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1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 

 

1.1 Ερμηνεία ασφαλιστικών συμβολαίων για όλους 

τους κλάδους ασφαλειών  

1.1.1 Υποθέσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου 

1.1.1.1 Υπόθεση 

ΣTAMATIOY, Δ.: Ο εφεσείων, ενώ οδηγούσε το όχημα με αριθμό εγγραφής 

xxxx38, έπεσε σε λακκούβα που υπήρχε στην άσφαλτο, με αποτέλεσμα, σύμφωνα 

με την έκθεση απαίτησης, το όχημά του να υποστεί ζημιά. Το όχημα ήταν 

ασφαλισμένο από την εφεσίβλητη, με ασφάλεια περιεκτικής ευθύνης, που κάλυπτε 

την επίδικη περίοδο. Ο εφεσείων αξίωσε αποζημίωση στη βάση του εν λόγω 

ασφαλιστικού συμβολαίου για κάλυψη των ζημιών που υπέστη το όχημά του.  

Η εφεσίβλητη στην υπεράσπιση της ισχυρίζεται ότι το όχημα του εφεσείοντα 

υπέστη μηχανική βλάβη λόγω έλλειψης λαδιού και η μηχανική βλάβη δεν 

καλύπτεται από το συμβόλαιο. Άνευ βλάβης αυτού του ισχυρισμού προβάλλει ότι, 

σε περίπτωση που ήθελε αποδειχθεί ότι η διαρροή του λαδιού οφείλετο στην πτώση 

στη λακκούβα, τότε η ζημιά επήλθε λόγω αμέλειας του εφεσείοντα, ο οποίος όφειλε 

μετά την πτώση να ακινητοποιήσει το όχημα και να αναμένει την επιδιόρθωσή του 

προτού το χρησιμοποιήσει. 

Το πρωτόδικο Δικαστήριο, αφού παρέθεσε την προσαχθείσα μαρτυρία και 

την αξιολόγησε, κατέληξε στα πιο κάτω συμπεράσματα ως προς τα γεγονότα: 

«Ο Ενάγοντας στις 10.02.2007 οδηγούσε το όχημα του στον κύριο δρόμο 

Πέγειας - Πάφου και έπεσε σε λακκούβα.  Ο καιρός ήταν βροχερός και από τον 

έντονο θόρυβο που προκλήθηκε ακινητοποίησε το όχημα και έλεγξε τα λάστιχα του 

οχήματος, δεν διαπίστωσε οποιαδήποτε ορατή ζημιά και οδήγησε το όχημα στην 

οικία του.  Την επόμενη, 11.02.07, οδήγησε το όχημα στον αυτοκινήτοδρομο 

Λεμεσού -Πάφου παρά το χωριό Μανδριά άκουσε μεγάλο θόρυβο και ακινητοποίησε 

το όχημα.  Το όχημα μεταφέρθηκε με ρυμουλκό σε γκαράζ όπου διαπιστώθηκε ότι 

η μηχανή καταστράφηκε ολοσχερώς  λόγω έλλειψης λιπάνσεως.» 

Με βάση τα συμπεράσματά του ως προς τα γεγονότα διαπίστωσε περαιτέρω 

ότι η πτώση του οχήματος του εφεσείοντα στη λακκούβα αποτελούσε τυχαίο 

γεγονός. Όμως, έκρινε πως αυτό που οδήγησε στην πλήρη καταστροφή της 
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μηχανής του αυτοκινήτου δεν ήταν η οπή που ανοίχθηκε στο φίλτρο λαδιού κατά 

την πτώση του οχήματος σε λακκούβα, αλλά η διαφυγή του λαδιού από το φίλτρο, 

κάτι που ο εφεσίβλητος θα έπρεπε να το αντιληφθεί, γιατί αυτό ήταν ορατό από το 

ταμπλό του οχήματος. Συνακόλουθα, έκρινε πως η ζημιά ήταν «επακόλουθη 

ζημιά», η οποία ενέπιπτε σε μία από τις εξαιρέσεις που προνοείτο στο ασφαλιστικό 

συμβόλαιο για καταβολή της ζημιάς από την ασφαλιστική εταιρεία. Παρά την πιο 

πάνω διαπίστωση, το Δικαστήριο εξέτασε το θέμα των αποζημιώσεων σε περίπτωση 

που ο εφεσείων πετύχαινε την αγωγή και το καθόρισε στο ποσό των €3.340,32, 

πλέον νόμιμο τόκο. Για τους πιο πάνω λόγους απέρριψε την αγωγή με έξοδα υπέρ 

της εφεσίβλητης. 

Ο εφεσείων, με την υπό κρίση έφεση, προβάλλει πως το πρωτόδικο 

Δικαστήριο εσφαλμένα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αξίωσή του για την 

επιδιόρθωση της μηχανής του οχήματός του ενέπιπτε στις εξαιρέσεις του 

συμβολαίου που αφορούσαν «επακόλουθη ζημιά» και δεν καλύπτονταν από το 

ασφαλιστήριο έγγραφο (πρώτος λόγος έφεσης). Η απόφαση του πρωτόδικου 

Δικαστηρίου να μην αποδεχθεί το μεγαλύτερο μέρος της μαρτυρίας του εφεσείοντα 

θεωρείται από τον ίδιο εσφαλμένο, αφού στηρίζεται σε ευρήματα και συμπεράσματα 

που αντιστρατεύονται τη λογική και έρχονται σε αντίθεση με τη μαρτυρία που, εν 

τέλει, έγινε αποδεκτή από το Δικαστήριο (δεύτερος λόγος έφεσης). Με τον τρίτο 

λόγο έφεσης προβάλλει ως εσφαλμένο και αχρείαστο το συμπέρασμα του 

Δικαστηρίου ότι ο εφεσείων υπήρξε αμελής.   

Σε συνάρτηση με τον πρώτο λόγο έφεσης, ο εφεσείων ισχυρίζεται πως ο 

όρος «επακόλουθη ζημιά», που περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις του επίδικου 

ασφαλιστικού συμβολαίου, αποτελεί νομικό όρο και έτσι θα έπρεπε να ερμηνευθεί 

από το πρωτόδικο Δικαστήριο. Προς τούτο, παραπέμπει σε αποσπάσματα από τα 

συγγράμματα MacGillivray on Insurance Law, 10th edn, σελ. 277-286 και 

Birds' Modern Insurance Law, 5th edn, 2001, σελ. 197-235, καθώς και στο 

Γ. Χριστοφίδη, Ασφαλιστικό Ερμηνευτικό Λεξικό. Στη βάση αυτών εισηγείται 

πως, σε καμία περίπτωση, η εξαίρεση της επακόλουθης ζημιάς μπορούσε να 

επιτύχει, εφόσον ο εφεσείων αξίωνε να αποζημιωθεί για τις ζημιές που υπέστη το 

όχημά του και όχι οτιδήποτε άλλο. Άλλωστε, ο εφεσείων δεν προώθησε κατά την 

ακροαματική διαδικασία την αξίωσή του για το ποσό που κατέβαλε για ενοικίαση 

άλλου οχήματος που αφορούσε την απώλεια χρήσης του οχήματός του.  

Αντίθετη επί του προκειμένου η θέση της εφεσίβλητης, η οποία επίσης 

παρέπεμψε στο σύγγραμμα MacGillivray on Insurance Law, 8η έκδοση, καθώς 

και στο σύγγραμμα The Law of Insurance - Raoul Golinvaux, 5η έκδοση. Στη 

βάση των αποσπασμάτων από τα πιο πάνω συγγράμματα που παρέθεσε προβάλλει 

πως η ασφαλισμένη ζημιά αποτελεί άμεση ζημιά, η οποία προκλήθηκε από ένα 

συμβάν και, νοουμένου ότι υπάρχει ρητή πρόνοια στο συμβόλαιο, η ασφαλιστική 
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εταιρεία δικαιούται να μην καλύψει την επακόλουθη ζημιά, η οποία δεν είναι άμεση 

και αποτελεί ζημιά η οποία προκλήθηκε από ανθρώπινη παρέμβαση. Εν προκειμένω, 

θεωρεί πως ήταν η ανθρώπινη παρέμβαση και αμέλεια του εφεσείοντα που 

οδήγησαν στην καταστροφή της μηχανής του οχήματος του εφεσείοντα και όχι η 

πτώση του αυτοκινήτου στη λακκούβα, με βάση τα γεγονότα που τέθηκαν ενώπιον 

του Δικαστηρίου. 

Ενώ το πρωτόδικο Δικαστήριο καταλήγει ότι στην υπό κρίση υπόθεση δεν 

εγείρεται άμεσα θέμα αξιοπιστίας των μαρτύρων που κατέθεσαν, καθότι σε πολλά 

σημεία της μαρτυρίας τους υπήρχαν αρκετές συγκλίσεις, στο τέλος αποφάσισε να 

απορρίψει το μεγαλύτερο μέρος της μαρτυρίας του εφεσείοντα. Ενώ απορρίπτει ως 

εκ των υστέρων σκέψη τη θέση του εφεσείοντα ότι την επόμενη του ατυχήματος 

και προτού οδηγήσει το όχημά του έλεγξε για τυχόν διαρροή του λαδιού και το 

Δικαστήριο διερωτήθηκε γιατί ο εφεσείων να προβεί σε τέτοια ενέργεια, αμέσως 

μετά του καταλογίζει αμέλεια, αφού δεν ενήργησε ως ο μέσος συνετός οδηγός, ο 

οποίος την επομένη θα έπρεπε να προχωρήσει τουλάχιστον σε πιο εμπεριστατωμένο 

έλεγχο του οχήματος πριν το οδηγήσει εκ νέου. Περαιτέρω, ενώ δέχεται ως ορθή 

τη θέση του εφεσείοντα ότι δεν είναι μηχανικός και ούτε κάποιος που οδηγεί όχημα 

«κάνει φουλ σέρβις» κάθε φορά που οδηγεί, μετά του καταλογίζει αμέλεια, καθότι 

μετά που έπεσε στη λακκούβα και άκουσε δυνατό θόρυβο, ενώ έλεγξε και δεν 

υπήρχε ορατή ζημιά στο όχημα, εν τούτοις, δεν θα έπρεπε να οδηγήσει, αλλά να 

ακινητοποιήσει το όχημά του και να ζητήσει βοήθεια ειδικού. Επίσης, η μαρτυρία 

του εφεσείοντα θα έπρεπε να κριθεί αξιόπιστη στην ολότητά της, καθότι ενισχύεται 

και από τη μαρτυρία του ΜΥ1, ο οποίος κατά την αντεξέταση δέχθηκε ότι, λόγω της 

θέσης του φίλτρου του λαδιού επί του σημείου που ενσωματώνεται στη μηχανή και 

τη μικρή οπή επί του φίλτρου που δημιουργήθηκε μετά την πτώση στη λακκούβα, 

ήταν λογικό να μην υπάρχει άμεση διαρροή λαδιού, η οποία διαρροή θα πρέπει να 

δημιουργείτο κατά τη διάρκεια που το όχημα βρισκόταν εν κινήσει και ότι η λυχνία 

θα μπορούσε να μην ανάψει άμεσα ή και καθόλου εάν για οποιοδήποτε λόγο ήταν 

ελαττωματική. Τέλος, προβάλλεται πως, ενώ αποτελεί σημαντικό στοιχείο στην 

απόφαση του πρωτόδικου Δικαστηρίου ότι η κόκκινη λάμπα στο ταμπλό του 

οχήματος του εφεσείοντα άναψε με την ελάττωση του λαδιού, κάτι που όφειλε να 

προσέξει ο εφεσείων, εν τούτοις, δεν υπάρχει εύρημα του Δικαστηρίου πότε άναψε 

η λυχνία, ούτως ώστε να δημιουργείται και η ανάλογη υποχρέωση προς τον 

εφεσείοντα να την αντιληφθεί.  

Με τον τρίτο λόγο έφεσης ο εφεσείων προβάλλει πως, ενώ η αξίωσή του 

βασιζόταν σε συμβατική υποχρέωση της εφεσίβλητης, το Δικαστήριο, πέραν του ότι 

λανθασμένα κατέληξε ότι ήταν αμελής για τους λόγους που αναφέρονται στο 

δεύτερο λόγο έφεσης, ακόμη και αμελής να ήταν ο εφεσείων, η εφεσίβλητη όφειλε 

να αποζημιώσει.  
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Το Τεκμ. 4  αποτελεί τους όρους ασφάλισης οχήματος από την εναγομένη 

και είναι παραδεχτό το περιεχόμενό του.  Στο μέρος 3 του Τεκμ. 4 αναφέρει : 

«Απώλεια ή ζημιά στο ασφαλιζόμενο όχημα εκτός από φωτιά ή κλοπή. 

Το μέρος. 

Θα σας αποζημιώσουμε για απώλεια ή ζημιά στο Ασφαλισμένο όχημα και στα 

εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά του, εφόσον αυτά είναι προσαρτημένα σε αυτό 

και αποτελούν μέρος του που προκαλείται άμεσα από οποιαδήποτε τυχαία αιτία..» 

Κάτω από την επικεφαλίδα «Εξαιρέσεις Μερών 2 και 13» αναφέρεται: 

«Δεν θα έχουμε καμιά απολύτως ευθύνη να πληρώσουμε αποζημίωση για: 

1.       Επακόλουθη ζημιά 

2.      . 

3.      . 

4.      Φυσική φθορά, μηχανική ή ηλεκτρική βλάβη». 

Αποτελεί γενικό κανόνα του Ασφαλιστικού Δικαίου ότι ο ασφαλιστής 

ευθύνεται μόνο για ζημιές οι οποίες προκαλούνται άμεσα από τον κίνδυνο ο οποίος 

καλύπτεται από το ασφαλιστικό συμβόλαιο.  

Ως προς την ερμηνεία των προνοιών των ασφαλιστικών συμβολαίων, οδηγό 

αποτελούν οι αρχές που διέπουν την ερμηνεία εμπορικών συμβάσεων. Το 

Δικαστήριο, ερμηνεύοντας τους όρους της σύμβασης, εξετάζει την πρόθεση των 

μερών με αναφορά στα αμφισβητούμενα γεγονότα (ΜacGillivray on Insurance 

Law 12η έκδοση παράγραφος 11-001).  

Στο ίδιο σύγγραμμα, στην παράγραφο 20-001, κάτω από τον τίτλο 

«Γενικός Κανόνας» «General Rule», αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«It is a fundamental rule of insurance law that the insurer is only liable for 

losses proximately caused by the peril covered by the policy. A proximate cause 

is not the first or the last or the sole cause of the loss; It is the dominant or 

effective or operative cause. The insurer is liable if such a cause is within the risks 

covered by the policy and is not liable if it is within the perils excepted» 

Ο καθορισμός του ποια ήταν η κύρια αιτία της ζημιάς, είναι καθαρά θέμα 

γεγονότων και, συνεπώς, προηγούμενες αποφάσεις δεν είναι δεσμευτικές, παρά 

μόνο αποτελούν παραδείγματα.  

Η επακόλουθη ζημιά, όπως ορθά υπεδείχθη από τον εφεσείοντα, στο 

κοινοδίκαιο μεταφράζεται ως consequential loss. Στο σύγγραμμα ΜacGillivray on 



Ασφαλιστικά συμβόλαια - Ερμηνεία ασφαλιστικών συμβολαίων για όλους τους κλάδους ασφαλειών 

11 | 810 

Insurance Law, πιο πάνω, στην παράγραφο 20-014, αναφέρεται σχετικά: «An 

insurance policy will prima facie cover only loss of or damage to the property 

insured and not consequential damage».  

Η πτώση του οχήματος σε λακκούβα αποτελούσε ένα τυχαίο γεγονός - 

καλυπτόμενο από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο - το οποίο προκάλεσε την οπή που 

ανοίχθηκε στο φίλτρο λαδιού. Η δε ζημιά στη μηχανή ήταν αποτέλεσμα της 

διαφυγής λαδιού από το φίλτρο. Το Δικαστήριο δέχθηκε τη θέση του εφεσείοντα 

«ότι δεν υπήρχε εμφανής ζημιά ή ακόμη δεν θα μπορούσε κάποιος μη έχοντας 

ιδιαίτερες γνώσεις να εντοπίσει άμεσα την ζημιά». Ενόψει του ότι ο εφεσείων δεν 

διαπίστωσε οτιδήποτε στο αυτοκίνητο μετά την πτώση, παρά το ότι το έλεγξε κάτω 

μάλιστα από τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν λόγω βροχής, δεν θεωρούμε 

ότι εναποτίθετο στον οδηγό οποιαδήποτε περαιτέρω υποχρέωση να αφήσει το 

όχημα ακινητοποιημένο στο δρόμο και να καλέσει οδική βοήθεια, ούτε να ελέγξει 

το αυτοκίνητο την επομένη μέρα όταν θα οδηγούσε και πάλι το αυτοκίνητο. Αυτό 

που θα μπορούσε να εναποθέσει βάρος στον εφεσείοντα είναι εάν υπήρχε 

οποιαδήποτε ένδειξη ότι υπήρχε διαρροή λαδιού στο αυτοκίνητο, είτε γιατί 

διαπίστωνε λάδι στο έδαφος όταν οδήγησε το αυτοκίνητο την επόμενη μέρα, είτε 

γιατί άναψε ο φωτεινός σηματοδότης ότι δεν υπήρχε αρκετό λάδι στη μηχανή. Το 

συμπέρασμα του Δικαστηρίου ότι υπήρξε τέτοια ένδειξη δεν στηρίζεται σε θετική 

μαρτυρία, παρά μόνο σε εικασία και δεν θα έπρεπε να γίνει αποδεκτό. Ο ίδιος ο 

ΜΥ1 δεν μπορούσε να πει κατά πόσο άναψε ο φανός στο ταμπλό του αυτοκινήτου 

που δείχνει την ελάττωση του λαδιού. Ούτε στις λεπτομέρειες αμέλειας που 

προβάλλει η εφεσίβλητη περιέχεται τέτοιος ισχυρισμός. Δεν υπήρξε επίσης 

μαρτυρία ότι την επόμενη μέρα της πτώσης, όταν ο εφεσείων οδήγησε το 

αυτοκίνητο, υπήρχε λάδι στο έδαφος. 

Στη βάση των πιο πάνω διαπιστώσεων, καταλήγουμε ότι λανθασμένα το 

πρωτόδικο Δικαστήριο θεώρησε ότι η καταστροφή της μηχανής δεν ήταν το 

αποτέλεσμα της πτώσης του οχήματος στη λακκούβα συνεπεία της οποίας 

δημιουργήθηκε η οπή στο φίλτρο του λαδιού, με αποτέλεσμα να διαφύγει το λάδι 

και η μηχανή να καταστραφεί. Οι δε αποζημιώσεις που τελικά ζητήθηκαν αφορούν 

μόνο τις ζημιές στο αυτοκίνητο και όχι οποιαδήποτε άλλη αξίωση.  

Για τους πιο πάνω λόγους, η έφεση επιτυγχάνει και η πρωτόδικη απόφαση 

παραμερίζεται. Εκδίδεται απόφαση για το ποσό των €3.304,32, με νόμιμο τόκο. Τα 

έξοδα, τόσο πρωτοδίκως όσο και κατ΄ έφεση, όπως θα υπολογιστούν από τον 

Πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο, επιδικάζονται υπέρ του 

εφεσείοντα και εναντίον της εφεσίβλητης. 

 Δείτε εδώ την απόφαση στο cylaw Πολιτική Έφεση Αρ. 319/2013 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_1/2020/1-202007-319-13PolEf.htm&qstring=319%20w%2F1%202013
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xxx xxx NEWTON ν. ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ , Πολιτική 

Έφεση Αρ. 319/2013 , 22 Ιουλίου  2020 

1.1.1.2 Υπόθεση 

Τ.Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Δ.:   Ο εφεσείοντας, μετά από ατύχημα στο οποίο 

ενεπλάκη, υπέβαλε αίτηση προς την εφεσίβλητη ασφαλιστική εταιρεία για την 

χορήγηση εβδομαδιαίου επιδόματος προσωρινής ανικανότητας λόγω ατυχήματος 

με βάση ασφαλιστήριο μεταξύ τους συμβόλαιο.  Η εφεσίβλητη ικανοποίησε αρχικά 

την απαίτηση.  Μετά όμως, όταν πληροφορήθηκε ότι ο εφεσείων είχε 

συνταξιοδοτηθεί από τις κοινωνικές ασφαλίσεις 8 μήνες πριν από το ατύχημα 

διέκοψε και ακύρωσε αναδρομικά τις παροχές και προχώρησε σε ακύρωση του 

ασφαλιστηρίου.  Τούτο εν όψει του όρου 16(β) του ασφαλιστηρίου που έχει ως 

ακολούθως: 

          «16 Λήξη ισχύος των Παροχών 

          Η ισχύς των Παροχών λήγει: 

          (α) Με τη λήξη ισχύος ή την ακύρωση τους για οποιοδήποτε λόγο. 

(β) Με την ακύρωση του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου από τον Ιδιοκτήτη ή 

από την Εταιρεία.  Από τον χρόνο όμως που ο Ασφαλισμένος συνταξιοδοτηθεί ή 

παύσει να ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα ή οποιαδήποτε εργασία με μισθό ή για 

κέρδος, πριν συμβεί η σωματική βλάβη ή κατά τη διάρκεια που θα ήταν πληρωτέες 

οι Παροχές ΙΙΙ & VΙ, (εβδομαδιαίο επίδομα προσωρινής ανικανότητας λόγω 

ατυχήματος ή ασθένειας) η ισχύς των Παροχών ΙΙΙ & VI τερματίζεται αυτόματα και 

η υποχρέωση της Εταιρείας περιορίζεται στην άτοκη επιστροφή των ασφαλίστρων 

των Παροχών που έχει τυχόν εισπράξει για μεταγενέστερη χρονική περίοδο.» 

Έτι περαιτέρω, στο εδάφιο (ε) του όρου 16 ορίζεται ως λόγος λήξης των 

παροχών η συμπλήρωση του 65ου ή 70ου έτους της ηλικίας (αναλόγως της παροχής) 

υπό την επιφύλαξη ότι ο ασφαλισμένος δεν έχει εν τω μεταξύ συνταξιοδοτηθεί ή 

παύσει να ασκεί επάγγελμα/εργασία με μισθό/για κέρδος.   

 Το επίδικο ζήτημα στην πραγματικότητα θα μπορούσε να περιοριστεί στην 

ερμηνεία και στην εφαρμογή ή μη του παραπάνω όρου, ζήτημα στο οποίο θα 

περιοριστούμε για τις ανάγκες της παρούσας έφεσης.  Η πρωτόδικη διαδικασία 

επεκτάθηκε, με αφορμή τη δήλωση του εφεσείοντα προς την εφεσίβλητη στην 

πρόταση ασφάλισης ως προς την ηλικία του (25.4.1944), η οποία ήταν διαφορετική 

από όσα ανέφερε αργότερα σε ένορκη δήλωση του με σκοπό τη διόρθωση της 

ημερομηνίας γέννησης του (17.8.1943).  Ως αποτέλεσμα η πρωτόδικη διαδικασία 

και η εκκαλούμενη απόφαση αναλώθηκαν στο μεγαλύτερο και ουσιαστικό βαθμό 
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στο κατά πόσο ο εφεσείοντας είχε, ως εκ τούτου, προβεί σε ψευδή δήλωση και/ή 

απόκρυψη ουσιωδών γεγονότων, κατά παράβαση της υποχρέωσης του για ύψιστη 

καλή πίστη, αναφορικά με την ηλικία του και το γεγονός ότι είχε συνταξιοδοτηθεί 

πριν από το ατύχημα.    

Έστω και στο τέλος, όμως, της απόφασης του το πρωτόδικο δικαστήριο 

ερμήνευσε τον επίδικο όρο ως έχοντα την έννοια ότι «με τη συνταξιοδότηση ενός 

προσώπου αυτόματα σταματούν οι παροχές του συμβολαίου» καταλήγοντας ότι, με 

δεδομένο πως ο εφεσείοντας είχε συνταξιοδοτηθεί πριν το ατύχημα, «με βάση το 

άρθρο 16 η εναγόμενη ορθά αρνήθηκε να αποζημιώσει τον ενάγοντα».  Ως 

αποτέλεσμα απέρριψε την απαίτηση του εφεσείοντα για αναγνωριστική απόφαση 

ότι το ασφαλιστήριο συμβόλαιο εξακολουθούσε να βρίσκεται σε ισχύ και κακώς 

καταγγέλθηκε από την εφεσίβλητη και την απαίτηση του για διάφορα ποσά δυνάμει 

αυτού και δέχθηκε την ανταπαίτηση για ποσό το οποίο η εφεσίβλητη είχε ήδη 

καταβάλει στον εφεσείοντα υπό μορφή εβδομαδιαίου επιδόματος προτού 

ανακαλύψει τα πραγματικά γεγονότα.   

Εξ ου και η παρούσα έφεση με την οποία υποβάλλεται ότι κρίσιμο κριτήριο 

είναι η συμπλήρωση της ηλικίας των 70 ετών την οποία ο εφεσείοντας δεν είχε 

συμπληρώσει κατά τον χρόνο του ατυχήματος (3.4.2007), είτε είχε γεννηθεί στις 

25.4.1944, είτε στις 17.8.1943.  Κατά συνέπεια, το δικαίωμα του εφεσείοντα σε 

παροχή δυνάμει του συμβολαίου του δεν επηρεαζόταν από το γεγονός ότι είχε 

συνταξιοδοτηθεί, ανέφερε ο ευπαίδευτος δικηγόρος του.  Τόνισε επίσης ότι ο 

σχετικός όρος 16(β) και (ε) πρέπει να ερμηνευθεί ώστε η περίπτωση της 

συνταξιοδότησης ως αποκλείουσα την παροχή να έχει τη σημασία του τερματισμού 

της επικερδούς απασχόλησης και μόνο.  Δεν απαγορεύεται, είπε, στον οποιοδήποτε 

συνταξιούχο να εργάζεται. Και είναι αυτό το οποίο κάλυπτε η ασφαλιστική 

σύμβαση, δηλαδή την επικερδή απασχόληση του εφεσείοντα ο οποίος εργαζόταν 

αποδεδειγμένα και δεν ήταν ηλικίας 70 ετών.  Υπ΄ αυτή την έννοια κατέληξε, με 

βάση την ορθή ερμηνεία του συμβολαίου, αφ΄ ης στιγμής ο εφεσείοντας δεν είχε 

συμπληρώσει το 70ο έτος της ηλικίας του  ήταν καθόλα ασφαλιζόμενο πρόσωπο, 

ανεξαρτήτως του εάν ήταν ή όχι συνταξιούχος.  Δεν υπάρχει λογική το συμβόλαιο 

να αποκλείει συνταξιούχο μόνο και μόνο επειδή είναι συνταξιούχος.  Σημασία έχει 

ότι ασκούσε επικερδή απασχόληση και ήταν κάτω των 70 ετών. Μόνο στην 

περίπτωση που η ηλικία του υπερέβαινε τα 70 έτη θα μπορούσε η ιδιότητα του ως 

συνταξιούχος να λειτουργούσε είτε ως εξαίρεση, είτε ως λόγος για παύση της 

παροχής. Αντίθετα η άλλη πλευρά υπέβαλε ότι με βάση τις πρόνοιες του όρου 16(β) 

και (ε) σε περίπτωση συνταξιοδότησης του ασφαλισμένου οι προβλεπόμενες 

παροχές παύουν να ισχύουν ανεξάρτητα από την ηλικία του.   

Έχει πρόσφατα επαναληφθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο στην υπόθεση 

Λιπέρη ν. ECCLESIASTICAL INSURANCE OFFICE PLC κ.α., 
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ECLI:CY:AD:2019:A329, Πολ. Έφ. Αρ. 42/13, 19.7.2019, ο τρόπος με τον 

οποίο ερμηνεύονται οι όροι των ασφαλιστηρίων εγγράφων:  

«Είναι νομολογημένο ότι τα ασφαλιστικά συμβόλαια ερμηνεύονται όπως 

κάθε άλλο έγγραφο σύμφωνα με τους κανόνες ερμηνείας σε σχέση βέβαια με 

συμβάσεις εμπορικού ή καταναλωτικού τύπου.  Ο σκοπός είναι να αποδοθεί στο 

κείμενο και στις λέξεις που χρησιμοποιούνται η πρόθεση των μερών ώστε να 

ανευρεθεί εκείνη η σημασία που το κείμενο θα μετέδιδε στο συνετό και λογικό 

άνθρωπο που κατέχει όλες τις πληροφορίες που θα ήταν λογικά διαθέσιμες στα 

μέρη στην κατάσταση που αυτά ήταν όταν συνομολογούσαν τη σύμβαση, 

Investors Compensation Scheme Ltd v. West Bromwich Building 

Soc. (1998) 1 W.L.R. 896).» 

Εν προκειμένω η πρόθεση των μερών προκύπτει χωρίς δυσχέρεια από το 

λεκτικό του όρου 16, ο οποίος δεν καταλείπει αμφιβολία ότι η ισχύς των παροχών 

κατ΄ αρχάς λήγει με την επέτειο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου την πλησιέστερη 

προς την 70η  ή 65η, αναλόγως της παροχής, επέτειο των γενεθλίων του 

ασφαλισμένου, νοουμένου όμως ότι δεν έχει εν τω μεταξύ συνταξιοδοτηθεί ή 

παύσει να ασκεί επάγγελμα ή εργασία με μισθό ή κέρδος (εδάφιο (ε)) εφόσον σε 

τέτοια περίπτωση η ισχύς των παροχών τερματίζεται αυτόματα (εδάφιο 

(β)).  Περαιτέρω, ως εκ της χρήσης του διαζευκτικού «ή» τόσο στο εδάφιο (β) όσο 

και στο εδάφιο (ε), είναι σαφές ότι η ισχύς των παροχών «τερματίζεται αυτόματα» 

σε μια εκ των δύο διαζευκτικά καθοριζομένων περιπτώσεων, ήτοι είτε σε περίπτωση 

συνταξιοδότησης, είτε σε περίπτωση παύσης άσκησης επαγγέλματος ή 

εργασίας.  Άλλωστε, παρά την αναφορά του ευπαίδευτου δικηγόρου του ότι ο 

εφεσείοντας, μετά τη συνταξιοδότηση του, συνέχισε να ασκεί επάγγελμα, δεν μας 

έχει υποδειχθεί η καταγραφή τέτοιου ισχυρισμού ή, εν πάση περίπτωση, 

ευρήματος  στην πρωτόδικη απόφαση.  

Η έφεση απορρίπτεται με €2.500 έξοδα πλέον ΦΠΑ υπέρ της εφεσίβλητης. 

Δείτε εδώ την απόφαση στο cylaw Πολιτική Έφεση Αρ. 261/13    

xxx ΧΑΤΖΗΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ν. LAIKI CYPRIALIFE LTD ,  Πολιτική Έφεση Αρ. 261/13 , 

7 Σεπτεμβρίου  2020 

1.1.1.3 Υπόθεση 

ΠΟΥΓΙΟΥΡΟΥ, Δ:  Στις 20/7/2002 ο χχχ Μακρίδης ενώ οδηγούσε το 

αυτοκίνητο  με αρ. εγγραφής χχχ χ64, ιδιοκτησίας του εφεσίβλητου, ενεπλάκη σε 

δυστύχημα με το όχημα με αρ. εγγραφής χχχχ53 προκαλώντας του ζημιές και 

έξοδα ύψους Λ.Κ.5.817,80 (το ισόποσο των €9940,30).  Κατά το χρόνο του 

δυστυχήματος η Λαϊκή Ασφαλιστική Εταιρεία Λτδ/εφεσείουσα παρείχε ασφαλιστική 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2019/1-201907-42-13PolEf.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_1/2020/1-202009-261-13PolEf.htm&qstring=261%20w%2F1%2013
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κάλυψη στο αυτοκίνητο του εφεσίβλητου δυνάμει Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, 

όπου ο Μακρίδης  δεν συμπεριλαμβάνετο στους εξουσιοδοτημένους οδηγούς. 

Η εφεσείουσα  δι' επιστολών της πληροφόρησε τον εφεσίβλητο για την 

πρόθεση της να καλύψει τη ζημιά του ιδιοκτήτη του άλλου αυτοκινήτου που 

υπέστη  από το δυστύχημα και ότι θα αποτείνετο στον ίδιο για κάλυψη του ποσού 

που ήθελε πληρώσει για το σκοπό αυτό,  χωρίς όμως να τύχει οποιασδήποτε 

ανταπόκρισης από πλευράς του.    Μετά την καταβολή του πιο πάνω ποσού, η 

εφεσείουσα καταχώρησε την Αγωγή αρ. 3488/2007 στο Επαρχιακό Δικαστήριο 

Λευκωσίας αξιώνοντας εναντίον του εφεσίβλητου/εναγομένου 1 την πληρωμή στην 

ίδια του ποσού που κατέβαλε.  

Η Αγωγή κινήθηκε  και εναντίον του χχχ Μακρίδη ως εναγομένου 2, η οποία 

όμως δεν προχώρησε εναντίον του ενόψει της  μη επίδοσης της και εκπνοής του 

Κλητηρίου.   

Η θέση της εφεσείουσας πρωτόδικα, σύμφωνα με την Έκθεση Απαίτησης 

της, ήταν ότι η ενέργεια της να αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη του άλλου αυτοκινήτου 

οφείλετο σε νομική της  υποχρέωση.    Ισχυρίζεται όμως ότι δικαιούτο σε ανάκτηση 

του ποσού που πλήρωσε,  από τον εφεσίβλητο ενόψει της παραβίασης από πλευράς 

του προνοιών του μεταξύ τους ασφαλιστηρίου συμβολαίου, εφόσον το αυτοκίνητο 

κατά τον ουσιώδη χρόνο οδηγείτο από πρόσωπο για το οποίο δεν παρείχετο από το 

συμβόλαιο   ασφαλιστική κάλυψη.  

Ο εφεσίβλητος με την Υπεράσπιση του αρνείτο κάθε υποχρέωση που 

προέκυπτε από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, προβάλλοντας τη θέση ότι από δική 

της πρωτοβουλία η εφεσείουσα αποζημίωσε τον ιδιοκτήτη του άλλου αυτοκινήτου 

και ότι ο ίδιος απαλλάσσετο οποιασδήποτε ευθύνης, εφόσον το αυτοκίνητο του 

οδηγείτο από τον υιό της αδελφής του, που ήταν  μια εκ των εξουσιοδοτημένων 

προσώπων που μπορούσαν να το οδηγούν στη βάση του συμβολαίου,  χωρίς όμως 

τη συγκατάθεση ή την  εξουσιοδότηση του ιδίου.     

Η Αγωγή προχώρησε σε ακρόαση κατά την οποίαν δεν προσφέρθηκε 

προφορική μαρτυρία αλλά διεξήχθη στη βάση μόνο παραδεκτών γεγονότων και 

αριθμού τεκμηρίων. 

Παραθέτουμε κατωτέρω τα παραδεκτά γεγονότα όπως τα είχε καταγράψει 

στην απόφαση του και το πρωτόδικο Δικαστήριο:  

«Παραδεκτά 

1. Η ενάγουσα είναι ασφαλιστική εταιρεία νόμιμα εγγεγραμμένη στη Κύπρο 

και κατά πάντα ουσιώδη για την παρούσα αγωγή χρόνο παρείχε ασφαλιστική 
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κάλυψη στον εναγόμενο 1 ιδιοκτήτη του οχήματος χχχχ64 δυνάμει ασφαλιστηρίου 

συμβολαίου. 

2.  Ο εναγόμενος 1 κατά τον επίδικο χρόνο ήταν ιδιοκτήτης του οχήματος 

χχχχ64 και με βάση ασφαλιστήριο συμβόλαιο με αρ.3701-χχχχχ55 ανανέωσε την 

ασφάλιση του οχήματος χχχχ64 για την περίοδο 05.07.02-05.07.03. 

3.  Οι ενάγοντες παρείχαν ασφαλιστική κάλυψη στο όχημα χχχχ64 στο οποίο 

ιδιοκτήτης ήταν ο εναγόμενος 1 δυνάμει της βεβαίωσης ανανέωσης ασφαλιστηρίου 

υποχρεωτικής κάλυψης με αρ.3701-χχχχχ55 στην οποία συμπεριλαμβάνεται η 

πρόταση ασφάλισης ημερομηνίας 08.12.98 μαζί με το πιστοποιητικό ασφάλισης με 

αρ.3701-χχχχχ55/Α1470021. 

4. Το ως άνω στην π.3 εν ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο και η πρόταση 

ασφάλισης μεταξύ εναγόντων και εναγομένου 1 διέπεται από τους όρους 

ασφάλισης ως εμφαίνονται στο έγγραφο με τίτλο Ασφαλιστήριο Μηχανοκίνητων 

Οχημάτων). 

5.  Ο εναγόμενος 2 ο οποίος δεν συμπεριλαμβάνετο στους οδηγούς που 

μπορούσαν να οδηγούν το όχημα με αρ.χχχχ64 ως αυτοί φαίνονται στο 

πιστοποιητικό ασφάλισης και ενώ δεν εκαλύπτετο από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, 

στις 20.07.02 ο εναγόμενος 2 οδήγησε το όχημα με αρ.χχχχ64 και συγκρούστηκε 

με το χχχχ53 προκαλώντας ζημιές και έξοδα ύψους ΛΚ5,817,80. 

6.  Ο εναγόμενος 2 φέρει αποκλειστική ευθύνη για την σύγκρουση των 

οχημάτων με αρ. χχχχ64 και χχχχ53. 

7.  Οι ενάγοντες στις 20.07.02 παρείχαν ασφαλιστική κάλυψη στο όχημα 

χχχχ64 στο οποίο ιδιοκτήτης ήταν ο εναγόμενος 1. 

8. Οι ενάγοντες απέστειλαν στον εναγόμενο 1 επιστολές ημερ.26.09.02 και 

30.08.02 τις οποίες παρέλαβε στις 10.09.02 και 26.11.02 αντίστοιχα. 

9.  Οι ζημιές και τα έξοδα που κατέβαλαν οι ενάγοντες στον οδηγό και 

ιδιοκτήτη του οχήματος χχχχ53 ήταν ΛΚ5,817,80 ήτοι €9940,30.» 

Στη συνέχεια το Δικαστήριο παρέθεσε αυτούσιο το περιεχόμενο των δύο 

επιστολών ημερ. 30/8/2002 και 26/9/2002 της εφεσείουσας προς τον εφεσίβλητο, 

στις οποίες γίνεται αναφορά στα παραδεκτά γεγονότα, που, όπως θα εξηγήσουμε 

κατωτέρω, θεώρησε βασικές για την εξέταση των επίδικων θεμάτων.  Με την πρώτη 

επιστολή ημερ. 30/8/2002 η εφεσείουσα επιβεβαίωνε την ασφαλιστική κάλυψη από 

την ίδια του αυτοκινήτου του εφεσίβλητου και ότι ο Μακρίδης δεν ήταν μεταξύ των 

εξουσιοδοτημένων οδηγών.  Πληροφορούσε περαιτέρω τον εφεσίβλητο  για την 

υποχρέωση της να καλύψει τη ζημιά του άλλου αυτοκινήτου στη βάση του 

μεταξύ  τους ασφαλιστηρίου συμβολαίου, του Νόμου και του Ταμείου Ασφαλιστών 
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Μηχανοκινήτων Οχημάτων με επιφύλαξη των δικαιωμάτων της και ότι θα 

απαιτούσε από τον ίδιο ανάκτηση   οποιουδήποτε ποσού 

ήθελε  πληρώσει.  Συνεχίζει δε στην επιστολή ότι το άλλο αυτοκίνητο, σύμφωνα 

με εκτίμηση, υπέστη ολική καταστροφή και μόλις είχε μια ολοκληρωμένη εικόνα 

και επί των σωματικών βλαβών του οδηγού θα επανέρχετο, ώστε να φροντίσει ο 

εφεσίβλητος την πληρωμή του ποσού.   Ακολούθησε η επιστολή ημερ. 26/9/2002 

όπου η εφεσείουσα πληροφορούσε τον εφεσίβλητο ότι είχε καταλήξει σε συμφωνία 

καταβολής αποζημιώσεων στον ιδιοκτήτη που ήταν και  ο οδηγός του άλλου 

αυτοκινήτου ύψους Λ.Κ.6.250,00, ποσό που προτίθετο να πληρώσει προς πλήρη 

και τελική διευθέτηση των αξιώσεων του τελευταίου από το επίδικο 

δυστύχημα.   Και οι δύο επιστολές περιείχαν στο τέλος σημείωση ότι αποστέλλοντο 

με πλήρη επιφύλαξη των δικαιωμάτων της εφεσείουσας.  Οι επιστολές αυτές, 

σύμφωνα με τα παραδεκτά γεγονότα, παραλήφθηκαν από τον εφεσίβλητο η μεν 

ημερ. 30/8/2002 στις 10/9/2002, η δε ημερ. 26/9/2002 στις 

26/11/2002.  Αμφότερες παρέμειναν αναπάντητες.  

Το πρωτόδικο Δικαστήριο με παραπομπή στους σχετικούς όρους του 

ασφαλιστηρίου συμβολαίου επί των οποίων στηρίζετο το αγώγιμο  δικαίωμα της 

εφεσείουσας και οι οποίοι κατ' ισχυρισμόν είχαν παραβιασθεί από πλευράς 

εφεσιβλήτου, προέβη στη διαπίστωση ότι με τον τρόπο που ήταν διατυπωμένη η 

Έκθεση Απαίτησης, όπως και να διαβάζετο ολόκληρη, «οδηγεί σε ένα και μόνο 

συμπέρασμα, ότι η μοναδική βάση Αγωγής είναι η ισχυριζόμενη παραβίαση από τον 

εναγόμενο 1  των όρων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και όχι η απαίτηση από 

την ενάγουσα του αξιούμενου ποσού δυνάμει σχετικού δικαιώματος και/ή εξουσίας 

που της παρέχουν οι πρόνοιες του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, ανεξάρτητα της 

οποιασδήποτε προγενέστερης συμπεριφοράς του εναγομένου 1.»   

Μετά την πιο πάνω διαπίστωση έκρινε ότι αυτό που παρέμενε πλέον 

προς  εξέταση ήταν κατά πόσο «ο εναγόμενος 1 παραβίασε τους όρους του 

ασφαλιστηρίου συμβολαίου, με αποτέλεσμα η ενάγουσα να υποστεί ζημιά του 

ύψους του αξιούμενου ποσού ή εν πάση περιπτώσει οποιουδήποτε άλλου ύψους 

ζημιά.» 

Με αναφορά σε όρους της Πρότασης Ασφάλισης και στον όρο 2 του 

Ασφαλιστηρίου Μηχανοκινήτων Οχημάτων, κάτω από τον τίτλο «Εξαιρέσεις», 

θεώρησε ότι δεν προέκυπτε καμιά υποχρέωση από πλευράς εφεσίβλητου ως προς 

τον τρόπο που θα έπρεπε να ενεργήσει, ώστε το ασφαλισμένο όχημα του να μην 

οδηγηθεί από μη  εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, αλλ' ούτε και πρόνοια που του 

απαγόρευε να επιτρέψει σε μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο να το οδηγήσει   ή του 

επέβαλλε να λάβει τα δέοντα μέτρα να μην οδηγηθεί από τέτοιο 

πρόσωπο.  Κατέληξε δε το Δικαστήριο, ότι εκείνο που εξάγετο από τους όρους του 

συμβολαίου είναι ότι στην περίπτωση που το αυτοκίνητο οδηγείτο από μη 


