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Ν. 206/91

Ο πε ρί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλε ια Υπέρ Τρίτου) (Τροποποιητικός)
Νόμος, του 1991 ε κδίδε ται με δημοσίε υση στην Επίσημη Εφημε ρίδα της Κυπριακής
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 206 του 1991
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο πα ρών Νόμος θα α να φέρετα ι ως ο περί Μηχα νοκινήτων Οχη
μάτων (Ασφάλεια Υπέρ Τρίτου) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1991 κα ι
θα δια βάζετα ι μα ζί με τον περί Μηχα νοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλεια
Υπέρ Τρίτου) Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).
2. Η πα ράγρα φος (β) του εδα φίου (1) του άρθρου 4 του βα σικού νόμου
τροποποιείται:
(α) Με την ένθεση στην πα ράγρα φο (α ) της επιφύλα ξης της των
ακόλουθων λέξεων μετα ξύ της άνω τελεία ς κα ι της λέξης «ή»
(τρίτη γρα μμή) «σε περίπτωση όπου έχουν εγερθεί περισσότερες
από μια α πα ιτήσεις σε σχέση με υλικές ζημιές που α πορρέουν
από το ίδιο περιστα τικό κα ι οι οποίες συνολικά υπερβα ίνουν το
ποσό των £50,000, το ποσό των £50,000 θα κα τα νέμετα ι με
τέτοια α να λογία όπως η. σχέση του ποσού των £50,000 προς το
σύνολο των ποσών που έχουν επιδικασθεί.»· και
(β) Με την α ντικα τάστα ση της λέξης α« ντικείμενο» η οποία
απαντάται στην πρώτη γρα μμή των πα ρα γράφων (β) κα ι (γ) της
επιφύλαξης της με τη λέξη «περιουσιακό στοιχείο».
3. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείτα ι:
(α) Με την ένθεση α μέσως μετά το τέλος της πα ρα γράφου (α ) του
εδαφίου (2) της α κόλουθης νέα ς πα ρα γράφου κα ι την α να 
ρίθμηση των υπόλοιπων πα ρα γράφων (β) κα ι (γ) σε πα ρα 
γράφους (γ) και (δ), αντίστοιχα:
«(β) α να φορικά με οποια δήποτε δικα στική α πόφα ση που
αφορά υλική ζημιά, εκτός α ν μέσα σε έξι μήνες α πό την
ημερομηνία α
κ τά την οποία
δημιουργήθηκε
το
αγώγιμο δικα ίωμα για το οποίο εκδόθηκε η α πόφα ση,
το πρόσωπο προς όφελος του οποίου εκδόθηκε τέτοια
απόφαση:
(i) Είχε ειδοποιήσει τον α σφα λιστή για την πρόθεση
του να υποβάλει απαίτηση* και
είχε ειδοποιήσει τον α σφα λιστή ώστε να πα ρέ
(Μ) χεται
στον α σφα λιστή εύλογος χρόνος για να
επιθεωρήσει τη σχετική ζημιά πριν α πό την
επιδιόρθωση της ή την α ντικα τάστα ση οποιων
δήποτε εξ
α ρτημάτων α
κ ι/ή α ντ
α λλ
α κτικών
υπέστησαν ζημιά .

Συνοπτικός
τίτλος.
Κεφ. 333
7 του 1960
158 του 1987.
Τροποποίηση
του άρθρου 4
του βασικού
νόμου.

Τροποποίηση
του άρθρου 10
του βασικού
νόμου.
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Νοείται ότι η προθεσμία των έξι μηνών δεν τρέχει,
εφόσον το πρόσωπο υπέρ του οποίου έχει δημιουργηθεί
το α γώγιμο δικα ίωμα δεν ήτα ν σε θέση εξα ιτία ς
σωματικής, πνευμα τικής ή ψυχικής βλάβης την οποία
υπέστη εξα ιτία ς του συμβάντος που δημιούργησε το
δικαίωμα α υτό ή άλλης εύλογης α ιτία ς να ειδοποιήσει
τον α σφα λιστή για την πρόθεση του να υποβάλει α πα ί
τηση.»,
(β) Με την προσθήκη στην πα ράγρα φο (δ) (όπως έχει α πα ριθμηστεί
πιο πάνω) του εδα φίου (2) των λέξεων «ή υλικών ζημιών»
αμέσως μετά τις λέξεις «σωματικών βλαβών» (τρίτη γραμμή),
(γ) Με την προσθήκη μετά το τέλος του εδα φίου 4 της α κόλουθης
επιφύλαξης:
«Νοείται ότι α νεξάρτητα α πό το ποσό που έχει επιδικα σθεί
αναφορικά με υλική ζημιά το ποσό το οποίο ο α σφα λιστής
έχει ευθύνη να καταβάλει δεν υπερβαίνει τις £50,000.».
Τροποποίηση 4. Ο βα σικός νόμος τροποποιείτα ι με την προσθήκη α μέσως μετά το
του βασικού άρθρο 15 του πιο κάτω νέου άρθρου:
νόμου με την

κροσθήκη
α
«Παρα
γρ φή
15Α. Ανεξάρτητα α πό τις δια τάξεις οποιουδήποτε άλλου
νέου άρθρου, α ξιώσεων. γενικού ή ειδικού νόμου, οποια δήποτε α γωγή για τους
σκοπούς του πα ρόντος Νόμου πρέπει να εγείρετα ι μέσα σε
δυο χρόνια από την ημέρα του ατυχήματος:
Νοείται ότι για α τυχήμα τα που συνέβησα ν πριν α πό την
ημερομηνία ένα ρξης της ισχύος του περί Μηχα νοκινήτων
Οχημάτων (Ασφάλεια Υπέρ Τρίτου) (Τροποποιητικού) Νόμου
του 1991 η περίοδος υπολογισμού των δύο ετών θα α ρχίζει
από την πιο πάνω ημερομηνία.».

