
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

υπ Άρ. 764 της 12ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1969 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί 'Ασφαλιστικών Εταιρειών. (Τροποποιητικός) Νόμος τοΟ 1969 εκδί

δεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
ουμφώνως τώ "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 85 του 1969 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1967 
Ή Βουλή ,τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί 'Ασφαλιστικών Έται- Συνοπτικός 

ρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1969 και θα άναγινώσκηται όμου τίτλος. 
μετά τοΟ περί 'Ασφαλιστικών Εταιρειών Νόμου τού* 1967 (έν τοις 27τοθΐ967 
εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός νόμος») και ό βασικός νόμος 
και ό παρών Νόμος θά άναφέρωνται όμου ώς οί περί 'Ασφαλιστικών 
Εταιρειών Νόμοι του 1967 και 1969. 

2. Τό εδάφιον (2) του άρθρου 47 του βασικού νόμου καταργείται Άντικατά
και αντικαθίσταται διά του ακολούθου εδαφίου : στασιςτοΟ 

«(2) Ό "Εφορος δέν προβαίνει εις έγγραφήν ή άκυροι την έγ ^ρθΡο?Λν 
γραφήν οιουδήποτε προσώπου ώς αντιπροσώπου ασφαλειών, μεσί του βασικού 
του ή αντιπροσώπου μεσιτών— νόμου. 

(α) έάν δέν Ιχη ίκανοποιηθή— 
(i) προκειμένου περί φυσικού* ή νομικού προσώπου, ή περί 

σώματος προσώπων η\ όργοοΊσμοΟ μή έχοντος νομικήν 
προσωπικότητα, έκτος συνεταιρισμού περιορισμένης 
ευθύνης, δτι άπαντες οί απασχολούμενοι έκ μέρους 
του τοιούτου προσώπου, σώματος προσώπων ή οργα
νισμοί) ώς μεσάζοντες έπί ζητημάτων ασφαλίσεως με
ταξύ οιουδήποτε προσώπου και οιουδήποτε άαφαλι
στου' ή 

(ii) προκειμένου περί συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύ
νης, 6τι άπαντες ot συνεταίροι, έκτος των έπί περιω
ρίσμέντ] ευθύνη συνεταίρων, ώς και οί ασχολούμενοι 
έκ μέρους του συνεταιρισμού ·ώς μεσάζοντες έπί ζητη
μάτων ασφαλίσεως μεταξύ οιουδήποτε προσώπου και 
οιουδήποτε άσφαλιστοΟ, 

θά εϊχον τά προσόντα νά έγγραφώσιν ώς έάν ήσαν αντιπρό
σωποι ασφαλειών, μεσϊται ή αντιπρόσωποι μεσιτών" ή 

(841) 



842 

(β) έάν- J/ *:- * \ ^ 
(i) δυνάμει τοΰ_ έν Ισχύϊ έν τη Δημοκρατία νόμου του 

άφορώντος/ είς τήν'πτώχευσιν εξεδόθη διάταγμα πα
ραλαβής κατά  τοΰ ,αίτητού ή του εγγραφέντος προ
σώπου, ως θά ήτό ή περίπτωσις, ή έάν οίοσδήποτε 
έξ αυτών έκηρύχθη είς πτώχευσιν και έν έκατέρα πε
ριπτώσει δέν έτυχεν αποκαταστάσεως tj, δυνάμει του 
έν τη^Δημοκρατία έν Ισχύϊ όΐκείου νόμου, συνωμολό
γησε συμδιδασμόν η' έκχώρησιν ή έτέραν διευθέτησιν 

"■■■' < - "' ■'.' ι μετά των πιστωτών ;άύτοΰ, ή δέ τοιαύτη "πραξις δέν 
. έχει άκυρωθη ή καταργηθή" ή 

(ϋ) ό'αίτητής ή τό έγγραφέν πρόσωπον κατεδικάσθη παρ' 
οιουδήποτε δικαστηρίου, οπουδήποτε κειμένου δι* αδί
κημα έμπεριέχον τό * στοιχείο ν της ελλείψεως έντιμό
τητος έφ' δσον δέν προσέβαλε δι* εφέσεως την τοιαύ
τη ν καταδίκην, ή ήσκησεν έφεσιν άλλ* αύτη απεσύρθη 
ή απερρίφθη :.*'' 

Νοείται δτι ό "Εφορος κέκτηται έξουσίαν δπως, τη 
έγκρίσει του Υπουργού, μη έπίμείνη έπί της έφαρμο

"■'·■' γης χών διατάξεων' της παρούσης υποπαραγράφου 
έάν άλλως ήθελεν ίκανοποιηθη ώς προς τόν χαρα
κτήρα καΐ τήν. Ικανότητα τοΟ αίτητοΰ ή εγγραφέντος 
προσώπου και δτι λόγω, των είδικών συνθηκών της 
περιπτώσεως καΐ του μεσολαδήσαντος χρονικού δια
στήματος και της κατ* αυτό έπιδειχθείσης διαγωγής 
αυτού θά ήτο εΰλογον δπως μή έπίμείνη είς τήν 

, έφαρμογήν των ρηθεισών διατάξεων». 
Προσθήκη 3 . Ό δασικός νόμος τροποποιείται διά της έν αύτω ένθέσεως άμέ

νέου ώρθρου σ ω ς μεχό; τό άρθρον 51 του ακολούθου νέου άρθρου : 
βαοικόν «Αδικήματα. .. 51 Α—(1) Παν πρόσωπον παραβαινον η μή συμμορφου
νόμον. μενον προς οιανδήποτε τών διατάξεων τοΟ παρόντος Νό

μου είναι έ'νοχον αδικήματος και έν περιπτώσει καταδίκης 
υπόκειται εις φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τ ά δύο έτη ή 
είς χρηματικην ποινή ν μή ύπερδαίνουσαν τάς χ ιλ ίας λίρας, 
ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας , είς περίπτωσιν δέ Κατ' 
έξακολούθησιν διαπραττομένου αδικήματος καΐ ε'ις χρη
ματικην ποινήν ,μή ύπερδαίνουσαν τάς πεντήκοντα λ ίρας 
δι' έκάστην .ήμέραν καθ ' ήν εξακολουθεί τό αδίκημα. 

(2) Είς περίπτωσιν καθ* ήν πρόκειται περί παραβάσεως 
ή μή συμμορφώσεως ύπό νομικού προσώπου ή ύπό σώμα
τος προσώπων ή οργανισμού μή έχοντος νομική ν προσω
πικότητα, πάς δστις κατά τόν χρόνον της παραβάσεως ή 
μή συμμορφώσεως ήτο μέλος τοΟ διοικητικού συμβουλίου, 
διευθυντής, γραμματεύς ή έτερος λειτουργός ή αντιπρό
σωπος του νομικού προσώπου, ή μέλος του σώματος προ
σώπων ή οργανισμού είναι ένοχος αδικήματος καΐ έν πε
ριπτώσει καταδίκης υπόκειται είς τάς έν τω έδαφίω (1) 
ϊτρονοουμένας ποινάς, έκτος έάν άποδείξη δτι ή παράβασις 
ή μή συμμόρφωσις έγένετο τη αγνοία αύτοΰ ή δτι κατέ
βαλε τήν προσήκουσαν. έπιμέλειαν δπως έπιτύχη τήν πα. 
ρεμπόδισίν της έν λόγω παραβάσεως ή μή συμμορφώσεως. 

(3) Τό παρόν άρθρον δέν* έφάρμόζέταύ είς οίανδήποτε 
περίπτωσιν έμπίπτουσάν εϊς τάς διατάξεις τόΟ άρθρου 51 
ή είς οιανδήποτε περίπτωσιν αποτελούσαν αδίκημα δυνά
μει ετέρου άρθρου του παρόντος Νόμου. 

Τροποιιοίησις 4, Τό άρθρον 52 του βασικού νόμου τροποπριεΐτο:ΐ\!5ιά;τί)ς έξ αυτού* 
τοΟ άρθρου 52 δ ι αγραφής της λέξεως και του αριθμού «καΐ 51» (δευτέρα γραμμή) 
νόαου"7*0 κ α * αντικαταστάσεως αυτών διά.^ων αριθμών καΐ λέξεως «51 και 

51 Α». 


