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1 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 

(ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ) 

 

1.1 Ερμηνεία Ασφαλιστικού συμβολαίου 

1.1.1 Υπόθεση 

Είναι νομολογιακά γνωστό ότι η ερμηνεία των πιο πάνω όρων επαφίεται 

στην κρίση του Δικαστηρίου και είναι μια άσκηση με αμιγώς νομικό 

χαρακτήρα.  Στην υπόθεση Liberty Life Insurance Ltd v. Άντρης Μιχαήλ 

κ.α. Πολ. Έφεση 88/10 ημ. 8/3/15 αναφέρθησαν τα εξής ως προς την 

ερμηνεία συμφωνίας: 

 «Υπάρχει δε, συναφώς, πάντοτε κατά νου ότι μια γραπτή συμφωνία 

περιέχει τα συμφωνηθέντα μεταξύ των συμβαλλομένων μερών κατά το χρόνο 

σύναψής της· αντανακλούν την κοινή πρόθεσή τους αναφορικά με το 

αντικείμενό της. Όταν, στη συνέχεια, κατά την εκτέλεση της συμφωνίας, 

προκύψει διαφορά ως προς τη σημασία κάποιων όρων της, κριτής αυτής είναι 

ο ουδέτερος αναγνώστης του κειμένου της.  Εφόσον δε η διαφορά αχθεί 

ενώπιον δικαστηρίου, το ρόλο αυτό αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει ο αρμόδιος 

για την εκδίκαση της υπόθεσης δικαστής, εφαρμόζοντας καθιερωμένους 

κανόνες ερμηνείας εγγράφων συμφωνιών.  Ο συνήθης κανόνας, ο οποίος 

μπορεί να οδηγήσει και σε συμπέρασμα ότι, στην πραγματικότητα, δεν 

υπάρχει, στους επίδικους όρους μιας συμφωνίας, οποιαδήποτε ασάφεια ή 

δυσκολία στην αντίληψη της σημασίας τους, συνίσταται στην απόδοση σ' 

αυτούς της συνήθους λεξικολογικής σημασίας, δηλαδή της σημασίας την 

οποία αυτοί φέρουν όταν χρησιμοποιούνται στην καθομιλουμένη, (βλ. Χ.Π.Θ. 
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Αλεξάνδρου Λτδ ν. Συμβ. Αποχετεύσεων Λ/σίας (1999) 1 Α.Α.Δ. 630∙ 

Pell Frischmann Cons. Ltd v. Δημοκρατίας (2001) 1 Α.Α.Δ. 33∙ 

Χαραλάμπους ν. Αχιλλέως κ.ά. (2001) 1 Α.Α.Δ. 1058 και Maison Jenny 

Ltd v. Krashias Footwear Industry Ltd (2002) 1 A.A.Δ. 1156).» 

Παραθέτουμε το σχετικό απόσπασμα στη σελ. 246: 

«Έχοντας τα πιο πάνω  υπόψη αλλά και το ότι το επίδικο ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο αφορά ασφάλιση προσωπικών ατυχημάτων, το λιγότερο που 

μπορούμε να πούμε είναι ότι, παρά τη φαινομενική της γενικότητα, η πρόνοια 

για την εξαίρεση είναι ασαφής.  Στο σύγγραμμα Ivamy, General Principles 

of Insurance Law, 2η έκδοση στη σελ. 225, αναφέρεται ότι επειδή οι 

εξαιρέσεις εισάγονται στο συμβόλαιο κυρίως για να απαλλάξουν τους 

ασφαλιστές από ευθύνη για απώλεια, που κατά τα άλλα θα καλυπτόταν από 

το ασφαλιστήριο, αυτές ερμηνεύονται εναντίον των ασφαλιστών με τη 

μεγαλύτερη αυστηρότητα. Είναι, όπως αναφέρεται, καθήκον των ασφαλιστών 

να εξαιρούν την ευθύνη τους με καθαρές και σαφείς πρόνοιες. Αν εδώ 

πρόθεση ήταν να εξαιρούνται τέτοιες περιπτώσεις, έστω κι αν προέρχονταν 

από ατύχημα και τραυματισμό, τούτο θα αναμενόταν να προνοείται σαφώς.» 

xxx xxx ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ v.  ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ , 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΕΣΗ ΑΡ.: 34/2013 , ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ , 4 

Φεβρουαρίου  2019 

1.1.2 Υπόθεση 

Η ερμηνεία ασφαλιστικών συμβάσεων δεν υπόκειται σε ιδιαίτερους 

ερμηνευτικούς κανόνες και ως εκ τούτου, οδηγό για την ερμηνεία των 

προνοιών τους αποτελούν οι αρχές που διέπουν την ερμηνεία εμπορικών 

συμβάσεων (Κυριάκου ν. Φιλικής Ασφαλιστικής Εταιρείας Λτδ (2000) 1 

ΑΑΔ 416).  

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1999/rep/1999_1_0630.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2001/rep/2001_1_0033.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2001/rep/2001_1_1058.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2002/rep/2002_1_1156.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2002/rep/2002_1_1156.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2000/rep/2000_1_0416.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2000/rep/2000_1_0416.htm
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ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ v. Ολυμπία Γλυκή , Αγωγή 

Αρ.  48/16 , E.Δ. Λεμεσού , 28 Φεβρουαρίου  2018 

1.1.3 Υπόθεση 

Παραπέμπουμε στις Λαζούρας ν. Σκυλλουριώτου (1992) 1 Α.Α.Δ. 

168, 173, αναφορικά με την ερμηνεία εγγράφων και Συνεργατική 

Πιστωτική Εταιρεία Μακράσυκας ν. Καπετάνιου, Πολιτική Έφεση 200/09, 

9.1.2014, όπου με ανάλυση της νομολογίας επαναλαμβάνονται οι αρχές 

ερμηνείας εγγράφων: 

«Οι συμφωνίες μεταξύ των διαδίκων μερών πρέπει να ερμηνεύονται 

όπως καθορίζει η νομολογία: συνολικά και με συμμετρικότητα ώστε να μη 

δημιουργείται δυσαρμονία στην εξήγησή τους: Epco v. Lartico (1978) 1 

C.L.R. 201, Saab and another v. Holy Monastery Ay. Neophytos (1982) 

1 C.L.R. 499, Εθνική Τράπεζα ν. Χατζηνέστορος (1989) 1 Α.Α.Δ. (Ε) 204, 

Archbold Investments Ltd κ.α. ν. Λαϊκής Κυπριακής Τράπεζας Λτδ. 

(2006) 1 Α.Α.Δ. 1084.» 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ κ.α. v. LAIKI INSURANCE 

AGENCIES LIMITED ,  Πολιτική Έφεση Αρ. 147/2011 , 26 Οκτωβρίου 2017 

1.1.4 Υπόθεση 

Δια την ορθή ερμηνεία μιας συμφωνίας είναι ανάγκη να ληφθούν 

υπόψη κάποιοι κανόνες που διέπουν το ζήτημα αυτό.  Ο γενικός κανόνας 

είναι ότι σκοπός της ερμηνείας της συμφωνίας είναι να εξευρεθεί η πρόθεση 

των μερών.  Στην υπόθεση Αλεξάνδρου Λτδ ν. Συμβούλιο Αποχετεύσεως 

Λευκωσίας, λέχθηκε ότι διαπιστώνεται η πρόθεση των μερών από τη 

γλωσσική διατύπωση της συμφωνίας.  Όμως, η ερμηνεία που θα αποδοθεί σε 

αυτές τις λέξεις δεν μπορεί να βρεθεί εντελώς ανεξάρτητα και ασύνδετα από 

το πραγματικό υπόβαθρο που πλαισιώνει τη σύναψη της συμφωνίας.  Επίσης, 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1992/rep/1992_1_0168.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1992/rep/1992_1_0168.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2014/1-201401-200-09.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2014/1-201401-200-09.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1978/rep/1978_1_0201.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1978/rep/1978_1_0201.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1978/rep/1978_1_0201.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1982/rep/1982_1_0499.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1982/rep/1982_1_0499.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1982/rep/1982_1_0499.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2006/rep/2006_1_1084.htm
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στην υπόθεση Κουνούνα ν. Κώστας Κυριάκου Υιοι Λτδ, ως και επίσης 

στην Λάμπρου ν. Παράσχου, επεξηγήθηκε ότι ο σκοπός των μερών μπορεί 

να συναχθεί μόνο από το σύνολο του κειμένου και όταν η σύμβαση είναι 

σαφής ως προς το νόημα της.  Το Δικαστήριο δεν μπορεί να προσδώσει 

διαφορετικό νόημα στη σύμβαση από αυτό που οι ίδιες οι λέξεις της σύμβασης 

ενέχουν.  Η υπόθεση Φούτας ν. Εταιρεία Βάσος Λτδ, επεξηγεί ότι η 

προσαγωγή εξωγενούς μαρτυρίας για την ορθή ερμηνεία των όρων της 

σύμβασης επιτρέπεται όποτε διαπιστώνεται η ύπαρξη κενού ή 

αμφιβολιών.  Τούτο ισχύει όχι μόνο σε σχέση με την ερμηνεία της συμφωνίας 

αλλά και για την εφαρμογή της.  Παραθέτω πιο κάτω απόσπασμα αυτής της 

απόφασης το οποίο είναι πολύ επεξηγηματικό. 

«When any doubt arises upon the true meaning or sense of the words 

themselves, or any difficulty as to their application under the surrounding 

circumstances, the sense and meaning of the language may be investigated 

and ascertained by evidence dehors the instrument itself; for both reason 

and common sense agree that by no other means can be language of the 

instrument be made to speak the real mind of the party». 

Ελεύθερη μετάφραση: 

«Όταν υπάρχει αμφιβολία σε σχέση με την πραγματική ερμηνεία και 

έννοια των λέξεων της σύμβασης ή υπάρχει δυσκολία σε σχέση με την 

εφαρμογή τους έχοντας υπόψη τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, 

τότε η ερμηνεία των λέξεων μπορεί να εξεταστεί και να διαπιστωθεί 

λαμβάνοντας υπόψη μαρτυρία που βρίσκεται εκτός του κειμένου της 

σύμβασης.  Η λογική και κοινή λογική υπαγορεύουν ότι πρέπει να αποδοθεί 

τέτοια ερμηνεία στις λέξεις της σύμβασης που να φανερώνουν την 

πραγματική πρόθεση του συμβαλλόμενου μέρους». 

Για τον καθορισμό των δικαιωμάτων και ευθυνών των μερών σημασία 

έχει η πρόθεση των μερών κατά την σύναψη της συμφωνίας.  Αυτοί οι 
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κανόνες επεξηγήθηκαν με σαφήνεια από τον Δικαστή κ. Π. Καλλή στην 

απόφαση Μετάλλικα Ηρακλής Μιχαηλίδης Λτδ. ν G & C Exhaust 

Systems Ltd. στο ακόλουθο απόσπασμα: 

«Σύμφωνα με τους ερμηνευτικούς κανόνες μία σύμβαση πρέπει να 

ερμηνεύεται σύμφωνα με το λεκτικό της και με τρόπο που θα 

πραγματοποιείται η πρόθεση των μερών, όπως αυτή συνάγεται από το σύνολο 

της σύμβασης... 

Αν οι πρόνοιες μίας συμφωνίας εκφράζονται με σαφήνεια και δεν 

υπάρχει τίποτα που καθιστά ικανό το Δικαστήριο να το ερμηνεύσει με τρόπο 

διαφορετικό από εκείνο που επιτρέπεται από το λεκτικό του, χωρίς αμφιβολία 

πρέπει να επικρατήσει το λεκτικό. Αν όμως οι πρόνοιες και οι φράσεις είναι 

αντιφατικές και αν υπάρχουν λόγοι οι οποίοι φαίνονται στην όψη του 

εγγράφου οι οποίοι προσφέρουν απόδειξη της πραγματικής πρόθεσης των 

μερών, τότε εκείνη η πρόθεση θα επικρατήσει έναντι της φανερής και 

συνήθους έννοιας των λέξεων». 

Η αρχή που επιβάλλει στα μέρη να συμπεριφερθούν καλή τι πίστη κατά 

την σύναψη του ασφαλιστικού συμβολαίου διατυπώθηκε γενικά σε μία παλαιά 

Αγγλική υπόθεση Carter v Boehn ως ακολούθως: 

«Insurance is a contract of speculation. The special facts, upon which 

the contingent chance is to be computed, lie more commonly in the 

knowledge of the insured only, the underwriter trusts to his representation, 

and proceeds upon confidence that he does not keep back any circumstance 

in his knowledge to mislead the underwriter into a belief that the 

circumstance does not exist. The keeping back such a circumstance is a 

fraud, and therefore the policy is void. Although the suppression should 

happen through mistake. Without any fraudulent intention; yet the 

underwriter is deceived, and the policy is void because the risk run is really 

different from the risqué  understood and intended to be run at the time of 
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the agreement.The governing principle   is applicable to all contracts and 

dealings. Good faith forbids either party by concealing what he privately 

knows, to draw the other into a bargain, from his ingnorance of that fact , 

and his believing the contrary 

Ελεύθερη μετάφραση 

Η επιχείρηση των ασφαλιστικών συμβολαίων εμπεριέχει το στοιχείο της 

κερδοσκοπίας εξαιτίας του κινδύνου που αναλαμβάνει η ασφαλιστική εταιρεία 

να καλύψει τον κίνδυνο και που μπορεί να προκύψει αφού ασφαλίσει τον 

ασφαλιζόμενο για τον συγκεκριμένο κίνδυνο.  Τα συγκεκριμένα γεγονότα που 

λαμβάνονται υπόψη και αξιολογούνται κατά την σύναψη του ασφαλιστήριου 

συμβολαίου σε σχέση με την πιθανότητα ότι θα προκύψει ο συγκεκριμένος 

κίνδυνος, συνήθως είναι γνωστά μόνο από τον ασφαλιζόμενο.  Ο ασφαλιστής 

επηρεάζεται από τις παραστάσεις του ασφαλιζόμενου και τον εμπιστεύεται ότι 

του αποκαλύπτει αυτά τα συγκεκριμένα γεγονότα.  Προχωρά με την σύναψη 

του συμβολαίου εν αγνοία του ότι υφίσταται συγκεκριμένο δεδομένο το οποίο 

δεν του το έχει αποκαλύψει ο ασφαλιζόμενος. Η μη αποκάλυψη αυτού του 

δεδομένου συνιστά απάτη και οδηγεί στην ακύρωση του ασφαλιστικού 

συμβολαίου, ακόμη και εάν η μη αποκάλυψη του γεγονότος δεν ήταν 

σκόπιμη. Ακόμη και εάν ο ασφαλιζόμενος δεν είχε δόλια πρόθεση ο 

ασφαλιστής έχει εξαπατηθεί και το ασφαλιστικό συμβόλαιο είναι άκυρο, 

επειδή το ρίσκο που έχει αναλάβει ο ασφαλιστής είναι εντελώς διαφορετικός 

από εκείνο που αντιλήφθηκε ότι είχε αναλάβει αρχικά και είχε πρόθεση να 

αναλάβει κατά το χρόνο σύναψης της συμφωνίας.  Αυτή η αρχή εφαρμόζεται 

σε σχέση με όλες τις συμβάσεις και τις διαπραγματεύσεις των μερών κατά την 

σύναψη της συμφωνίας.  Τα μέρη πρέπει να ενεργήσουν καλή τι πίστη να 

αποκαλύψουν όλα όσα γνωρίζουν εκείνοι.  Δεν πρέπει να αποφύγουν 

να  αποκαλύψουν ένα γεγονός ή δεδομένο που να αλλάζει την κρίση του 

ασφαλιστή και που η μη αποκάλυψη του γεγονότος δυνατόν να προκαλέσει 
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τον ασφαλιστή να αναλάβει το συγκεκριμένο ρίσκο εν αγνοία του για το 

πραγματικό ρίσκο που έχει αναλάβει». 

 Παναγιώτα Παντελή v. PRIME INSURANCE CO LTD , Αρ. Αγωγής  289/2012 , 

Ε.Δ. Λευκωσίας , 28 Ιουλίου   2017 

1.1.5 Υπόθεση 

Αναφορικά με το ζήτημα τερματισμού θεωρώ ότι και αυτό απεδείχθη 

αφού ως προκύπτει η σχετική επιστολή ημερομηνίας 2/12/2002, απεστάλη 

στη Λαϊκή Τράπεζα προς όφελος της οποίας είχε εκχωρηθεί η επίδικη 

συμφωνία ασφάλισης.   Η δε οφειλή σε σχέση με την οποία έγινε η εκχώρηση 

δεν είχε εξοφληθεί κατά το χρόνο εκείνο.  Ως προς την ορθότητα της 

επιλογής να αποσταλεί η εν λόγω επιστολή στη Λαϊκή Τράπεζα υπό αυτές τις 

περιστάσεις, παραπέμπω στο απόσπασμα από το σύγγραμμα McGillivray and 

Parkington, "Insurance Law", 6th edition (1975) στην παράγραφο 1811 

(σελίδα 752), το οποίο έχει παρατεθεί πιο πάνω και το οποίο θεωρώ ότι ισχύει 

κατ' αναλογία και στην προκειμένη περίπτωση.   Σύμφωνα με τα εκεί 

λεχθέντα μετά που λαμβάνει χώρα η εκχώρηση ο εκχωρητής βγαίνει από την 

εικόνα και ο εκδοχέας γίνεται πλέον ο ασφαλισμένος και επομένως όταν οι 

ασφαλιστές επιθυμούν να ακυρώσουν την ασφάλεια για μη πληρωμή των 

ασφαλίστρων και απαιτείται να δοθεί ειδοποίηση στον ασφαλισμένο, αυτή η 

ειδοποίηση πρέπει να δίδεται στον εκδοχέα (assignee).  Επομένως και κατ' 

αναλογία των πιο πάνω στην περίπτωση μας όπου κατά το χρόνο του 

τερματισμού η οφειλή δεν είχε εξοφληθεί και η επίδικη ασφάλεια ήταν 

εκχωρημένη στη Λαϊκή Τράπεζα Λτδ, ορθώς η ειδοποίηση τερματισμού 

δόθηκε στην τελευταία.    Σε κάθε περίπτωση σημειώνω πως η εν λόγω 

επιστολή κοινοποιήθηκε προς τον ενάγοντα στη διεύθυνση που ο ίδιος έδωσε 

κατά την υπογραφή του ασφαλιστηρίου εγγράφου που ήταν και η τελευταία 

γνωστή διεύθυνση που έδωσε στην εναγομένη, αφού όπως και ο ίδιος 

παραδέχθηκε καταθέτοντας ενόρκως, ουδέποτε προέβη σε κοινοποίηση 
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αλλαγής διεύθυνσης μετά την υπογραφή του συμβολαίου.  (βλ. κατ' αναλογία 

Παναγιώτης Παναγιώτου v. Τράπεζα Κύπρου Λτδ Πολ. Έφεση 276/2009 

ημερομηνίας 9/7/2014 και Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Λτδ ν. Λάμπρου 

Χαριλάου Λτδ κ.α. (2009) 1 ΑΑΔ 479). 

Κυριάκου Φαφαλιός v. LAIKI CYPRIALIFE LIMITED, τώρα μετονομασθείσα σε 

CNP CYPRIALIFE LIMITED , Αρ. Αγωγής  8974/2007 , E.Δ. Λευκωσίας , 15 

Ιανουαρίου 2015 

1.1.6 Υπόθεση 

Όταν μια συμφωνία διατυπώνεται εγγράφως κατόπιν επιθυμίας των 

συμβαλλομένων, εξωγενής μαρτυρία δεν μπορεί να γίνει αποδεχτή για να 

αντικρούσει, τροποποιήσει, αφαιρέσει ή προσθέσει στους όρους που έχουν 

διατυπωθεί στο έγγραφο (βλ. Jacobs  v. Batavia  and General 

Plantations  Trust (1924) 1 Ch. 287). Τέτοια μαρτυρία επιτρέπεται μόνο 

όποτε διαπιστώνεται η ύπαρξη κενού ή αμφιβολιών σχετικά με την ορθή 

ερμηνεία (βλ. Γεωργική Εταιρεία Δ. Γ. Φουτάς ν. Εταιρεία Βάσος 

Λτδ (1993) 1 Α.Α.Δ 168) . 

Στην υπόθεση ΠΟΛΥΦΗΜΟΣ ΧΟΤΕΛΣ ΛΤΔ ν. Γεώργιος Ν. Μούτση, 

(2000) 1(Γ) ΑΑΔ αναφέρθηκαν τα εξής: 

«Ένας βασικός κανόνας ερμηνείας ενός εγγράφου είναι ότι οι λέξεις 

που χρησιμοποιούνται πρέπει να ερμηνεύονται κατά γράμμα 

(literal meaning), όπως είναι γενικά κατανοητές 

(Roberson v. French (1803) 4 East 130). Όπως έχει λεχθεί στην 

υπόθεση Beard v. Moira Colliery Co (1915) 1 Ch. 257), 

"Στην ερμηνεία ενός εγγράφου πρέπει να αποδίδεται σε συνηθισμένες 

λέξεις η απλή και συνηθισμένη ερμηνεία τους".» 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2014/1-201407-276-09.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2014/1-201407-276-09.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2009/rep/2009_1_0479.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1993/rep/1993_1_0168.htm
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Σύμφωνα με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην 

υπόθεση Τρύφωνας Χαραλάμπους κ.α. v. Liberty Life Insurance, 

(2011) 1(Γ) ΑΑΔ 1739: 

«Οδηγός για την ερμηνεία των προνοιών ενός εγγράφου είναι η 

γραμματική έννοια της λέξης ή φράσης που χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο που 

απαιτείται, κρινόμενη όμως πάντα υπό το πρίσμα των σκοπών της συμφωνίας 

όπως αυτοί αποκαλύπτονται από τη συμφωνία στο σύνολό της. Για να 

εξευρεθεί το νόημα των διαφόρων όρων που περιλαμβάνει μια σύμβαση το 

έγγραφο πρέπει να ερμηνεύεται συνολικά και με συμμετρικότητα, έτσι ώστε 

να αποφεύγεται ο κίνδυνος να δημιουργηθεί δυσαρμονία στην εξήγηση των 

όρων, η οποία δεν θα αντικατοπτρίζει αντικειμενικά την πρόθεση των μερών 

(βλ.  S.A.A.B.  v. Holy  Monastery  of Ayios Neophytos (1982) 1 C.L.R. 

499, Ανδρέα Θεοχάρους v. Σάββα Παστελλή (1993) 1 Α.Α.Δ. 240, 

Στέλιος Θεοδούλου v. Ασπίς Πρόνοια Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία 

(1997) 1 Α.Α.Δ. 1551, Χρίστος Μ. Αλεξάνδρου v. Κυριακής Κ. 

Κωμοδρόμου (1997) 1 Α.Α.Δ. 576, Θάλειας Θεολόγου κ.α. v. Κτηματική 

Εταιρεία Νέμεσις (1998) 1 Α.Α.Δ. 407 και το σύγγραμμα 

Halsbury's Laws of England, 3η Έκδοση, Τόμος 11, παρ.638-672 και 

τις υποθέσεις που αναφέρονται στις αντίστοιχες υποσημειώσεις).» 

Καθοδηγητική είναι και η απόφαση στην 

υπόθεση  Γιωργούλλα  Καραολή κ.α. v. Λαουρή (2008) 1(Α) Α.Α.Δ. 225, 

στην οποία αναφέρθηκαν τα ακόλουθα: 

«Η ερμηνεία μιας σύμβασης είναι νομικό θέμα και οδηγός για την 

ερμηνεία της είναι, μεταξύ άλλων, οι σκοποί της συμφωνίας όπως αυτοί 

αποκαλύπτονται από την ίδια τη συμφωνία στο σύνολό της. Όπως 

αναφέρθηκε στη Θεολόγου κ.α. v. Κτηματική Εταιρεία Νέμεσις Λτδ 

(1998) 1 Α.Α.Δ. 407:- 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2011/rep/2011_1_1739.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1993/rep/1993_1_0240.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1997/rep/1997_1_1551.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1997/rep/1997_1_0576.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1998/rep/1998_1_0407.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2008/rep/2008_1_0225.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1998/rep/1998_1_0407.htm
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"Οι αρχές που διέπουν την ερμηνεία σύμβασης είναι καλά καθιερωμένες 

και δε χρειάζεται να τις επαναλάβουμε. (Βλ. Saab and Another v. Holy 

Monastery Ay. Neophytos (1982) 1 C.L.R. 499.) Πρέπει να σημειώσουμε 

ότι, συνεχής είναι η τάση προς εναρμόνιση των αρχών ερμηνείας των 

συμβάσεων με τα κρατούντα στην καθημερινή ζωή. Το κριτήριο είναι η έννοια 

την οποία μεταδίδει το κείμενο της συμφωνίας στο μέσο λογικό άνθρωπο. Για 

το σκοπό αυτό μπορεί να εμπλουτισθεί η γνώση με την αποκάλυψη του 

υπόβαθρου της συμφωνίας, εξαιρουμένων πάντοτε των διαπραγματεύσεων, 

καθώς και μονομερών δηλώσεων και υποκειμενικών προθέσεων των 

συμβαλλομένων. Μαρτυρία που αναφέρεται στους υποκειμενικούς 

παράγοντες μπορεί να γίνει δεκτή μόνο σε αγωγή για διόρθωση του 

εγγράφου (rectification). (Βλ. ICS v. West Bromwich BS (1998) 1 All 

E.R. 98 (HL)). Το αντικείμενο βέβαια της ερμηνείας παραμένει πάντοτε η 

έννοια των όρων της συμφωνίας κατά το μέσο λογικό άνθρωπο. Η έννοια, η 

οποία μεταδίδεται σ' αυτόν για τα συμφωνηθέντα"». 

        Στην Γεωργική Εταιρεία Δ.Γ. Φούτας ν. Εταιρεία Βάσος, 

Έμποροι Γεωργικών Προϊόντων Λτδ  (ανωτέρω) λέχθηκε ότι όταν η 

εξακρίβωση της πρόθεσης των συμβαλλομένων βρίσκει έκφραση στην 

εξωτερικευμένη δήλωση τους σε γραπτή συμφωνία, είναι κατά κανόνα 

επιτρεπτή μόνο η αντικειμενική ερμηνεία της δήλωσης μακριά από κάθε 

υποκειμενική εκτίμηση. Γίνεται δε σχετικά παραπομπή στο 

σύγγραμμα Odger's "Construction of Deeds & Statutes" 5η έκδοση, 

όπου στη σελ. 43, απαντά το ερώτημα "when is extrinsic evidence admissible 

to translate the language" ως εξής: 

"It is to be noticed that extrinsic evidence here does not 

mean evidence of the writer's intention but evidence to enable the court to 

interpret the language used. It is only admissible, as so often with this 

subject of construction, when there is some doubt as to what the words 

mean or how they are to be applied to the circumstances of the writer." 
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Στο ίδιο σύγγραμμα παρατίθεται σχετικό απόσπασμα από τη Shore ν. 

Wilson [1842] 9 Cl. & F. 355: 

"Where any doubt arises upon the true meaning or sense of the words 

themselves, or any difficulty as to their application under the surrounding 

circumstances, the sense and meaning of the language may be investigated 

and ascertained by evidence dehors the instrument itself; for both reason 

and common sense agree that by no other means can the language of the 

instrument be made to speak the real mind of the party." 

Στην Ευθυμίου ν. Δημητρίου (2001) 1(Γ) Α.Α.Δ 1721 λέχθηκε ότι 

δεν είναι δυνατή η προσκόμιση μαρτυρίας, με λίγες καλά καθορισμένες 

εξαιρέσεις, γραπτής ή προφορικής, έξω από το γραπτό κείμενο συμφωνίας, 

για να τροποποιήσει το περιεχόμενο της. Η μόνη δικαιολογία για την 

εισαγωγή εξωγενούς μαρτυρίας είναι η αμφισημία του κειμένου. Παραπέμπει 

δε σχετικά στα ακόλουθα αποσπάσματα από αγγλικά συγγράμματα επί του 

θέματος και συγκεκριμένα στον Phipson on Evidence, 14 εκδ, σελ. 1046 

όπου αναφέρεται: 

«Where the language of a document is clear and applies without 

difficulty to the facts of the case, extrinsic evidence is not admissible to 

affect its interpretation; but where the language is peculiar, or its application 

to the facts is ambiguous or inaccurate, extrinsic evidence may, subject to 

the qualifications hereinafter stated, be given in explanation.» 

  Καθώς και στο σύγγραμμα Nokes «Introduction on Evidence», 4η 

έκδ., στη σελ. 239: 

«When a transaction is recorded in a document, it is not generally 

permissible to adduce other evidence of (1) its terms, or (2) other terms not 

included in the document, or (3) its writer's intended meaning.» 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2001/rep/2001_1_1721.htm
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Στην υπόθεση Στέφανος Μιχαήλ v. Alpha Bank (2009) 1(Β) Α.Α.Δ. 

941, στις σελ.949-950, καταγράφηκαν τα ακόλουθα σχετικά: 

«Όπως είχε εξηγηθεί, μεταξύ άλλων και στην απόφαση στην 

υπόθεση Polycarpou v. Polycarpou (1982) 1 C.L.R. 182, δεν είναι 

αποδεκτή εξωγενής μαρτυρία, δηλαδή μαρτυρία ως προς θέματα που δεν 

περιλαμβάνονται σε έγγραφο, παρά μόνο αν αυτή είναι αναγκαία για τη 

διασάφηση αμφιβολιών. Στην υπόθεση Θεολόγου v. Κτηματικής Εταιρείας 

Νέμεσις Λτδ (1998) 1 Α.Α.Δ. 407, τονίστηκε ότι το κριτήριο ερμηνείας 

έγγραφης συμφωνίας είναι η έννοια την οποία μεταδίδει το κείμενο της 

συμφωνίας στο μέσο λογικό άνθρωπο ως προς τα συμφωνηθέντα. Στην 

παρούσα δε περίπτωση, οι όροι του Τεκμηρίου 3 ήσαν ξεκάθαροι, καμιά 

ασάφεια δεν υπήρχε σ' αυτούς και κανένα πρόβλημα ερμηνείας τους 

εγείρεται, έτσι ώστε να εδικαιολογείτο εν πάση περιπτώσει η λήψη 

εξωγενούς μαρτυρίας.» 

SPEED LINE AUTOSERVICES LTD v. ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ , Αρ.  Αγωγής 1326/2010 , Ε.Δ. Λάρνακας , 08 Σεμπτεβρίου  

2014 

1.1.7 Υπόθεση 

Οδηγός για την ερμηνεία των προνοιών εγγράφου είναι η γραμματική 

έννοια της λέξης ή φράσης που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο όπου απαντάται 

κρινόμενη υπό το πρίσμα των σκοπών της συμφωνίας όπως αυτοί 

αποκαλύπτονται από τη συμφωνία στο σύνολο της (βλ. Θεοχάρους v. 

Παστελλή (1993) 1 ΑΑΔ 240). Το κριτήριο της ερμηνείας είναι η έννοια που 

μεταδίδει το κείμενο της συμφωνίας στο μέσο λογικό άνθρωπο (βλ. 

Πολύφημος Hotels Ltd και Γεώργιος Ν. Μουτση (2000) 1 ΑΑΔ 1809. 

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ v. Μάριου Σάββα κ.α. , Αρ. 

Αγωγής  3783/06 , Ε.Δ. Λευκωσίας , 15.11.10 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2009/rep/2009_1_0941.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2009/rep/2009_1_0941.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1998/rep/1998_1_0407.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1993/rep/1993_1_0240.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1993/rep/1993_1_0240.htm
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1.1.8 Υπόθεση 

Συμφωνούμε με τα πιο πάνω ευρήματα του πρωτόδικου Δικαστηρίου. 

Έχουμε διεξέλθει και εμείς τα κείμενα των άρθρων 1, 2 και 3 του 

προσαρτήματος. Τα κείμενα των άρθρων αυτών είναι σαφή και βέβαια και δεν 

χωρεί άλλη ερμηνεία. Δεν παρέχεται περιθώριο επίκλησης των ερμηνευτικών 

κανόνων των Contra Preferendum και Exclusion Clauses. (Βλέπε: Olley v. 

Marlborough Court Ltd. [1948] All E.R. 955, Canada Steamship Lines 

Ltd. v. Regam [1952] 1 All E.R. 305, Price & Co. v. Union Lighterage 

Co. (1904 - 1907) All E.R. 227, Rutter v. Palmer [1922] All E.R. 367 και 

Alderlade v. Hendon Laundry Ltd. [1945] 1 All E.R. 224). 

SATURN BUILDING CO. LTD. v. INTERAMERICAN INSURANCE CO. LTD. , 

Πολιτική Έφεση Αρ. 10596 , 20 Ιουλίου  2001 

1.1.9 Υπόθεση 

Συμβάσεις ― Ερμηνεία ασφαλιστικών συμβάσεων ― Βασικό κριτήριο 

για την ερμηνεία του περιεχομένου των συμβάσεων αυτών αποτελεί - όπως 

και στις εμπορικές συμβάσεις - η συνήθης σημασία των όρων της συμφωνίας, 

δηλαδή η έννοια που μεταδίδουν στο μέσο συνετό άνθρωπο. 

  

Δοξουλλα Κυριακου v. Φιλικησ Ασφαλιστικησ Εταιρειασ Λτδ. , Πολιτική 

Έφεση Αρ. 10328 , 24 Μαρτίου  2000 

1.1.10 Υπόθεση 

Συμβάσεις — Eρμηνεία συμβάσεων — Ασφαλιστήριο έγγραφο — 

Ερμηνευτική αρχή contra preferentem — Εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις 

που δεν είναι σαφές το περιεχόμενο της σύμβασης. 

http://www.bailii.org/uk/cases/UKPC/1952/1952_1.html
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ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ν. XΡΙΣΤΙΝΑΣ ΓΛΥΚΥ , 

Πολιτική Έφεση Αρ. 9860 , 22 Σεπτεμβρίου  1998 

1.1.11 Υπόθεση 

Ασφάλεια — Ασφαλιστήριο συμβόλαιο — Ερμηνεία — Πρόνοια σε 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο για κάλυψη εξόδων ιατρικής περίθαλψης για 

ασθένειες που εκδηλώθηκαν για πρώτη φορά μετά την πάροδο 30 ημερών 

από την ημερομηνία έκδοσης του συμβολαίου — Έκδοση συμβολαίου με 

αναδρομική ισχύ — Κατά πόσο η πιο πάνω προθεσμία άρχιζε από την 

ημερομηνία έκδοσης του συμβολαίου, ή από την ημερομηνία που αυτό τέθηκε 

σε ισχύ. 

INTERAMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY ν. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΜΠΑΣΙΗ, ΚΑΙ 

ΑΛΛΩΝ , Πολιτική Έφεση Αρ. 7748 , 28 Φεβρουαρίου  1992 

1.2 Ασφαλιστικό συμβόλαιο – πυρός 

1.2.1 Υπόθεση 

Συμβάσεις ― Ασφαλιστικό συμβόλαιο ― Ασφάλιση έναντι πυρός, 

εξοπλισμού και εμπορευμάτων επιχείρησης ― Όρος στο συμβόλαιο με τον 

οποίο ο ασφαλισμένος είχε υποχρέωση όπως δώσει στην ασφαλιστική εταιρεία 

όλες τις λεπτομέρειες και τα αποδεικτικά στοιχεία σε σχέση με την απαίτησή 

του ― Κατά πόσο ο εν λόγω όρος αποτελούσε αναιρετικό όρο («condition 

precedent»), έναντι οποιασδήποτε ευθύνης της ασφαλιστικής εταιρείας ― 

Κατά πόσο μετά την παρέλευση του χρόνου που συμφωνήθηκε μεταξύ 

ασφαλιστικής εταιρείας και ασφαλισμένου για συμμόρφωση του τελευταίου με 

τον εν λόγω όρο, η ασφαλιστική εταιρεία δικαιούτο να αποποιηθεί της 

ευθύνης της ― Διαφοροποίηση της παρούσας υπόθεσης από τις υποθέσεις 
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Agathangelou v. The Motor Union Insurance Co Ltd (1984) 1 C.L.R. 1 

και Πιτταρά v. Cosmos (Cyprus) Insurance Co. Ltd (1998) 1 Α.Α.Δ. 193. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΑΒΒΑ v. ΛΑΪΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ , Πολιτική Έφεση 

Αρ. 125/2007 , 17 Δεκεμβρίου  2009 

1.2.2 Υπόθεση 

Ευρήματα Δικαστηρίου ― Αξιοπιστία μαρτύρων ― Εφετείο, δεν 

επεμβαίνει σε ευρήματα του πρωτόδικου Δικαστηρίου ως προς την αξιοπιστία 

μαρτύρων εκτός αν δεν δικαιολογούνται από την ενώπιόν του μαρτυρία ή 

υπάρχει σφάλμα στην κρίση επί τούτων ή επί της αξιοπιστίας των μαρτύρων. 

Το πρωτόδικο Δικαστήριο απέρριψε την αγωγή της εφεσείουσας 

εταιρείας εναντίον των εφεσιβλήτων με την οποία διεκδικούσε ποσό £92.000, 

βάσει συμφωνίας ασφαλιστικής κάλυψης έναντι πυρός σε σχέση με το 

εργοστάσιο επίπλων που διατηρούσε το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς από 

πυρκαγιά στις 13.2.1998. 

ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ Π. ΜΙΧΑΗΛ ΛΤΔ ν. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΤΔ 

κ.α. , Πολιτική Έφεση Αρ. 12126 , 18 Φεβρουαρίου  2008 

1.2.3 Υπόθεση 

Ασφάλιση ― Ασφαλιστικό συμβόλαιο ― Αγωγή εναντίον ασφαλιστικής 

εταιρείας για ζημιές που προκλήθηκαν σε ακίνητο από πυρκαγιά ― Κατά 

πόσο, κατά τον ουσιώδη, χρόνο, υπήρχε σε ισχύ ασφαλιστικό συμβόλαιο για 

κάλυψη της ζημιάς ή κατά πόσο η ασφαλιστική εταιρεία με τη χρήση δόλου, 

απάτης και ψευδών παραστάσεων παρέστησε στον ασφαλισμένο ότι δεν ίσχυε 

το ασφαλιστικό συμβόλαιο, προσφέροντάς του ένα χαριστικό ποσό, για να 

αποφύγει τις υποχρεώσεις της. 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1998/rep/1998_1_0193.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1998/rep/1998_1_0193.htm


ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ) - 
Ασφαλιστικό συμβόλαιο – πυρός 

22 | 160 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ν. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ , Πολιτική Έφεση Αρ. 

93/2005 , 18 Απριλίου  2008 

1.2.4 Υπόθεση 

Ευρήματα Δικαστηρίου ― Επέμβαση Εφετείου ― Έφεση κατά των 

διαπιστώσεων και συμπερασμάτων του πρωτόδικου Δικαστηρίου στα οποία 

κατέληξε κατόπιν ανάλυσης και αξιολόγησης της μαρτυρίας ― Απορρίφθηκε, 

δεν στοιχειοθετήθηκε λόγος επέμβασης στην κρίση του Δικαστηρίου. 

Το πρωτόδικο Δικαστήριο αποδέχθηκε την αξίωση της εφεσίβλητης για 

αποζημιώσεις ΛΚ20.000 το οποίο αντιπροσώπευε ολόκληρο το ποσό της 

ασφαλιστικής κάλυψης των εμπορευμάτων της που ήταν ασφαλισμένα με 

τους εφεσείοντες.  Τα εμπορεύματα - μεταχειρισμένος στρατιωτικός 

ρουχισμός - ιδιοκτησία της εφεσίβλητης, είχαν καταστραφεί από φωτιά που 

ξέσπασε στην οικοδομή που ήταν αποθηκευμένα. 

Οι εφεσείοντες υποστήριξαν ότι η εφεσίβλητη κατά παράβαση του όρου 

11 του ασφαλιστικού συμβολαίου, παρέλειψε να δώσει γραπτώς 

οποιεσδήποτε πληροφορίες αναφορικά με τη ζημιά και τα εμπορεύματα που 

καταστράφηκαν και να προβεί σε ένορκη δήλωση σχετικά με την απαίτηση 

ώστε να καταστεί δυνατή η εξέταση της αξίωσής της. 

Το πρωτόδικο Δικαστήριο, αφού αποδέχθηκε τη μαρτυρία της 

εφεσίβλητης ότι εκτός από τα εμπορεύματα καταστράφηκαν ολοσχερώς και 

τα βιβλία από τα οποία μπορούσαν να αντληθούν στοιχεία και λεπτομέρειες 

αναφορικά με τα εμπορεύματα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εφεσίβλητη 

βρισκόταν σε πραγματική αδυναμία να δώσει λεπτομέρειες της ζημιάς, ως 

όφειλε σύμφωνα με τον όρο 11 του ασφαλιστικού συμβολαίου, και ότι κάτω 

από αυτές τις συνθήκες ο όρος 11 του συμβολαίου δεν εφαρμοζόταν. 

Οι εφεσείοντες εφεσίβαλαν την απόφαση. 


