
Rezumat Teză doctorat
Contractul internațional de asigurare

maritim
Prin prezenta lucrare de doctorat am urmărit să surprind aspectele cele mai importante

și interesante care guvernează materia contractului internațional de asigurare maritimă.

Această temă este de maximă actualitate având în vedere situația politico-economică curentă

și constituie totodată o provocare constată pentru practicieni ș doctrină. În concret, materia

asigurărilor maritime este extrem de ofertantă în diversitatea problemelor care pot apărea în

cadrul unui transport maritim.

În cadrul cercetării, am debutat prin analizarea unei scurte istorii a materiei

asigurărilor maritime. Astfel, noțiunea de poliță de asigurare, astfel cum o cunoaștem astăzi

își are originea în Evul Mediu 12, atunci când oamenii de afaceri au fost interesați în

dezvoltarea unui sistem practic de a evalua riscurile asociate activităților comerciale și prin

aceasta să reușească să reacționeze într-o manieră care să asigure maximul de profitabilitate. 3

Un moment istoric important în asigurarea maritimă, astfel cum o cunoaștem astăzi a fost

alegerea de către South Sea Company să finanțeze conflictul ce avea loc la momentul

respectiv între Marea Britanie și alte state ale Europei. 4

Ca recompensă pentru efortul realizat, aceasta a primit drepturi exclusive de a purta

comerț cu noile teritorii descoperite în America de Nord și de Sud. Însă, concentrarea unui

procent atât de mare a activității comerciale în favoarea unei singure societăți a dat naștere

curând la diverse abuzuri și încercarea de a frauda partenerii comerciali în vederea obținerii

unui profit mai mare. Acest abuz de poziție dominantă a atras atenția că este momentul ca

domeniul asigurărilor maritime să facă obiectul unor reglementări. Simultan, acesta a fost

primul pas spre crearea celui mai important centru al asigurărilor maritime și anume, piața

4 Colinvaux, Law of Insurance, 8th edition ,2011, para A1-1.

3 Cp. [Edler de Roover 1945] and [Melis 1974]

2 Middows Ltd. v. Robertson (1940) 69 ll. L. rep. 45 (CA) at p, 63, per MacKinnon L.J.

1 Forestal Land, Timber&Railways Company Ltd. v. Rickards



din Londra. Aceasta este piața care a conturat toate reglementările pe care le cunoaștem și

aplicăm în prezent. De asemenea, aceste reguli și practici se bucură de o răspândire

internațională, astfel că prin aprofundarea acestora, un practician poate aborda orice speță

indiferent de jurisdicția în care apare și indiferent de sistemul de drept din care acesta

provine.

Nu poate exista comerț internațional fără transport maritim. Transportul de mărfuri pe

mare este cel mai ieftin mod de transport internațional, iar asigurarea maritimă face parte

integrantă din transportul maritim și comerțul internațional. Contractul de asigurare maritimă

este contractul în care asigurătorul este de acord să indemnizeze asiguratul împotriva

pierderii ocazionate de incidentele unei aventuri marine, pentru o sumă de bani numită primă.

Funcția principală a asigurării este transferul și distribuția riscurilor. Prin asigurare are

loc transferul riscului de pierderi economice la asigurator, care la rândul său redistribuie

riscul prin acorduri de investiții și reasigurări. Contractul de asigurare este un contract în

temeiul căruia o persoană (asigurător) este obligat legal să plătească o sumă de bani sau

echivalent al acesteia unei alte persoane (asiguratul), în cazul producerii unui eveniment

specificat care implică un element de incertitudine în ceea ce privește timpul sau

probabilitatea de apariție, care afectează interesul asigurării pentru obiectul asigurare.

Contractul de asigurare maritimă este un contract special (de asigurare) de

despăgubire care protejează împotriva pierderilor materiale și de altă natură, asupra bunurilor

mobile și a intereselor asociate, precum și împotriva pierderilor care apar în cursul unei

călătorii pe mare. Un contract de asigurare maritimă este un contract prin care asigurătorul se

obligă să despăgubească asiguratul, în modul și în măsura în care s-a convenit, împotriva

pierderilor marine, adică a pierderilor provocate de aventura maritimă.

De asemenea, contractul de asigurare maritimă este un contract de despăgubire5.

Asiguratorul nu stipulează, în niciun caz, să devină cumpărătorul obiectului asigurat, ci el

trebuie numai să despăgubească6”. În mod ideal, asiguratul ar trebui să fie despăgubit numai

6Brotherston v. Barber (1816) 5 M & S 418 la p. 425

5Ioan Macovei, Codrin Macovei, Dreptul contractelor de asigurare, Universul Juridic, București,

2020, p. 82-83



în măsura pierderii sale. Cu toate acestea, în practică, acest lucru nu este întotdeauna ușor de

realizat, ceea ce determină ca acest tip de contract să nu fie unul de despăgubire sau

indemnizare perfectă. Astfel, o poliță de asigurare nu este un contract perfect de

despăgubire.7. Definiția contractului de asigurare este preluată din art. 9 al Legii nr. 136/1995

privind asigurările şi reasigurările în România.

În doctrina anterioară Noului Cod civil român, contractul de asigurare a fost definit ca

reprezentând „acel contract prin care o parte, numită asigurat, se obligă să plătească

periodic celeilalte părți, numită asigurator, o anumită sumă de bani, numită prima de

asigurare, în schimbul obligației asiguratorului ca, în ipoteza survenirii cazului asigurat, să

plătească o sumă de bani numită indemnizație, în limitele și în termenele convenite.”8

În cadrul lucrării am abordat diferite tipuri de contracte de asigurare și reasigurare și

am explicat care sunt elementele specifice fiecăruia, tocmai pentru a putea ajuta practicianul

să le diferențieze și să poată aplica regimul juridic corespunzător. Aceste clasificări diferă în

primul rând în funcție de obiectul material al asigurării, care poate fi corpul sau mașina

navei, marfa sau încărcătura transportată etc.

Spre exemplu, există mai multe tipuri de polițe de asigurare disponibile pe piața

internațională care pot avea ca scop asigurarea corpului sau mașinii unei nave. Cu titlu de

exemplu, polițele pot fi:

1. polițele de timp

Polițele de timp sunt acel tip de poliță care sunt menite să confere acoperire pentru

riscurile și bunul asigurat o perioadă determinată de timp. Polița are de obicei o durată

maximă de douăsprezece luni. După încheierea perioadei de asigurare specificate, polița

expiră și obiectul asigurării nu mai beneficiază de protecția conferită.

2. polițele de călătorie

8Mircea N. Costin, Dorin Tataru, Contractul de asigurare. Concept. Elemente, in Revista de drept

comercial nr. 6/2000, p. 23-25

7Irving v. Manning (1847) 1 HLC 287



Polițele de călătorie sunt acel tip de poliță care oferă protecție împotriva riscurilor

asigurate și pentru bunul asigurat numai pentru o călătorie determinată. Putem identifica cu

ușurință o poliță de călătorie pentru că în general se precizează faptul că asigurarea este

activă „de la” „până la ”.

3. polițele de construcție (denumite și polițe pe riscul constructorului)

Acestea sunt polițe de asigurare care asigură împotriva pagubelor ce se pot produce la

nivelul navei, în timpul în care aceasta este construită. Aceasta poate acoperi atât nava care

se află în construcție la constructori sau orice subcontractori ai acestora. Acoperirea încetează

în momentul în care nava este livrată proprietarilor acesteia. Acest tip de poliță poate să fie

încheiată și în momentul în care o navă este supusă unor reparații de lungă durată sau de

anvergură.

4. polițele pentru port

Când o navă este ancorată în port există riscuri mai mici să aibă loc pieirea navei sau alte

pagube, față de momentul când se află în cursă pe mare. Asiguratorii adeseori acordă o

reducere a primei de asigurare de timp, însă dacă este estimat că nava va rămâne o perioadă

îndelungată de timp în port, atunci poate să fie convenabilă încheierea unei polițe pentru

riscurile ce pot apărea în port.

5. polițele dovadă

Se mai numesc și polițe de pariere sau polițe ce dovedesc interesul asigurabil. În măsura

în care legea engleză este lega aplicabilă, atunci aceste tipuri de polițe nu beneficiază de o

recunoaștere legală și nu pot fi puse în executare sau forma baza vreunui litigiu de asigurări

maritime. 9Acest tip de asigurare prevede că interesul asiguratului este considerat asigurabil

de către asiguratori, deși în condițiile legislației aplicabile asiguratul nu ar avea un interes

veritabil. Cu toate acestea, în anumite sisteme de drept o astfel de poliță poate fi validă și

deci poate constitui baza unei acțiuni în justiție în măsura în care asiguratul dovedește că are

un interes în obiectul asigurării.

9Secțiunea 4 din Marine Insurance Act 1906 “ a policy without insurable interest is void”

https://en.wikipedia.org/wiki/Insurable_interest


6. polițele pentru flote

După cum îi spune și numele, rațiunea acestor polițe este de a asigura mai multe nave

care își desfășoară activitatea sub același management.

Un alt tip de asigurare este asigurarea cargo. Aceasta este una dintre cele mai vechi

forme de asigurare. Originea acesteia poate fi plasată în anul 1500 î.Hr. când diferiți

navigatori chinezi se asociau în vederea despăgubirii colective a pierderilor de marfă sau de

navă pe care le-ar fi suferit unul dintre ei.

La nivel internațional, polițele de asigurare maritimă în general se bazează pe

prevederile Marine Insurance Act din 1906. Însă, acest tip de asigurare nu acoperă în general

riscurile ce privesc bunurile transportate, cât timp nava se află în tranzit. Pentru a depăși

această problemă, a apărut conceptul de asigurare a mărfurilor maritime. Asigurarea de tip

cargo (marfă) include bunurile care sunt transportate de către vas și protejează bunurile

transportate împotriva riscurilor asociate voiajului concret pe mare.

În dreptul civil românesc, contractul de asigurare maritimă este supus condițiilor

generale de validitate cu privire la capacitate, obiect, consimțământ și cauză. Dacă primele

condiții nu pun probleme în general în practica internațională, atenție deosebită este acordată

însă ultimei condiții. În strânsă legătură cu cauza actului juridic civil este noțiunea de interes

asigurabil definită de Marine Insurance act 1906, noțiunea aplicându-se acestui tip de

asigurare în aceeași formă în care se aplică și celorlalte forme de asigurare. O persoană care

ar putea suferi pierderi financiare din cauza unui eveniment are un interes asigurabil pentru

proprietatea sau interesul care este asigurat împotriva acelui eveniment. În cadrul tezei, am

acordat deosebită atenție acestui aspect și am relatat în detaliu aspecte privitoare la natura

interesului, când apare și ce consecințe survin în măsura încălcării acestei reguli.

Evenimentul trebuie să creeze o pierdere sau răspundere comercială sau trebuie să

afecteze un drept al asiguratului. Prin urmare, o persoană va avea un interes asigurat in

proprietatea aflată în posesia sa, dar nu poate avea un interes în proprietatea debitorului său,

fără să existe o legătură sau un drept similar legat de aceasta din urmă. Astfel, o

societate-mamă are un interes asigurat pentru acțiunile filialei sale, dar nu și pentru activele



sau profiturile de bază ale companiei respective. Un contract de asigurare fără interes este nul

în integralitate10.

Tărâmul asigurărilor de bunuri este unul în care dreptul pozitiv se îmbină constant cu

dreptul creat în urma manifestării de voință a părților. Acest aspect se regăsește încă de la

formarea contractului de asigurare. Scopul asigurării cargo este să ofere o protecție financiară

proprietarului mărfii transportate, cât timp aceasta se află în tranzit pe mare, iar în anumite

cazuri și cât timp se află în depozitare.

Un alt aspect interesant pe care l-am abordat în teză este modalitatea în care are loc

încheierea per se a contractului de asigurare. Dincolo de rigorile asociate dreptului care

guvernează materia contractelor, dacă avem în vedere și dinamica relațiilor comerciale

analizate, în practică se naște un formalism dinamic, bazat în mod determinant pe

buna-credință a participanților la actul comercial.

Asemenea celorlalte forme de asigurare, pentru încheierea unui astfel de contract de

asigurare este necesar un schimb de informații între partenerii contractuali. În general, acest

schimb de informații are loc pe calea unui proposal form, iar acesta conține mențiuni cu

privire la datele de identificare ale asiguratului, obiectul de activitate sau tipul de comerț pe

care îl desfășoară asiguratul, care este interesul ce urmează să se asigure, tipul de ambalaj

care va fi utilizat, dacă marfa va fi stocată într-un container sau nu, iar dacă da, în ce tip de

container sau ce mijloc alternativ de securizare a mărfii la bord există, dacă marfa a fost

10Art.6 Marine Insurance Act 1906

Wheninterest must attach.

(1)The assured must be interested in the subject-matter insured at the time of the loss though he need

not be interested when the insurance is effected:

Provided that where the subject-matter is insured “lost or not lost,” the assured may recover

although he may not have acquired his interest until after the loss, unless at the time of effecting the

contract of insurance the assured was aware of the loss, and the insurer was not.

(2)Where the assured has noi nterest at the time of the loss, he cannot acquire interest by any act or

election after he is aware of the loss.



ambalată de profesioniști, ce tip de tranzit urmează să aibă marfa (dacă este un voiaj pe mare,

sau doar tranzit intern), ce formă de depozitare a mărfii există și unde urmează să se facă

depozitarea, cine sunt transportatorii, ce linie de navigație urmează să fie utilizată, ce navă

urmează să fie utilizată, dacă nava este navlosită, care sunt condițiile contractuale încheiate

între asigurat (care este proprietarul mărfii) și proprietarul navei, dacă este vorba despre o

poliță cargo anuală sau doar pentru un transport. În măsura în care este o poliță cargo anuală,

asiguratul va trebui să comunice și cifra de afacere de pe ultimul an, limita răspunderii

asiguratorului, datele locului de depozitare precum și condițiile contractului de asigurare ce

urmează să fie încheiat.

În măsura în care persoana care încheie contractul de asigurare este distinctă de

persoana responsabilă cu transportul mărfii asigurate, atunci transportatorul urmează să

completeze o cerere chestionar. Aceasta va conține date cu privire la asigurat și contractant,

tipul poliței (poliță individuală caz în care se vor menționa data transportului, punctul de

expediere, punctul de destinație sau pe durată determinată cu menționarea perioadei de

asigurare), acoperirea solicitată pentru asigurare (acoperirea de bază conform Condițiilor

Generale de asigurare, furt, daune suferite de vehiculele transportate pe platforme

specializate, daune materiale suferite de bunurile perisabile ca urmare a funcționării

defectuoase a echipamentelor care controlează temperatura, daune materiale suferite de

containerele de transport, transporturi de bunuri efectuate cu vehicule tractate aparținând

terților), autovehiculele pentru care se solicită acoperirea prin asigurare, vehiculele tractate

folosite în activitatea de transportul de marfă, alte informații referitoare la asigurare

(existența altor polițe de asigurare ale transportatorului, dacă vreo societate de asigurare a

refuzat preluarea în asigurare, impunerea de condiții suplimentare la contractarea asigurării

de către alți asiguratori ), istoricul daunelor în ultimii 3 ani și modalitatea de plată a primei de

asigurare.

În ceea ce privește momentul încheierii poliței, în general, asigurarea se încheie

înainte ca mărfurile să părăsească depozitul expeditorului, însă există situații în care marfa se

va declara ulterior transportului. Este vorba despre acele contracte de transport succesive,

care au edictate polițe de asigurare cu același caracter.



Declaraea în avans este utilizată de comercianții care expediază marfă pe mare în

mod ocazional. Aceștia pot agrea diverse modalități de transport, diverse modalități de

încărcare a mărfii, astfel că rezidă în sarcina brokerului de asigurare să îi garanteze condițiile

de asigurare solicitate.

Declararea ulterioară este frecventă în polițele cu acoperire deschisă, care sunt

folosite de comercianții ce transportă bunuri în mod regulat. Prin această acoperire

asiguratorii acceptă să asigure toate mărfurile asiguratului care plătește primele

corespunzătoare.

Contractul de asigurare maritimă comportă multe aspecte și particularități care au fost

analizate pe larg în cuprinsul tezei, astfel că prezentul rezumat se limitează la atingerea

punctelor majore ale materiei analizate. În această idee, strâns legat de conceptul de asigurare

maritimă este noțiunea de reasigurare maritimă.

Noțiunea de reasigurare maritimă a fost concepută de participanții la comerțul

internațional, înainte de a exista o reglementare de drept pozitiv care să o guverneze. Ca

efect, înțelegerea ramificațiilor acestei instituții poate fi dificilă. Astfel, în cadrul tezei mi-am

propus să familiarizez cititorul cu aspecte de bază ale reasigurării maritime.

Aproximativ la jumătatea secolului al XVIII-lea, reasigurarea marină ajunsese, în

Anglia, să fie folosită ca mod de speculație în ceea ce privește creșterea și scăderea primelor

de asigurare și era de asemenea folosită ca acoperire pentru polițele de pariere11.

Reasigurarea fost declarată ilegală 12, cu excepția cazului în care asigurătorul era

insolvabil, falimentat sau decedat. Această prevedere a fost abrogată ulterior, iar reasigurările

maritime au devenit legale. Totodată, Stamp Act 1891 a fost cea care a stipulat că un contract

de asigurare maritimă nu este valid decât dacă este incorporat într-o poliță ștampilată cu rata

de contribuție datorată în avans.

12Act of 19 Geo. 2, c.37, Secțiunea 4.

11Delver v Barnes (1807) 1 Taunt 48 disponibil la

http://cks.univnt.ro/download/cks_2018_articles%252F2_private_law%252FCKS_2018_private_law

_014.pdf

http://cks.univnt.ro/download/cks_2018_articles%252F2_private_law%252FCKS_2018_private_law_014.pdf
http://cks.univnt.ro/download/cks_2018_articles%252F2_private_law%252FCKS_2018_private_law_014.pdf


Contractul de asigurare13 este asociat contractului de transport pe mare, contract în

temeiul căruia cărăușul se obligă, să transporte mărfuri de la un port la altul, contra plății unei

prime de asigurare14 și este necesar pentru acoperirea riscurilor legate de primul contract.

Alături de contractul de asigurare, un participant la comerțul internațional poate alege să

încheie un contract de reasigurare. În orice caz, contractul de reasigurare este de asemenea un

contract de asigurare și este guvernat de aceleași reguli si principii ca acesta din urmă.15

Reasigurarea este mijlocul prin care asigurătorii obțin despăgubiri de la alți asigurători

împotriva riscurilor pe care și le-au asumat. Nu există o definiție stabilită a reasigurării, deși

Directiva Uniunii Europene Solvabilitate II, care reglementează licențierea și solvabilitatea

asigurătorilor și reasiguratorilor înainte de plecarea Regatului Unit din Uniunea Europeană,

definește „reasigurarea” după cum urmează:

“reasigurare” înseamnă una dintre următoarele două activități: (a) activitatea care

constă în preluarea de riscuri cedate de o întreprindere de asigurare sau de o întreprindere de

asigurare dintr-o tara terță sau de o altă întreprindere de reasigurare sau de o întreprindere de

reasigurare dintr-o tara terță; sau (b) în cazul întreprinderii de subscriitori denumită

„Lloyd’s”, activitatea prin care o întreprindere de asigurare sau de reasigurare alta decât

„Lloyd’s” preia riscurile cedate de orice membru al „Lloyd’s”;

Una dintre cele mai vechi definiții ale contractului de reasigurare a fost dată de

judecătorul Mansfield în cauza Delver v Barnes16, în care reasigurarea a fost descrisă ca „o

nouă asigurare realizată în baza unei noi polițe care privește aceleași riscuri care au fost

anterior asigurate pentru a despăgubi subscriitorii de la subscrierile lor anterioare; și ambele

polițe trebuie să existe în același timp ”. Această definiție nu a supraviețuit, în sensul că

astăzi este obișnuit ca riscul de reasigurare să fie negociat și plasat înainte de polița directă de

16https://www.legislation.gov.uk/cy/ukpga/2015/4/notes/division/5/data.htm?wrap=true

15China Traders Insurance v Royal Exchange [1898] 2 Q.B. 187

14Sitaru, D.-A., Stănescu, Ș.-A., Dreptul comerțului internațional, Partea specială, Ed. Universul

Juridic, București, anul 2017, p. 449.

13Ioan Macovei, Codrin Macovei, Dreptul contractelor de asigurare, Universul Juridic, București,

2020, p. 395

https://www.legislation.gov.uk/cy/ukpga/2015/4/notes/division/5/data.htm?wrap=true


bază, astfel încât reasigurarea să funcționeze ca o ofertă permanentă care este acceptată

automat de orice asigurător care subscrie riscul direct.

O cesiune de afaceri de asigurare nu constituie un contract de reasigurare. În timp ce

descrierea reasigurării în Delver v Barnes este desuetă, aceasta exemplifică un aspect al

abordării instanțelor de judecată în ceea ce privește reasigurarea și anume că reasigurarea

este, ca și asigurarea, un contract de despăgubire, astfel încât i se aplică principiile aplicabile

acestor contracte.

Astfel, un contract de reasigurare care transferă el însuși riscul17 este un contract de

cea mai bună credință, căruia i se aplică Marine Insurance Act 1906 secțiunea18-20 în cazul

contractelor încheiate înainte de 1 august 2016 și Legea asigurărilor 2015 secțiunea 2 –8 în

cazul contractelor la sau după această dată. Într-adevăr, o mare parte din Marine Insurance

Act este aplicabilă reasigurării, inclusiv cerința că ar trebui să existe interes asigurabil și (în

cazul contractelor încheiate înainte de 1 august 2016) dispozițiile referitoare la garanțiile din

articolele 33-35.

În ceea ce privește Legea asigurărilor din 2015, Comisia de drept a considerat că legea

engleză tratează contractele de reasigurare și cesiune ca fiind contracte de asigurare18, iar

legea a fost elaborată clar pe baza faptului că dispozițiile sale s-ar aplica acestor contracte, în

măsura în care este adecvat. Cesiunea reprezintă cedarea riscului de către reasiguratori către

alți reasiguratori. Acordurile de cesiune implică adesea transferul de risc eliminat de multe

ori din obiectul și polița inițială.

Ca definiție a conceptului, am considerat că reasigurarea este reprezentată de

contractul prin care o societate de asigurare cesionează unei alte societăți de (re)asigurare o

parte sau integralitatea riscurilor asumate, în schimbul unei cote din prima de asigurare19. În

timp ce asiguratorului inițial îi revin toate obligațiile reieșind din contractul cu asiguratul

inițial (anterioare și ulterioare producerii riscului asigurat), răspunderea reasiguratorului se

angajează numai față de reasigurat. Astfel, nu reprezintă o condiție a obligației de

19Baats, Y., Maritime Law, Ed. Informa Law from Routledge, ediția III, 2014,p. 469.

18LC No.353 p.19 para.2.9.

17L’Alsacienne Premiere Societe v Unistorebrand International Insurance AS [1995] L.R.L.R. 333.



despăgubire de către asiguratorul inițial, ca beneficiarul asigurării să fi plătit vreo sumă cu

titlu de despăgubire terțului prejudiciat, în timp ce în cadrul contractului de reasigurare

reprezintă o condiție a obligației de despăgubire ca asiguratorul să fi plătit beneficiarului

reasigurării o sumă cu titlu de despăgubire.

Așadar, în cadrul contractului de reasigurare, o parte denumită reasigurator se obligă

să despăgubească cealaltă parte denumită reasigurat (sau compania cedentă ori asigurătorul

de primă linie) în schimbul unei sume de bani denumită primă de asigurare, în eventualitatea

producerii unui risc ce a fost deja asigurat. Practic, obiectul contractului de reasigurare este

riscul asumat de asigurator, iar obiectul contractului de asigurare este variat, fiind vorba

despre bunuri, viața unei persoane etc.

În jurisprudență s-a reținut20 că la încheierea unui contract de reasigurare o societate

de asigurare se obligă să plătească o primă în schimbul rambursării unei cote din potențiala

sa expunere financiară atrasă de polițele de asigurare pe care le-a încheiat cu clienții săi. Prin

această relație de indemnizare, reasiguratul urmărește să cesioneze sau să distribuie riscul

unei pierderi către mai mulți reasiguratori. Reasigurarea diferă de asigurarea directă prin

faptul că reasiguratorul nu este obligat direct față de asiguratul inițial, obligația de plată a

despăgubirilor născându-se abia după ce reasiguratul a plătit despăgubirea.

Ca și în cadrul contractului de asigurare, contractul de reasigurare comportă la rândul

său anumite clasificări, fiecare categorie cu regim juridic propriu, ce a fost analizat pe larg în

cadrul tezei. Este de necontestat faptul că un contract de reasigurare facultativă este, de

asemenea, un contract de asigurare și, în general, este guvernat de aceleași reguli și principii.

Reasigurarea tratat este mai problematică, deoarece pot fi considerate contracte mai degrabă

pentru asigurări decât contracte de asigurare. Ideea este de o importanță deosebită în

determinarea incidenței obligației de maximă bună credință sau prezentare loială, în sensul că

un tratat facultativ nu este în sine un contract de reasigurare, în timp ce fiecare declarație

individuală poate fi considerată astfel21.

21În cazul unei încălcări a obligației celei mai bune credințe cu privire la vreuna dintre declarații,

acest aspect nu afectează validitatea tratatului sau a altei declarații făcute în considerarea acestuia.

20Sumitomo Marine &Ifre Ins. Co. v. CologneReins, 1990.



În schimb, un tratat obligatoriu sau facultativ-obligatoriu însuși creează o obligație

pentru reasiguratori de a oferi reasigurare și, prin urmare, poate fi considerat ca un contract

de reasigurare care atrage obligația de maximă bună-credință

Așa cum a fost precizat, contractele de asigurare maritimă sunt guvernate de principiul

celei mai bune-credințe (uberrimæfidei.). Principiul este de foarte mare interes pentru teză,

având în vedere că este o noțiune specifică acestui tip de contract și se grefează pe

așa-numitul bunul-simț comercial. Acesta a avut o sorginte cutumiară, fiind aplicat pe calea

acestui izvor de drept internațional o lungă perioadă de timp, urmând să fie codificat de

legislația englezească. În Marine Insurance Act din 190622, acest principiu se regăsește în

secțiunea 17, având următorul conținut:

„Un contract de asigurare maritimă este un contract bazat pe cea mai bună credință și, dacă

cea mai bună credință nu este respectată de niciuna dintre părți, contractul poate fi evitat de

cealaltă parte”.23

Evitarea (frustrarea) unui contract intervine atunci când este imposibil de continuat

sau inechitabilă executarea acestuia. Toate părțile contractului sunt astfel eliberate de

obligațiile lor. În dreptul românesc aceasta ar avea semnificația unui pact comisoriu, astfel

cum acesta este reglementat de art. 1553 din Codul civil.

Prin Insurance Act 2015 și Consumer Insurance Act 2012 textul anterior a fost

modificat. În secțiunea 14 din Insurance Act 2015 se menționează că 24„Orice regulă de drept

care permite părții la un contract de asigurare să evite contractul pe motiv că cea mai mare

bună-credință nu a fost respectată de cealaltă parte este desființată.”25 Totodată, același act

prevede că textul din secțiunea 17 din Marine Insurance Act se va modifica în sensul

25http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/4/part/5/crossheading/good-faith

24„Anyrule of lawpermitting a party to a contract of insurance to avoid the contract on the ground

that the utmost good faith has not been observed by the other party is abolished.”

23„A contract of marine insurance is a contract based upon the utmost good faith, and, if the utmost

good faith be not observed by either party, the contract may be avoided by the other party”.

22Disponibil la http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Edw7/6/41/section/17/2016-08-12



înlăturării ultimei teze rămânând exclusiv reglementarea ce consacră aplicarea principiului

celei mai bune credințe.

Sub reglementarea Marine Insurance Act 1906, exista obligația de a informa

asiguratorul înainte de încheierea contractului cu privire la orice aspect relevant, care este

cunoscut de către asigurat. Consecința nerespectării acestei obligații este activarea pactului

comisoriu în favoarea asiguratorului și posibila incidență a falsei reprezentări.

Totodată, în domeniul asigurărilor maritime, falsa reprezentare se poate întâlni atât sub

formă comisivă, cât și omisivă. Omisiunea constă în nedezvăluirea intenționată a unor

informații ce ar trebui să fie cunoscute de către cocontractant. Condițiile ce trebuie dovedite

pentru a se reține falsa reprezentare sau frauda sunt următoarele:

- Faptul a cărui dezvăluire a fost omis să fie relevant (material) pentru riscul asigurat

- Faptul să fi fost cunoscut de asigurat

- Faptul să nu fi fost comunicat asiguratorului

Pentru a se reține caracterul relevant (material) al faptului omis a fi comunicat, acesta

trebuie să fi putut avea caracter determinant pentru asigurator. Faptul are caracter

determinant atunci când ar fi putut determina asiguratorul să refuze încheierea poliței, sau să

modifice condițiile de acordare ale acesteia, cum ar fi cuantumul primei de asigurare ce ar fi

trebuit să fie plătită de către asigurat. Totodată, obligația de a informa asiguratorul cu privire

la circumstanțe relevante riscului asigurat continuă pe parcursul derulării activității, astfel de

omisiuni putând duce la refuzul asiguratorului de a plăti despăgubirea.

În cadrul asigurărilor maritime, una dintre cele mai întâlnite forme de falsă

reprezentare se referă la valoarea mărfii ce urmează a fi asigurată. Aceasta este asociată

provocării unuia dintre riscurile asigurate, spre exemplu vasul este scufundat pentru a obține

despăgubirea pentru marfa pierdută.

O cauză în acest sens este Eagle Star Insurance Co Ltd. c. Games Video Co SA26. În

cadrul acesteia, asiguratul a achiziționat o navă, asigurând-o pentru valoarea de 1.8 milioane

26https://www.casemine.com/judgement/uk/5a8ff7da60d03e7f57eb27bc



de dolari. Aceasta a fost supusă unor lucrări de mentenanță și reparații, în vederea utilizării

acesteia la transportul naval. În timpul acestor lucrări, o explozie a determinat distrugeri

semnificative. Având în vedere că urma să plătească despăgubiri substanțiale, asiguratorul a

decis să parcurgă înscrisurile depuse în vederea justificării valorii asigurate a navei. Astfel,

s-a descoperit că nava era evaluată cu 90 % mai mult decât valoarea sa reală. Ca atare,

instanța a concluzionat că a avut loc o falsă reprezentare.

Spre deosebire de alte tipuri de contracte și materii, contractul de asigurare maritimă,

cu polițele asociate beneficiază de un regim special în materia evaluării elementelor

susceptibile să ducă la frauda. Astfel, deși documentația de evaluare a navei exista în cadrul

dosarului de asigurare, aceasta nu îl scutește pe asigurat de necesitatea informării corecte și

complete a asiguratorului.

Practic, ne aflăm în ipoteza în care dacă asiguratorul ar fi fost diligent și ar fi parcurs

cu grijă toate actele furnizate, atunci și-ar fi putut da seama de adevărata valoare a bunului

asigurat. Însă această operațiune implică prelungirea duratei de timp cât nava nu poate fi

utilizată și comerțul nu poate fi realizat. Într-un astfel de context se poate observa necesitatea

existenței principiului celei mai bune credințe în vederea asigurării bunului mers al

circuitului comercial. În absența acestuia, operațiunile de asigurare și reasigurare s-ar

desfășura lent, într-o manieră care este incompatibilă cu rapiditatea cu care se desfășoară

relațiile comerciale în prezent.

În cauza anterior amintită, Curtea a hotărât că asiguratorul nu poate fi obligat în

temeiul contractului de asigurare la plata unor despăgubiri, datorită supraevaluării

frauduloase a obiectului asigurării. De asemenea, Curtea a considerat că nu este necesar să

extindă cercetarea judecătorească cu privire la modalitatea în care a avut loc explozia,

întrucât frauda oferea dreptul asiguratorului de a se dezice de contract ab initio, de la

momentul încheierii acestuia. Practic, se consideră că asiguratorul nu și-a asumat niciodată

riscul asigurat, iar toate pretențiile formulate sunt neîntemeiate.



Un alt aspect analizat de teză sunt cluburile de protecție și indemnizare. Cluburile

P&I27, așa cum le cunoaștem astăzi, au evoluat din asociațiile mutuale anterioare, unele

oferind protecție împotriva amenzilor impuse armatorilor pentru nedeclararea corectă a

mărfurilor pentru taxele portuare și vamale. Frecvent, armatorul nu era cel care a declarat

greșit încărcătura. Această neregulă revine în principal proprietarului de marfă, deoarece

tarifele de marfă depindeau de marfa reală care era expediată. Această declarare greșită a

încărcăturii și problemele pe care le-a cauzat este evidențiată în Regulile York - Anvers la

regula XIX - Marfă nedeclarată sau declarată greșit.

Celelalte cluburi au oferit protecție (sau despăgubire) împotriva datoriilor impuse prin

noile acte de transport maritim de atunci. Această problemă a „pericolului moral”, așa cum a

fost percepută de asigurătorii din secolul al XIX-lea (în special asigurătorii de la Lloyd’s) a

dat naștere practicii asigurătorilor comerciali care acoperă doar trei sferturi din răspunderea

care rezultă dintr-o coliziune. Cealaltă treime, care era destinată să fie reținută în numele

propriu de către armatori, trebuia să ofere armatorilor un stimul moral și comercial pentru a

evita o coliziune pe mare, sau pentru a îmbunătăți riscul. În ultima parte a secolului al

XIX-lea, pentru a reduce costurile și cheltuielile generale, multe cluburi au fost forțate să

fuzioneze, formând astfel cluburile P&I pe care le cunoaștem astăzi. Acestea se ocupă cu o

multitudine de operațiuni, care se grefează pe administrarea clubului propriu-zis, atragerea de

noi membrii și activitatea concretă de despăgubire și asigurare, toate fiind analizate în cadrul

tezei.

Alte aspecte pe care le-am analizat sunt riscurile concrete pentru care există polițe de

asigurare maritimă și am detaliat câteva considerente practice.

Spre exemplu, am analizat riscul pirateriei. Pirateria a fost privită întotdeauna într-un

mod duplicitar de coroana engleză. Regina Elisabeta a cheltuit averi imense pentru emiterea

Scrisorilor lui Mart și Countermart. Cu aceste scrisori, căpitanul unei nave devenea practic

un pirat autorizat în schimbul plății unei taxe (de obicei un procent din comoara pe care a

capturat-o), activitatea sa fiind de a captura nave și încărcături de la dușmanii Coroanei.

27Baatz Y., Maritime Law, Third Edition, Lloyd’s Shipping Law Library, 2014, p. 458.



Unul dintre motivele nepublicate pentru execuția lui Sir Frances Drake de către regina

Elisabeta a fost faptul că l-a suspectat că „lăuda cărțile” și că nu i-ar fi dat procentul cuvenit

din comorile capturate de la spanioli. Celelalte scrisori - Letters of Countermart - erau o

licență pentru dezvăluirea și scufundarea sau capturarea navelor aparținând dușmanilor

coroanei engleze, căpitanul navei având să devină o navă privată care lupta împotriva

dușmanilor coroanei. Cu alte cuvinte, a devenit un „corsar”, un vânător maritim autorizat,

contra plății unei taxe. Această formă de „război” nu s-a limitat la Anglia, toate statele

adoptând mecanisme similare. Pirateria are diferite definiții în dreptul comerțului

internațional spre deosebire de dreptul internațional public, iar aceste diferențe vin cu diverse

consecințe, care au fost analizate în cuprinsul tezei, alături de o multitudine de alte riscuri.

Precizez că alături de riscurile asigurate, am arătat și care sunt diversele mărfuri

susceptibile de regim special de asigurare, datorită particularităților fizico-chimice ale

acestora și reacțiile care pot avea loc în cadrul expunerii la elementele specifice unui

transport maritim.

Un alt element abordat în cadrul tezei este reprezentat de modalitatea de soluționare a

diferendelor care apar în legătură cu domeniul asigurărilor maritime. Deși sistemul

instanțelor naționale pot reprezenta un for pentru soluţionarea disputelor, acestea nu sunt

comparabile în experiență și specialitate cu instanțele arbitrale.

Justiția clasică decurge din suveranitate, aspect care îi oferă caracterul obligatoriu și

implică posibilitatea recurgerii la forța coercitivă a statului pentru a asigura punerea în

executare a hotărârilor judecătorești ce emană de la autoritățile judiciare. În contrast,

arbitrajul are izvorul în libertatea28 lăsată părților în cadrul normativ în care se regăsesc.

Indiferent de tradiția legislativă în interiorul căreia ne regăsim, părțile pot recurge la arbitraj

numai în măsura în care li se permite acest aspect prin actele normative relevante. Arbitrii

exercită această funcție publică tot în măsura în care li se permite de normele juridice în

vigoare. În concret, arbitrajul este un exercițiu eminamente privat, de la modalitatea în care

este exprimat consimțământul de a recurge la arbitraj, alegerea arbitrilor, regulile de

procedură la care se recurge până la obiectul concret supus dezbaterilor. Pe de altă parte, un

28Bîrsan C:, Beleiu Gh. Deak F. și alții, Instituții de drept civil, Universul Juridic, 2009, p. 242



anumit caracter de drept public este totuși prezent în arbitraj, în ceea ce privește punerea în

executare a hotărârii arbitrale.

În domeniul maritim, arbitrajul este preferat instanțelor judecătorești naționale datorită

costurilor și diversității incidentelor procesuale și procedurale ce pot apărea în cadrul unui

litigiu deferit acestor din urmă instanțe29. De altfel, se face referire la arbitrajul maritim în

mod specific în diferite instrumente convenționale internaționale cum ar fi Convenția

Europeană privind Arbitrajul Internațional Comercial, Convenția ONU pentru recunoașterea

şi executarea sentințelor arbitrale străine, Convenția Națiunilor Unite referitoare la

transportul multimodal al mărfurilor precum și altele. Cu toate acestea, multitudinea de cauze

aduse în fața tribunalelor arbitrale a determinat mărirea duratei de soluționare a disputelor.

Din punct de vedere istoric însă, arbitrajul precede sistemului judiciar public statal.

Atât romanii, grecii, egiptenii, sumerienii cât și orice alt popor dezvoltat au recurs la arbitraj.

În dreptul roman, arbitrajul era o materializare a principiului libertății contractuale, iar

comercianții egipteni acceptau hotărârile date de către colegii lor cu experiență în domeniul

comun de activitate. Ca atare, arbitrajul a funcționat în paralel cu sistemul juridic tradițional,

deși acesta a fost mereu apreciat pentru avantajele pe care le deține față de procedura din

urmă.

Inițial, nu exista o reglementare legislativă a arbitrajului, astfel că acesta era conceput

întocmai pentru soluționarea diferendelor ivite într-o anumită industrie sau comunitate,

evitându-se astfel procedurile judiciare tradiționale. În cadrul acestora, arbitrii aplicau

regulile cutumiare și practicile statornicite în industrie, practic conturând lex mercatoria al

timpurilor respective. În domeniul maritim, arbitrajul a fost aplicat mai devreme decât în

disputele non-maritime, fiind predecesorul arbitrajului comercial internațional și a fost creat

de către oameni pentru a-și soluționa diferendele în mod eficient și în concordanță cu

practicile și cutumele locale.

29Mihai, G., Arbitrajul Maritim, C.H. Beck, 2010, p. 76



Hotărârile date în cadrul acestor proceduri erau considerate obligatorii, iar în cele din

urmă comercianții au fost cei care au format tribunalele arbitrale permanente, întrucât au

considerat că instanțele de judecată nu sunt suficient de familiarizate cu privire la practicile

comerciale, fapt ce prelungea soluționarea oricăror litigii în care acestea erau implicate.

Popularitatea crescută a acestei metode alternative de soluționare a disputelor a determinat

trecerea unei porțiuni semnificative a puterii judiciare în sfera privată.

Acest aspect a determinat o inconsecvență în materia recunoașterii compromisurilor

arbitrale și a hotărârilor arbitrale. Curțile motivau refuzul de a investi hotărârile arbitrale cu

formulă executorie având în vedere că arbitrii erau simpli agenți ai părților și că transpare cu

evidență faptul că aceștia hotărăsc în favoarea părții care i-a numit, iar arbitrii ar trebui să fie

imparțiali. Despre independența, imparțialitatea și neutralitatea arbitrilor30 s-a vorbit extensiv,

perspectiva anterioară fiind demontată în repetate rânduri, atât de doctrină, cât și de practică

în sine. Totodată, în sistemul judiciar englez rațiunea reducerii arbitrajului la o procedură

facultativă a fost una economică. În acest sens, judecătorii englezi erau plătiți în funcție de

numărul de cauze soluționate, astfel că arbitrajul reprezenta o amenințare cu privire la situația

financiară a acestora31. Perspectiva instanțelor de judecată americane nu a fost cu mult

diferită, având în vedere că acesta aplicau regulile judiciare engleze32.

În concluzie, contractul de asigurare maritimă este un domeniu în sine, care este apt de

a prezenta dificultăți în practica judiciară și comercială pentru o perioadă îndelungată de timp

de acum încolo. Fie că este vorba despre un comerciant internațional, fie că este vorba despre

o persoană fizică obișnuită, cu toții suntem influențați de practica în această materie,

deoarece este conexă modalității în care este desfășurat comerțul. Fără comerț internațional,

32Michael H. LeRoy & Peter Feuille, Judicial Enforcement of Pre-Dispute Arbitration Agreements, p.

103, p. 6–7 “American courts have never been hostile to arbitration, nor have they abdicated their

role as public adjudicators. Courts have steered a more intermediate course by enforcing pre-dispute

arbitration agreements, while reserving power to void or reform the most objectionable

arrangements in these contracts”

31William M. Howard, The Evolution of Contractually Mandated Arbitration, ARB. J., Sept. 1993, at

28. Scott v. Avery, 10 Eng. Rep. 1121

30Mihai, G., Arbitrajul Maritim, C.H. Beck, 2010, p. 175



societatea de astăzi, cu exigențele sale prezente, nu ar putea exista, iar comerțul internațional

pe mare nu se poate desfășura în absența contractului internațional de asigurare maritimă.


