποιικθκε να 

διαμορφϊνει μζροσ τθσ εικόνασ, ςτθν οποία βαςίςτθκε θ απόφαςθ του πραγματικοφ 

αςφαλιςτι. 

  

Το βάροσ απόδειξθσ τθσ φπαρξθσ του επθρεαςμοφ φζρει το μζροσ εκείνο που ιςχυρίηεται 

ότι επθρεάςτθκε, ςυνικωσ, ο αςφαλιςτισ. O Lord Mustill ςτθν υπόκεςθ Pan Atlantic v. Pine 

Top εξζφραςε τθν άποψθ ότι θ υπάρχουςα νομοκεςία ςε ςυνδυαςμό με το τεκμιριο του 

«επθρεαςμοφ» είναι ιδθ αρκετά αυςτθρά. Διλωςε, δε, ότι ςε περίπτωςθ που ο αςφαλιςτισ 

είναι ιδιαιτζρωσ απρόςεκτοσ, θ απόδειξθ ςτο δικαςτιριο ότι θ αποςιϊπθςθ ι θ 

παραπλανθτικι διλωςθ που πλθροί το τεςτ του «αντικειμενικά» ουςιϊδουσ δεν επζφερε 

καμία διαφορά ςτθν κρίςθ του αςφαλιςτι, αποτελεί υπζρμετρα επαχκι υποχρζωςθ. To 

ςκεπτικό του «επθρεαςμοφ» είναι ότι μία περίςταςθ, θ οποία αποςιωπικθκε ι 

παραποιικθκε, και τθν οποία ο μζςοσ ςυνετόσ αςφαλιςτισ κα ελάμβανε υπ’ όψιν για τθν 

αξιολόγθςθ του κινδφνου, δεν είναι απαραίτθτο ότι κα απζτρεπε τον πραγματικό αςφαλιςτι 

από τθν ανάλθψθ του κινδφνου ι ότι κα προζβαινε ςτθν ανάλθψι ο πραγματικόσ αςφαλιςτισ 

με διαφορετικοφσ όρουσ, ςε περίπτωςθ απουςίασ τθσ παραπλανθτικισ διλωςθσ ι 

αποποίθςθσ. Κατά ςυνζπεια, αποκακίςταται, με τθν απόφαςθ που εξεδόκθ επί τθσ ανωτζρω 

υποκζςεωσ θ ιςορροπία μεταξφ αςφαλιςτι και αςφαλιςμζνου. Ωςτόςο, όταν οι αποδείξεισ 

για το ουςιϊδεσ των περιςτάςεων που αποςιωπικθκαν ι ζγιναν αντικείμενο παραπλανθτικισ 

διλωςθσ είναι αρκετά ιςχυρζσ και επαρκείσ τότε και μόνο τότε υπάρχει μεγάλθ πικανότθτα 

να αποδειχκεί με βάςθ αυτζσ και ο επθρεαςμόσ του αςφαλιςτι. Κατά ςυνζπεια, τα 

αποδεικτικά μζςα για τον ουςιϊδθ χαρακτιρα των αποςιωπθκειςϊν θ παραπλανθτικϊσ 

δθλωκειςϊν περιςτάςεων αποτελοφν ζμμεςα αποδεικτικά μζςα για τον επθρεαςμό του 

πραγματικοφ αςφαλιςτι ςε αυτιν τθν περίπτωςθ. Ωσ ζμμεςα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

χρθςιμεφςουν και ςτθν περίπτωςθ που ο αςφαλιςτικόσ πράκτορασ δεν κατακζςει ςτο 

δικαςτιριο. Ωςτόςο, το γεγονόσ τθσ μθ κατάκεςθσ του αςφαλιςτικοφ πράκτορα κα μποροφςε 

να λειτουργιςει και εισ βάροσ του αςφαλιςτι, κακϊσ κα μποροφςε να ςυναχκεί το 



16 
 

ςυμπζραςμα ότι ο αςφαλιςτισ δεν είναι βζβαιοσ ότι πλθρείται θ προχπόκεςθ του 

επθρεαςμοφ του αςφαλιςτικοφ πράκτορα και για τον λόγο αυτόν δεν επετράπθ ςτον 

τελευταίο να κατακζςει55. 

  

 Ζνα άλλο ηιτθμα ςχετικά με τον επθρεαςμό εντοπίηεται ςτθν περίπτωςθ όπου ο λιπτθσ 

τθσ αςφάλιςθσ, αποκαλφπτοντασ τθν αλικεια ςτον αςφαλιςτικό πράκτορα κα οδθγοφςε τον 

τελευταίο ςτθν αναηιτθςθ περιςςότερων πλθροφοριϊν, προτοφ λάβει απόφαςθ. Σε αυτιν 

τθν περίπτωςθ προκειμζνου να ςτοιχειοκετθκεί ο επθρεαςμόσ του αςφαλιςτι, δεν αρκεί θ 

απόδειξθ ότι ο αςφαλιςτισ χρειάηεται περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, αλλά πρζπει ο τελευταίοσ 

να κατακζςει ποιεσ ερωτιςεισ κα είχε κζςει για τθν απόκτθςθ των πλθροφοριϊν αυτϊν και 

ποιεσ πλθροφορίεσ κα είχαν αποκαλυφκεί ςτα πλαίςια των απαντιςεων. 

  

Σε περίπτωςθ που ςτισ διαπραγματεφςεισ πριν τθ ςφναψθ τθσ αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ 

ςυμμετζχει μεςίτθσ αςφαλίςεων για λογαριαςμό του λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ και αςφαλιςτικόσ 

πράκτορασ για λογαριαςμό του αςφαλιςτι και ζπεται και θ ςυμμετοχι και άλλων 

αςφαλιςτικϊν πρακτόρων γεννάται το ερϊτθμα αν ο επθρεαςμόσ του αρχικοφ αςφαλιςτικοφ 

πράκτορα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από τουσ υπόλοιπουσ για τθν ακφρωςθ του 

αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου. Θ απάντθςθ ιταν κετικι κατά τθν εκδίκαςθ τθσ υπόκεςθσ 

Pawson v. Watson. Κρίκθκε ότι δεν ιςχφει το ίδιο για τουσ ενδιάμεςουσ αςφαλιςτικοφσ 

πράκτορεσ, κακϊσ δεν εξαρτιόταν από τθν ςυνδρομι τουσ θ ςφναψθ τθσ αςφαλιςτικισ 

ςφμβαςθσ. Για τον λόγο αυτό, κρίνεται αναγκαίο να φαίνεται θ ςυνδρομι του αρχικοφ 

αςφαλιςτι, προκειμζνου να πειςτεί το δικαςτιριο ότι ο επόμενοσ αςφαλιςτικόσ πράκτορασ 

κα είχε λάβει διαφορετικι απόφαςθ αν ο αρχικόσ δεν είχε αξιολογιςει τον κίνδυνο 

βαςιηόμενοσ ςε μία μθ ξεκάκαρθ παρουςίαςθ του. Αν ζγινε πλιρθσ και ξεκάκαρθ 

παρουςίαςθ του κινδφνου ςτον επόμενο αςφαλιςτικό πράκτορα κα πρζπει να αποδειχτεί ότι 

επθρεάςτθκε από τθν αξιολόγθςθ του αρχικοφ, ςτον οποίο δεν ζγινε ξεκάκαρθ παρουςίαςθ 

του κινδφνου. Αναλογικά, αν ο επόμενοσ αςφαλιςτικόσ πράκτορασ βαςίςτθκε ςτθν κρίςθ και 

ςτθ ςυμμετοχι του αρχικοφ, είναι αδφνατον να ιςχυριςτεί επθρεαςμό για τον εαυτό του από 

παραπλανθτικι διλωςθ που ζγινε ςτον ίδιο από τον μεςίτθ. 

 

Ο επθρεαςμόσ του αςφαλιςτι αποκλείεται ςτθν περίπτωςθ που εκείνοσ ζχει 

πραγματοποιιςει ανεξάρτθτα ο ίδιοσ επαλικευςθ των παρεχόμενων ςε αυτόν πλθροφοριϊν 

ι όπου θ παραβίαςθ τθσ αρχισ τθσ υπζρτατθσ καλισ πίςτθσ κεραπεφτθκε πριν τθ ςφναψθ του 

                                                             
55
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αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου, είτε με τθν παροχι πλθροφοριϊν που αποςιωπικθκαν αρχικά 

είτε με τθ διόρκωςθ αρχικϊν δθλϊςεων. Ωςτόςο, ςφμφωνα με τθ νομολογία θ τυχόν 

παρεχόμενθ ευκαιρία προσ τον αςφαλιςτι για ζρευνα των παρεχομζνων πλθροφοριϊν και 

τθσ ανακρίβειασ αυτϊν δεν αποκλείει τον επθρεαςμό του αςφαλιςτι. Στο ςθμείο αυτό, 

πρζπει να ςθμειωκεί, ότι ςτθ διάταξθ 3 (4) (b) του ΙΑ 2015, πλζον, προβλζπεται ότι το 

ελάχιςτο περιεχόμενο του κακικοντοσ αποκάλυψθσ του λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ είναι θ παροχι 

επαρκϊν πλθροφοριϊν, ϊςτε να καταςτιςει ςαφζσ ςτον μζςο ςυνετό αςφαλιςτι ότι 

χρειάηεται να τεκοφν επιπλζον ερωτιςεισ, να πραγματοποιθκεί περεταίρω ζρευνα, 

προκειμζνου να αποκαλυφκοφν ουςιϊδεισ περιςτάςεισ, ςτθν περίπτωςθ που δεν είναι 

δυνατόν να αποκαλφψει όλεσ τισ ουςιϊδεισ περιςτάςεισ που γνωρίηει ι άλλωσ οφείλει να 

γνωρίηει. Αυτό, όμωσ, δε ςθμαίνει ότι ο αςφαλιςτισ ζχει υποχρζωςθ να ερευνιςει, ακόμθ, 

και με παρεχόμενα από τον λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ ςτοιχεία τθν ορκότθτα των πλθροφοριϊν 

που κατζκεςε ο λιπτθσ τθσ αςφάλιςθσ. Πςον αφορά τθν περίπτωςθ που ο λιπτθσ τθσ 

αςφάλιςθσ ζχει το επιχείρθμα ότι ο αςφαλιςτισ ακζτθςε τισ υποχρεϊςεισ του και ιταν 

αδρανισ, εξετάηεται θ ςυμπεριφορά του αναφορικά με το εκάςτοτε κρινόμενο αςφαλιςτιριο 

και όχι γενικά θ ςυμπεριφορά του ωσ αςφαλιςτι. 

 

2.1.1.3. Οι περιςτάςεισ (circumstances) που χρθζουν αποκάλυψησ 

 

 

Στισ περιςτάςεισ56 που πρζπει να αποκαλυφκοφν ςτον αςφαλιςτι και καλφπτονταν κατά 

τον ΜΙΑ από το κακικον τθσ υπζρτατθσ καλισ πίςτθσ ανικουν όχι μόνο εκείνεσ που 

ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ αςφάλιςθσ, αλλά όλεσ εκείνεσ που είναι ουςιϊδεισ 

αναφορικά με τον αςφαλιηόμενο κίνδυνο που παρουςιάηεται από τον λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ 

ςτον αςφαλιςτι. Το προςυμβατικό κακικον αποκάλυψθσ δεν αφορά τισ γενικζσ ςυνκικεσ 

κινδφνου που είναι κοινζσ ςε κάκε αςφάλιςθ ςυγκεκριμζνου είδουσ, ιτοι δεν υποχρεοφται ο 

λιπτθσ τθσ αςφάλιςθσ να εξθγιςει τι περιλαμβάνει θ ζννοια του κινδφνου. Ειδικότερα, όταν 

πρόκειται για ςφμβαςθ αςφάλιςθσ ζναντι καλαςςιϊν κινδφνων (against perils of the sea) δεν 

χρειάηεται να αναφζρει ο αςφαλιςμζνοσ ότι κίνδυνο ςυνιςτά με βάςθ το 269 ΚΙΝΔ θ τρικυμία, 

θ κλοπι, θ ναυταπάτθ, θ βφκιςθ πλοίου, θ προςάραξι του, θ ςφγκρουςθ του με άλλο πλοίο, ι 

θ πρόςκρουςι του ςε παγόβουνο, κακϊσ κατ’ αυτόν τον τρόπο το προςυμβατικό κακικον 

αναγγελίασ κα μετατρεπόταν ςε γενικό κακικον διδαςκαλίασ. 

                                                             
56

 Στο άρκρο 3 του ν 2496/1997 αναφζρονται ωσ ςτοιχεία ι περιςτατικά, χωρίσ, ωςτόςο, να υπονοείται θ φπαρξθ 
κάποιασ ουςιαςτικισ διαφοράσ. Μπεχλιβάνθσ Αχ., ιδ. Το κακικον προςυμβατικισ αναγγελίασ ςτο αςφαλιςτικό 
δίκαιο, Ακινα, Εκδόςεισ Σάκκουλα- Ακινα Θεςςαλονίκθ, 2008, ςελ. 116 



18 
 

  

Ειδικότερα, ςτο κακικον αποκάλυψθσ περιλαμβάνονται όλεσ εκείνεσ οι περιςτάςεισ που 

αποτελοφν ουςιϊδεισ εκφάνςεισ του φυςικοφ κινδφνου (physical hazard). Φυςικόσ κίνδυνοσ, 

δε, είναι εκείνοσ που ςχετίηεται με τθν φυςικι- υλικι κατάςταςθ του αςφαλιηόμενου αγακοφ 

και αναφζρεται ςτισ ειδικζσ ςυνκικεσ- αιτίεσ κινδφνου που αφοροφν ςτο ςυγκεκριμζνο 

αντικείμενο αςφαλιςτικοφ ςυμφζροντοσ και πθγάηουν από τθν ιδιοςυςταςία του και τισ 

ξεχωριςτζσ του ιδιότθτεσ.57 Στον «φυςικό κίνδυνο» περιλαμβάνονται μεταξφ άλλων, ηθμίεσ 

που υπζςτθ το αντικείμενο τθσ αςφάλιςθσ κατά το παρελκόν.  Αναφορικά με τον φυςικό 

κίνδυνο ςτθν υπόκεςθ Liberian Insurance Agency Inc v. Mosse58 κρίκθκαν ωσ ουςιϊδεισ 

περιςτάςεισ, ενδεικτικά, θ μεταφορά του φορτίου με τα υαλικά ςε χαρτοκιβϊτια αντί ςε 

ξφλινα κιβϊτια που είναι πιο αςφαλζσ για το είδοσ του φορτίου και το γεγονόσ ότι αυτά 

αγοράςτθκαν κατά τζλοσ αποκζματοσ ςε χαμθλι τιμι, γεγονόσ ενδεικτικό τθσ ποιότθτασ του 

αςφαλιηόμενου αγακοφ. Στο ςθμείο αυτό, χρειάηεται να αναφερκοφν ωσ ιδιαίτερθ κατθγορία 

περιςτάςεων προσ αποκάλυψθ οι προγενζςτερεσ ηθμίεσ που ζχουν αποκαταςτακεί και δεν 

χαρακτθρίηουν τθν παροφςα του κατάςταςθ και χρθςιμεφουν ωσ ενδείξεισ για τθν εκτίμθςθ 

του κινδφνου, ενδεχομζνωσ, ςε ςυνδυαςμό με άλλα δεδομζνα και κατά ςυνζπεια πρζπει να 

αναγγελκοφν59. Επίςθσ, το κακικον αποκάλυψθσ εκτείνεται και ςε ο, τι χαρακτθρίηεται ωσ 

θκικόσ κίνδυνοσ (moral hazard)60, ιτοι ςε ο, τι ςχετίηεται με τον ανκρϊπινο παράγοντα που 

εμπλζκεται ςτο αντικείμενο τθσ αςφάλιςθσ, όπωσ ο χαρακτιρασ και το ιςτορικό του 

αςφαλιςμζνου, όπωσ και οποιουδιποτε ατόμου καταλαμβάνει ςθμαντικι κζςθ αναφορικά 

με το υπό αςφάλιςθ αντικείμενο61. Στα πλαίςια του θκικοφ κινδφνου ζχουν ςθμαςία 

περιςτάςεισ που καταδεικνφουν ότι υπάρχει μεγάλθ πικανότθτα επζλευςθσ τθσ απϊλειασ του 

αςφαλιηόμενου αντικειμζνου ι ότι ο λιπτθσ τθσ αςφάλιςθσ κα εγείρει κάποια αξίωςθ 

παρανόμωσ ι ότι ο αςφαλιςτισ βρίςκεται ςε δυςχερι οικονομικι κατάςταςθ. Επίςθσ, ςτα 

πλαίςια του θκικοφ κινδφνου ζχουν ςθμαςία περιςτάςεισ που ςχετίηονται με το ιςτορικό 

                                                             
57

 Μπεχλιβάνθσ Αχ., Το κακικον προςυμβατικισ αναγγελίασ ςτο αςφαλιςτικό δίκαιο, Ακινα, Εκδόςεισ Σάκκουλα- 
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 Μπεχλιβάνθσ Αχ., Το κακικον προςυμβατικισ αναγγελίασ ςτο αςφαλιςτικό δίκαιο, Ακινα, Εκδόςεισ Σάκκουλα- 
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60

 Bennett H., Law of Marine Insurance, 2
nd

 Edition, Oxford University Press, 2006, pp 127-129 
61
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να αποκαλφψει όλα τα ςτοιχεία που ςχετίηονται άμεςα ι ζμμεςα με το πρόςωπό του, κάμπτοντασ τισ ψυχολογικζσ 
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δε ςυνδζονται αποκλειςτικϊσ με το ςυγκεκριμζνο είδοσ αςφάλιςθσ. Για παράδειγμα, ζχει κρικεί ότι ςτθν 
περίπτωςθ αςφάλιςθσ φορτίου, δεν ςυνδζονται ειδικϊσ με τθν τρζχουςα αςφάλιςθ φορτίου το ότι ο κφριοσ του 
φορτίου δεν επιδεικνφει ευκφτθτα ςτισ ςυναλλαγζσ του ι ότι βρίςκεται ςε οικονομικι δυςπραγία ι ακόμθ και θ 
πρόςφατθ ποινικι καταδίκθ του για εκβίαςθ, κακϊσ τα ςτοιχεία αυτά ζχουν ςθμαςία για τθ ςφναψθ 
οποιαςδιποτε ςφμβαςθσ με τον αντιςυμβαλλόμενο, αλλά όχι για τθν ανάλθψθ του ςυγκεκριμζνου κινδφνου. 
Αντικζτωσ, ενδιαφζρει θ προθγοφμενθ παραβίαςθ του κακικοντοσ αναγγελίασ, θ προθγοφμενθ καταδίκθ για 
λακραία ςυμπεριφορά φορτίου ι για αςφαλιςτικι απάτθ. Μπεχλιβάνθσ Αχ., ιδ. Το κακικον προςυμβατικισ 
αναγγελίασ ςτο αςφαλιςτικό δίκαιο, Ακινα, Εκδόςεισ Σάκκουλα- Ακινα Θεςςαλονίκθ, 2008, ςελ. 125-126 



19 
 

εμπλοκισ ςε ατυχιματα του πλοιάρχου και του πλθρϊματοσ, όπωσ επίςθσ και το ποινικό 

μθτρϊο των προςϊπων αυτϊν. Σχετικά με τον θκικό κίνδυνο ςτθν υπόκεςθ Dora κρίκθκε ότι 

ζπρεπε να είχε αποκαλυφκεί το ποινικό μθτρϊο του πλοιάρχου, ο οποίοσ είχε κατθγορθκεί 

για ζκδοςθ ακάλυπτων επιταγϊν. Απορρίφκθκε, δε, το επιχείρθμα ότι οι ευκφνεσ του 

περιορίηονταν μόνο ςτθν πλοιγθςθ, ενϊ τθν οικονομικι διαχείριςθ είχαν αναλάβει άλλα 

μζλθ του πλθρϊματοσ, κακϊσ θ ακεραιότθτα ωσ προσ τθν οικονομικι διαχείριςθ είναι 

ιδιότθτα που πρζπει να πλθρείται ςτο πρόςωπο του πλοιάρχου62. 

 

 Το κακικον αποκάλυψθσ δεν περιορίηεται μόνο ςτον φυςικό και ςτον θκικό κίνδυνο63, 

αλλά περιλαμβάνει οποιανδιποτε περίςταςθ οποιαςδιποτε φφςθσ, τθν οποία ο μζςοσ 

ςυνετόσ αςφαλιςτισ κα ελάμβανε υπ’ όψιν. Ραράδειγμα τζτοιων περιςτάςεων είναι εκείνεσ 

που ςχετίηονται με τθν πικανότθτα ανάκτθςθσ των απωλειϊν του αςφαλιςτι με τθν 

εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ υποκατάςταςθσ. Θ ςυμφωνία μεταξφ του λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ και 

ενόσ τρίτου προςϊπου, θ οποία περιορίηει τθν ευκφνθ του τρίτου προςϊπου περιορίηει το 

δικαίωμα υποκατάςταςθσ του αςφαλιςτι και για τον λόγο αυτόν κα πρζπει να αποκαλυφκεί 

ωσ ουςιϊδθσ περίςταςθ. Τα όρια του κακικοντοσ αποκάλυψθσ τίκενται3 από το 

αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο. Πταν κάτι δεν ςχετίηεται με τον βακμό και τθν πικανότθτα 

απϊλειασ που προβλζπονται ςτο αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο τότε δεν καλφπτεται από το 

κακικον αποκάλυψθσ. Βάςει, δε, αυτϊν των ορίων, θ γνϊςθ του αςφαλιςμζνου ότι θ 

ςφμβαςθ ανταςφάλιςθσ είναι άκυρθ δεν ςυνιςτά πλθροφορία προσ αποκάλυψθ, διότι δε 

ςχετίηεται με τθν υποχρζωςθ που ζχει αναλάβει ο αςφαλιςτισ δυνάμει του αςφαλιςτθρίου 

ςυμβολαίου. Μία άλλθ κατθγορία περιςτάςεων που είναι κρίςιμεσ είναι εκείνεσ που 

ςχετίηονται με τθν καταβολι του αςφαλίςτρου. Ειδικότερα, ο αςφαλιςτισ κατά τθν 

αξιολόγθςθ του αςφαλιηόμενου κινδφνου και τον κακοριςμό του αςφαλίςτρου πρζπει να 

κάνει ςυγκεκριμζνεσ εκτιμιςεισ ςχετικά με το πότε πρζπει να καταβάλλεται το αςφάλιςτρο 

και τα προβλιματα ωσ προσ τθ ςυλλογι του. Βζβαια, πρζπει να λθφκοφν υπ’ όψιν και οι 

ςυνκικεσ τθσ αγοράσ. Πςον αφορά τθν καταβολι του αςφαλίςτρου είναι ο κανόνασ και όχι θ 

εξαίρεςθ θ κακυςτζρθςθ. Οπότε, ςε περίπτωςθ που υπάρχει ιςτορικό κακυςτζρθςθσ πρζπει 

να εκτιμθκεί αν αυτι δεν υπερβαίνει τα ςυνικθ χρονικά πλαίςια, με βάςθ τα δεδομζνα τθσ 

αγοράσ. Θ περίπτωςθ τθσ «ζναντι παντόσ κινδφνου» ςφμβαςθσ αςφάλιςθσ, είναι μία 

περίπτωςθ, ςτθν οποία υπάρχει θ ιδιαιτερότθτα ότι οι περιςςότεροι αν όχι όλοι οι κίνδυνοι 

προσ αποκάλυψθ δεν είναι γνωςτοί ςτον λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ. Μάλιςτα, ςυγκεκριμζνεσ 

περιςτάςεισ, όπωσ οι εμπορικζσ ςυμφωνίεσ για τθ μεταφορά των φορτιϊν, μπορεί να 
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διαφζρουν κατά τθν χρονικι διάρκεια τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ. Σε αυτιν περίπτωςθ 

αξιολογείται το εφροσ των κινδφνων και κατά ςυνζπεια το κακικον αποκάλυψθσ δεν 

εκτείνεται ςε κάποιο γεγονόσ που επθρεάηει απλά κάποιον ςυγκεκριμζνο κίνδυνο. 

  

Στο ςθμείο αυτό πρζπει να ςθμειωκεί ότι θ προθγοφμενθ απόρριψθ του αςφαλιηόμενου 

κινδφνου από άλλον αςφαλιςτι δε ςυνιςτά ουςιϊδθ περίςταςθ, διότι ο αςφαλιςτισ πρζπει 

να αξιολογιςει ό ίδιοσ τον κίνδυνο και να αποφαςίςει ο ίδιοσ64. 

 

Σε κάκε περίπτωςθ, αν θ διλωςθ του λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ αφορά μία προςδοκία του ι 

τθ γνϊμθ του, τότε αυτι κεωρείται ότι είναι αλθκισ, εφόςον γίνεται καλόπιςτα.65 Αυτό 

ςυμβαίνει όταν, για παράδειγμα, ο αςφαλιςτισ ηθτά από τον εκναυλωτι να δθλϊςει αν κα 

υπάρξει ενεργοποίθςθ τθσ ριτρασ off- hire66 και όταν ο λιπτθσ τθσ αςφάλιςθσ καλείται να 

δθλϊςει ότι θ διζλευςθ από μία ταραχϊδθ περιοχι δεν κα κζςει ςε κίνδυνο τθν αςφάλεια 

του πλοίου. Επιπλζον, ζχει κεωρθκεί ότι ουςιϊδεσ ςτοιχείο για τθν εκτίμθςθ του κινδφνου 

είναι και θ πρόκεςθ του λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ να επιδείξει ςυγκεκριμζνθ ςυμπεριφορά, όπωσ 

για παράδειγμα, θ πρόκεςι του να ενεργεί πλόεσ ςε κλειςτζσ κάλαςςεσ, θ πρόκεςι του να 

πραγματοποιεί υπερατλαντικά ταξίδια κατά τον χρόνο τθσ αςφάλιςθσ του πλοίου. 

 

Επίςθσ, πρζπει να γίνει διάκριςθ των πλθροφοριϊν που είναι απλζσ, ανεπιβεβαίωτεσ 

φιμεσ και εκείνων που ςυνιςτοφν εμπορικά ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ. Οι δεφτερεσ ςυνιςτοφν 

περιςτάςεισ που καλφπτονται από το κακικον αποκάλυψθσ67. Θεωρϊντασ ότι μία επίςθμθ 

αναφορά ςυνιςτά εμπορικι πλθροφορία, ακόμθ και αν δεν ζχει επιβεβαιωκεί θ περιεχόμενθ 

ςε αυτιν πλθροφορία, καλφπτεται από το κακικον αποκάλυψθσ. Ωςτόςο, κα πρζπει να 

παρουςιαςτοφν ωσ ειδιςεισ ι φιμεσ και όχι ωσ γεγονότα, διότι κα κεωρθκεί ότι τισ υιοκετεί ο 

λιπτθσ τθσ αςφάλιςθσ και κα ευκφνεται για τθν ακρίβειά τουσ68. Αρμόδιοσ, δε, να τισ 

αξιολογιςει και να διατυπϊςει ςυμπεράςματα είναι ο αςφαλιςτισ. Κρίςιμθ για τθν απόφαςθ 

του αςφαλιςτι είναι θ κατάςταςθ που φαίνεται να υπάρχει κατά τον χρόνο διαπραγμάτευςθσ 

τθσ ςφμβαςθσ, ανεξαρτιτωσ αν αυτι ςτθ ςυνζχεια αποδειχκεί διαφορετικι. Βζβαια αν 

                                                             
64

 Bennett H., Law of Marine Insurance, 2
nd

 Edition, Oxford University Press, 2006, pp 130-134 
65

 Μπεχλιβάνθσ Αχ., Το κακικον προςυμβατικισ αναγγελίασ ςτο αςφαλιςτικό δίκαιο, Ακινα, Εκδόςεισ Σάκκουλα- 
Ακινα Θεςςαλονίκθ, 2008, ςελ. 118-122 
66

 H κεμελιϊδθσ υποχρζωςθ του χρονοναυλωτι να καταβάλει ναφλο αναςτζλλεται οςάκισ μεςολαβοφν 

περιςτατικά που περιορίηουν θ εμποδίηουν τθν χριςθ του πλοίου από αυτόν. Για τθν ενεργοποίθςθ αυτοφ του 
όρου δεν απαιτείται υπαιτιότθτα του πλοιοκτιτθ. Οι περιπτϊςεισ off – hire ποικίλλουν ανάλογα με το 
ναυλοςφμφωνο., ιδ. Κορρζσ Άλκθσ, Σθμειϊςεισ Ρανεπιςτθμιακϊν Ραραδόςεων για τισ ναυλϊςεισ, 2016, διακζςιμο 
ςτο: http://slideplayer.gr/slide/11142248/ 
67

 Bennett H., Law of Marine Insurance, 2
nd

 Edition, Oxford University Press, 2006, pp 132-133 
68

 Μπεχλιβάνθσ Αχ., Το κακικον προςυμβατικισ αναγγελίασ ςτο αςφαλιςτικό δίκαιο, Ακινα, Εκδόςεισ Σάκκουλα- 
Ακινα Θεςςαλονίκθ, 2008, ςελ. 120 



21 
 

παραλειφκεί θ γνωςτοποίθςθ μίασ πλθροφορίασ και αποδειχκεί εκ των υςτζρων ότι θ 

πλθροφορία αυτι ιταν ανακριβισ μπορεί να υποςτθριχκεί ότι ο αςφαλιςτισ δεν δικαιοφται 

να επικαλεςτεί τισ ςυνζπειεσ τθσ παραβίαςθσ.69 Στθν υπόκεςθ Seaman v. Fonereau70, ωςτόςο,  

κρίκθκε ότι ζπρεπε να είχε κοινοποιθκεί θ αναφορά που αφοροφςε το αςφαλιηόμενο πλοίο 

και ανζφερε ότι πικανότατα παρουςίαηε πρόβλθμα διαρροισ και θ οποία προθγείτο κατά μία 

μζρα από τθν αντιμετϊπιςθ ςφοδρισ τρικυμίασ. 

 

Πςον αφορά τθ διπλι αςφάλιςθ, τθν περίπτωςθ, όπου το ίδιο ςυμφζρον κατά του ίδιου 

κινδφνου και για τθν ίδια ουςιαςτικι διάρκεια ζχει αςφαλιςτεί ςε περιςςότερουσ αςφαλιςτζσ 

με αποτζλεςμα το άκροιςμα των αςφαλιςτικϊν ποςϊν να υπερβαίνει τθν αςφαλιςτικι αξία, 

ζχει κρικεί ότι αποτελεί ςτοιχείο προσ αποκάλυψθ, δεδομζνου ότι επιτρζπει να ςυναχκεί το 

ςυμπζραςμα ότι ο λιπτθσ τθσ αςφάλιςθσ ζχει κίνθτρο αν όχι να προκαλζςει, να επιτρζψει τθν 

επζλευςθ του κινδφνου.71 Θ περίπτωςθ, δε, τθσ υπεραςφάλιςθσ, ιτοι θ περίπτωςθ, όπου ο 

λιπτθσ τθσ αςφάλιςθσ πρόκειται να ειςπράξει αποηθμίωςθ μεγαλφτερθ τθσ πραγματικισ 

αξίασ του αςφαλιςτικοφ ςυμφζροντοσ, ζχει κρικεί ςτο αγγλικό δίκαιο ότι χριηει αποκάλυψθσ, 

υπό τον όρο ότι θ υπζρβαςθ τθσ αςφαλιςτικισ αξίασ είναι ςθμαντικι και ξεπερνάει ςε 

ποςοςτό το 30%, όπωσ ζχει κρικεί νομολογιακά. Στο ελλθνικό δίκαιο δεν αποτελεί ςτοιχείο 

προσ γνωςτοποίθςθ. Αν ςυνζβαινε αυτό, κα απαλλαςςόταν από τθν υποχρζωςθ προσ 

καταβολι αςφαλιςτικισ αποηθμίωςθσ ςε περίπτωςθ μθ γνωςτοποίθςθσ ο αςφαλιςτισ και κα 

υπιρχε αντίκεςθ με τθ διάταξθ του άρκρου 17 παρ. 2 εδ.β του ν 2496/1997, όπου 

προβλζπεται θ καταβολι αςφαλιςτικισ αποηθμίωςθσ μζχρι το φψοσ τθσ πραγματικισ 

αςφαλιςτικισ αξίασ. Ωςτόςο, ςε περίπτωςθ που θ απόκλιςθ του αςφαλιςτικοφ ποςοφ από 

τθν πραγματικι αςφαλιςτικι αξία είναι ςθμαντικι, τεκμαίρεται ότι είναι δόλια και 

απαλλάςςεται ο αςφαλιςτισ από τθν υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ, κατ’ άρκρο 17 

παρ. 3 ν. 2496/1997. 

 

Ο λιπτθσ τθσ αςφάλιςθσ μπορεί να χρθςιμοποιιςει δφο είδθ επιχειρθμάτων για να 

αιτιολογιςει τθν αποςιϊπθςθ και τθν παραπλανθτικι διλωςθ. Αφενόσ μπορεί να ιςχυριςτεί 

ότι οι αποςιωπθκείςεσ περιςτάςεισ ι οι ανακριβείσ δθλϊςεισ δεν είναι ουςιϊδεισ και 

αφετζρου αν και είναι ουςιϊδεισ να ιςχυριςτεί ότι ο αςφαλιςτισ δεν ζχει δικαίωμα να 
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ακυρϊςει τθ ςφμβαςθ, κακϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ περιςτάςεισ δεν καλφπτονται από το κακικον 

αποκάλυψθσ.  

  

Το ουςιϊδεσ μίασ περίςταςθσ κακορίηεται αναφορικά με τθ χρονικι ςτιγμι τθσ ςφναψθσ 

τθσ ςφμβαςθσ. Θ αρχι τθσ υπζρτατθσ καλισ πίςτθσ εξυπθρετεί τθ ςυμμετρικι πλθροφόρθςθ 

των ςυμβαλλομζνων μερϊν, όπωσ αναφζρκθκε και ανωτζρω. Θ επαρκισ πλθροφόρθςθ του 

αςφαλιςτι προτοφ λάβει απόφαςθ προχποκζτει τθν αποκάλυψθ όλων των ουςιωδϊν 

περιςτάςεων ςφμφωνα με το ανωτζρω αναφερόμενο αντικειμενικό τεςτ, κατά τον χρόνο που 

λαμβάνεται θ απόφαςθ. Από τθ ςτιγμι τθσ παραβίαςθσ του κακικοντοσ αποκάλυψθσ των 

ουςιωδϊν περιςτάςεων δε χρειάηεται να αποδειχκεί ότι υπάρχει αιτιϊδθσ ςφνδεςμοσ μεταξφ 

τθσ παράβαςθσ του κακικοντοσ διλωςθσ κινδφνου και τθσ επερχόμενθσ απϊλειασ. 

 

Ο αςφαλιςτισ ζχει υποχρζωςθ να αναλάβει τον κίνδυνο, όπωσ αυτόσ εμφανίςτθκε κατά 

τθ χρονικι ςτιγμι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. Αυτό ςθμαίνει : 

 

 α) Ζνασ αςφαλιςτισ δεν μπορεί να χρθςιμοποιιςει το γεγονόσ ότι μετά τθ ςφναψθ τθσ 

αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ αποδείχκθκε ότι ο αναλαμβανόμενοσ κίνδυνοσ ιταν πιο ςοβαρόσ ςε 

ςχζςθ με το πϊσ εμφανίςτθκε κατά τθ χρονικι ςτιγμι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. Αντίςτοιχα, 

και ο λιπτθσ τθσ αςφάλιςθσ δεν μπορεί να χρθςιμοποιιςει το γεγονόσ ότι ο αςφαλιηόμενοσ 

κίνδυνοσ μετά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ αποδείχκθκε ότι ιταν λιγότερο ςοβαρόσ ςε ςχζςθ με 

το πϊσ εμφανίςτθκε κατά τθ χρονικι ςτιγμι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. Βάςει των ανωτζρω, 

δε ςυγχωρείται θ μθ αποκάλυψθ περιςτάςεων που είναι ενδεικτικζσ αυξθμζνθσ πικανότθτασ 

απϊλειασ, ακόμθ και αν αποδεικνφεται εν ςυνεχεία ότι δεν είναι αλθκείσ. Στθν υπόκεςθ 

Seaman v. Fornereu, o λιπτθσ τθσ αςφάλιςθσ δεν αποκάλυψε πλθροφορίεσ, ςφμφωνα με τισ 

οποίεσ το πλοίο πικανότατα είχε υποςτεί βλάβεσ ι είχε χακεί ςε τρικυμία. Τελικά, 

αποδείχτθκε ότι άντεξε τθν τρικυμία, αλλά ακολοφκωσ είχε αιχμαλωτιςτεί. Σε αυτιν τθν 

περίπτωςθ ο αςφαλιςτισ ζχει δικαίωμα να ακυρϊςει τθ ςφμβαςθ. 

 

β) Μία περίςταςθ χρειάηεται να αποκαλυφκεί, εφόςον πλθροί το τεςτ του ουςιαςτικοφ 

χαρακτιρα των περιςτάςεων, ακόμθ και αν ο λιπτθσ τθσ αςφάλιςθσ ιςχυρίηεται ότι είναι 

αναλθκισ και κα μποροφςε, αν του επιτρεπόταν να το αποδείξει. Ραράδειγμα τζτοιασ 

περίςταςθσ είναι εκείνθ, ςτθν οποία ο λιπτθσ τθσ αςφάλιςθσ ζχει καταδικαςτεί άδικα για 

κάποια φερόμενθ παραβίαςθ. Στο ςθμείο αυτό παρατθρείται ομοιότθτα με τισ περιςτάςεισ 

εκείνεσ που ςχετίηονται με το θκικό κίνδυνο που αναλφκθκε ανωτζρω. Στθν περίπτωςθ αυτι, 
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προκειμζνου να τθρθκεί το κακικον αποκάλυψθσ, πρζπει ο λιπτθσ τθσ αςφάλιςθσ να 

παρουςιάςει όλα τα ςτοιχεία που αποδεικνφουν τθν ακωότθτά του και είναι γνωςτά ςε 

εκείνον κατά τθ χρονικι ςτιγμι τθσ ςφναψθσ τθσ αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ. Σε αντίκετθ 

περίπτωςθ, όπου υπάρχει ακωωτικι απόφαςθ για ποινικό αδίκθμα του λιπτθ τθσ 

αςφάλιςθσ, ενϊ ςτθν πραγματικότθτα ιταν ζνοχοσ, θ διάπραξθ του αδικιματοσ είναι 

ουςιϊδθσ περίςταςθ και καλφπτεται από το κακικον αποκάλυψθσ. Ακόμθ και ςτθν 

περίπτωςθ που δεν ζχει αςκθκεί ποινικι δίωξθ για κάποιο αδίκθμα του λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ, 

πρζπει να αποκαλυφκεί θ διάπραξι του, παρά τθν το τεκμιριο ακωότθτασ που τον καλφπτει 

και το προνόμιο τθσ μθ άςκθςθσ ποινικισ δίωξθσ. Σε κάκε περίπτωςθ, δε χρειάηεται να 

αποκαλυφκοφν περιςτάςεισ που δεν επθρεάηουν τον αςφαλιηόμενο κίνδυνο, αλλά κα 

μποροφςαν να κεωρθκοφν φποπτεσ από το αντιςυμβαλλόμενο μζροσ. 

 

2.1.1.4. Οι περιςτάςεισ (circumstances) που εξαιροφνται του 

καιθκοντοσ αποκάλυψησ 

 

 

Σε αυτιν τθν κατθγορία περιςτάςεων ανικουν εκείνεσ που μπορεί να είναι ουςιϊδεισ, 

αλλά δεν καλφπτονται από το κακικον αποκάλυψθσ. Αποτελοφν, δε, το δεφτερο είδοσ 

επιχειρθμάτων, που μπορεί να χρθςιμοποιιςει ο λιπτθσ τθσ αςφάλιςθσ, προκειμζνου να 

αιτιολογιςει τθν αποςιϊπθςθ ι ανακριβι διλωςι του. Ειδικότερα, ςτθ διάταξθ 18 (3) του 

ΜΙΑ 1906, προβλζπονταν τζςςερισ κατθγορίεσ περιςτάςεων που δεν καλφπτονται από το 

κακικον αποκάλυψθσ. 

  

Θ πρϊτθ κατθγορία περιλαμβάνει εκείνεσ τισ περιςτάςεισ που περιορίηουν τον κίνδυνο. Θ 

δεφτερθ κατθγορία περιελάμβανε τισ περιςτάςεισ εκείνεσ που εμπίπτουν ςτθν πραγματικι ι 

τεκμαιρόμενθ γνϊςθ του αςφαλιςτι72. Ζνασ αςφαλιςτισ τεκμαίρεται ότι γνωρίηει γενικά 

κζματα που επθρεάηουν τθν εργαςία του, όπωσ οι ςυνικεισ ςυνκικεσ που επθρεάηουν τθν 

μεταφορά ςε μία ςυγκεκριμζνθ χϊρα, οι επιπτϊςεισ ναυτικϊν ατυχθμάτων ςε ζνα 

ςυγκεκριμζνο είδοσ ςκάφουσ και ςε ζναν ςυγκεκριμζνο γεωγραφικό τόπο. Θεωρείται ότι θ 

ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ και θ βελτιωμζνθ θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτισ πλθροφορίεσ, κακϊσ 

επίςθσ και θ αυξθμζνθ ταχφτθτα διάδοςθσ των πλθροφοριϊν κα επθρεάςουν τα όρια τθσ 
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πραγματικισ και τεκμαιρόμενθσ γνϊςθσ των αςφαλιςτϊν. Επίςθσ, κάκε αςφαλιςτικόσ 

πράκτορασ κεωρείται ότι γνωρίηει τισ πρακτικζσ που επικρατοφν ςτο εμπόριο αγακϊν που 

αςφαλίηει. Για παράδειγμα, πρζπει να γνωρίηει ότι θ ριτρα off- hire, θ οποία περιλαμβάνεται 

ςτο χρονοναυλοςφμφωνο, αν ενεργοποιθκεί ςυνεπάγεται τθ μείωςθ του καταβλθτζου 

ναφλου, δθλαδι τθν επζλευςθ του αςφαλιςμζνου κινδφνου. Αντικζτωσ, δεν κεωρείται ότι 

ιςχφει το ίδιο αναφορικά με ςτοιχεία που αςφαλιςτισ μπορεί απλά να πλθροφορθκεί από το 

νθολόγιο του πλοίου ι τον νθογνϊμονα73. Ππωσ προαναφζρκθκε, πρζπει να αναγγζλλονται οι 

ειδικζσ ςυνκικεσ- αιτίεσ κινδφνου που είναι χαρακτθριςτικζσ για το εξατομικευμζνο 

αντικείμενο που αςφαλίηεται, ενϊ εκείνεσ να χαρακτθρίηουν το γζνοσ, ςτο οποίο ανικει αυτό 

κεωροφνται γνωςτζσ από τον αςφαλιςτι. Για παράδειγμα επί αςφαλίςεωσ φορτίου δε 

ςυνιςτά ειδικι ςυνκικθ κινδφνου καλυπτόμενθ από τθν υποχρζωςθ αναγγελίασ θ ιδιότθτα 

τθσ ψίχασ καρυδιοφ να υφίςταται απϊλεια βάρουσ κατά τθ διάρκεια του ταξιδιοφ, των 

επαργυρωμζνων ελαςμάτων να οξειδϊνονται ι του δζρματοσ να αλλοιϊνεται χρωματικά.74 

  

H υπόκεςθ Glencore International AG v Alpina Insurance Co Ltd75 76 αφοροφςε τθν «ζναντι 

παντόσ κινδφνου» αςφαλιςτικι κάλυψθ μίασ από τισ μεγαλφτερεσ εταιρίεσ που 

δραςτθριοποιοφνται ςτο εμπόριο μαηοφτ και προϊόντων πετρελαίου. Υποςτθρίχκθκε ότι ςε 

αυτιν τθν περίπτωςθ το κακικον αποκάλυψθσ του αςφαλιςμζνου είναι ςθμαντικά 

περιοριςμζνο εξαιτίασ τθσ φφςθσ του κινδφνου, δεδομζνου ότι θ κάλυψθ εκτεινόταν ςε όλεσ 

τισ μεταφορζσ, από οπουδιποτε προσ οπουδιποτε, με οποιαδιποτε μζςα ςε οποιονδιποτε 

χϊρο αποκικευςθσ. Σε καμία περίπτωςθ, ωςτόςο, δεν απαλλάςςεται ο αςφαλιςμζνοσ από το 

κακικον αποκάλυψθσ, αλλά κεωρείται ότι ο αςφαλιςτισ πρζπει να λάβει υπ’ όψιν του μία 

ςειρά από πολλζσ περιςτάςεισ και κατά ςυνζπεια, κεωρείται διευρυμζνθ θ γνϊςθ του εν 

λόγω αςφαλιςτι. Το κακικον αποκάλυψθσ του αςφαλιςμζνου εκτείνεται ςε ο, τι κεωρείται 

αςυνικιςτο και εκτόσ τθσ ενατζνιςθσ του αςφαλιςτι. Στθ νομολογία δε γίνεται δεκτό ότι ο 

αςφαλιςτισ πρζπει να διατθρεί ςυςτιματα, προκειμζνου να ζχει πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ 

που είναι διακζςιμεσ ςτθν αγορά ι ςτον δθμόςιο τομζα και είναι ςχετικζσ με τον 

αναλαμβανόμενο κίνδυνο. Το ότι ο αςφαλιςτισ μπορεί να ανακαλφψει κάποιεσ πλθροφορίεσ 

με δικι του ζρευνα δε ςυγχωρεί τθν παράβαςθ του κακικοντοσ αποκάλυψθσ από μζρουσ του 

λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ. Στθν υπόκεςθ Bates v. Hewitt77, κρίκθκε ότι ζπρεπε να αποκαλυφκεί 
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 Μπεχλιβάνθσ Αχ., Το κακικον προςυμβατικισ αναγγελίασ ςτο αςφαλιςτικό δίκαιο, Ακινα, Εκδόςεισ Σάκκουλα- 
Ακινα Θεςςαλονίκθ, 2008, ςελ. 151 
74

 Μπεχλιβάνθσ Αχ., Το κακικον προςυμβατικισ αναγγελίασ ςτο αςφαλιςτικό δίκαιο, Ακινα, Εκδόςεισ Σάκκουλα- 
Ακινα Θεςςαλονίκθ, 2008, ςελ. 115-116 
75

 [2001] 1 Lloyd's Rep. 284 
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 Edition, Oxford University Press, 2006, pp 138-139 
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ότι το πλοίο του αςφαλιςμζνου ιταν καταδρομικό πριν μετατραπεί ςε εμπορικό από τον 

αςφαλιςμζνο, γεγονόσ ςτο οποίο οφειλόταν θ αιχμαλωςία του από το Ρολεμικό Ναυτικό των 

ΘΡΑ και δεν αρκοφςε το ότι ο αςφαλιςτισ είχε μάκει τυχαία αυτιν τθν πλθροφορία. Επίςθσ, 

δεν τεκμαίρεται ότι οι αςφαλιςτζσ ζχουν διαρκϊσ ςτραμμζνθ τθν προςοχι τουσ ςε 

πλθροφορίεσ, οι οποίεσ κατά τθ ςτιγμι που τισ λαμβάνουν δεν ζχουν κανζνα ενδιαφζρον γι’ 

αυτοφσ. Κατά ςυνζπεια, δεν αναμζνεται οι αςφαλιςτζσ να γνωρίηουν πλθροφορίεσ για τθν 

περιουςία του λιπτθ τθσ αςφαλιςμζνου, απλά και μόνο επειδι δθμοςιοποιικθκαν ςτα Μζςα 

Μαηικισ Ενθμζρωςθσ. Στθ ςφγχρονθ εποχι, θ δυνατότθτα αναηιτθςθσ και ανάκτθςθσ 

πλθροφοριϊν είναι πολφ πιο εφκολθ μζςω των θλεκτρονικϊν αρχείων, γεγονόσ που 

ςυνθγορεί ςτθν διεφρυνςθ τθσ τεκμαιρόμενθσ γνϊςθσ του αςφαλιςτι. Ο αςφαλιςτισ καλείται 

να γνωρίηει ο τι αφορά τθ δικι του οικονομικι ςυμφωνία. Κατά ςυνζπεια, θ ανταςφάλιςθ του 

αςφαλιηόμενου κινδφνου δεν είναι υποχρεωτικό να αποκαλυφκεί. 

  

Θ τρίτθ κατθγορία περιλαμβάνει εκείνεσ τισ περιςτάςεισ, από τθν πλθροφόρθςθ των 

οποίων ο αςφαλιςτισ παραιτείται. Ο αςφαλιςτισ μπορεί να αποκροφςει ι αλλιϊσ 

παραμερίςει τθν αποκάλυψθ ουςιωδϊν περιςτάςεων διαμζςου ενόσ ρθτοφ όρου του 

αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου. Για παράδειγμα, ςτθν περίπτωςθ τθσ ανταςφάλιςθσ, αν δεν 

δοκεί ςθμαςία ςτουσ όρουσ και ςτισ ςυνκικεσ του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου αποκροφεται 

θ αποκάλυψθ των ουςιωδϊν όρων του αρχικοφ αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου. Στθν ουςία, το 

αν ζχει γίνει απόκρουςθ πλθροφοριϊν (waiver) είναι υποερϊτθμα του ευρφτερου 

ερωτιματοσ αν ζχει γίνει ξεκάκαρθ παρουςίαςθ του κινδφνου, θ οποία εξ’ οριςμοφ 

περιλαμβάνει τθν αποκάλυψθ όλων των ουςιωδϊν πλθροφοριϊν ι ζςτω τθν προειδοποίθςθ 

ενόσ ςυνετοφ αςφαλιςτι για τθν φπαρξθ επιπλζον ουςιωδϊν περιςτάςεων που δεν ζχουν 

αποκαλυφκεί ειδικϊσ. Τα ερϊτθμα ςτθν ουςία δεν είναι ςε ποια περίπτωςθ ςυγχωρείται θ 

μθ- αποκάλυψθ, αλλά εάν ο αςφαλιςμζνοσ ζχει εκπλθρϊςει ορκά το προςυμβατικό κακικον 

αποκάλυψθσ. Θ απόκρουςθ πρζπει να είναι ξεκάκαρθ προκειμζνου να απαλλαγεί ο 

αςφαλιςμζνοσ του κακικοντόσ του. Το ςκεπτικό είναι ότι ο αςφαλιςτισ δεν είναι ντετζκτιβ 

και ο αςφαλιςμζνοσ φζρει το βάροσ με βάςθ τον ΜΙΑ να ενεργεί με βάςθ τθν αρχι τθσ 

υπζρτατθσ καλισ πίςτθσ. Ο παραμεριςμόσ των πλθροφοριϊν δε ςυνίςταται ςτθν αποτυχία 

του αςφαλιςτι να αναηθτιςει ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ, ακόμθ και αν ο αςφαλιςτισ 

γνωρίηει τθν πικανότθτα φπαρξθσ μίασ ουςιϊδουσ περίςταςθσ. Το ηθτοφμενο είναι ο λιπτθσ 

τθσ αςφάλιςθσ να προβεί ςτθν αποκάλυψθ πλθροφοριϊν και όχι ο αςφαλιςτισ να κζτει 

ερωτιςεισ. Με τον ΙΑ 2015, όπωσ κα αναλυκεί παρακάτω, μετριάηεται αυτι θ υποχρζωςθ του 

αςφαλιςμζνου, κακϊσ, πλζον, ο αςφαλιςτισ ςε περίπτωςθ που είναι αδφνατον ο λιπτθσ τθσ 
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αςφάλιςθσ να αποκαλφψει όςεσ πλθροφορίεσ γνωρίηει ι τεκμαίρεται ότι γνωρίηει τότε ζχει 

τθν υποχρζωςθ να αποκαλφψει επαρκείσ πλθροφορίεσ, ϊςτε να παρακινιςει τον αςφαλιςτι 

να κζςει περεταίρω ερωτιςεισ. Μία ερϊτθςθ που αναηθτά περιοριςμζνεσ πλθροφορίεσ ωσ 

προσ μία περίςταςθ, μπορεί να κεωρθκεί ωσ αποκροφουςα άλλεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με 

τθν εν λόγω περίςταςθ. Αντικζτωσ, μία ερϊτθςθ που αναηθτά πλθροφορίεσ ωσ προσ ζνα 

ςυγκεκριμζνο κζμα είναι λιγότερο πικανό να ερμθνευτεί ωσ αποκροφουςα τθν αποκάλυψθ 

πλθροφοριϊν για κάποιο άλλο κζμα. Για τον λόγο αυτό, μία ερϊτθςθ ςχετικά με το είδοσ 

εμπορικισ δραςτθριότθτασ του αςφαλιςμζνου δεν κεωρείται ότι αποκροφει πλθροφορίεσ 

που αφοροφν παράνομθ εμπορικι δραςτθριότθτα και ςχετίηονται με το ποινικό μθτρϊο του 

αςφαλιςμζνου. Γενικά, υπάρχει θ κεωρία ότι ςτθν περίπτωςθ που ο αςφαλιςτισ υποχρεϊνει 

τον αςφαλιςμζνο να απαντιςει ςε λεπτομερζσ και εξειδικευμζνο ερωτθματολόγιο, 

αςφαλιςτισ κα βαςιςτεί ςτισ δοκείςεσ απαντιςεισ αποκλειςτικά για τθν εκτίμθςθ του 

κινδφνου, αποκροφοντασ πλθροφορίεσ εκτόσ ερωτθματολογίου. Δεν υπάρχει απόκρουςθ 

πλθροφοριϊν, όπου θ απάντθςθ εμπεριζχει παραπλανθτικι διλωςθ, ανακρίβειεσ ι 

ελλείψεισ. Θ υποχρζωςθ του λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ είναι θ ξεκάκαρθ παρουςίαςθ του 

κινδφνου και ςε καμία περίπτωςθ δεν ζγκειται ςτο να κακοδθγιςει τον αςφαλιςτι ςτον 

τρόπο αντιμετϊπιςθσ του κινδφνου. 

 

Θ τζταρτθ κατθγορία περιλαμβάνει εκείνεσ τισ περιςτάςεισ που είναι περιττό να 

αποκαλυφκοφν, δεδομζνου ότι καλφπτονται από ρθτζσ ι ςιωπθρζσ εγγυιςεισ. Ωςτόςο, ςε 

περίπτωςθ που μία εγγφθςθ που προβλζπεται από το νόμο, αλλά αποκλείεται ι περιορίηεται 

από το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο τότε το κακικον αποκάλυψθσ είναι ενεργό ςε τζτοιο βακμό, 

ϊςτε να καλφπτεται το ζλλειμμα που προκφπτει από τον αποκλειςμό ι περιοριςμό τθσ 

εγγφθςθσ. Το αν κα κρικεί περιττι θ αποκάλυψθ εξαρτάται και από τθν κρίςθ του εκάςτοτε 

αςφαλιςτι. Θ καταβολι ενόσ ποςοφ ωσ εγγφθςθ απαλλάςςει τον αςφαλιςμζνο από τθν 

υποχρζωςθ αποκάλυψθσ προθγοφμενων περιπτϊςεων κακυςτερθμζνων πλθρωμϊν, αλλά 

δεν απαλλάςςει τον αςφαλιςμζνο από τθν υποχρζωςθ αποκάλυψθσ περιςτάςεων που είναι 

ενδεικτικζσ τθσ δεινισ οικονομικισ κατάςταςθσ που ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν αδυναμία του 

αςφαλιςμζνου να χρθματοδοτιςει τθ ςυντιρθςθ του πλοίου του. 

 

Ραρόμοια αντιμετϊπιςθ, όπου είναι εφικτό, ακολουκείται και ςτθν περίπτωςθ τθσ 

παραπλανθτικισ διλωςθσ. Δεν υπάρχει δυνατότθτα αποφυγισ/ ακφρωςθσ τθσ αςφαλιςτικισ 

ςφμβαςθσ επειδι ο κίνδυνοσ παρουςιάςτθκε μεγαλφτεροσ απ’ ο τι πραγματικά ιταν ι ςτθν 

περίπτωςθ που θ εκάςτοτε περίςταςθ καλφπτεται από εγγφθςθ. Πςον αφορά τθν απόκρουςθ 
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πλθροφοριϊν, εκείνθ ζχει εφαρμογι ςτθν περίπτωςθ που αποκροφονται ρθτϊσ μζςα 

κεραπείασ για τθν παραπλανθτικι διλωςθ. 

  

2.1.2 ΣΟ NOMIKO ΚΑΘΕΣΩ ΚΑΣΑ ΣΟΝ IA 2015 
 

 

Οι διατάξεισ των άρκρων 18-20 του ΜΙΑ 1906 καταργικθκαν με το άρκρο 21 παρ. 2 του 

αςφαλιςτικοφ νόμου Insurance Act 2015. Επίςθσ, αντικακίςταται ο όροσ «disclosure» που κα 

μποροφςε να αποδοκεί ωσ  «διλωςθ κινδφνου» με τον όρο «fair presentation»78 που κα 

μποροφςε να αποδοκεί ωσ «ςαφισ, ξεκάκαρθ, δίκαιθ παρουςίαςθ». Ωςτόςο, ςτθν ουςία του 

ζχει διατθρθκεί ςτα εμπορικά αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια το προςυμβατικό κακικον διλωςθσ 

του κινδφνου από μζρουσ του αςφαλιηόμενου νομικοφ προςϊπου79, ιτοι θ διττι υποχρζωςθ 

αποκάλυψθσ όλων των ουςιωδϊν περιςτάςεων (κετικι) και των γεγονότων και παράλειψθσ 

παραπλανθτικισ διλωςθσ (αρνθτικι). 

  

 Στον αγγλικό νόμο Misrepresentation Act 1967, ςτθ διάταξθ 2 (2), προβλεπόταν θ 

δυνατότθτα του δικαςτι ι του διαιτθτι ςε περίπτωςθ διλωςθσ ψευδϊν ςτοιχείων να κθρφξει 

υφιςταμζνθ τθ ςφμβαςθ και να επιδικάςει αποηθμίωςθ αντί για ακφρωςθ. Ωςτόςο, θ εν λόγω 

διάταξθ δεν είχε εφαρμογι ςτθν περίπτωςθ των ςυμβολαίων καλάςςιασ αςφάλιςθσ, κακϊσ 

κάτι τζτοιο κα ερχόταν ςε αντίκεςθ με τα άρκρα 17 (αρχι τθσ υπζρτατθσ καλισ πίςτθσ) και 20 

του ΜΙΑ 1906. Ρζραν των ανωτζρω, ςτον ΜΙΑ 1906 και μετά τισ αλλαγζσ δεν υπάρχει 

διάκριςθ όςον αφορά τθν αποςιϊπθςθ ουςιαςτικϊν περιςτάςεων και τισ παραπλανθτικζσ 

δθλϊςεισ.80 Σε κάκε περίπτωςθ, ο ΜΙΑ 1906 πριν τισ αλλαγζσ του 2015 ιταν αρκετά άκαμπτοσ 

όςον αφορά τθν αρχι τθσ υπζρτατθσ καλισ πίςτθσ και κατά ςυνζπεια δε κα μποροφςε να 

εφαρμοςτεί θ ανωτζρω διάταξθ που προζβλεπε άλλθ ςυνζπεια πζραν τθσ ακφρωςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ. 

 

                                                             
78

 Στθν ουςία πρόκειται για τθν αντικατάςταςθ τθσ αρχισ τθσ υπζρτατθσ καλισ πίςτθσ, με τθν ζννοια ότι 
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 Το αντικειμενικό τεςτ του ουςιαςτικοφ χαρακτιρα των περιςτάςεων 81  (objective 

materiality test), που κα επθρζαηαν τθν κρίςθ του μζςου ςυνετοφ αςφαλιςτι για τθ ςφναψθ 

του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου ζχει διατθρθκεί με τθ διάταξθ του άρκρου 7 παρ. 3 του ΙΑ 

2015, παρόλο που υπιρξε αντικείμενο κριτικισ κατά τθ διαδικαςία διαβοφλευςθσ. Ρροσ 

διατιρθςι του προβλικθκε το επιχείρθμα ότι οι αςφαλιηόμενοι κίνδυνοι παρουςιάηονται 

από αςφαλιςτικοφσ μεςίτεσ, οι οποίοι γνωρίηουν κατ’ ιςότιμο τρόπο με τουσ αςφαλιςτζσ ποια 

γεγονότα και ποιεσ περιςτάςεισ κεωροφνται ουςιϊδεισ και κατά ςυνζπεια δεν υπάρχει 

αςυμμετρία πλθροφόρθςθσ, ϊςτε θ κζςπιςθ τθσ ανωτζρω αντικειμενικισ προχπόκεςθσ να 

είναι υπζρμετρα και αδικαιολόγθτα επαχκισ για τον αςφαλιςμζνο. Ρροβλζπεται, δε, πλζον 

ρθτά ςτο άρκρο 8 (1) του ΙΑ 2915 o επθρεαςμόσ του εκάςτοτε πραγματικοφ αςφαλιςτι ωσ 

υποκειμενικι προχπόκεςθ που πρζπει να πλθροφται για τθ διαπίςτωςθ τθσ παραβίαςθσ του 

κακικοντοσ διλωςθσ κινδφνου. Σφμφωνα με τθ διάταξθ αυτι, ο αςφαλιςτισ φζρει το βάροσ 

να αποδείξει ότι δε κα είχε προβεί ςτθ ςφναψθ του αςφαλιςτθρίου ι κα είχε προβεί με 

διαφορετικοφσ όρουσ ςτθ ςφναψι του, αν δεν είχε παραβιαςκεί το κακικον ξεκάκαρθσ 

παρουςίαςθσ του κινδφνου. Θ ςθμαςία του “inducement” αναδείχκθκε ςτθν υπόκεςθ Pan 

Atlantic, όπου το common law παρόλο που φλζρταρε με τθν ιδζα ότι θ απόδειξθ του 

αντικειμενικά ουςιϊδουσ χαρακτιρα μίασ περίςταςθσ που αποςιωπικθκε ι παραποιικθκε 

οδθγοφςε ςτθν δθμιουργία τεκμθρίου υποκειμενικοφ επθρεαςμοφ (inducement), εν τζλει 

εγκαταλείφκθκε82. 

 

Οι προβλζψεισ για τθν παραπλανθτικι διλωςθ δε μεταβλικθκαν ςχεδόν κακόλου, όπωσ 

προκφπτει από τισ διατάξεισ των άρκρων 3 και 7 παρ. 5 του ΙΑ 2015. Ειδικότερα, προβλζπεται, 

όπωσ και ςτον ΜΙΑ 1906, ότι μία διλωςθ κινδφνου ωσ προσ τα ουςιϊδθ περιςτατικά είναι 

ςτοιχειωδϊσ ςωςτι, όταν ζναν ςυνετόσ αςφαλιςτισ δεν εντοπίηει διαφορά ανάμεςα ςτα 

περιςτατικά που δθλϊκθκαν και ςε εκείνα που κατ’ ορκι εκτίμθςθ κεωροφνται ουςιϊδθ. Θ 

διλωςθ κινδφνου, θ οποία περιλαμβάνει τα ουςιϊδθ περιςτατικά (material circumstances) 

πρζπει να γίνεται ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ υπζρτατθσ καλισ πίςτθσ, αφοφ λθφκοφν υπ’ όψιν 

οι προςδοκίεσ και τα πιςτεφω του δθλοφντοσ. 

 

Για πρϊτθ φορά ςτον ΙΑ 2015 και ςυγκεκριμζνα ςτθ διάταξθ του άρκρου 7 παρ. 4 

παρατίκεται παραδείγματα περιςτάςεων που κεωροφνται ουςιϊδεισ, ωσ προσ τισ οποίεσ 
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υπάρχει υποχρζωςθ αποκάλυψθσ. Ειδικότερα, ουςιϊδεισ περιςτάςεισ είναι α) όςεσ είναι 

ειδικζσ ι αςυνικιςτεσ και ςυνδζονται με τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο β) οποιαδιποτε 

περίςταςθ προκάλεςε ανθςυχία ςτον αςφαλιςμζνο ϊςτε να αναηθτιςει τθν αςφαλιςτικι 

κάλυψθ του κινδφνου γ) οτιδιποτε ςυςχετίηεται με τθν τάξθ και το πεδίο αςφάλιςθσ και 

γίνεται αντιλθπτό ωσ ζχον ιδιαίτερθ ςθμαςία κατά τθν άςκθςθ του κακικοντοσ διλωςθσ 

κινδφνου πριν τθ ςφναψθ του εκάςτοτε είδουσ αςφαλιςτθρίου. Αναμζνεται, δε, θ ζκδοςθ 

πρωτοκόλλου, όπου κα ρυκμίηονται ειδικοί παράμετροι τθσ διαδικαςίασ διλωςθσ κινδφνου 

για κάκε κατθγορία επιχειριςεων. Οι παρεχόμενεσ  πλθροφορίεσ πρζπει να είναι "κακαρζσ" 

και προςβάςιμεσ ςφμφωνα με το άρκρο 3 παρ. 3. Σκοπόσ τθσ πρόβλεψθσ αυτισ είναι θ 

αποκάρρυνςθ τθσ πϊλθςθσ πλθροφορίασ "data – dumping" και του βομβαρδιςμοφ με 

τεράςτιο όγκο πλθροφοριϊν είτε αυτζσ είναι ςχετικζσ είτε όχι με τον αναλαμβανόμενο 

κίνδυνο83. Στο άρκρο 3 (4) (b), κεςπίηεται το ελάχιςτο περιεχόμενο του κακικοντοσ διλωςθσ 

κινδφνου. Σφμφωνα με αυτό, θ ελάχιςτθ υποχρζωςθ που ζχει, πλζον, ο λιπτθσ τθσ αςφάλιςθσ 

είναι να αποκαλφψει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ ϊςτε να αντιλθφκεί ο μζςοσ ςυνετόσ 

αςφαλιςτισ ότι πρζπει να κζςει περαιτζρω ερωτιςεισ ωσ προσ τισ ουςιϊδεισ περιςτάςεισ και 

αυτό βζβαια ςε περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ αποκάλυψθ των ουςιωδϊν περιςτάςεων 

που γνωρίηει ο αςφαλιςμζνοσ ι κα ζπρεπε να γνωρίηει. Στθν ουςία με τθ νζα ρφκμιςθ, γίνεται 

προςπάκεια να περιοριςτεί ο πακθτικόσ ρόλοσ του αςφαλιςτι, κακϊσ επίςθσ να περιοριςτεί 

και το ςφνθκεσ φαινόμενο, ο αςφαλιςτισ να ζχει αποδεχτεί μία «φτωχι» παρουςίαςθ του 

κινδφνου και ςτθ ςυνζχεια, όταν προκφψει αξίωςθ του αςφαλιςτι για αποηθμίωςθ να κζτει 

επιπλζον ερωτιςεισ. Ωςτόςο, ζνα επιχείρθμα που διατυπϊκθκε κατά τθσ νζασ ρφκμιςθσ είναι 

ότι χαμιλωνε τα ςτάνταρ του κακικοντοσ προςυμβατικισ αναγγελίασ του κινδφνου Στο 

πλαίςιο τθσ μεταρρφκμιςθσ αυτισ δόκθκε ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτο τεςτ του ουςιϊδουσ, όπωσ 

διατυπϊκθκε ςτθν υπόκεςθ Pine Top: «Ουςιϊδθσ περίςταςθ είναι εκείνθ που κα επθρζαηε 

τθν κρίςθ του μζςου ςυνετοφ αςφαλιςτι και θ οποία κα επθρζαηε τθ γνϊμθ του μζςου 

ςυνετοφ αςφαλιςτι κατά τθν εκτίμθςθ του κινδφνου» 84. Το κακικον αποκάλυψθσ του λιπτθ 

τθσ αςφάλιςθσ αίρεται ςε περίπτωςθ που ο αςφαλιςτισ παραιτείται από το δικαίωμα 

πλθροφόρθςθσ, ι ςτθν περίπτωςθ πλθροφοριϊν που γνωρίηει ι κα ζπρεπε να γνωρίηει ι 

κεωρείται ότι γνωρίηει ο αςφαλιςτισ. Ραραλείπεται, δε, θ τζταρτθ περίπτωςθ του 18(3) του 

ΜΙΑ 1906, που προζβλεπε ότι δεν χρειαηόταν να αποκαλυφκεί κάποια περίςταςθ, θ οποία 

αποτελοφςε ρθτι ι ςιωπθρι εγγφθςθ. Οι προβλζψεισ για τθν άρςθ του κακικοντοσ υπιρχαν 
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και πριν τον ΙΑ 2015. Θ δε διάταξθ 3(4)(b) ζχει περιςςότερο ςυμβολικι ςθμαςία με ςκοπό τθν 

ενεργοποίθςθ των αςφαλιςτϊν, ϊςτε να κζτουν τισ ςωςτζσ ερωτιςεισ85. Σε κάκε περίπτωςθ, 

εφόςον τεκοφν ερωτιςεισ για τισ ανωτζρω κατθγορίεσ ο λιπτθσ τθσ αςφάλιςθσ εξακολουκεί 

να ζχει υποχρζωςθ να απαντιςει πλιρωσ και με ακρίβεια και θ απάντθςι του εμπίπτει ςτισ 

διατάξεισ για τθν παραπλανθτικι διλωςθ.86 

 

2.2 Η ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΓΝΩΗ ΣΩΝ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 
 

 

2.2.1. ΣΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΩ ΚΑΣΑ ΣΟΝ ΜΙΑ 1906 
 

 

Στον ΜΙΑ 1906, ςτο άρκρο 18 προβλεπόταν ότι ο λιπτθσ τθσ αςφάλιςθσ είχε υποχρζωςθ 

να αποκαλφψει οτιδιποτε γνωρίηει, κακϊσ και οτιδιποτε λογίηεται ότι γνωρίηει, διότι 

προζρχεται από τθ ςυνικθ ροι των εργαςιϊν του. Το ζνα ερϊτθμα που τίκεται είναι ποιοσ 

κεωρείται ωσ αςφαλιςμζνοσ όςον αφορά το προςυμβατικό κακικον αναγγελίασ και το 

δεφτερο ερϊτθμα είναι ςε ποιον βακμό ζχει εποικοδομθτικι γνϊςθ; Το ηθτοφμενο, δε, όπωσ 

προαναφζρκθκε είναι θ γνϊςθ τθσ περίςταςθσ και όχι θ γνϊςθ του ουςιϊδουσ τθσ 

περίςταςθσ. Το προςυμβατικό κακικον αποκάλυψθσ περιλαμβάνει ο, τι ο μζςοσ ςυνετόσ 

αςφαλιςτισ κα ικελε να λάβει υπ’ όψιν του κατά τθν εκτίμθςθ του αςφαλιηόμενου κινδφνου 

και όχι ο, τι κεωρεί ο λιπτθσ τθσ αςφάλιςθσ ότι ζνασ μζςοσ ςυνετόσ αςφαλιςτισ κα λάβει υπ’ 

όψιν του. 

  

Πςον αφορά το πρϊτο ερϊτθμα, όταν ο αςφαλιςμζνοσ είναι νομικό πρόςωπο με εταιρικι 

μορφι, είναι αυτονόθτο ότι ενεργεί δια των αντιπροςϊπων του. Θ απάντθςθ ςτο ερϊτθμα ςε 

ποιο φυςικό πρόςωπο αποδίδεται θ γνϊςθ του νομικοφ προςϊπου δίδεται αν αναηθτιςουμε 

τθσ εταιρίασ «τθ διευκφνουςα άποψθ και κζλθςθ»87. Ραρά ταφτα, ςφμφωνα με το άρκρο 18 

του ΜΙΑ 1906, θ γνϊςθ κα μποροφςε να αποδοκεί ςε οποιοδιποτε φυςικό πρόςωπο ζχει 

διοικθτικζσ αρμοδιότθτεσ αναφορικά με τθν αςφαλιηόμενθ ιδιοκτθςία, ανεξάρτθτα από το 

ρόλο του ςτο γενικότερο πλαίςιο τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ του αςφαλιςμζνου. 

Μία μεγάλθ εταιρία με περιοριςμζνα πλοιοκτθτικά ςυμφζροντα μπορεί να ανακζςει τθ 

διοίκθςθ αναφορικά με αυτά ςε ζνα πρόςωπο χωρίσ διευκφνουςα κζςθ ςτο γενικότερο 
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πλαίςιο τθσ επιχείρθςθσ. Κατά ςυνζπεια, ο διευκυντισ μίασ εταιρίασ δεν ταυτίηεται 

απαραίτθτα με τον λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ. Πλα εξαρτϊνται από το εφροσ των ευκυνϊν και τθσ 

εμπλοκισ του διευκυντικοφ ςτελζχουσ ςτα ςχετικά με τον αςφαλιηόμενο κίνδυνο ηθτιματα. 

Χαρακτθριςτικό είναι επίςθσ, ότι ςτθν περίπτωςθ τθσ μονοβάπορθσ εταιρίασ παραβλζπεται 

το εταιρικό πζπλο και αναηθτείται το πρόςωπο που ζχει τθν πραγματικι διοίκθςθ. Στο 

γενικότερο πλαίςιο του άρκρου 18 του ΜΙΑ 1906 , ο κφκλοσ των προςϊπων ςτα οποία κα 

μποροφςε να αποδοκεί θ γνϊςθ του αςφαλιςμζνου κεωρείται ότι περιλαμβάνει όλα τα 

πρόςωπα που είναι υπεφκυνα για τθν αποτελεςματικι διοίκθςθ του πλοίου. Θ γνϊςθ των 

αςφαλιςτικϊν πρακτόρων, ςτα πλαίςια τθσ ανωτζρω διάταξθσ, αποδίδεται ςτον λιπτθ τθσ 

αςφάλιςθσ αυτοδικαίωσ, χωρίσ να ακολουκθκεί κάποια διαδικαςία καταλογιςμοφ. 

  

Πςον αφορά τθν τεκμαιρόμενθ γνϊςθ του λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ, προβλζπεται ότι ο 

αςφαλιςτισ ζχει δικαίωμα να γνωρίηει κάκε περίςταςθ, θ οποία ςτα πλαίςια του κφκλου 

εργαςιϊν κα ζπρεπε να είναι γνωςτι . Ωςτόςο, ο αςφαλιςτισ δεν μπορεί να ακυρϊςει τθ 

ςφμβαςθ αςφάλιςθσ εξαιτίασ τθσ δόλιασ μθ- αποκάλυψθσ περιςτατικϊν από μζρουσ του 

υπαλλιλου ςτον ανϊτερό του, περιςτατικϊν, για τα οποία ο λιπτθσ τθσ αςφάλιςθσ ιταν 

ανενθμζρωτοσ, όταν ςυνιφκθ θ αςφαλιςτικι ςφμβαςθ. Στο άρκρο 18 ΜΙΑ, το οποίο πλζον 

καταργικθκε, θ τεκμαιρόμενθ γνϊςθ περιελάμβανε ο, τι ζνασ ειλικρινισ και ικανόσ 

υπάλλθλοσ κα μετζφερε ςτον αςφαλιςμζνο κατά τθ ςυνικθ πορεία των εργαςιϊν του. Ακόμθ 

και ςτθν περίπτωςθ που θ παράβαςθ του κακικοντοσ από μζρουσ του υπαλλιλου δεν ιταν 

δόλια, ο αςφαλιςτισ δεν ζχει δικαίωμα να ακυρϊςει τθν αςφαλιςτικι ςφμβαςθ88, εκτόσ αν 

αποδειχκεί ότι ζνασ ειλικρινισ και ικανόσ υπάλλθλοσ κα είχε ομολογιςει τθν παράβαςθ 

ςτουσ ανϊτεροφσ του89. Κατά τα ωσ άνω, το τεκμιριο γνϊςθσ καλφπτει τισ γνϊςεισ κάκε 

προςϊπου,90 οι δραςτθριότθτεσ του οποίου βρίςκονται ςε άμεςθ ςχζςθ με το αςφαλιςμζνο 

αγακό, χωρίσ να είναι απαραίτθτο να είναι διευκυντικό ςτζλεχοσ, αρκεί να διαδραματίηει 

αποφαςιςτικό ρόλο ςτθν άςκθςθ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ, όπωσ είναι οι 

προςτικζντεσ που οφείλουν να ενθμερϊνουν τον λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ για τθν πορεία τθσ 

επιχείρθςισ του. Τα πρόςωπα αυτά αποτελοφν τουσ αντιπροςϊπουσ που οφείλουν να 
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γνωρίηουν (agents to know). Στθν κατθγορία αυτϊν των προςϊπων ανικει ο πλοίαρχοσ, του 

οποίου θ εξουςία κεωρείται περιοριςμζνθ, αλλά ςτο πρόςωπό του ζχει ανατεκεί θ άμεςθ 

διοίκθςθ και ο ζλεγχοσ του αςφαλιηόμενου αγακοφ. Θ αιτιολογία που διατυπϊκθκε ςτθ 

νομολογία είναι ότι οι γνϊςεισ των εν λόγω προςϊπων δεν τεκμαίρονται ωσ γνϊςεισ του 

λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ, αλλά τα πρόςωπα αυτά ζχουν προςλθφκεί από τον λιπτθ τθσ 

αςφάλιςθσ, προκειμζνου να τον κρατοφν ενιμερο για όλεσ τισ περιςτάςεισ που επθρεάηουν 

το αςφαλιηόμενο αγακό και ο αςφαλιςτισ προχωρά ςτθ ςφναψθ τθσ αςφαλιςτικισ 

ςφμβαςθσ, ζχοντασ εμπιςτοςφνθ ςτθν δζουςα ςυμπεριφορά των προςϊπων αυτϊν 

αναφορικά με τα κακικοντά τουσ για πλθροφόρθςθ του λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ. Το 

προςυμβατικό κακικον του λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ είναι διευρυμζνο, ϊςτε να περιλαμβάνει 

όλεσ τισ ουςιϊδεισ περιςτάςεισ που περιζρχονται ςτθ γνϊςθ αυτϊν των προςϊπων εγκαίρωσ, 

προκειμζνου να μεταφερκοφν ςτον αςφαλιςμζνο διαμζςου των ςυνθκιςμζνων μζςων 

επικοινωνίασ που χρθςιμοποιοφνται ςτον εμπορικό κόςμο πριν τθ ςφναψθ τθσ αςφαλιςτικισ 

ςφμβαςθσ. Είναι αδιάφορο, αν το πρόςωπο αυτό απζτυχε να μεταφζρει τισ πλθροφορίεσ ςτον 

αςφαλιςμζνο από ανυπαίτιο λάκοσ του, ι από αμζλεια ι δολίωσ91. Στθν υπόκεςθ Proudfoot v. 

Montefiore92 αν και ο εντεταλμζνοσ του λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ φορτίου ζμακε τθν επομζνθ 

του ατυχιματοσ για τθν απϊλεια του φορτίου λόγω ατυχιματοσ, παρζλειψε να ενθμερϊςει 

με τθλεγράφθμα για τθν απϊλεια και προτίμθςε να αποςτείλει ταχυδρομικά τθν πλθροφορία, 

προκειμζνου ο λιπτθσ τθσ αςφάλιςθσ να είναι καλόπιςτοσ κατά τθ ςφναψθ του 

αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου. Ο μεςίτθσ αςφαλίςεων (broker) δεν ανικει ςτθν κατθγορία 

προςϊπων “agents to know”93, κακϊσ δεν προςλαμβάνεται για να αποκτιςει πλθροφορίεσ, 

τισ οποίεσ υποχρεοφται να διαβιβάςει ςτον αςφαλιςτι. Επιπλζον, ο αςφαλιςτισ δεν μπορεί 

να ιςχυριςτεί ότι ςυνιψε τθν αςφαλιςτικι ςφμβαςθ βαςιηόμενοσ ςτθ διαβίβαςθ 

πλθροφοριϊν από υπαλλιλουσ του αςφαλιςμζνου, οι οποίοι δεν ζχουν ςχζςθ με το 

αςφαλιηόμενοσ αγακό. 

 

Υπό το κακεςτϊσ του ΜΙΑ 1906, ο λιπτθσ τθσ αςφάλιςθσ είχε υποχρζωςθ να αποκαλφψει 

τα ουςιϊδθ ςτοιχεία που γνϊριηε. Δεν είχε υποχρζωςθ να ερευνιςει για τυχόν άλλα ουςιϊδθ 

ςτοιχεία και περιςτατικά που αγνοοφςε. Ρλζον, αυτό ζχει αλλάξει με τθ διάταξθ του άρκρου 

4 (6) του ΙΑ 201594. Θ γνϊςθ και θ άγνοια ενόσ γεγονότοσ είναι μία εςωτερικι ψυχικι 
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κατάςταςθ και για τον λόγο αυτό επιδζχεται μόνο ζμμεςθσ αποδείξεωσ. Διαπιςτϊνεται, δε, 

βάςει των διδαγμάτων τθσ κοινισ πείρασ και από γεγονότα του εξωτερικοφ κόςμου που 

επιδζχονται άμεςθσ απόδειξθσ. Στθν περίπτωςθ, δε, που ζνα ςτοιχείο είναι ουςιϊδεσ και δεν 

παριλκε μεγάλο χρονικό διάςτθμα από τότε που περιιλκε ςτθ γνϊςθ του, καλφπτεται από το 

προςυμβατικό κακικον αποκάλυψθσ.95 

  

Οι γνϊςεισ που πρζπει να ζχει ο αςφαλιςτισ αναλφκθκαν ανωτζρω ςτο Κεφάλαιο 2.1.Α. 

IV. 

  

2.2.2 ΣΟ NOMIKO ΚΑΘΕΣΩ ΚΑΣΑ ΣΟΝ IA 2015 

 
 

 Ρλζον, το περιεχόμενο τθσ προαπαιτοφμενθσ γνϊςθσ των ςυμβαλλομζνων μερϊν τθσ 

ςφμβαςθσ αςφάλιςθσ ρυκμίηεται ςτο άρκρο 4 του ΙΑ 2015. Πςον αφορά το αςφαλιηόμενο 

νομικό πρόςωπο, ωσ προαπαιτοφμενεσ γνϊςεισ κεωροφνται οι γνϊςεισ των μελϊν τθσ 

ανϊτερθσ διοίκθςισ του, ιτοι ςφμφωνα με το άρκρο 4(8)(c) οι γνϊςεισ εκείνων των 

προςϊπων που διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθ λιψθ αποφάςεων για τθν οργάνωςθ και 

τθ διοίκθςθ των νομικϊν προςϊπων. Στα άτομα εκείνα είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται και 

άτομα που δεν είναι μζλθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου. Τα πρόςωπα τθσ ανϊτερθσ διοίκθςθσ 

ποικίλουν ανάλογα με τθ δομι μίασ εταιρίασ (insurance managers, risk managers, company 

secretaries, finance directors, general councel96). 

  

Με τον ΙΑ 2015 πραγματοποιθκικαν δφο ςπουδαίεσ αλλαγζσ όςον αφορά τθν 

προαπαιτοφμενθ γνϊςθ του λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ. Ρρϊτον, ςτα άρκρο 4(6), (7) προβλζπεται 

ότι ο λιπτθσ τθσ αςφάλιςθσ κεωρείται ότι γνωρίηει ι πρζπει να γνωρίηει πλθροφορίεσ που 

βρίςκονται εντόσ του οργανιςμοφ του, αλλά και ςτθν κατοχι τρίτων προςϊπων, όπωσ είναι 

κάποιοσ υπάλλθλοσ ι κάποιο άλλο πρόςωπο, ςτο οποίο εκτείνεται θ αςφαλιςτικι κάλυψθ και 

είναι δυνατόν να αποκτθκοφν κατόπιν εφλογθσ ζρευνασ. Κατά ςυνζπεια, το τεκμιριο γνϊςθσ 

καλφπτει, όπωσ και κατά τον ΜΙΑ 1906, κάκε πρόςωπο97 οι δραςτθριότθτεσ του οποίου 

βρίςκονται ςε άμεςθ ςχζςθ με το αςφαλιςμζνο αγακό, χωρίσ να είναι απαραίτθτο να είναι 
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διευκυντικό ςτζλεχοσ, αρκεί να διαδραματίηει αποφαςιςτικό ρόλο ςτθν άςκθςθ 

επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ, όπωσ είναι οι προςτικζντεσ που οφείλουν να ενθμερϊνουν 

τον λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ για τθν πορεία τθσ επιχείρθςισ του, οι λεγόμενοι αντιπρόςωποι που 

οφείλουν να γνωρίηουν (agents to know). Χαρακτθριςτικό παράδειγμα τζτοιου προςϊπου 

είναι ο πλοίαρχοσ, ενϊ ζχει κρικεί ότι ο μεςίτθσ αςφαλίςεων δεν ανικει ςτα ανωτζρω 

πρόςωπα, δεδομζνου ότι δε βρίςκεται ςε άμεςθ ςχζςθ με το αςφαλιςμζνο αγακό και δεν ζχει 

λάβει μζροσ ςτθν αςφαλιςτικι ςφμβαςθ, προχπόκεςθ αναγκαία για να καλφπτεται ζνα 

πρόςωπο από το τεκμιριο γνϊςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 4 (4) του ΙΑ 2015. Στο ςθμείο αυτό 

πρζπει να ςθμειωκεί ότι καταργικθκε το κακικον αποκάλυψθσ του αςφαλιςτικοφ 

διαμεςολαβθτι που προβλεπόταν ςτο άρκρο 19 του ΜΙΑ 1906. Ρλζον θ υποχρζωςθ 

αποκάλυψθσ όςον αφορά και τισ γνϊςεισ του αςφαλιςτικοφ διαμεςολαβθτι98 ανικει ςτον 

λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ, εφόςον το πρόςωπο ςυνδζεται με το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο ι είναι 

υπεφκυνο για τθ ςφναψι του. Ο αςφαλιςτισ, κατά τθ ςφναψθ τθσ αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ 

κεωρεί ότι οι αντιπρόςωποι του λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ είναι τίμιοι και τθροφν το κακικον 

ςυνεχοφσ πλθροφόρθςθσ προσ τον τελευταίο. Λαμβάνεται δθλαδι υπ’ όψιν, ο μζςοσ τίμιοσ 

και ικανόσ αντιπρόςωποσ και οι πλθροφορίεσ που κα ζδινε ςτον αςφαλιςμζνο κατά τθ 

ςυνικθ πορεία των πραγμάτων. Κατά ςυνζπεια, δεν ζχει ςθμειωκεί αλλαγι ςχετικά με τα 

πρόςωπα που καλφπτει το τεκμιριο γνϊςθσ, απλά αναφζρεται πλζον ρθτά ςτον ΙΑ 2015 ότι 

ςτα πρόςωπα αυτά περιλαμβάνονται α) πρόςωπα τθσ ανϊτερθσ διοίκθςθσ και β) υπεφκυνοι 

για τθν αςφάλιςθ του νομικοφ προςϊπου).  Πςον αφορά το κακικον του αςφαλιςμζνου για 

εφλογθ ζρευνα, αυτό κα αποτελζςει ςοβαρό ηιτθμα που κα απαςχολιςει τα Δικαςτιρια. Θα 

υπάρξει, δε, ςοβαρό πρόβλθμα ςτισ μεγάλεσ πολυεκνικζσ εταιρίεσ, ςτισ οποίεσ είναι δφςκολο 

να πραγματοποιθκεί ζρευνα ςε όλεσ τισ κυγατρικζσ ι ςυνδεδεμζνεσ εταιρίεσ, ςε όλουσ τουσ 

διευκυντζσ και ςε όλουσ τουσ υπαλλιλουσ. Δεφτερον, ςτο άρκρο 4 (3) (b) προβλζπεται θ 

υποχρζωςθ παροχισ πλθροφοριϊν που βρίςκονται ςτθν κατοχι κακενόσ που είναι 

υπεφκυνοσ για τθν αςφάλιςθ του νομικοφ προςϊπου, είτε  πρόκειται για εργαηόμενο είτε για 

εξωτερικό υπάλλθλο ι ςυνεργάτθ, όπωσ είναι ο μεςίτθσ αςφαλίςεων. Ρλζον, κατζςτθ ςαφζσ 

με τθ διάταξθ 4 (4) (b) ότι ο αςφαλιςμζνοσ δεν είναι υποχρεωμζνοσ να γνωρίηει πλθροφορίεσ 

που είναι εμπιςτευτικζσ και είναι γνωςτζσ ςτουσ εξωτερικό ςυνεργάτθ του ι ςτουσ 

εργαηόμενου ςε αυτόν, κακϊσ επίςθσ και πλθροφορίεσ που περιιλκαν ςτθ γνϊςθ των 

προςϊπων αυτϊν από κάποιον τρίτο, μθ εμπλεκόμενο ςτθν αςφαλιςτικι ςφμβαςθ. 
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Ο αςφαλιςτισ ςφμφωνα με τθ διάταξθ του άρκρου 5 του ΙΑ 2015 γνωρίηει ι κα πρζπει να 

γνωρίηει α) ο, τι περιζρχεται ςτθ γνϊςθ κάποιου ατόμου που ςυμμετζχει για λογαριαςμό του 

αςφαλιςτι ςτθν απόφαςθ ανάλθψθσ του αςφαλιςτικοφ κινδφνου και για τουσ όρουσ 

ανάλθψθσ αλλά και ςφμφωνα με το άρκρο 6 (1) ο, τι υποπτεφεται και ζχει τθ δυνατότθτα να 

μάκει, αν δεν απζχει εςκεμμζνα από τθν επιβεβαίωςθ των εν λόγω πλθροφοριϊν και τθν 

περεταίρω ζρευνα αυτϊν  β) ο, τι είναι κοινϊσ γνωςτό ςτον επαγγελματικό κφκλο των 

αςφαλιςτϊν, λαμβανομζνθσ υπ’ όψιν τθσ κλάςθσ αςφάλιςθσ που εκείνοσ προςφζρει γ) όςα 

τεκμαίρεται ότι γνωρίηουν οι εργαηόμενοι του αςφαλιςτι ι του αςφαλιςτικοφ πράκτορα και 

κα ζπρεπε να διαβιβαςκοφν ςτα άτομα που είναι αρμόδια να αποφαςίςουν για τθν ανάλθψθ 

του εκάςτοτε κινδφνου, κακϊσ και πλθροφορίεσ που είναι διακζςιμεσ ςε αυτά τα άτομα. Με 

βάςει τα ανωτζρω γεννάται το ερϊτθμα99 ςχετικά με πλθροφορίεσ του αςφαλιςμζνου που 

αναρτϊνται ςτο διαδίκτυο, για τισ οποίεσ όμωσ δεν ζχει προθγθκεί διλωςθ ενϊπιον του 

αςφαλιςτι και των ατόμων που δρουν για λογαριαςμό του, αν αυτζσ κεωροφνται διακζςιμεσ. 

Κδιο ερϊτθμα γεννάται και για τισ πλθροφορίεσ που βρίςκονται για παράδειγμα ςτο τμιμα 

αξιϊςεων τθσ αςφαλιςτικισ εταιρίασ και δεν ζχουν διαβιβαςτεί ςτο αρμόδιο τμιμα για τθν 

ςφναψθ των αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων. Εκ πρϊτθσ όψεωσ, θ απάντθςθ είναι αρνθτικι.  

 

Σφμφωνα με το άρκρο 6 (2) θ γνϊςθ του δόλου που διαρπάχκθκε από κάποιο άτομο που 

είναι υπεφκυνο για τθν αςφάλιςθ του αςφαλιςμζνου νομικοφ προςϊπου ι είναι μζλοσ τθσ 

ανϊτερθσ διοίκθςισ του ςε βάροσ του αςφαλιςμζνου δεν κα αποδοκεί ςτο αςφαλιςμζνο 

νομικό πρόςωπο, αν κάτι τζτοιο προβλζπεται από άλλουσ κανόνεσ δικαίου. Αντίςτοιχα,  θ 

γνϊςθ του δόλου που διαρπάχκθκε από κάποιο άτομο που ςυμμετζχει για λογαριαςμό του 

αςφαλιςτι100 ςτθ λιψθ απόφαςθσ για τθν ανάλθψθ του κινδφνου και τουσ όρουσ ανάλθψθσ, 

ςε βάροσ του αςφαλιςτι δεν κα αποδοκεί ςτον αςφαλιςτι, αν κάτι τζτοιο προβλζπεται από 

άλλουσ κανόνεσ δικαίου. Το ςκεπτικό αυτισ τθσ διάταξθσ είναι ότι ςε κάκε περίπτωςθ ζνασ 

υπάλλθλοσ ι εργαηόμενοσ δεν κα αποκαλφψει το λάκοσ του, αλλά κα προςπακιςει να το 

κρφψει. Το περιεχόμενο τθσ διάταξθσ αυτισ είναι απόρροια τθσ αρχισ που είναι γνωςτι ωσ 

“Hampshire Land Principle”. Σφμφωνα με αυτιν, θ γνϊςθ του δόλου ενόσ υπαλλιλου εναντίον 

του διευκυντι του δεν κα αποδοκεί ςτον διευκυντι, επειδι ο υπάλλθλοσ εξ’ οριςμοφ δεν κα 

αποκαλφψει το λάκοσ του. Το εφροσ τθσ εφαρμογισ τθσ εν λόγω αρχισ, ωςτόςο, δεν είναι 

ξεκάκαρο. Σε κάκε περίπτωςθ θ ςυγκεκριμζνθ διάταξθ δεν πρζπει να εφαρμόηεται για να 
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περιορίςει τισ διατάξεισ που ρυκμίηουν τθ γνϊςθ που πρζπει να ζχουν τα εκατζρωκεν μζρθ 

τθσ αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ, Κατά ςυνζπεια, ςε περίπτωςθ που θ ανϊτερθ διοίκθςθ του 

αςφαλιςμζνου, προβαίνει ςε παραπλανθτικι διλωςθ για να ςυμφωνθκεί μικρότερο 

αςφάλιςτρο, τότε ο δόλοσ πρζπει να αποδοκεί ςτον αςφαλιςμζνο101. 

 

2.3 Η ΠΑΡΑΒΑΗ ΣΟΤ ΚΑΘΗΚΟΝΣΟ ΔΗΛΩΗ ΚΙΝΔΤΝΟΤ ΚΑΙ ΣΑ ΜΕΣΡΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ  

  

2.3.1 ΚΑΣΑ ΣΟΝ ΜΙΑ 1906  
 

 

Στον ΜΙΑ 1906 προβλζπεται το δικαίωμα ακφρωςθσ αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου ςε 

περίπτωςθ παραβίαςθσ του κακικοντοσ διλωςθσ κινδφνου με αναδρομικά αποτελζςματα και 

επιςτροφι των καταβλθκζντων αςφαλίςτρων ςε περίπτωςθ απουςίασ δόλου. Ειδικότερα, 

παφουν να ιςχφουν οι αφετζρου υποχρεϊςεισ, ϊςτε να επιςτρζψουν τα μζρθ ςτθν κατάςταςθ 

που ιταν πριν τθ ςφναψθ του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου. Τα αποτελζςματα τθσ απαλλαγισ 

εκ των υποχρεϊςεων του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου επζρχονται από τθ ςτιγμι τθσ επιλογισ 

τθσ ακφρωςθσ του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου. Δε χρειάηεται δικαςτικι απόφαςθ για τθν 

ακφρωςθ του ςυμβολαίου, αν και με δικαςτικι απόφαςθ επιβεβαιϊνεται το δικαίωμα του 

αςφαλιςτι να ακυρϊςει τθν αςφαλιςτικι ςφμβαςθ ι αντικζτωσ κθρφςςει άκυρθ τθν 

ακφρωςθ τθσ αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ από μζρουσ του αςφαλιςτι102. Θ ακφρωςθ του 

αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου είναι ζνα ιδιαιτζρωσ αυςτθρό μζτρο, κακϊσ θ μθ αποκάλυψθ ι θ 

παραπλανθτικι διλωςθ ζρχεται ςτο φϊσ όταν κατά τθν ζρευνα μίασ αξίωςθσ, οπότε και είναι 

πολφ αργά για τον αςφαλιςμζνο να αναηθτιςει άλλον αςφαλιςτι ι να ςυνάψει μία άλλθ 

αςφαλιςτικι ςφμβαςθ. Ωςτόςο, το δίκαιο κα ιταν ςε περίπτωςθ ακοφςιασ μθ αποκάλυψθσ 

ουςιωδϊν ςτοιχείων να προςαρμοηόταν το αςφάλιςτρο ι το ποςόν τθσ αςφαλιςτικισ 

κάλυψθσ. Αλλά όπωσ ζχει προαναφερκεί θ αρχι που επιβάλλεται με βάςθ τον αγγλικό νόμο 

είναι θ αρχι «όλα ι τίποτα». 

 

Στο νόμο “Misrepresentation Act 1967”, ςτο άρκρο 2 διακρίνεται θ περίπτωςθ των μθ 

δολίων εςφαλμζνων δθλϊςεων, όπου κθρφςςεται ανίςχυρθ θ υπαναχϊρθςθ από τθν 

αςφαλιςτικι ςφμβαςθ και αντί τθσ υπαναχϊρθςθσ επιδικάηεται αποηθμίωςθ ςτο 
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ςυμβαλλόμενο μζροσ που υπζςτθ οικονομικι ηθμία. Σχετικά με τθν εφαρμογι του εν λόγω 

άρκρου ςτο αςφαλιςτικό δίκαιο πρζπει να λθφκοφν υπ’ όψιν τα εξισ ςτοιχεία. Ρρϊτον, 

πρζπει να ςθμειωκεί ότι θ διάταξθ αυτι προχποκζτει να ζχει γίνει παραπλανθτικι διλωςθ 

ςφμφωνα με τθ γραμματικι ερμθνεία, ενϊ δεν περιλαμβάνει τθν παράλειψθ αποκάλυψθσ 

ςτοιχείων. Αν, ωςτόςο, ο αςφαλιςμζνοσ δεν αποκαλφψει μζροσ των αξιϊςεϊν του τότε 

μπορεί να κεωρθκεί είτε παραπλανθτικι διλωςθ είτε παράλειψθ διλωςθσ. Δεφτερον, είχε 

εκφραςκεί θ άποψθ ότι θ αποχϊρθςθ από ζνα αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο, δεν κα ζπρεπε να 

μθ γίνει δεκτι, κακϊσ κατ’ αυτόν τον τρόπο κα αναιρείτο θ λειτουργία του μζτρου αυτοφ που 

αποςκοπεί ςτθ διαςφάλιςθ τθσ τιρθςθσ του κακικοντοσ για ξεκάκαρθ διλωςθ κινδφνου. 

Βζβαια, αυτι θ άποψθ είναι μία υπερβολικι εκδοχι του δόγματοσ τθσ υπζρτατθσ καλισ 

πίςτθσ. Σε κάκε περίπτωςθ, όμωσ, δεν μπορεί να γίνει δεκτό ότι τα άρκρα του ΜΙΑ 1906 

άλλαξαν με τισ ανωτζρω διατάξεισ του νόμου “Misrepresentation Act 1967”. Ζνα τρίτο ηιτθμα 

είναι εάν θ αποφυγι ι ακφρωςθ (avoidance) του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου ςτον ΜΙΑ 1906 

είναι το ίδιο μζτρο με τθν υπαναχϊρθςθ του νόμου “Misrepresentation Act 1967”. Αν γίνει 

δεκτό ότι θ υπαναχϊρθςθ είναι μία άλλθ ονομαςία για τθν αποφυγι του ςυμβολαίου, θ 

διάταξθ 2(2) του νόμου “Misrepresentation Act 1967” παρζχει τθ διακριτικι ευχζρεια να μθ 

γίνει δεκτι θ αναγνϊριςθ τθσ αποφυγισ του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου ςτθν περίπτωςθ τθσ 

μθ δόλιασ εςφαλμζνθσ διλωςθσ. Ωςτόςο, επειδι γίνεται διάκριςθ τθσ παραπλανθτικισ 

διλωςθσ και τθσ παράλειψθσ διλωςθσ κρίκθκε ότι θ ανωτζρω διάταξθ δεν ζχει εφαρμογι  

ςτθ καλάςςια αςφάλιςθ, προκειμζνου να αποφευχκεί οποιαδιποτε αντίφαςθ. 

 

Θ απϊλεια του δικαιϊματοσ αποφυγισ ι ακφρωςθσ του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου από 

μζρουσ του αςφαλιςτι επζρχεται με τθν παραίτθςθ από το δικαίωμα αυτό είτε με τθν 

κατάφαςθ ι αποδοχι τθσ ςφμβαςθσ είτε με estoppel.  

 

Θ κατάφαςθ ι αποδοχι τθσ ςφμβαςθσ ζχει τρεισ προχποκζςεισ: Ρρϊτον, ο αςφαλιςτισ 

πρζπει να γνωρίηει τθν εςφαλμζνθ διλωςθ ι τθν παράλειψθ διλωςθσ. Δεφτερον, πρζπει να 

γνωρίηει το δικαίωμά του περί αποφυγισ τθσ ςφμβαςθσ και τρίτον, πρζπει να καταςτιςει 

γνωςτό ςτον λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ ότι εξαςκεί το δικαίωμά του και επιλζγει να εγκαταλείψει 

το δικαίωμά του να αποφφγει τθ ςφμβαςθ και αντικζτωσ επιβεβαιϊνει ι αποδζχεται τθ 

ςφμβαςθ. Ζχει, δε, τθ δυνατότθτα να καταςτιςει γνωςτι τθν επιλογι του είτε ρθτά είτε με τθ 

ςυμπεριφορά του, θ οποία ζχει ςυνοχι μόνο με μία τζτοια επιλογι. Εξετάηεται, δε, αν ζνα 

λογικό άτομο ςτθ κζςθ του αςφαλιςμζνου κα κεωροφςε ότι ο αςφαλιςτισ ζκανε μία 

ςυνειδθτι επιλογι αποδεχόμενοσ το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο, ανεξάρτθτα από τθν 
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αντίλθψθ του πραγματικοφ αςφαλιςμζνου και τθν υποκειμενικι πρόκεςθ του αςφαλιςτι. 

Από τθ ςτιγμι που κοινοποιείται, θ επιλογι του αςφαλιςτι είναι οριςτικι και αμετάκλθτθ και 

δεν υπόκειται ςε βελτίωςθ, κεϊρθςθ ι αλλαγι. Αν ανακαλυφκεί, εν τω μεταξφ, μία 

διαφορετικι εςφαλμζνθ διλωςθ ι παραπλανθτικι διλωςθ, τότε ο αςφαλιςτισ κα ζχει ζνα 

νζο δικαίωμα επιλογισ και μόνο ςτθν περίπτωςθ που κα δθμιουργοφςε ουςιαςτικι διαφορά 

ςτθν απόφαςθ του αςφαλιςτι να αποδεχκεί ι να αποφφγει τθν αςφαλιςτικι ςφμβαςθ. Πςον 

αφορά τθν απϊλεια του δικαιϊματοσ αποφυγισ του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου από τον 

αςφαλιςτι διαμζςου του δόγματοσ του  estoppel, πρζπει να ςθμειωκεί ότι ζχει ςθμαςία ςτθν 

περίπτωςθ που θ παραίτθςθ από το δικαίωμα αποφυγισ δε γίνεται με κατάφαςθ ι αποδοχι 

του ςυμβολαίου και ςυγκεκριμζνα ςτθν περίπτωςθ των υποςχετικϊν εγγυιςεων103.  Το 

δικαίωμα τθσ επιλογισ του αςφαλιςτι μπορεί να απολεςτεί αν δεν εξαςκιςει το δικαίωμά 

του να ακυρϊςει το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο εντόσ ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ, κακϊσ 

μπορεί να κεωρθκεί ωσ ςυναγόμενθ διλωςθ περί αποδοχισ του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου. 

Κάτι τζτοιο μπορεί να εγκακιδρφει estoppels, ειδικότερα, δε, ςτθν περίπτωςθ που ο 

αςφαλιςμζνοσ επιδεικνφει εμπιςτοςφνθ ςτον αςφαλιςτι, απζχοντασ από τθν αναηιτθςθ 

εναλλακτικοφ αςφαλιςτι. 

  

Το ουςιϊδεσ μίασ περίςταςθσ κρίνεται κατά τθ ςτιγμι τθσ αποδοχισ του κινδφνου. Το 

ερϊτθμα που τίκεται είναι αν ο αςφαλιςτισ ζχει το δικαίωμα να ακυρϊςει τθν αςφαλιςτικι 

ςφμβαςθ λόγω μθ αποκάλυψθσ μίασ περίςταςθσ, θ οποία δεν ανταποκρίνεται ςτθν αλικεια, 

υποκζτοντασ ότι θ αλικεια περιλαμβάνει ουςιϊδεισ περιςτάςεισ που χριηουν αποκάλυψθσ. 

Για παράδειγμα, αν υποκζςουμε, ότι ο πλοίαρχοσ κατά τθ ςτιγμι τθσ παρουςίαςθσ του 

κινδφνου περιμζνει να εκδικαςτεί υπόκεςι του, ςτθν οποία κατθγορείται για λακρεμπόριο 

και δεν αποκαλφπτεται θ περίςταςθ αυτι ςτον αςφαλιςτι, επειδι ο αςφαλιςμζνοσ πιςτεφει 

ότι ο πλοίαρχοσ είναι ακϊοσ, αν ο πλοίαρχοσ ακωωκεί μετά τθν ακφρωςθ του αςφαλιςτθρίου 

ςυμβολαίου από μζρουσ του αςφαλιςτι, αυτό δεν επθρεάηει τθ νομιμότθτα τθσ ακφρωςθσ 

του ςυμβολαίου. Τα επιχειριματα που διατυπϊκθκαν ςτθ νομολογία των αγγλικϊν 

δικαςτθρίων υπζρ του δικαιϊματοσ για ακφρωςθ του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου από τον 

αςφαλιςτι είναι τα ακόλουκα: Ρρϊτον, το Δικαςτιριο δεν μπορεί να απαγορεφςει ςτον 

αςφαλιςτι να ακυρϊςει τθν αςφαλιςτικι ςφμβαςθ, κακϊσ θ ακφρωςθ αποτελεί ζνα μζτρο 

κεραπείασ, που εκτελείται μόνο με τθν ενζργεια του αςφαλιςτι, χωρίσ τθν παρζμβαςθ του 

δικαςτθρίου. Δεφτερον, ο αςφαλιςμζνοσ δεν ζχει το δικαίωμα να αμφιςβθτιςει το αλθκζσ 

των μθ αποκαλυφκειςϊν περιςτάςεων, οι οποίεσ αποτελοφν τθ βάςθ για τθν ακφρωςθ του 
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αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου, προκειμζνου να δείξει ότι είναι αβάςιμεσ με αποτζλεςμα να 

αφαιρεκεί από τον αςφαλιςτι το δικαίωμα ακφρωςθσ του ςυμβολαίου. Αν κάτι τζτοιο ιταν 

δυνατόν, τότε ο αςφαλιςμζνοσ κα είχε κίνθτρο να μθν προβεί ςε πλιρθ αποκάλυψθ των 

ουςιωδϊν περιςτάςεων οι οποίεσ είναι αμφίβολεσ. Επιπλζον, κα αναγκάηονταν οι 

αςφαλιςτζσ να αναλάβουν το κόςτοσ μίασ ζρευνασ για τζτοιου είδουσ περιςτάςεισ. Τρίτον, κα 

ιταν αντίκετο με το δόγμα τθσ υπζρτατθσ καλισ πίςτθσ να απζχει ο αςφαλιςτισ από τθν 

ακφρωςθ του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου λόγω μθ αποκάλυψθσ προφανϊσ ουςιωδϊν 

περιςτάςεων. Ωςτόςο, αν ζχει γίνει ιδθ αποδεκτι θ ανακρίβεια ι αναλικεια των 

περιςτάςεων αυτϊν κα ιταν αντίκετο με το δόγμα τθσ υπζρτατθσ καλισ πίςτθσ ο αςφαλιςτισ 

να ακυρϊςει το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο με βάςθ τθ μθ αποκάλυψθ των ςυγκεκριμζνων 

περιςτάςεων. 

 

Πςον αφορά το μζτρο τθσ αποηθμίωςθσ, είχε διατυπωκεί ςτθ νομολογία θ άποψθ ότι θ 

παραβίαςθ του κακικοντοσ τθσ υπζρτατθσ καλισ πίςτθσ δεν γεννά αξίωςθ αποηθμίωςθσ.104 

Αν γινόταν αποδεκτό, δε, το δικαίωμα αποηθμίωςθσ, τότε αυτό κα ερχόταν ςε αντίκεςθ με το 

γράμμα του ΜΙΑ 1906, όπου το μόνο μζτρο κεραπείασ που προβλζπεται για τθν παραβίαςθ 

του δόγματοσ τθσ υπζρτατθσ καλισ πίςτθσ είναι θ ακφρωςθ του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου. 

 

2.3.2 ΚΑΣΑ ΣΟΝ ΙΑ 2015 
 

 

Στο άρκρο 8 του ΙΑ 2015 προβλζπεται ότι εφόςον ςτοιχειοκετείται παραβίαςθ, θ οποία αν 

δεν είχε γίνει ο αςφαλιςτισ δεν κα προχωροφςε ςτθ ςφναψθ του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου 

(qualifying breach) και πλθροφται ςυγχρόνωσ το inducement test105 τότε ο αςφαλιςτισ ζχει 

δικαίωμα να ηθτιςει τθν ακφρωςθ του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου και εφόςον αποδείξει ότι 

θ παράβαςθ οφείλεται ςε δόλια ι αμελι ςυμπεριφορά του αςφαλιςμζνου τότε ο αςφαλιςτισ 

ζχει δικαίωμα να παρακρατιςει τα καταβλθκζντα αςφάλιςτρα. Σε περίπτωςθ απουςίασ 

δόλου και αμζλειασ τα αςφάλιςτρα πρζπει να επιςτραφοφν ςτον αςφαλιςμζνο. Αν ο 

αςφαλιςτισ αποδείξει ότι κα είχε ςυνάψει το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο αν δεν υπιρξε θ 

παραβίαςθ, αλλά με διαφορετικοφσ όρουσ τότε κα εφαρμοςτοφν αναδρομικά αυτοί οι όροι. 

Ειδικότερα, αν ο αςφαλιςτισ κα είχε χρεϊςει υψθλότερο αςφάλιςτρο αν δεν υπιρχε θ 

παραβίαςθ, όταν κλθκεί να καταβάλει κάποιο ποςόν ωσ αποηθμίωςθ για τθν επζλευςθ του 
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αςφαλιςτικοφ κινδφνου δε κα καταβάλει το προβλεπόμενο από το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο, 

αλλά μειωμζνο αναλογικά των υπολειπόμενων αςφαλίςτρων106. Σε κάκε περίπτωςθ, ςε 

αντίκεςθ με τα καταναλωτικά αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια, ο αςφαλιςτισ ςτα μθ-καταναλωτικά 

ζχει το δικαίωμα να επιλζξει να ακυρϊςει το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο για οποιαδιποτε 

παράβαςθ, αντί των ανωτζρω ςφμφωνων με τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ μζτρων, ακόμθ και 

αν δεν οφείλεται ςε δόλο ι αμζλεια θ παράβαςθ. 

 

Κατά τα ανωτζρω, ειςάγεται ζνα δικαίωμα «περιοριςμζνθσ» διλωςθσ κινδφνου, το οποίο 

ςε ςυνδυαςμό με τθν κακιζρωςθ τθσ υποχρζωςθσ του αςφαλιςτι να κζτει τισ ςωςτζσ 

ερωτιςεισ ςτο προςυμβατικό ςτάδιο, δθλαδι να λαμβάνει προλθπτικά μζτρα όςον αφορά τθ 

διαδικαςία αποκάλυψθσ107, μετριάηει τα υπζρμετρα επαχκι κακικοντα του αςφαλιςμζνου 

και ειςάγει τθν προςυμβατικι ευκφνθ του αςφαλιςτι. Τα «ανταλλάγματα» για τον αςφαλιςτι 

είναι θ διατιρθςθ τθσ υποχρζωςθσ αποκάλυψθσ των ουςιωδϊν περιςτατικϊν από μζρουσ 

του αςφαλιςμζνου, όπωσ αυτό αναλφκθκε ανωτζρω και το κακικον του προσ διενζργεια 

ζρευνασ προτοφ προβεί ςτθ διλωςθ κινδφνου ενϊπιον του αςφαλιςτι. 

  

2.4 ΣΟ ΠΡΟΤΜΒΑΣΙΚΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΞΕΚΑΘΑΘΡΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΝ ΑΦΝ (Ν. 
2496/1997 όπωσ ιςχφει μετά τον Ν. 4364/2016) 

 

Στο ελλθνικό δίκαιο108 και ειδικότερα ςτθ διάταξθ του άρκρου 3 του ν. 2496/1997109 

προβλζπεται ότι ο λιπτθσ τθσ αςφάλιςθσ υποχρεοφται να δθλϊςει ςτον αςφαλιςτι κάκε 

ςτοιχείο ι περιςτατικό που γνωρίηει, το οποίο είναι αντικειμενικά ουςιϊδεσ για τθν εκτίμθςθ 

του κινδφνου. Αν θ προχπόκεςθ αυτι απουςιάηει θ ςυγκεκριμζνθ αςφαλιςτικι ςφμβαςθ 

πάςχει, εξ’ αντικειμζνου και παρζχει ςτον αςφαλιςτι τθν πρωτοβουλία για τθν εκκακάριςθ 

τθσ ςχζςθσ, αςκϊντασ εμπροκζςμωσ τα δικαιϊματα ι τισ ευχζρειεσ που του παρζχει ο 

νόμοσ.110 Δεν υπάρχει ρθτι πρόβλεψθ για τθν υποχρζωςθ παράλειψθσ ανακριβϊν δθλϊςεων 

και θ αναφορά ςτον ουςιαςτικό χαρακτιρα των περιςτάςεων προσ αποκάλυψθ είναι μόνο 

ζμμεςθ. Θεςπίηεται, δε, το μαχθτό τεκμιριο ότι τα περιςτατικά που επθρεάηουν τθν κρίςθ 
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του αςφαλιςτι είναι εκείνα που αποτελοφν απάντθςθ ςτισ γραπτζσ ερωτιςεισ του 

αςφαλιςτι. Θ ανωτζρω υποχρζωςθ του λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ αποτελεί ζνα αςφαλιςτικό 

βάροσ111, με τθ μορφι γενικοφ αςφαλιςτικοφ όρου, το οποίο ερμθνεφεται ςφμφωνα με τθν 

αρχι τθσ καλισ πίςτθσ, και των ςυναλλακτικϊν θκϊν και πζρα από τον ΑςφΝ απορρζει από 

τισ διατάξεισ 288 ΑΚ και 197-198 ΑΚ. Οι προβλεπόμενεσ ςυνζπειεσ τθσ παραβίαςισ του 

διζπονται από τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ, κακϊσ διαφοροποιοφνται ανάλογα με τον 

βακμό υπαιτιότθτασ του λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ. Ειδικότερα, ςφμφωνα με τθ διάταξθ του 

άρκρου 3 παρ. 3 του ΑςφΝ, ςε περίπτωςθ ζλλειψθσ υπαιτιότθτασ του αςφαλιςτι ι του λιπτθ 

τθσ αςφάλιςθσ, όπωσ επίςθσ και ςε περίπτωςθ αμζλειασ 112  για τθν παραβίαςθ του 

κακικοντοσ αντικειμενικισ και ορκισ διλωςθσ του κινδφνου «… ο αςφαλιςτισ δικαιοφται να 

καταγγείλει τθ ςφμβαςθ ι να ηθτιςει τθν τροποποίθςι τθσ, μζςα ςε προκεςμία ενόσ (1) 

μθνόσ αφότου ζλαβε γνϊςθ αυτϊν των ςτοιχείων ι των περιςτατικϊν». Κατά τα λοιπά, θ 

αςφαλιςτικι κάλυψθ ςυνεχίηεται υπό τουσ όρουσ τθσ αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ μζχρισ ότου 

επζλκει θ διά τθσ καταγγελίασ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ. Θ καταγγελία τθσ αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ 

επιφζρει αποτελζςματα για το μζλλον και θ λφςθ τθσ αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ κα επζλκει 

αυτοδικαίωσ εντόσ 15 θμερϊν από τότε που ο λιπτθσ τθσ αςφάλιςθσ παρζλαβε τθ διλωςθ 

καταγγελίασ ι μετά τθν πάροδο ενόσ (1) μθνόσ από τθ λιψθ τθσ πρόταςθσ τροποποίθςθσ, 

ςφμφωνα με το άρκρο 3 παρ. 7. Αν θ αςφαλιςτικι περίπτωςθ επζλκει πριν τροποποιθκεί θ 

αςφαλιςτικι ςφμβαςθ ι πριν θ καταγγελία αρχίςει να παράγει αποτελζςματα, το αςφάλιςμα 

μειϊνεται κατά το λόγο του αςφαλίςτρου που ζχει κακοριςκεί προσ το αςφάλιςτρο που κα 

είχε κακοριςκεί, αν δεν υπιρχε θ παράβαςθ, όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 5 του άρκρου 3  

του ΑςφΝ. Μετά τθν επζλευςθ του αςφαλιςτικοφ κινδφνου οφείλεται αςφάλιςμα. Εφόςον, 

όμωσ ο λιπτθσ δεν αποδεικνφει τθν ζλλειψθ υπαιτιότθτάσ του το αςφάλιςμα μειϊνεται ωσ 

ανωτζρω. Θ μείωςθ, δε, του αςφαλίςματοσ αποτελεί διαπλαςτικό δικαίωμα του αςφαλιςτι 

και προτείνεται με αυτοτελι και καταχρθςτικι ζνςταςθ κατά τθσ ςχετικισ αγωγισ του λιπτθ 

τθσ αςφάλιςθσ ι του αςφαλιςμζνου. Το εν λόγω δικαίωμα πρζπει να αςκθκεί εντόσ ενόσ 

μθνόσ από 113 τθ γνϊςθ τθσ μθ περιζλουςεσ ςε γνϊςθ του των ουςιωδϊν ςτοιχείων που 

ςυνιςτοφν παράβαςθ του κακικοντοσ περιγραφισ του κινδφνου. Τζλοσ, ςε περίπτωςθ δόλου 
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του λιπτθ αςφάλιςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 3 παρ. 7 του ΑςφΝ, «ο αςφαλιςτισ ζχει 

δικαίωμα να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ μζςα ςε προκεςμία ενόσ (1) μθνόσ από τότε που ζλαβε 

γνϊςθ τθσ παραβίαςθσ. Αν θ αςφαλιςτικι περίπτωςθ επζλκει εντόσ τθσ παραπάνω 

προκεςμίασ, ο αςφαλιςτισ απαλλάςςεται τθσ υποχρζωςισ του προσ καταβολι του 

αςφαλίςματοσ. Ο λιπτθσ τθσ αςφάλιςθσ υποχρεοφται ςε αποκατάςταςθ κάκε ηθμίασ του 

αςφαλιςτι». 

 

2.5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΤΜΒΑΣΙΚΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΞΕΚΑΘΑΡΗ 
ΠΑΡΟΤΙΑΗ  ΣΗ ΘΑΛΑΙΑ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  

 

 

Το ηιτθμα τθσ προςυμβατικισ αναγγελίασ κρίκθκε με τθν υπ’ αρ. 1657/2006114 Απόφαςθ 

του Αρείου Ράγου . Σφμφωνα με τθν απόφαςθ115 αυτι, κατόπιν λιψθσ υπ’ όψιν του άρκρου 

18 του ΜΙΑ 1906, απαιτοφνται δφο προχποκζςεισ για να αποςτεί ο αςφαλιςτισ από το 

ςυμβόλαιο και να το ακυρϊςει: 1) πρζπει ο αςφαλιςτισ να αποδείξει ότι το περιςτατικό που 

απεκρφβθ είναι ουςίωδεσ με βάςθ το κριτιριο του μζςου ςυνετοφ αςφαλιςτι και 2) πρζπει 

να αποδείξει ότι το ςυγκεκριμζνο περιςτατικό που απεκρφβθ παρακίνθςε τον ςυγκεκριμζνο 

αςφαλιςτι να αναλάβει τον κίνδυνο. Δεν απαιτείται, δε, εξειδίκευςθ των ςυγκεκριμζνων 

πράξεων και παραλείψεων που παρακίνθςαν τθν αςφαλιςτικι εταιρία. Με τθν απόφαςθ 

αυτι κρίκθκε θ περίπτωςθ κλοπισ ενόσ αςφαλιςκζντοσ ςκάφουσ από το φυλαςςόμενο 

πάρκιγκ. Θ αγωγι του λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ κρίκθκε νόμιμθ και εν ςυνεχεία βάςιμθ από το 

Εφετείο. Στο Εφετείο προβλικθκε θ ζνςταςθ από τθν αναιρεςίβλθτθ (αςφαλιςτικι) ότι ο 

αναιρεςίων απζφυγε να αναγγείλει ότι προ τθσ ςφναψθσ του ςυμβολαίου είχε υπογράψει 

ςυμφωνθτικό φφλαξθσ του ςκάφουσ, ςτο οποίο ο ιδιοκτιτθσ απαλλαςςόταν από τθν ευκφνθ 

του από φκορζσ ι απϊλεια του ςκάφουσ λόγω κλοπισ ι πυρκαγιάσ, θ οποία κρίκθκε νόμιμθ 

και βάςιμθ. Ωσ λόγοσ αναίρεςθσ προβλικθκε ότι το Εφετείο πζραν των δφο ανωτζρω 

προχποκζςεων δεν απαίτθςε α) τθν επακριβι εξειδίκευςθ των πράξεων ι παραλείψεων που 

παρακίνθςαν τθν αςφαλιςτικι εταιρία ςτθν ανάλθψθ του κινδφνου και β) αναλυτικι 

αναφορά των μζτρων που παρζλειψε να λάβει ο ιδιοκτιτθσ του παρκινγκ, ο οποίοσ και 

απορρίφκθκε, κακϊσ κρίκθκε ότι δεν παραβιάηονται οι προεκτεκείςεσ διατάξεισ ουςιαςτικοφ 

δικαίου. Κρίκθκε, δε, από το Εφετείο κατά τθν αναιρετικά ανζλεγκτθ κρίςθ του ότι 

παραβίαςτθκε το νόμιμο κακικον αναγγελίασ ουςιϊδουσ περιςτατικοφ δια του 
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αςφαλειομεςίτθ του λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ και εξ’ αυτισ παράλειψθσ παρεκκινικθ θ 

αςφαλιςτικι εταιρία να δεχκεί και να καλφψει αςφαλιςτικϊσ τον κίνδυνο τθσ κλοπισ. Θ 

υποχρζωςθ του ενάγοντοσ, ςφμφωνα με τθν απόφαςθ του Εφετείου, όπωσ επίςθσ και θ 

γζνεςθ του δικαιϊματοσ ακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ δεν αίρεται από τθν ακυρότθτα τθσ ριτρασ 

περί του ανεφκυνου του ιδιοκτιτθ παρκινγκ λόγω του καταχρθςτικοφ τθσ χαρακτιρα, ωσ 

αντίκετθσ ςτο άρκρο 2 παρ. 7 του Ν. 2251/1994. Ωςτόςο, ζχει υποςτθριχκεί θ άποψθ116 ότι θ 

ςυνδρομι τθσ προχπόκεςθσ τθσ παρακίνθςθσ του αςφαλιςτι, ςε αντίκεςθ με τθν κρίςθ τθσ 

εν λόγω απόφαςθσ, πρζπει να τεκμαίρεται μαχθτά, ςε περίπτωςθ που το περιςτατικό που 

απεκρφβθ ι ανακοινϊκθκε εςφαλμζνωσ είναι ουςιϊδεσ. Κατά ςυνζπεια, ο λιπτθσ τθσ 

αςφάλιςθσ κα φζρει το βάροσ να αποδείξει ότι το εν λόγω περιςτατικό δε κα επθρζαηε τθν 

ανάλθψθ του κινδφνου, προςκομίηοντασ ςτοιχεία που αποδεικνφουν ότι ο αςφαλιςτισ ςτθ 

ςυναλλακτικι του πρακτικι ανάλογα περιςτατικά δεν τα ζχει κεωριςει ωσ ουςιϊδθ. Σε 

περίπτωςθ, δε, που δεν τεκμαίρεται ο επθρεαςμόσ του αςφαλιςτι, όπωσ και ςτθν 

ςυγκεκριμζνθ απόφαςθ, ο τελευταίοσ καλείται να αποδείξει ότι ανταποκρίνεται ςτο πρότυπο 

του μζςου ςυνετοφ αςφαλιςτι και ςυνεπϊσ ζχει επθρεαςτεί θ απόφαςι του περί ανάλθψθσ 

του αςφαλιηόμενου κινδφνου από τθν αποςιϊπθςθ ι εςφαλμζνθ ανακοίνωςθ του ουςιϊδουσ 

περιςτατικοφ. Ωςτόςο, μία τζτοια απόδειξθ δε κα ιταν εφικτι ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ, 

κακϊσ θ απόφαςθ διζλαβε ότι ο αςφαλιςτισ δεν υποχρεοφται προσ τθν επακριβι εξειδίκευςθ 

των πράξεων ι παραλείψεων που τον  παρακίνθςαν ςτθν ανάλθψθ του κινδφνου. 

 

 Ραρόμοιο ηιτθμα κρίκθκε και ςτθν υπ’ αρ. 9/2009117 Απόφαςθ του Εφετείου Ρειραιά, 

όπωσ επίςθσ και θ 858/2014 Απόφαςθ του Εφετείου Ρειραιά. 

 

Στθν  υπ’ αρ. 530/2011118 Απόφαςθ του Εφετείου Ρειραιά, κρίκθκε ότι ο αςφαλιςμζνοσ 

παραβίαςε τόςο τθν αρχι μθ αποςιϊπθςθσ ουςιωδϊν περιςτατικϊν, όςο και τθν αρχι τθσ 

παράλειψθσ εςφαλμζνθσ διλωςθσ, κακϊσ διλωςε αναλθκϊσ ότι το ςκάφοσ καταςκευάςτθκε 

το 2004 και αποςιϊπθςε το ζτοσ τθσ πραγματικισ του καταςκευισ, ιτοι το 1981. Ο, δε, 

αςφαλιςτισ δε κα αναλάμβανε τον αςφαλιηόμενο κίνδυνο αν γνϊριηε τθν παλαιότθτα του 

ςκάφουσ. 
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Στθν υπ’ αρ. 285/2011 Απόφαςθ 119  του Εφετείου Ρειραιά, κρίκθκε ότι ορκϊσ 

απορρίφκθκε θ αγωγι αποηθμίωςθσ του αςφαλιςμζνου κατά τθσ αςφαλιςτικισ εταιρίασ, 

κακϊσ ο αςφαλιςμζνοσ προζβθ ςε αναλθκι διλωςθ όςον αφορά τθ χρονολογία καταςκευισ 

του ςκάφουσ και τθν αξία τθσ μθχανισ, παραβιάηοντασ το προςυμβατικό κακικον 

ανακοίνωςθσ κάκε ουςιϊδουσ περιςτατικοφ. Ομοίωσ ζκρινε και θ υπ’ αρ. 660/2013120 

Απόφαςθ του Εφετείου Θεςςαλονίκθσ. 

 

Στθν υπ’ αρ. 232/2011121 Απόφαςθ του Εφετείου Ρειραιά κρίκθκε βάςιμθ θ ζνςταςθ 

ακφρωςθσ τθσ εναγομζνθσ (αςφαλιςτικισ εταιρίασ) περί ακφρωςθσ τθσ αςφαλιςτικισ 

ςυμβάςεωσ, κακϊσ ο αςφαλιςμζνοσ απζκρυψε ουςιϊδθ ςτοιχεία για τθν ανάλθψθ του 

κινδφνου, ιτοι τθ μθ φπαρξθ πυροςβεςτικοφ ςυςτιματοσ ςτο πλοίο και τον παροπλιςμό του 

για μεγάλο χρονικό διάςτθμα ςε αφφλακτο χϊρο. 

 

Στθν υπ’ αρ. 143/2015 122  Απόφαςθ του Εφετείου Ρειραιά κρίκθκε ότι ο ενάγων 

παραβίαςε τθν αρχι τθσ υπζρτατθσ καλισ πίςτθσ δθλϊνοντασ ότι το ςκάφοσ ελλιμενίηεται ςε 

άλλο λιμάνι από το πραγματικό και ότι θ αξία του είναι 14 χιλ € και όχι 7 χιλ € . 

 

Εκ των άνω προκφπτει ότι θ ελλθνικι νομολογία όςον αφορά τθν εφαρμογι του ΜΙΑ δεν 

παρεκκλίνει τθσ νομολογίασ των αγγλικϊν δικαςτθρίων, ακολουκεί, δε, τθν αυςτθρι ερμθνεία 

τουσ και ςε περίπτωςθ παραβίαςθσ του προςυμβατικοφ κακικοντοσ αποκάλυψθσ απορρίπτει 

τισ αγωγζσ αποηθμίωςθσ των αςφαλιςμζνων. 

 

3 ΕΓΓΤΗΕΙ (WARRANTIES) 

 

 

3.1 ΟΙ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΜΙΑ 1906 
 

 

Κατ’ αρχάσ, οι εγγυιςεισ είναι κεςμόσ του αγγλικοφ δικαίου. Σφμφωνα με το άρκρο 33 

του ΜΙΑ 1906 θ εγγφθςθ ζχει τον χαρακτιρα τθσ υπόςχεςθσ. Συγκεκριμζνα, ο λιπτθσ τθσ 

αςφάλιςθσ δεςμεφεται ότι ζνα περιςτατικό κα λάβει ι δεν κα λάβει χϊρα κατά τθ διάρκεια 
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τθσ αςφάλιςθσ, ι ότι κάποιοσ όροσ κα εκπλθρωκεί, ι βεβαιϊνει ι αρνείται τθν φπαρξθ μίασ 

κατάςταςθσ πραγμάτων. 

  

Στθν παράγραφο 3 τθσ διάταξθσ αυτισ, θ εγγφθςθ ορίηεται ωσ όροσ τθσ ευκφνθσ του 

αςφαλιςτι, ο οποίοσ πρζπει να εκπλθρϊνεται επακριβϊσ είτε είναι ουςιϊδθσ, είτε όχι. 

Αποτυπϊνεται, δε, με αυτιν τθ διάταξθ, θ οποία, πλζον καταργικθκε το «δόγμα τθσ 

αυςτθρισ ςυμμόρφωςθσ» (doctrine of strict compliance) με το περιεχόμενο τθσ εγγφθςθσ. Στο 

άρκρο 34, προβλζπονταν αποκλειςτικϊσ δφο περιπτϊςεισ, ςτισ οποίεσ επιτρεπόταν θ 

ακζτθςθ εγγφθςθσ. Θ πρϊτθ περίπτωςθ είναι εκείνθ, ςτθν οποία θ ςυμμόρφωςθ με τθν 

εγγφθςθ δε ςυμβιβάηεται με τον ςκοπό για τον οποίο ζχει τεκεί λόγω μεταγενζςτερθσ 

μεταβολισ των ςυνκθκϊν και θ δεφτερθ, εκείνθ ςτθν οποία θ ςυμμόρφωςθ κακίςταται 

παράνομθ, λόγω μεταγενζςτερθσ μεταβολισ του νόμου.123 

  

Οι εγγυιςεισ διακρίνονται ςε ρθτζσ (express warranties) και ςιωπθρζσ (implied 

warranties). Oι πρϊτεσ πρζπει να αναφζρονται ςτο κείμενο του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου ι 

ςε ζγγραφο που ενςωματϊνονται ςε αυτό. Ραραδείγματα τθσ πρϊτθσ κατθγορίασ ςυνιςτοφν 

εκείνεσ που αφοροφν τθ δραςτθριοποίθςθ ςε ςυγκεκριμζνθ περιοχι (locality warranty), ςτθ 

διατιρθςθ τθσ κλάςθσ (class maintained warranty), ςτθν εκνικότθτα (nationality warranty). 

Σφμφωνα, δε, με όςα προζβλεπε θ διάταξθ του άρκρου 35 δεν απαιτείτο θ χριςθ του όρου 

εγγφθςθ, αρκοφςε και θ ςυναγωγι τθσ πρόκεςθσ εγγφθςθσ. Οι δεφτερεσ απαρικμοφνταν κατά 

περιοριςτικό τρόπο ςτισ διατάξεισ των άρκρων 36-41 του ΜΙΑ 1906 και ςυνιςτοφν εκ του 

νόμου προχποκζςεισ τθσ ευκφνθσ του αςφαλιςτι. Θ πιο ςθμαντικι εξ’ αυτϊν είναι θ εγγφθςθ 

αξιοπλοΐασ, με τθν οποία ο λιπτθσ τθσ αςφάλιςθσ εγγυάται ότι ζνα πλοίο είναι ικανό προσ 

αςφαλι πλου, προκειμζνου να χρθςιμοποιθκεί προσ εκπλιρωςθ του προοριςμοφ του και 

επομζνωσ ικανό να αντιμετωπίςει τουσ ςυνικεισ κινδφνουσ τθσ κάλαςςασ και του 

ςυγκεκριμζνου ταξιδίου, κακϊσ επίςθσ είναι εφοδιαςμζνο με τα οικεία πιςτοποιθτικά 

αςφαλείασ. Στθν αξιοπλοΐα ςυμπεριλαμβάνεται και θ επάνδρωςθ του πλοίου με το 

κατάλλθλο πλιρωμα. Το πότε, δε, ζνα πλοίο είναι αξιόπλοο είναι ηιτθμα πραγματικό και δεν 

κρίνεται με βάςθ τισ τυπικζσ προχποκζςεισ του νόμου.124 Θ εν λόγω εγγφθςθ υφίςταται μόνο 

ςε ςφμβαςθ αςφάλιςθσ κατά πλοφ και όχι ςτθ ςφμβαςθ αςφάλιςθσ κατά χρόνο (time policy).   

Ωςτόςο, ςτο άρκρο 39 παρ. 5 του ΜΙΑ 1906 ειςάγεται εξαίρεςθ για τθν περίπτωςθ, όπου το 
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πλοίο καταπλζει ςε μθ αξιόπλοθ κατάςταςθ εν γνϊςει και με τθ ςυναίνεςθ του λιπτθ τθσ 

αςφάλιςθσ, οπότε και ο αςφαλιςτισ δεν ευκφνεται για τθ ηθμία που αποδίδεται ςτθ μθ 

αξιοπλοΐα του πλοίου. Οι προχπόκεςθ τθσ γνϊςθσ τθσ αναξιοπλοΐασ και ο αιτιϊδθσ 

ςφνδεςμοσ μεταξφ αυτισ και τθσ απϊλειασ που απαιτοφνται για τθν απαλλαγι του 

αςφαλιςτι ςυνθγοροφν ςτθν άποψθ ότι ςτθν αςφάλιςθ κατά χρόνο δεν υφίςταται θ εν λόγω 

εγγφθςθ. Το άρκρο 39 αφορά και τθν αςφάλιςθ φορτίου όχι μόνο πλοίου ςτθν περίπτωςθ 

αςφάλιςθσ κατά πλοφ, υπό τθν ζννοια ότι κατά τθν ζναρξθ του ταξιδιοφ το πλοίο είναι 

αξιόπλοο ωσ τζτοιο, αλλά και κατάλλθλο για τθ μεταφορά του φορτίου.125 

  

Στο ςθμείο αυτό πρζπει να ςθμειωκεί ότι τόςο οι εγγυιςεισ, όςο και τα ουςιϊδθ για τθν 

εκτίμθςθ του κινδφνου ςτοιχεία που γνωςτοποιοφνται προσ εκπλιρωςθ του προςυμβατικοφ 

κακικοντοσ αναγγελίασ, κατά τον ΜΙΑ 1906, παρζχονται ςτο ςτάδιο των διαπραγματεφςεων. 

Θ διαφορά είναι ότι τα ςτοιχεία αυτά δεν αποτελοφν περιεχόμενο τθσ αςφαλιςτικισ 

ςυμβάςεωσ ςε αντίκεςθ με τισ εγγυιςεισ. Μία άλλθ διαφορά είναι ότι τα ςτοιχεία ι 

περιςτατικά, ςτα οποία αφορά θ εγγφθςθ δε χρειάηεται να είναι ουςιϊδθ για τον κίνδυνο και 

για τον λόγο αυτό, ςε περίπτωςθ που ο αςφαλιςτισ δεν είναι βζβαιοσ για τον ουςιϊδθ 

χαρακτιρα ενόσ ςτοιχείου μπορεί να τον ςυμπεριλάβει ωσ εγγφθςθ ςτο αςφαλιςτιριο 

ςυμβόλαιο. Διαφορζσ υπάρχουν όςον αφορά και τισ ςυνζπειεσ παράβαςθσ μίασ εγγφθςθσ 

αφενόσ και του προςυμβατικοφ κακικοντοσ αναγγελίασ αφετζρου. Στο άρκρο 33 παρ. 3 εδ. β’ 

προβλζπεται ότι ο αςφαλιςτισ απαλλάςςεται από τθν ευκφνθ του από τθ ςτιγμι που 

εκδθλϊνεται θ παράβαςθ, ενϊ τυχόν προγενζςτερθ ευκφνθ του διατθρείται.  Κατά ςυνζπεια, 

θ απαλλαγι ενεργεί για το μζλλον (ex nunc). Θ ευκφνθ, δε, του αςφαλιςτι αφορά τθν ευκφνθ 

του από τθ ςφμβαςθ και όχι τθ ςφμβαςθ ςτο ςφνολο τθσ, ςτο μζτρο που παράγει υποχρζωςθ 

του λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ για καταβολι του αςφαλίςτρου. Μποροφςε, δε, ο αςφαλιςτισ 

ςφμφωνα με το άρκρο 34 ΜΙΑ να παραιτθκεί από τθν επίκλθςθ τθσ παραβίαςθσ, με 

αποτζλεςμα να ευκφνεται κανονικά, που ςθμαίνει ότι λογικά θ ςφμβαςθ ςυνεχίηει να ιςχφει. 

Στθν περίπτωςθ τθσ παράβαςθσ του προςυμβατικοφ κακικοντοσ αναγγελίασ, θ απαλλαγι 

αφορά και ςτο παρελκόν, κακϊσ ο αςφαλιςτισ ζχει δικαίωμα να αναηθτιςει οποιαδιποτε 

αποηθμίωςθ κατζβαλε ςτο παρελκόν, αφοφ κεωρείται ότι δεν ανζλαβε ποτζ τον κίνδυνο126. 

 

3.2 ΟΙ ΑΛΛΑΓΕ ΣΟΤ ΙΑ 2015 
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Ρροκειμζνου να γίνουν αντιλθπτζσ οι αλλαγζσ του ΙΑ 2015, είναι χριςιμο να λθφκεί υπ’ 

όψιν ότι οι όροι ενόσ αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου μποροφν να διακρικοφν ςτισ κατωτζρω 

κατθγορίεσ127:  

1) Αναβλθτικζσ αιρζςεισ τθσ εγκυρότθτασ του ςυμβολαίου. 

 

2)  Αναβλθτικζσ128 αιρζςεισ129 τθσ ανάλθψθσ του κινδφνου130 όπωσ για παράδειγμα θ 

ανάλθψθ υποχρζωςθσ προσ διενζργεια ζρευνασ. Εναλλακτικά τθσ φράςθσ “condition 

precedent” χρθςιμοποιείται θ φράςθ “In the event that the condition is not complied 

with, the insurer is not to be on risk.” Στθ υπόκεςθ Zeus Traditional Maritime Ltd v. 

Bell, όπου ςυμπεριλιφκθκε ριτρα, θ οποία προζβλεπε τθν επικεϊρθςθ και εκτίμθςθ 

από ανεξάρτθτθ επικεωρθτι, κρίκθκε ότι επρόκειτο για αναβλθτικι αίρεςθ. Θ 

διαφορά των ρθτϊν εγγυιςεων  με τισ αναβλθτικζσ αιρζςεισ είναι ότι οι πρϊτεσ αν 

δεν ςυνδζονται με τθν περίοδο πριν τθν ανάλθψθ του κινδφνου, δεν αποτρζπουν τθν 

ζναρξθ ιςχφοσ τθσ αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ όπωσ ςυμβαίνει ςτθν περίπτωςθ των 

αναβλθτικϊν αιρζςεων. Επίςθσ, ςε περίπτωςθ μθ εκπλιρωςθσ αναβλθτικισ αίρεςθ 

για τθν ανάλθψθ κινδφνου ο αςφαλιςμζνοσ δικαιοφται να αναηθτιςει το τυχόν 

καταβλθκζν αςφάλιςτρο. Αυτό δε ςυμβαίνει ςτθν περίπτωςθ των ρθτϊν εγγυιςεων, 

όπου προχποτίκεται ότι θ εγγφθςθ ςυνδζεται με τθ χρονικι περίοδο πριν τθν 

ανάλθψθ κινδφνου, προκειμζνου να μπορζςει ο αςφαλιςμζνοσ αναηθτιςει το 

καταβλθκζν αςφάλιςτρο. 

 3)  Αναβλθτικζσ αιρζςεισ τθσ ευκφνθσ του αςφαλιςτι (για παράδειγμα μία παραβίαςθ  

μπορεί να ζχει ωσ αποτζλεςμα να μθν ικανοποιθκεί μία απαίτθςθ, αλλά δεν 

επθρεάηει τθν ιςχφ του ςυμβολαίου) . Αυτζσ ςχετίηονται με ηθτιματα που ανακφπτουν 

μετά τθν απϊλεια που καλφπτεται από το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο και κακορίηει τισ 

περιςτάςεισ, υπό τισ οποίεσ ανακφπτει θ ευκφνθ του αςφαλιςτι. Συνικωσ, όταν 

πρόκειται γι’ αυτοφ του είδουσ τουσ όρουσ χρθςιμοποιείται θ φράςθ “condition 

precedent to the liability of the insurer” ι αποτυπϊνονται οι ςυνζπειεσ τθσ 

παραβίαςθσ των όρων αυτϊν. Με αυτόν τον όρο ςυνομολογείται ότι αν δεν 
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ειδοποιθκεί εντόσ οριςμζνου χρόνου ο αςφαλιςτισ, κα απαλλαγεί αυτομάτωσ από 

τθν ευκφνθ για οποιαδιποτε αξίωςθ καλφπτεται από το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο. Σε 

κάποιεσ περιπτϊςεισ τζτοιων όρων οι αςφαλιςτζσ κα μποροφςαν να διατθριςουν το 

δικαίωμά τουσ να τερματίςουν τθ ςφμβαςθ εξαιτίασ τθσ παραβίαςθσ ενόσ τζτοιου 

όρου. Οι όροι του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου που επιτάςςουν τον αςφαλιςμζνο να 

ειδοποιιςει τον αςφαλιςτι για μία ενδεχόμενθ απϊλεια δεν κατατάςςεται ωσ 

αναβλθτικι αίρεςθ, αλλά ωσ διαλυτικι αίρεςθ  (subsequent condition). Το ηιτθμα 

αυτό κρίκθκε ςτθν υπόκεςθ Alfred Mc Alpin v. BAL Ltd., όπου κρίκθκε θ φφςθ του 

όρου που απαιτοφςε ο αςφαλιςμζνοσ να ειδοποιεί γραπτϊσ με αρκετζσ λεπτομζρειεσ 

για οποιοδιποτε ςυμβάν, το οποίο μπορεί να αφξανε τισ πικανότθτεσ δθμιουργίασ 

μίασ αξίωςθσ καλυπτομζνθσ από το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο. Οι ρθτζσ εγγυιςεισ 

(υπό τον ΜΙΑ 1906) διαφζρουν ωσ προσ το ότι ςε περίπτωςθ παραβίαςισ τουσ ο 

αςφαλιςτισ απαλλάςςεται από οποιαδιποτε περαιτζρω ευκφνθ από το χρονικό 

ςθμείο τθσ παραβίαςθσ αυτομάτωσ. Στθν περίπτωςθ των αναβλθτικϊν αιρζςεων, 

εκτόσ αντίκετθσ πρόβλεψθσ, θ εγκυρότθτα του ςυμβολαίου παραμζνει ανεπθρζαςτθ 

και κατ’ αυτόν τον τρόπο θ ευκφνθ του για πικανι μελλοντικι αξίωςθ του 

αςφαλιςμζνου είναι ςε ιςχφ. 

 

4) Διαλυτικζσ131 αιρζςεισ132 αντίςτοιχεσ με τισ υπ αρ. 2 και 3, των οποίων θ παραβίαςθ 

γεννά αξίωςθ προσ αποηθμίωςθ, αλλά δεν ανατρζπουν τθν ικανοποίθςθ μίασ 

απαίτθςθσ. Οι όροι αυτοί133 ςχετίηονται με τθ ςυμπεριφορά του αςφαλιςμζνου μετά 

τθ διαμόρφωςθ του αςφαλιςτθρίου. Αφοροφν, δε, ηθτιματα ςχετικά με τθν επίταςθ 

του κινδφνου, τθ διπλι αςφάλιςθ και τισ αξιϊςεισ του αςφαλιςμζνου. Ο όροσ/ ριτρα 

5.1 ΙΤCH 1995134 που προβλζπει ότι θ αλλαγι τθσ κλάςθσ του πλοίου επιφζρει τον 

αυτόματο τερματιςμό του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου αποτελεί παράδειγμα τζτοιου 

είδουσ όρων. Γενικότερα, οι ςυνζπειεσ παράβαςθσ τζτοιων όρων διευκρινίηονται 

ρθτϊσ ςτο αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο και τα πιο κονά μζτρα κεραπείασ είναι ο 

τερματιςμόσ του ςυμβολαίου κατόπιν επιλογισ του αςφαλιςτι ι ςε μερικζσ 

περιπτϊςεισ ο αυτόματοσ τερματιςμόσ του. Στθν υπόκεςθ Trans- Pacific Insurance Co 

Ltd v. Grand Union Insurance o Waller LJ ςυμπζρανε ότι ςτθν περίπτωςθ του 
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αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου θ παράλειψθ του αςφαλιςμζνου να ειδοποιιςει ςχετικά 

με τισ περιςτάςεισ που κακιςτοφν πικανότερθ τθν εκπλιρωςθ τθσ αξίωςθ του 

αςφαλιςμζνου, εάν ςυνιςτά παράβαςθ που επιφζρει ιδιαιτζρωσ δυςμενείσ ςυνζπειεσ 

για τον αςφαλιςτι, τότε ο τελευταίοσ ζχει το δικαίωμα να απορρίψει τθν αξίωςθ. 

Αντικζτωσ, εάν θ παράβαςθ από τον αςφαλιςμζνο τθσ υποχρζωςθσ προσ ειδοποίθςθ 

δεν ζχει ςοβαρζσ ςυνζπειεσ για τον αςφαλιςτι, παρζχει ςτον τελευταίο το δικαίωμα 

αποηθμίωςθσ. Οι ςυνζπειεσ τθσ παράβαςθσ ενόσ τζτοιου όρου είναι δυνατόν να 

διευκρινίηονται ρθτϊσ ςτο αςφαλιςτιριο, αλλά ςε περίπτωςθ που δε διευκρινίηονται 

οι ςυνζπειεσ τθσ παραβίαςθσ εξαρτϊνται από τθν πραγματικι επίδραςθ τθσ 

παράβαςθσ ςτθ ςυμβατικι ςχζςθ. 

 

 5) Ενεςτϊςεσ εγγυιςεισ (present warranties), ιτοι εκείνεσ οι εγγυιςεισ που ςυνιςτοφν 

τθ διλωςθ ενόσ γεγονότοσ από τον αςφαλιςτι, το οποίο, αν είναι αναλθκζσ, 

αποτρζπει τθν ανάλθψθ του κινδφνου. 

 

 6) Διαρκείσ εγγυιςεισ (continuing warranties), οι οποίεσ ςυνίςτανται ςτθν υπόςχεςθ από 

μζρουσ του αςφαλιςμζνου ότι ζνα γεγονόσ κα ςυμβεί ι δε κα ςυμβεί κατά τθ 

διάρκεια του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου. 

 

 Πςον αφορά τισ ανωτζρω κατθγορίεσ ζχουν ςθμειωκεί ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτθν πζμτπθ 

και ζκτθ κατθγορία όρων. Ραρά τισ αλλαγζσ που επζφερε θ Insurance Act 2015, παραμζνει 

προςκολλθμζνθ ςτα αποτελζςματα που βαςίηονται ςτθν τυπικότθτα τθσ ταξινόμθςθσ των 

όρων του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου πάρα ςτο αποτζλεςμα που επιφζρει μία παράβαςθ 

ςτουσ αςφαλιςτζσ, κάτι το οποίο δε ςυμβαίνει ςτθ νομοκεςία τθσ Αυςτραλίασ και τθσ Νζασ 

Ηθλανδίασ, οι οποίεσ εςτιάηουν ςτθν ουςία. Οι λόγοι που οδιγθςαν ςτθν αλλαγι του ΜΙΑ 

1906 ςυνοψίηονται ςτα κατωτζρω τζςςερα προβλιματα: α) θ άρνθςθ αξιϊςεων από τον 

αςφαλιςτι για αςιμαντα λάκθ που δεν είχαν καμία ςχζςθ με τον κίνδυνο, β) κεραπεία για 

τθν παράβαςθ τθσ εγγφθςθσ δεν επιτρεπόταν γ) θ παράβαςθ μίασ εγγφθςθσ κα απιλλαςςε 

τον αςφαλιςτι από άςχετα είδθ απωλειϊν και δ) θ  πρακτικι τθσ βάςθσ του ςυμβολαίου  

(basis of the contract), με τθν οποία ζνασ όροσ του ςυμβολαίου εφκολα κα μποροφςε να 

μετατραπεί ςε εγγφθςθ.135 
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Πςον αφορά το πζμπτο είδοσ εγγυιςεων, αυτζσ κατά το 18ο αιϊνα ιταν το μζςον, με το 

οποίο προςδιοριηόταν ζνασ κίνδυνοσ. Αν θ περιγραφι του από μζρουσ του αςφαλιςμζνου δεν 

ανταποκρινόταν ςτθν πραγματικότθτα, τότε δεν γινόταν θ ανάλθψθ του κινδφνου. Κατά 

ςυνζπεια, για τθν επζλευςθ του αποτελζςματοσ δε χρειαηόταν θ ανάλυςθ του ουςιϊδουσ τθσ 

εςφαλμζνθσ διλωςθσ αναφορικά με τον κίνδυνο. O αςφαλιςμζνοσ εγγυάτο κατά κάποιον 

τρόπο το αλθκζσ τθσ διλωςισ του αναφορικά με τον κίνδυνο, αποκλείοντασ τθν εφαρμογι 

των απαγορεφςεων του νόμου για τισ παραπλανθτικζσ δθλϊςεισ και επιτρζποντασ με πολφ 

απλό τρόπο ςτον αςφαλιςτι να αποχωριςει από τθν αςφαλιςτικι ςφμβαςθ. Τον 19ο αιϊνα 

τζκθκε ςε εφαρμογι θ ζννοια των όρων που ςυνιςτοφν τθ «βάςθ του ςυμβολαίου»136 (basis 

of the contract) και οποιαδιποτε διλωςθ ενζπιπτε ςτουσ όρουσ αυτοφσ μετατρεπόταν 

αυτομάτωσ ςε εγγφθςθ. Στθ υπόκεςθ Dawson v. Bonnin137, θ Βουλι των Λόρδων εξιγθςε ότι 

όταν οι απαντιςεισ που δίνονται από τον αςφαλιςμζνο δθλϊνονται ωσ «βάςθ του 

ςυμβολαίου», αυτό ςθμαίνει ότι θ αλικεια αυτϊν αποτελεί όρο, θ ακριβισ εκπλιρωςθ του 

οποίου κακίςταται με ςυμφωνία ςθμαντικι ωσ προσ τθν εκτελεςτότθτα του ςυμβολαίου. Με 

τθ διάταξθ 9 (1),(2) του ΙΑ 2015, οι όροι που ςυνιςτοφν τθ βάςθ του ςυμβολαίου ςτεροφνται 

πλζον τθσ ςθμαςίασ τουσ. Ειδικότερα, με τθ διάταξθ αυτι προβλζπεται ότι οποιαδιποτε 

διλωςθ πραγματοποιείται από τον αςφαλιςμζνο ςτα πλαίςια τθσ πρόταςθσ για ςφναψθ 

αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου ι παραλλαγισ αυτοφ δεν είναι δυνατόν να μετατραπεί ςε 

εγγφθςθ με οποιοδιποτε μζςον ι πρόβλεψθ του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου. Από τθν εν 

λόγω διάταξθ προκφπτει ςτθν ουςία ότι καμία προςυμβατικι διλωςθ δεν μπορεί να 

κεωρθκεί ωσ εγγφθςθ. Αυτι, δε, είναι θ μόνθ διάταξθ, θ οποία δεν δφναται να τροποποιθκεί 

με ςυμφωνία όςον αφορά τα επαγγελματικά αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια ςφμφωνα με τθ 

διάταξθ του άρκρου 16 του ΙΑ 2015. Αυτό δεν ςθμαίνει ότι o αςφαλιςτισ δεν μπορεί να 

απαιτιςει από τον αςφαλιςμζνο να εγγυθκεί μία ςυγκεκριμζνθ διλωςθ, αλλά αυτό πρζπει να 

προβλζπεται με όρο του ςυμβολαίου και μετά υπόκειται ςτα κεραπευτικά μζτρα των άρκρων 

10 και 11 του ΙΑ 2015. 

 

To ζκτο είδοσ εγγυιςεων αναπτφχκθκε τον 18ο αιϊνα, επειδι οι αςφαλιςτζσ ικελαν να 

αποκλείςουν τθν ευκφνθ τουσ για ζνα ςυγκεκριμζνο γεγονόσ, εξαιτίασ του οποίου, δεδομζνθσ 

τθσ απουςίασ αξιόπιςτων και ζγκαιρων μεταφορϊν, κα ιταν αδφνατον να αποδειχκεί πϊσ 

προκλικθκε θ απϊλεια. Με τθ χριςθ των εγγυιςεων, δε χρειαηόταν πλζον να αποδειχκεί ότι 

θ απϊλεια προκλικθκε από ζνα εξαιροφμενο γεγονόσ. Τον 20ο αιϊνα, επικράτθςε θ άποψθ 
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ότι ςθμαςία ζχει θ αποτελεςματικότερθ αιτία που επζφερε το αποτζλεςμα, ακόμθ και αν δεν 

είναι θ τελευταία και θ εγγφθςθ ιταν ζνα χριςιμο μζςον για να διαβεβαιωκεί ότι δεν υπιρχε 

ευκφνθ ακόμθ και αν θ παράβαςθ δεν ιταν το τελευταίο γεγονόσ ςτθν αλυςίδα με τισ αιτίεσ. 

Οι ανωτζρω αρχζσ κωδικοποιικθκαν ςτα άρκρα 33 και 34 του ΜΙΑ 1906. Σφμφωνα με αυτζσ, 

ο αςφαλιςμζνοσ πρζπει να ςυμμορφϊνεται ακριβϊσ με το περιεχόμενό τθσ εγγφθςθσ. Σε 

περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, ο αςφαλιςτισ απαλλάςςεται αυτομάτωσ από τθν ευκφνθ του 

από τθν θμζρα παράβαςθσ τθσ εγγφθςθσ. Θ αρχι τθσ αυτόματθσ απαλλαγισ ςθμαίνει ότι δεν 

μπορεί να υπάρξει παραίτθςθ από το δικαίωμα ακφρωςθσ του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου, 

παρά μόνο παραίτθςθ διαμζςου estoppel. Μάλιςτα, ςφμφωνα με τισ ανωτζρω διατάξεισ, δεν 

χρειαηόταν αιτιϊδθσ ςφνδεςμοσ ανάμεςα ςτθν απϊλεια και τθν παράβαςθ. Επιπλζον, μία 

παράβαςθ δεν μπορεί να κεραπευτεί, με αποτζλεςμα θ αποτυχία ςυμμόρφωςθσ αποτρζπει 

οποιαδιποτε πικανότθτα για μελλοντικζσ αξιϊςεισ του αςφαλιςμζνου, ακόμθ και αν ζωσ τθν 

θμζρα τθσ απϊλειασ ζχει ςυμμορφωκεί πλιρωσ. Θ εφαρμογι αυτϊν των διατάξεων ςτθ 

ςφγχρονθ εποχι προκάλεςε τθν αντίδραςθ δικαςτϊν, νομικϊν και ακαδθμαϊκϊν επιτροπϊν, 

αν και οι δικαςτικζσ αποφάςεισ ιταν προςκολλθμζνεσ ςτο ςτενό γράμμα του νόμου. 

Σθμειωτζον, οι εγγυιςεισ ζφταςαν ςτο ςθμείο να εκτείνονται ςε ηθτιματα που δεν ιταν 

ςχετικά με τον κίνδυνο, όπωσ για παράδειγμα θ καταβολι των αςφαλίςτρων. Οι Nομικζσ 

Επιτροπζσ (Law Commissions) 138 δεν ιταν προετοιμαςμζνεσ να δεχτοφν τθν κατάργθςθ αυτοφ 

του είδουσ εγγυιςεων. Κατόπιν αρκετϊν διαβουλεφςεων, αποφαςίςτθκε ότι κα αφαιρεκεί το 

χειρότερο χαρακτθριςτικό των εγγυιςεων, δθλαδι θ «αρχι του αυτόματου τερματιςμοφ τθσ 

ςφμβαςθσ»139. Σε ςυνζχεια τθσ ανωτζρω απόφαςθσ, με τθν διάταξθ 10 (1) καταργείται 

οποιαδιποτε νομικι διάταξθ ςφμφωνα με τθν οποία θ παραβίαςθ μίασ εγγφθςθσ ςε ζνα 

αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο επιφζρει τθν απαλλαγι του αςφαλιςτι από τθν ευκφνθ του 

δυνάμει του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου και με τθ διάταξθ 10 (2) του ΙΑ 2015 ειςάγεται μία 

«αναςταλτικι αρχι» (suspensory principle). Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι εγγυιςεισ μετατρζπονται 
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από αναβλθτικζσ αιρζςεισ τθσ περεταίρω ευκφνθσ του αςφαλιςτι ςε «αναςταλτικοφσ 

όρουσ»140. Ειδικότερα, παραμζνει θ δυνατότθτα του αςφαλιςτι να αρνθκεί τθν ευκφνθ για 

απϊλεια που επιλκε μετά τθν παράβαςθ τθσ εγγφθςθσ, αλλά πριν αυτι θ παράβαςθ 

κεραπευτεί. Θ παράβαςθ κεωρείται ότι ζχει κεραπευτεί, όταν ο κίνδυνοσ είναι ουςιωδϊσ ο 

ίδιοσ, όπωσ αυτόσ είχε διαμορφωκεί αρχικά ςφμφωνα με τθ διάταξθ 10 (5). Ρρόκειται ςτθν 

ουςία για μία ειδικι εγγφθςθ χρόνου, ςφμφωνα με τθν οποία κεραπεφεται θ παράβαςθ, 

εφόςον ο ςκοπόσ που αποδζχτθκε ο αςφαλιςτισ ζχει εκπλθρωκεί ςτθν ουςία του και το 

προφίλ κινδφνου ζχει αποκαταςτακεί.141 

  

Στθν υπόκεςθ Aegon142, κατά τθ διάρκεια εργαςιϊν για τθ μετατροπι του εμπορικοφ 

πλοίου “Aegon” ςε επιβατθγό, το εν λόγω πλοίο είχε αςφαλιςτεί υπό τθν εγγφθςθ τθσ 

απόκτθςθσ του LSA πιςτοποιθτικοφ, με το οποίο κα παρεχόταν θ ζγκριςθ για τθν τοποκεςία, 

τουσ όρουσ προςόρμιςθσ και πυρόςβεςθσ και υπό τθν εγγφθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ με όλουσ 

τουσ προτεινόμενουσ όρουσ. Στθν υπόκεςθ αυτι, ο αςφαλιςμζνοσ ιςχυρίςτθκε ότι οι 

«επικίνδυνεσ εργαςίεσ» (hot work) δεν ξεκίνθςαν πριν τθν 12θ Φεβρουαρίου 1996, ενϊ οι 

αςφαλιςτζσ ιςχυρίςτθκαν ότι ξεκίνθςαν όχι αργότερα από τθν 1θ Φεβρουαρίου 1996. Το εν 

λόγω πιςτοποιθτικό ιταν ςε ιςχφ από τισ 8 Φεβρουαρίου 1996, ι τουλάχιςτον ο επικεωρθτισ 

επιβεβαίωςε ότι αν άρχιηαν οι επικίνδυνεσ εργαςίεσ από αυτό το χρονικό ςθμείο και ζπειτα 

δεν κα υπιρχε παραβίαςθ τθσ εγγφθςθσ. Θ πυρκαγιά ζλαβε χϊρα ςτισ 19 Φεβρουαρίου 1996. 

Στθ ςυγκεκριμζνθ υπόκεςθ θ επικεϊρθςθ των εγκαταςτάςεων ψεκαςμοφ από αρμόδιο 

μθχανικό εντόσ ςυγκεκριμζνθσ χρονικισ περιόδου κακιςτά τθν παραβίαςθ κεραπεφςιμθ, 

ςφμφωνα με τθ διάταξθ 10143. 

  

Στθν υπόκεςθ De Hahn v. Hartley 144  ζγιναν εμφανείσ οι αυςτθρζσ ςυνζπειεσ τθσ 

παραβίαςθσ μίασ εγγφθςθσ. Στθν περίπτωςθ, αυτι το πλιρωμα του πλοίου είχε λιγότερα 

άτομα από τον προβλεπόμενο από το αςφαλιςτιριο αρικμό μελϊν του πλθρϊματοσ όταν 

ξεκίνθςε τον απόπλου από το Λίβερπουλ. Στθ ςυνζχεια, προςόρμιςε ςτο Anglesey, όπου και 

επιβιβάςτθκαν τα υπόλοιπα μζλθ του πλθρϊματοσ, ϊςτε ο ςυνολικόσ αρικμόσ του δεν 

υπολειπόταν πλζον του αρικμοφ μελϊν που προβλεπόταν από το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο. 
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Ωςτόςο, κατόπιν, ςτισ ακτζσ τθσ Αφρικισ το πλοίο αιχμαλωτίςτθκε και χάκθκε. Θ αςφαλιςτικι 

εταιρία αρνικθκε να καταβάλει το αςφάλιςμα, ςτάςθ με τθν οποία ςυμφϊνθςε και το 

Δικαςτιριο. Κρίκθκε, δε, ότι ιταν άςχετο το γεγονόσ ότι θ παράβαςθ είχε κεραπευτεί ζξι (6) 

ϊρεσ μετά τον απόπλου και πριν το πλοίο απομακρυνκεί από τα αςφαλι νερά τθσ Μ. 

Βρετανίασ.145 

  

Συνοψίηοντασ, αν θ παράβαςθ κεραπευτεί, ο κίνδυνοσ κεωρείται και πάλι ανειλθμμζνοσ. 

Είναι, δε, ςθμαντικό να ςθμειωκεί ότι θ διάταξθ 10 του ΙΑ 2015 δεν επιβάλει να εξεταςκεί ο 

αιτιϊδθσ ςφνδεςμοσ μεταξφ τθσ παράβαςθσ και τθσ απϊλειασ. Ρροβλζπει ότι ο αςφαλιςτισ 

δεν μπορεί να βαςιςτεί ςτθν παράβαςθ μίασ εγγφθςθσ, εφόςον αυτι θ παράβαςθ ζχει 

κεραπευτεί εκ των υςτζρων. Ραρά ταφτα, αφινει αρρφκμιςτθ τθν περίπτωςθ, όπου θ 

απϊλεια επζλκει κατά τθν διάρκεια τθσ παραβίαςθσ. Αυτι θ περίπτωςθ ρυκμίηεται ςτθ  

διάταξθ 11. Εν τζλει πρζπει να ςθμειωκεί ότι θ διάταξθ 10 του ΙΑ 2015 εφαρμόηεται ςτισ 

ςιωπθρζσ εγγυιςεισ των άρκρων 39 (1) και 41 του ΜΙΑ 1906,  ςτθν εγγφθςθ τθσ αξιοπλοΐασ 

ενόσ ςκάφουσ και ςτθν εγγφθςθ τθσ νομιμότθτασ αντίςτοιχα. Οι εγγυιςεισ αυτζσ ζχουν μικρι 

ςθμαςία ςτθ ςφγχρονθ εποχι, αλλά, όπου παραμζνουν ενεργζσ, θ δυνατότθτα του 

αςφαλιςτι να επικαλεςτεί τθν παραβίαςθ εγγφθςθσ περιορίςτθκε με τον ΙΑ 2015. 

  

Σθμειωτζον, θ νομικι μεταρρφκμιςθ αναφορικά με το ζκτο είδοσ όρων δεν αςχολείται με 

τισ αναβλθτικζσ αιρζςεισ ςχετικά με τισ αξιϊςεισ των αςφαλιςμζνων, κακϊσ επίςθσ και με τισ 

υποχρεϊςεισ εκ του αςφαλιςτθρίου που δεν ςχετίηονται με τον κίνδυνο. Αυτό είναι κρίμα, 

κακϊσ οι εν λόγω αιρζςεισ μποροφν να αποκροφςουν μία ιδιαιτζρωσ καλι αξίωςθ, με 

επίκλθςθ παράβαςθσ αςιμαντθσ από τθ φφςθ τθσ και χωρίσ ςθμαςία για τον αςφαλιςτι. Οι 

Νομικζσ Επιτροπζσ (Law Commissions) δεν εξζταςαν το ενδεχόμενο τροποποίθςθσ του νόμου 

ςχετικά με τουσ ανωτζρω όρουσ. Ωςτόςο, ςτθ νομοκεςία τθσ Νζασ Ηθλανδίασ και τθσ 

Αυςτραλίασ προβλζπεται ότι χρειάηεται να αποδειχκεί από τουσ αςφαλιςτζσ θ ηθμία που 

υπζςτθςαν, και τζτοιου είδουσ ηθμία μπορεί να αποδειχκεί όπου, για παράδειγμα, θ 

κακυςτζρθςθ του αςφαλιςμζνου ι θ μθ ςυνεργαςία του ζχει καταςτιςει αδφνατθ τθν 

εκτίμθςθ τθσ εγκυρότθτασ των εγειρομζνων αξιϊςεων ι τθν αιτία τθσ απϊλειασ ι ςτθν 

περίπτωςθ, όπου ζχει καταςτεί αδφνατον να αςκιςουν οι αςφαλιςτζσ τα δικαιϊματα 

υποκατάςταςθσ. Στο αγγλικό δίκαιο δεν μεταρρυκμίςτθκε το κακεςτϊσ αναφορικά με του 
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ανωτζρω όρουσ με αποτζλεςμα οι παραβάςεισ των όρων αυτϊν να αποτελοφν αιτία 

ζκπτωςθσ ποςϊν (που υπολογίηονται αυκαίρετα) από τθν οφειλόμενθ από μζρουσ των 

αςφαλιςτϊν αποηθμίωςθ146. 

  

Θ διάταξθ του άρκρου 10 δεν καλφπτει τθν περίπτωςθ, όπου θ απϊλεια επιλκε κατά τθ 

χρονικι ςτιγμι τθσ παραβίαςθσ τθσ εγγφθςθσ, όπωσ επίςθσ, δεν ζχει εφαρμογι και ςτουσ 

όρουσ που ςχετίηονται με τον κίνδυνο, αλλά δε ςυνιςτοφν εγγυιςεισ. Οι Νομικζσ Επιτροπζσ 

τον Ιοφλιο του 2014 πρότειναν ωσ μζτρο τθν εξζταςθ φπαρξθσ αιτιϊδουσ ςυνδζςμου μεταξφ 

απϊλειασ και παράβαςθσ, είτε επρόκειτο για απλό όρο είτε για εγγφθςθ. Θ αςφαλιςτικι 

αγορά ιταν αρνθτικι και γι’ αυτό δεν περιελιφκθκε τζτοια πρόβλεψθ ςτο νομοςχζδιο. Ραρά 

ταφτα, οι Νομικζσ Επιτροπζσ επζμεναν και εν τζλει, αφοφ τζκθκε ςε ψθφοφορία τον 

Δεκζμβριο του 2014, υιοκετικθκε ο ανωτζρω όροσ τροποποιθμζνοσ ςτθ μορφι που ζχει θ 

διάταξθ 11 του ΙΑ 2015. Στθν ουςία ορίηονται οι εξισ τρεισ προχποκζςεισ, προκειμζνου να 

κεωρθκεί ότι δεν υπάρχει αιτιϊδθσ ςφνδεςμοσ μεταξφ του παραβιαςκζντοσ όρου και τθσ 

απϊλειασ: 1) Ο όροσ δεν ορίηει τον κίνδυνο ωσ ςφνολο 2) Θ ςυμμόρφωςθ με τον όρο αυτό κα 

ζτεινε να μειϊςει τον κίνδυνο ενόσ ι περιςςοτζρων εκ των ακολοφκων: α) ενόσ 

ςυγκεκριμζνου είδουσ β) ςε μία ςυγκεκριμζνθ τοποκεςία και γ) ςε μία ςυγκεκριμζνθ χρονικι 

ςτιγμι και 3) Θ μθ- ςυμμόρφωςθ δε κα μποροφςε να είχε αυξιςει τον κίνδυνο που επιλκε 

πραγματικά και κάτω από τισ ςυνκικεσ υπό τισ οποίεσ επιλκε147.  Ππωσ προβλζπεται ςτθν 

παράγραφο (4), εφαρμόηεται για κάκε όρο ςχετικό με τον κίνδυνο, όμωσ όςον αφορά τισ 

εγγυιςεισ, εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που δεν ζχει εφαρμογι θ διάταξθ (10). Θ διάταξθ 

(11) είναι αρκετά αμφιλεγόμενθ και κατά τθν εφαρμογι ςυναντϊνται δφο δυςκολίεσ, οι 

οποίεσ κακιςτοφν αναγκαία τθν εξζταςθ κάκε υπόκεςθσ ξεχωριςτά. Ρρζπει, δε, να εξεταςτεί 

αφενόσ ποιουσ όρουσ καλφπτει θ διάταξθ και αφετζρου, αν χρειάηεται να υπάρχει αιτιϊδθσ 

ςφνδεςμοσ μεταξφ του όρου και τθσ απϊλειασ. 

  

 Πςον αφορά τουσ όρουσ που καλφπτει θ διάταξθ, ςτθν παράγραφο (1), αναφζρεται ότι θ 

διάταξθ ζχει εφαρμογι ςτουσ όρουσ που είναι ςχεδιαςμζνοι για να μειϊςουν τον κίνδυνο τθσ 

απϊλειασ, ωςτόςο, ςτθ ςυνζχεια γίνεται διάκριςθ ανάμεςα ςτουσ όρουσ που ςχετίηονται με 

ζναν επιμζρουσ κίνδυνο και ςτουσ όρουσ που κακορίηουν τον κίνδυνο ωσ ςφνολο, οι οποίοι 

είναι εκτόσ του πεδίου εφαρμογισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ διάταξθσ. Οι όροι που κακορίηουν τον 

κίνδυνο ωσ ςφνολο είναι όροι που «αγγίηουν τθν καρδιά του προφίλ κινδφνου» «με ζνα μία 
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γενικι περιοριςτικι επίδραςθ» αναφορικά με τθν ευκφνθ του αςφαλιςτι148. Τζτοιοι όροι 

είναι εκείνοι που αφοροφν ςθμαντικά, γενικά χαρακτθριςτικά των πλοίων (π.χ. ταυτότθτα, 

θλικία, ςθμαία), ςθμαντικά, γενικά χαρακτθριςτικά τθσ ναυτικισ περιπζτειασ (π.χ. εμπορικοί 

περιοριςμοί, περιοριςμοί ςχετικοί με το φορτίο, το LSA πιςτοποιθτικό ςτθν υπόκεςθ Aegon) 

και γενικότερα περιγράφουν τον κίνδυνο. Αντικζτωσ, όροι που καλφπτονται από τθ διάταξθ 

του άρκρου 11 είναι εκείνοι που τείνουν να μειϊςουν τον κίνδυνο. Με τον όρο «μειϊνω» 

ερμθνεφεται ςτθν ουςία αντικειμενικά θ επίδραςι τθσ ςυμμόρφωςθσ προσ αυτοφσ. Δεν 

εννοείται ότι ςχεδιάςτθκαν ι αποςκοποφν να μειϊςουν τον κίνδυνο. Ραραδείγματα όρων 

που ρυκμίηει θ διάταξθ του άρκρου 11 είναι ο όροσ των «επικίνδυνων εργαςιϊν» που 

αναφζρκθκε ανωτζρω ςτθν υπόκεςθ Aegon, θ εγγφθςθ του κατάλλθλου πλθρϊματοσ κακ’ 

όλθ τθ διάρκεια ςτθν υπόκεςθ Resolute και θ εγγφθςθ του νυχτερινοφ επικεωρθτι, θ οποία 

τείνει να μειϊςει τον κίνδυνο πυρκαγιάσ και κλοπισ ςτθν υπόκεςθ Vesta v. Butcher; Bamcell 

II149. Βάςει τθσ ανωτζρω διάταξθσ τα ερωτιματα150 που κα απαςχολιςουν τα Δικαςτιρια 

είναι: πρϊτον, κα δοκεί προτεραιότθτα ςτθν ουςία ςε ςχζςθ με τουσ τφπουσ; Δεφτερον, πότε 

μπορεί να ειπωκεί ότι ζνασ οριςμόσ κινδφνου ςτθν πραγματικότθτα είναι εξαίρεςθ; Για 

παράδειγμα, ζνα αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο κτιρίου αποκλείει τθν ευκφνθ του αςφαλιςτι ςε 

περίπτωςθ ςφάλματοσ, ελαττϊματοσ ι παράλειψθσ κατά τθ ςχεδίαςθ. Ζνασ τοίχοσ καταρρζει 

κατά τθ διάρκεια άςχθμων καιρικϊν ςυνκθκϊν και διαπιςτϊνεται ότι είναι ελαττωματικόσ. Σε 

αυτιν τθν περίπτωςθ, το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο καλφπτει τουσ τοίχουσ, εξαιρϊντασ τον 

κίνδυνο κατάρρευςθσ εξαιτίασ ελαττϊματοσ, ι καλφπτει μόνο τουσ τοίχουσ χωρίσ ελάττωμα; 

Σφμφωνα με τθν πρϊτθ εκδοχι, προςδιορίηεται ο κίνδυνοσ προσ αςφάλιςθ, ενϊ ςφμφωνα με 

τθ δεφτερθ εκδοχι αποκλείεται θ ευκφνθ του αςφαλιςτι αν διαπιςτωκεί ελάττωμα ςτουσ 

τοίχουσ. Αν, μάλιςτα, ςτο αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο περιλθφκεί αυτόσ ο όροσ υπό τθν 

επικεφαλίδα «Κακοριςμόσ κινδφνου», κα μποροφςε να κεωρθκεί ωσ όροσ που προςδιορίηει 

τον κίνδυνο ωσ ςφνολο, ϊςτε να μθν ρυκμίηεται από τθ διάταξθ 11 του ΙΑ 2015. Στθν 

πραγματικότθτα, όμωσ, κάτι τζτοιο κα ςυνιςτοφςε ζναν μθχανιςμό που αποςκοπεί ςτθν 

«παράκαμψθ» του άρκρου 11, δεδομζνου ότι ςτθν πραγματικότθτα ςυνιςτά ζναν όρο που 

ςχετίηεται με επιμζρουσ κίνδυνο. 
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Το δεφτερο ηιτθμα είναι εκείνο του αιτιϊδουσ ςυνδζςμου μεταξφ του όρου που 

παραβιάςκθκε και τθσ απϊλειασ. Στθν ουςία πρόκειται για τθν εξζταςθ φπαρξθσ151 αιτιϊδουσ 

ςυνδζςμου152, ακόμθ και αν οι Νομικζσ Επιτροπζσ (Law Commissions) προςπακοφςαν να 

δείξουν ότι θ αιτιότθτα δεν είχε καμία ςχζςθ, επειδι το τεςτ ιταν κακαρά αντικειμενικό, 

παρακζτοντασ μία ςειρά παραδειγμάτων. Ζνα χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι το εξισ: Ασ 

υποκζςουμε ότι το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο προχποκζτει ότι το αςφαλιηόμενο εργοςτάςιο 

κα εγκαταςτιςει ειδικι κλειδαριά πζντε επιπζδων ςε όλεσ τισ πόρτεσ. Ο αςφαλιςμζνοσ δε 

ςυμμορφϊνεται επειδι θ πόρτα (Α) ζχει μόνο τρία επίπεδα. Εάν οι κλζφτεσ ειςβάλουν από 

αυτιν τθν πόρτα, τότε μπορεί να ειπωκεί ότι θ κλειδαριά «ζκανε τθ διαφορά» και κατά 

ςυνζπεια δεν αποκακίςταται θ ηθμία. Αν, όμωσ, ειςβάλουν από ζνα παράκυρο ι μία πόρτα 

που πλθροφςε τισ προχποκζςεισ του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου δε κα επζφερε καμία 

διαφορά ςτο αποτζλεςμα και οι αςφαλιςτζσ κα είχαν υποχρζωςθ να καταβάλουν 

αποηθμίωςθ. Στθν πραγματικότθτα, θ διάταξθ αυτι αναηθτά εάν ο αντικειμενικόσ κίνδυνοσ 

τθσ απϊλειασ, ο οποίοσ ςτθν πραγματικότθτα επιλκε και υπό τισ ςυνκικεσ κάτω από τισ 

οποίεσ επιλκε αυξικθκε εξαιτίασ τθσ μθ- ςυμμόρφωςθσ. Για παράδειγμα, ασ υποκζςουμε ότι 

ζνα όχθμα ζχει ελαττωματικό φωσ, ενϊ ςτο αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο είναι εγγυθμζνθ θ 

καταλλθλότθτά του προσ κυκλοφορία και εμπλζκεται ςε ςφγκρουςθ κατά τθ διάρκεια τθσ 

θμζρασ. Ο αςφαλιςτισ οφείλει να καταβάλει αποηθμίωςθ, επειδι θ ςυγκεκριμζνθ ζλλειψθ 

δεν κα μποροφςε να επθρεάςει τθν επζλευςθ του αποτελζςματοσ και τον τρόπο με τον οποίο, 

αυτό ζλαβε χϊρα. Σφμφωνα με τθν εν λόγω διάταξθ, το δικαςτιριο πρζπει να λάβει υπ’ όψιν 

του τθν πραγματικι απϊλεια, ιτοι τθ ςφγκρουςθ που πραγματικά ζλαβε χϊρα και όχι να 

εςτιάςει ςτθ γενικι φφςθ τθσ απϊλειασ  (τον κίνδυνο ςφγκρουςθσ γενικά). Κατ’ αυτόν τον 

τρόπο εξετάηεται ο αιτιϊδθσ ςφνδεςμοσ μεταξφ τθσ απϊλειασ και τθσ μθ- ςυμμόρφωςθσ. 

 

Συνοπτικά, ζωσ ςιμερα θ παραβίαςθ εγγφθςθσ απαλλάςςει τον αςφαλιςτι από κάκε 

ευκφνθ που ζχει αναλάβει βάςει του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου, ακόμθ και αν είναι 

αςιμαντθ και δεν ζχει ςχζςθ με τθν απϊλεια του αςφαλιςμζνου. Ρλζον, θ παράβαςθ τθσ 

εγγφθςθσ ζχει αναςταλτικό αποτζλεςμα ωσ προσ τθν ευκφνθ του αςφαλιςτι και για όςο 

καιρό διαρκεί θ παραβίαςθ. Επανζρχεται, δε, θ ευκφνθ του αςφαλιςτι αν κεραπευτεί θ 
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παραβίαςθ. Ρλζον, ο αςφαλιςτισ δεν μπορεί να επικαλεςτεί τθν παράβαςθ εγγφθςθσ ι 

άλλων όρων που δεν είναι ςχετικοί με τθν απϊλεια, προκείμενου να απαλλαγεί από τθν 

ευκφνθ του εκ του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου. Πταν επζρχεται κάποια απϊλεια και δεν ζχει 

τθρθκεί κάποιοσ όροσ του ςυμβολαίου, ο αςφαλιςτισ δεν ζχει τθ δυνατότθτα να περιορίςει 

τθν ευκφνθ του ι ακόμθ και να εξαιρεκεί ι απαλλαγεί τθσ ευκφνθσ του από το αςφαλιςτιριο 

ςυμβόλαιο αν ο αςφαλιςμζνοσ αποδείξει ότι θ μθ ςυμμόρφωςθ δεν είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

επίταςθ του κινδφνου τθσ απϊλειασ που πραγματικά ςυνζβθ. Θ χριςθ των όρων που 

ςυνιςτοφν τθ βάςθ του ςυμβολαίου (basis of contract) ωσ ζνα μζςον μετατροπισ των 

προςυμβατικϊν δθλϊςεων και πλθροφοριϊν ςε εγγυιςεισ, θ οποία είχε δεχτεί κριτικι, 

καταργικθκε πλζον.  

 

3.3 Η ΑΠΟΤΙΑ ΣΩΝ ΕΓΓΤΗΕΩΝ ΑΠΟ ΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
 

 

Ο κεςμόσ των εγγυιςεων ςτθν Ελλάδα είναι άγνωςτοσ. Χάριν, όμωσ τθσ αρχισ τθσ 

ελευκερίασ των ςυμβάςεων (361 ΑΚ) τα μζρθ ζχουν τθ δυνατότθτα να περιλάβουν ςτθ 

ςφμβαςθ αςφάλιςθσ όρουσ με τθ μορφι των εγγυιςεων. Θ, δε, αναλογικι εφαρμογι ςτισ 

εγγυιςεισ των ςυνεπειϊν που ιςχφουν για τθν παράβαςθ του κακικοντοσ προςυμβατικισ 

αναγγελίασ προςκροφει ςτο γεγονόσ ότι με τθν εγγφθςθ ο λιπτθσ τθσ αςφάλιςθσ εκφράηει τθ 

βοφλθςθ να ευκφνεται αντικειμενικϊσ για τυχόν παράβαςι τθσ, πράγμα που δε ςυμβαίνει 

όταν γνωςτοποιεί ουςιϊδθ ςτοιχεία κατ’ εκπλιρωςθ του κακικοντοσ προςυμβατικισ 

αναγγελίασ, οπότε και επζρχονται διαφορετικζσ ςυνζπειεσ. Θ παράβαςθ τθσ εγγφθςθσ πρζπει 

να ερμθνεφεται υπό το φωσ τθσ καλισ πίςτθσ και των ςυναλλακτικϊν θκϊν (200 ΑΚ). 

Επομζνωσ,  κρίνεται ότι αςφαλιςτισ μπορεί να απαλλάςςεται τθσ ευκφνθσ του αυτομάτωσ και 

για το μζλλον, εφόςον οι εγγυιςεισ αφοροφν ουςιϊδθ για τον κίνδυνο ςτοιχεία, διαφορετικά 

θ επίκλθςι τθσ από τον αςφαλιςτι είναι καταχρθςτικι (281 ΑΚ). Κατά τα ωσ άνω, θ ευκφνθ 

του λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ είναι πταιςματικι και όχι εγγυθτικι153. Δεδομζνθσ, δε, τθσ ανωτζρω 

ερμθνείασ, δεν ιςχφει ςτο ελλθνικό δίκαιο θ ςιωπθρι εγγφθςθ αξιοπλοΐασ και κατά ςυνζπεια 

τα ουςιϊδθ περιςτατικά που αφοροφν τθν αναξιοπλοΐα του πλοίου πρζπει να 

γνωςτοποιοφνται. 
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3.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΜΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΕΓΓΤΗΕΙ ΣΟΤ ΜΙΑ 1906 
 

 

 Με τθν απόφαςθ 841/2014 154  του Εφετείου Ρειραιϊσ κρίκθκε ότι οι όροι 

(εγγυιςεισ) που ςυνομολογοφνται κατά τθν κατάρτιςθ αςφαλιςτικισ ςυμβάςεωσ, διεπόμενθσ 

από το Αγγλικό δίκαιο και πρζπει να ερμθνεφονται αυςτθρά και με προςανατολιςμό το 

πνεφμα του εν λόγω δικαίου πλθν όμωσ ακραίο όριο τθσ ερμθνευτικισ διαδικαςίασ δεν 

μπορεί να είναι άλλο από τθ λογικι του μζςου ςυνετοφ ανκρϊπου. Κρίκθκε, δε, ότι όροσ ςτθν 

ςφμβαςθ αςφαλίςεωσ ότι το πλοίο πρζπει να επιβαίνει τουλάχιςτον ζνα άτομο εκτόσ αν 

υπάρξει διαφορετικι ςυμφωνία με τθ λιμενικι αρχι, αναφζρεται ςτθν περίπτωςθ που αυτό 

πλζει γιατί τότε επιλαμβάνεται θ λιμενικι αρχι και όχι όταν αυτό είναι ακίνθτο διαφορετικά 

δεν κα μποροφςε να ναυλωκεί μόνο από δφο άτομα. 

 

 Στθν απόφαςθ 1141/2004 155  του Εφετείου Ρειραιά κρίκθκε ότι θ αξιοπλοΐα 

ςυμπεριλαμβάνεται και θ επάνδρωςθ του πλοίου με το κατάλλθλο πλιρωμα. Το πότε, δε, ζνα 

πλοίο είναι αξιόπλοο είναι ηιτθμα πραγματικό και δεν κρίνεται με βάςθ τισ τυπικζσ 

προχποκζςεισ του νόμου. 

 

 Στισ ανωτζρω αποφάςεισ το Δικαςτιριο, ενϊ εφαρμόηει πιςτά το αγγλικό δίκαιο 

αναφορικά με τισ εγγυιςεισ, προβαίνει ςε ερμθνεία του περιεχομζνου των εγγυιςεων, ςτθν 

πρϊτθ περίπτωςθ με βάςθ το λογικι του μζςου ςυνετοφ ανκρϊπου και ςτθ δεφτερθ με βάςθ 

τισ πραγματικζσ ςυνκικεσ. 

 

4 ΑΠΑΣΗΛΕ ΑΞΙΩΕΙ (FRAUDULENT CLAIMS) 

 

 

4.1 ΣΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΩ ΚΑΣΑ ΣΟΝ ΜΙΑ 1906 
 

 

Θ απάτθ ζχει οριςτεί ςτο νόμο Fraud Act 2006 ωσ θ προςπάκεια απόκτθςθσ 

πλεονεκτιματοσ, ςυνικωσ χρθματικοφ, ι θ τοποκζτθςθ κάποιου ςε δυςχερι κζςθ με 
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παράςταςθ ψευδϊν γεγονότων156. Σφμφωνα με τον οριςμό που απζδωςε ο Lord Herschell, 

ςτθν υπόκεςθ Derry v. Peek, θ απάτθ ςτοιχειοκετείται όταν ο αςφαλιςμζνοσ ζχει προβεί ςτθν 

εςφαλμζνθ διλωςθ α) γνωρίηοντασ ότι είναι εςφαλμζνθ (άμεςοσ δόλοσ) ι β) χωρίσ να 

πιςτεφει ςτθν αλικειά τθσ (ενδεχόμενοσ δόλοσ) ι γ) από αμζλεια, χωρίσ να επιδείξει προςοχι 

ςτο αν θ διλωςι του είναι αλθκισ ι ψευδισ. Ρροκειμζνου να εφαρμοςτοφν ο διατάξεισ για 

τισ απατθλζσ αξιϊςεισ, ςτισ περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ θ αξίωςθ είναι για μία απϊλεια, θ οποία 

είναι εν γνϊςει του αςφαλιςμζνου ανφπαρκτθ ι υπερβάλλουςα, το μζροσ τθσ αξίωςθσ, το 

οποίο είναι ανφπαρκτο ι υπερβάλλον κα πρζπει να μθν είναι επουςιϊδεσ ι αςιμαντο. Το 

κοινό δίκαιο (common law) αναγνωρίηει πζντε τφπουσ απάτθσ ςτα πλαίςια τθσ αςφάλιςθσ: 1) 

τθν δόλια πρόκλθςθ απϊλειασ από τον αςφαλιςμζνο 2) τθν δόλια ι αμελι αξίωςθ προσ 

αποηθμίωςθ, όπου δεν υπάρχει πραγματικά απϊλεια ι το ποςόν τθσ αξίωςθσ είναι 

υπερβάλλον 3) τθν αξίωςθ εκείνθ, τθν οποία ο αςφαλιςμζνοσ κεωρεί αλθκι όταν τθν 

προβάλει, αλλά ο αςφαλιςμζνοσ μεταγενζςτερα ςυνειδθτοποιεί ότι είναι υπερβολικι και 

παρ’ όλα αυτά, ςυνεχίηει να τθ ςτθρίηει 4) τθν πραγματικι απϊλεια, τθν αξίωςθ που 

προκφπτει από τθν οποία ο αςφαλιςτισ προςπακεί να βελτιϊςει με παράςταςθ ψευδϊν 

γεγονότων ι τθ χριςθ δολίων μζςων και μεκόδων και 5) τθν δόλια απόκρουςθ μίασ γνωςτισ 

άμυνασ. Το κακικον μθ προβολισ απατθλϊν (δολίων) αξιϊςεων είναι είτε ςιωπθρόσ όροσ του 

αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου, είτε πικανότατα, ειδικόσ κανόνασ δικαίου, τα, δε, αποτελζςματά 

του επζρχονται μόνο ςτο μζλλον.157 Τα πρόβλθμα των δολίων δθλϊςεων είναι ιδιαιτζρωσ  

ςθμαντικό βάςει αναφοράσ τθσ Ζνωςθσ Βρετανϊν Αςφαλιςτϊν (Association of British 

Insurers), ςτθν οποία αναφζρεται ότι το ζτοσ 2013 ξεςκεπάςτθκαν πάνω από 118.500 δόλιεσ 

αξιϊςεισ το 2013, το κόςτοσ των οποίων ανερχόταν ςτα 13 δισ λίρεσ Αγγλίασ, αν αρκετζσ 

περιπτϊςεισ δεν αποκαλφφκθκαν. 

 

 Στθν περίπτωςθ, δε, των δολίων δθλϊςεων ςτο προϊςχφον νομικό κακεςτϊσ υπιρχε 

ςφγκρουςθ μεταξφ του κοινοφ δικαίου που προζβλεπε ότι εκείνοσ που προβάλει δολίωσ τθν 

απαίτθςι του τθ χάνει και ςτο άρκρο 17 του ΜΙΑ 1906, όπου προβλεπόταν ότι ςε περίπτωςθ 

μθ τιρθςθ τθσ αρχισ τθσ υπζρτατθσ καλισ πίςτθσ από μζρουσ του αςφαλιςμζνου, ο 

αςφαλιςτισ μπορεί να αποχωριςει από τθ ςφμβαςθ, θ δε αποχϊρθςθ ζχει αναδρομικά 

αποτελζςματα όπωσ ςτθν περίπτωςθ τθσ παράβαςθσ του προςυμβατικοφ κακικοντοσ 

αναγγελίασ με αποτζλεςμα ο αςφαλιςτισ να μπορεί να αναηθτιςει τα ποςά που κατζβαλε για 

προθγοφμενεσ αλθκείσ και ζγκυρεσ απαιτιςεισ του αςφαλιςμζνου. Τα Δικαςτιρια, ωςτόςο, 
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ιταν επιφυλακτικά όςον αφορά τθν εφαρμογι του άρκρου 17 του ΜΙΑ 1906, ϊςτε να 

επιβάλουν το μζτρο τθσ ακφρωςθσ του ςυμβολαίου με τα αποτελζςματα που θ εφαρμογι του 

ςυνεπάγεται. 158 Στθν περίπτωςθ, όπου ιταν μόνο ζνα ςτοιχείο τθσ αξίωςθσ δολίωσ 

προβεβλθμζνο τότε ό αςφαλιςμζνοσ ζχανε ολόκλθρθ τθν αξίωςι του ςφμφωνα με το κοινό 

δίκαιο. Ο λόγοσ, όπωσ αυτόσ διατυπϊκθκε ςτθν υπόκεςθ Britton v Royal Insurance Co159 ιταν 

ότι κα ιταν επικίνδυνο να επιτρζψουν ςτα ςυμβαλλόμενα μζρθ που χρθςιμοποιοφν δόλο να 

ανακτοφν τθν πραγματικι αξία τον αγακϊν που «αγόραςαν» και ςτθν παροφςα περίπτωςθ το 

αςφάλιςμα που ανταποκρίνεται ςτθν πραγματικι απϊλεια. Το ςυγκεκριμζνο μζτρο 

κεραπείασ κρίκθκε από τθ Νομικι Επιτροπι κατάλλθλο και κεωρικθκε ότι παράλλθλα 

ςτζλνει ζνα ξεκάκαρο μινυμα ςε εκείνον που προβάλει τθ δόλια απαίτθςθ. Θ, δε, εφαρμογι 

του άρκρου 17 του ΜΙΑ 1906 κρίκθκε ακατάλλθλθ, διότι μία ζγκυρθ απαίτθςθ, θ οποία 

πλθρϊκθκε ςτα πλαίςια μίασ ζγκυρθσ ςφμβαςθσ είναι λάκοσ να ανατραπεί ςτθ βάςθ 

μελλοντικϊν γεγονότων. Στθν υπόκεςθ The Star Sea 160 το 2001 περιορίςτθκε το κακικον τθσ 

υπζρτατθσ καλισ πίςτθσ με δφο τρόπουσ. Ρρϊτον, κρίκθκε ότι το κακικον αυτό ζπαυςε να 

ιςχφει από τθ ςτιγμι που ξεκίνθςαν οι νομικζσ διαδικαςίεσ, και ειδικότερα από τθ ςτιγμι 

κατάκεςθσ του δικογράφου, οπότε και τα κακικοντα των ςυμβαλλομζνων μερϊν διζπονταν 

πλζον από τουσ κανόνεσ τθσ δικαςτικισ διαδικαςίασ, όπου τίκενται εκτόσ οι υποχρεϊςεισ 

αποκάλυψθσ ςτοιχείων και οι κυρϊςεισ τισ μθ- ςυμμόρφωςθσ. Δεφτερον, θ Βουλι των 

Λόρδων (House of Lords), προζβθ ςε διάκριςθ μεταξφ του προςυμβατικοφ και 

μεταςυμβατικοφ κακικοντοσ τθσ υπζρτατθσ καλισ πίςτθσ. Ειδικότερα, ενϊ το προςυμβατικό 

κακικον αποκάλυψθσ πλθροφοριϊν ιταν αυςτθρό, μετά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ γινόταν 

ευζλικτο. Ο Lord Hobhouse άςκθςε κριτικι ςτο μζτρο τθσ αποχϊρθςθσ (avoidance) από το 

αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο και προζβαλε τθν άποψθ ότι θ εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ υπζρτατθσ 

καλισ πίςτθσ μετά τθ ςφναψθ του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου γίνεται δυςανάλογθ. Στθν 

υπόκεςθ Aegon161  κρίκθκε από τον Lord Justice Mance ότι οι κανόνεσ του κοινοφ δικαίου που 

διζπουν τισ δόλιεσ αξιϊςεισ τίκενται εκτόσ του πεδίου εφαρμογισ του άρκρου 17 του ΜΙΑ 

1906. Ωςτόςο, οι ακαδθμαϊκοί κεϊρθςαν ότι οι διατάξεισ του κοινοφ δικαίου ςυνυπάρχουν 

με το άρκρο 17 του ΜΙΑ 1906 και ο αςφαλιςτισ μπορεί να επιλζξει τι κα ακολουκιςει. Ο M.A.  

Clarke κεωρεί ότι υπάρχει ζνα και μοναδικό δόγμα: Θ δόλια απαίτθςθ χάνεται ολοκλθρωτικά 
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 (1866) 4 F&F 905 at 909 
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 Manifest Shipping Co Ltd v Uni-Polaris Insurance Co Ltd (The Star Sea) [2001] UKHL 1, [2003] 1 AC 469. 
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 Agapitos v Agnew (No 1) (The Aegeon) [2002] EWCA Civ 247, [2003] QB 556. 
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και ο αςφαλιςτισ μπορεί να διακόψει τθ ςφμβαςθ. Ωςτόςο, προγενζςτερεσ ζγκυρεσ 

απαιτιςεισ παραμζνουν ςε ιςχφ και ο αςφαλιςτισ δεν μπορεί να ανακτιςει τα ποςά που 

κατζβαλε γι’ αυτζσ τισ απαιτιςεισ. Πςον αφορά τθν επίδραςθ του δόλου ςε μεταγενζςτερεσ 

αξιϊςεισ χριςιμθ είναι θ εξζταςθσ τθσ περίπτωςθσ, όπου ο αςφαλιςμζνοσ ιδιοκτιτθσ ςπιτιοφ 

«καταςκευάηει» μια απαίτθςθ για αποηθμίωςθ λόγω πλθμμφρασ και κατά τθ διάρκεια τθσ 

ζρευνασ ξεςπά πυρκαγιά. Για τθν περίπτωςθ αυτι, ζχει διατυπωκεί μία άποψθ, ςφμφωνα με 

τθν οποία οποιαδιποτε αξίωςθ προβάλλεται μεταξφ τθσ θμερομθνίασ προβολισ τθσ δόλιασ 

απαίτθςθσ και τθσ θμερομθνίασ λιξθσ τθσ ςφμβαςθσ πρζπει να ικανοποιθκεί. Σφμφωνα με 

άλλθν άποψθ, οποιαδιποτε αξίωςθ εμφανίηεται μετά τον δόλο, αλλά πριν αυτόσ 

ανακαλυφκεί είναι άκυρθ. Θ νομολογία ακολοφκθςε κυρίωσ τθν πρϊτθ άποψθ. Ειδικότερα, 

ςτθν υπόκεςθ Fargnoli v GA Bonus Plc162, ο Lord Penrose διατφπωςε τθν άποψθ ότι θ 

υπαναχϊρθςθ δεν απαλλάςςει τα ςυμβαλλόμενα μζρθ από υποχρεϊςεισ που ζχουν ιδθ 

γεννθκεί κατά τθ ςτιγμι τθσ υπαναχϊρθςθσ. 

 

4.2 ΣΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΩ ΚΑΣΑ ΣΟΝ ΙΑ 2015 
 

 

Θ διάταξθ του άρκρου 12 του ΙΑ 2015 αςχολείται μόνο με ζνα μζροσ των δολίων 

αξιϊςεων και αυτό είναι τα μζτρα κεραπείασ αυτϊν. Ειδικότερα, αν ο αςφαλιςμζνοσ 

προβάλει μία απατθλι αξίωςθ, ο αςφαλιςτισ δεν ζχει καμία ευκφνθ να καταβάλει το ποςόν 

που αξιϊνει ο αςφαλιςμζνοσ και ο αςφαλιςτισ μπορεί να αναηθτιςει από τον αςφαλιςμζνο 

οποιοδιποτε ποςόν ζχει καταβλθκεί προσ ικανοποίθςθ αυτισ τθσ αξίωςθσ. Στθν ουςία θ 

παροφςα διάταξθ δεν τροποποιεί, αλλά διαςαφθνίηει τον νόμο.163 Επίςθσ, προβλζπεται ότι ο 

αςφαλιςτισ μπορεί να «τερματίςει» τθν αςφαλιςτικι ςφμβαςθ, επιφζροντασ αποτελζςματα 

από τθν χρονικι ςτιγμι τθσ δόλιασ ενζργειασ και μεταγενζςτερα, μία πρόταςθ θ οποία 

κεωρείται ότι υπιρχε και ςτο κοινό δίκαιο. Με αυτόν τον τρόπο ειςιχκθςαν ςτοχευμζνεσ 

διατάξεισ που κακιςτοφν ςαφι και ξεκάκαρα τα μζτρα κεραπείασ που διακζτει ο αςφαλιςτισ 

ςε περίπτωςθ προβολισ δόλιασ αξίωςθσ από μζρουσ του αςφαλιςμζνου. 164  Δεν 

επθρεάηονται, δε, τα κεκτθμζνα δικαιϊματα αναφορικά με άλλεσ αξιϊςεισ και όπωσ 

                                                             
162
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προκφπτει από τθ διατφπωςθ των διατάξεων 12 (2), (3) ο αςφαλιςτισ που αποτυγχάνει να 

ειδοποιιςει κατάλλθλα για τον τερματιςμό τθσ ςφμβαςθσ, κεωρείται ότι παραιτείται από το 

δικαίωμά του αυτό και ζχει υποχρζωςθ να καταβάλει τα ποςά που αντιςτοιχοφν ςε 

μελλοντικζσ αξιϊςεισ που κα προκφψουν. 

  

Θ διάταξθ αυτι αφινει εκτόσ ρφκμιςθσ το ηωτικισ ςθμαςίασ πρόβλθμα τθσ απάτθσ με τθ 

μορφι των δολίων μζςων και μεκόδων (fraudulent means and devices).  Αυτό το είδοσ δόλου 

απογυμνϊνει τον αςφαλιςμζνο από τθν ζγκυρθ αξίωςι του με αιτιολογία που ανάγεται ςε 

ςυμπεριφορά του μετά τθν απϊλεια και θ οποία δε ςυνδζεται με τθν ευκφνθ του αςφαλιςτι, 

αλλά ςτθν πραγματικότθτα «προςτατεφει» τον αςφαλιςτι από τθν καταβολι κάποιου ποςοφ 

ωσ αποηθμίωςθ ςτον αςφαλιςμζνο, ενϊ κατά τ’ άλλα, ο αςφαλιςμζνοσ ζχει δικαίωμα να 

αναηθτιςει τθν καταβολι του ποςοφ αυτοφ. Αυτό ,δε, ζγινε κατ’ επικυμία τθσ Ζνωςθσ 

Βρετανϊν Αςφαλιςτϊν (Association of British Insurers), κακϊσ δεν ιταν προσ το ςυμφζρον 

των αςφαλιςτϊν να ςυμπεριλθφκεί ςτθ διάταξθ αυτι θ μορφι απάτθσ. Εν τζλει κρίκθκε 

προτιμότερο να αφαιρεκεί από τθν διατφπωςθ τθσ εν λόγω διάταξθσ το ςυγκεκριμζνο είδοσ 

απάτθσ και να αποφαςίηουν για το ηιτθμα αυτό τα Δικαςτιρια.  

 

Επίςθσ, προβλζπεται ςτο άρκρο 13 ότι ςε περίπτωςθ ομαδικοφ αςφαλιςτθρίου 

ςυμβολαίου μπορεί να λάβει μζτρα εναντίον εκείνου που προζβαλε τθ δόλια αξίωςθ, αλλά οι 

υπόλοιποι αςφαλιςμζνοι (ι ο εργοδότθσ) κα παραμείνουν ανεπθρζαςτοι. 

 

4.3 ΟΙ ΔΟΛΙΕ ΑΞΙΩΕΙ ΚΑΣΑ ΣΟΝ ΑΦΝ 
 

 

 Σφμφωνα με το άρκρο 7 παρ. 5 ΑςφΝ. «ο αςφαλιςτισ απαλλάςςεται τθσ 

υποχρζωςθσ προσ αςφάλιςμα, αν θ επζλευςθ τθσ αςφαλιςτικισ περίπτωςθσ οφείλεται, ςτθ 

μεν αςφάλιςθ ηθμιϊν, ςε δόλο ι ςε βαριά αμζλεια, ςτθ δε αςφάλιςθ προςϊπων, μόνο ςε 

δόλο του λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ ι του αςφαλιςμζνου ι του δικαιοφχου του αςφαλίςματοσ ι 

των προςϊπων που ςυνοικοφν μαηί τουσ ι των νομίμων αντιπροςϊπων τουσ ι των 

εκπροςϊπων τουσ ι των τρίτων ςτουσ οποίουσ ζχει ανατεκεί επαγγελματικά θ φφλαξθ του 

αντικειμζνου τθσ αςφάλιςθσ. Ο αςφαλιςτισ δικαιοφται μόνο το δεδουλευμζνο αςφάλιςτρο.» 

 Στο ςθμείο αυτό ο ΑςφΝ ζχει παρόμοια αντιμετϊπιςθ τθσ δόλια απαίτθςθσ με το 

αγγλικό δίκαιο για τθν καλάςςια αςφάλιςθ,  όπωσ διαμορφϊκθκε μετά τισ αλλαγζσ του ΙΑ 
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2015. Οι ςυνζπειεσ, δε, και εδϊ επζρχονται από το χρονικό ςθμείο τθσ δόλιασ αξίωςθσ και 

ζπειτα και δεν ενεργοφν αναδρομικά. 

 

5 ΠΑΡΕΚΚΛΙΕΙ ΑΠΟ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟΤ ΝΟΜΟΤ (INSURANCE 
ACT 2015) 

 

 

Οι παρεκκλίςεισ από τισ διατάξεισ του ΙΑ 2015, υπό τθ μορφι ενόσ όρου που κζτει τον 

αςφαλιςμζνο ςε χειρότερθ κζςθ από αυτιν, ςτθν οποία βρίςκεται υπό το κακεςτϊσ του ΙΑ 

2015 δεν επιτρζπεται, όπωσ προβλζπεται ςτθ διάταξθ 16 (1) του ΙΑ 2015. 

  

Ωςτόςο, ςφμφωνα με τθ διάταξθ 16 (2) του ΙΑ 2015 επιτρζπεται παρζκκλιςθ, όταν 

πλθροφνται οι προχποκζςεισ ςχετικά με τθ διαφάνεια. Ρρζπει δθλαδι να κακίςτανται ςαφι 

και ξεκάκαρα από τον αςφαλιςτι ςτουσ δικαιοφχουσ τθσ αςφάλιςθσ τα μειονεκτιματα του 

όρου, ο οποίοσ πρόκειται να περιλθφκεί ςτθ ςυμφωνία, ςε περίπτωςθ που τοποκετεί τον 

δικαιοφχο ςε χειρότερθ κζςθ από εκείνθ ςτθν οποία πρζπει να βρίςκεται ςφμφωνα με τον 

παρόντα νόμο. Επίςθσ πρζπει κακίςταται ςαφζσ ςε τι βακμό επιδεινϊνεται θ κζςθ του. 165 

Κατά τθν εφαρμογι, δε, του τεςτ διαφάνειασ , που προβλζπεται ςτθ διάταξθ 17 του ΙΑ 2015, 

πρζπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του αςφαλιςμζνου, κακϊσ 

επίςθσ και οι ςυνκικεσ που επικρατοφν κατά τθ ςυναλλαγι. Ακόμθ, δε, και αν δεν 

πλθροφνται προχποκζςεισ τθσ διάταξθσ αυτισ ο όροσ μπορεί να είναι ακόμθ ςε ιςχφ, ςτθν 

περίπτωςθ που ο αςφαλιςμζνοσ ζχει πραγματικι γνϊςθ του δυςμενοφσ όρου κατά τθ 

ςφναψθ τθσ αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ. 

  

Συνοπτικά, θ διάταξθ του άρκρου 16 καταδεικνφει ότι το νζο κακεςτϊσ του ΙΑ 2915 δεν 

είναι εντελϊσ υποχρεωτικό. Κατά τθ διάρκεια, δε, των διαβουλεφςεων υποςτθρίχκθκε θ αρχι 

τθσ ελευκερίασ των ςυμβάςεων. Σε κάκε περίπτωςθ θ Επιτροπι (Commission) προςπάκθςε 

να ςυμβιβάςει τα αντικρουόμενα ςυμφζροντα αςφαλιςτι και αςφαλιςμζνου και για τον λόγο 

αυτό ςυμπεριζλαβε τθ διάταξθ του άρκρου 17 για τθν προχπόκεςθ τθσ διαφάνειασ166. Ο 

βακμόσ, ςτον οποίο κα υπάρξουν όροι περί εξαίρεςθσ από τθν εφαρμογι των διατάξεων του 

                                                             
165
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παρόντοσ νόμου και περί περιοριςμοφ ευκφνθσ κα εξαρτθκεί από τθν επιρροι που μποροφν 

να εξαςκιςουν οι αςφαλειομεςίτεσ πάνω ςτουσ αςφαλιςτζσ κατά τθν προετοιμαςία του 

κειμζνου μίασ αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ, αν και είναι φανερό ότι οι προβλζψεισ του ΙΑ 2015 κα 

τεκοφν ςτο περικϊριο, ςτον βακμό που είναι αντίκετεσ προσ το ςυμφζροντα των αςφαλιςτϊν 

και οι τελευταίοι ζχουν το περικϊριο παρζκκλιςθσ και εφαρμογισ του κακεςτϊτοσ του ΜΙΑ 

1906, εφόςον είναι προσ το ςυμφζρον τουσ και δεν αντίκειται ςτον ΙΑ 2015167.  
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