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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                  Ν. 194(Ι)/2021 
Αρ. 4867, 21.12.2021 

Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων  (Ασφάλιση Ευθύνης Έναντι Τρίτου) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

 
Αριθμός 194(Ι) του 2021 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) 
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2020 

 
Η  Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

96(Ι) του 2000 
97(Ι) του 2003 

156(Ι) του 2003 
168(Ι) του 2006 

69(Ι) του 2007 
92(Ι) του 2010 
66(Ι) του 2012 

128(Ι) του 2020. 

1.   Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων   (Ασφάλιση 
Ευθύνης Έναντι Τρίτου) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 
Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης Έναντι Τρίτου) Νόμους του 2000 έως 2020 (που 
στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης Έναντι   Τρίτου) 
Νόμοι του 2000 έως 2021.

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
 
 

 
(α)   Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού των ορισμών των ακόλουθων όρων, με τους 

ακόλουθους νέους ορισμούς:

 
94(Ι) του 2001 
60(I) του 2004 
34(Ι) του 2010 
79(Ι) του 2012 

205(Ι) του 2014 
88(Ι) του 2016 
49(Ι) του 2017 
48(Ι) του 2018 
86(Ι) του 2019 

130(Ι) του 2019 
160(Ι) του2020 

161(Ι)του 2020. 

«άδεια  οδήγησης»  σημαίνει  άδεια  οδήγησης  μηχανοκινήτου 
οχήματος, η οποία χορηγείται δυνάμει των διατάξεων του περί Άδειας 
Οδήγησης Νόμου·

 
 
 
 

 
38(Ι) του 2016 
88(Ι) του 2017 

155(Ι) του 2018 
38(Ι) του 2019 

136(Ι) του 2019 
19(Ι) του 2020 

123(Ι) του 2020 
30(Ι) του 2021 
66(Ι) του 2021 

170(Ι) του 2021. 

Επίσημη 
Εφημερίδα 
της ΕΕ.: 
L 351 
20.12.2012, 
σελ. 1. 

«αντιπρόσωπος για διακανονισμό απαιτήσεων» σημαίνει το πρόσωπο 
που διορίζεται από ασφαλιστή για τη διαχείριση και το διακανονισμό 
απαιτήσεων στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις διατάξεις του 
άρθρου 16Β και ο διορισμός του δεν συνιστά αφ’ εαυτού άνοιγμα 
υποκαταστήματος ή αντιπροσωπείας ή εγκατάσταση ασφαλιστικής 
επιχείρησης, σύμφωνα με τον περί Ασφαλιστικών και 
Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμο και 
τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1215/2012, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, για τη διεθνή 
δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές 
και εμπορικές υποθέσεις·
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«ασφαλιστής» σημαίνει ασφαλιστική επιχείρηση, όπως ο όρος αυτός ορίζεται στον 
περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων 
Νόμο· 

 
«δικαστική απόφαση» σημαίνει απόφαση ή διάταγμα που εκδίδεται από αρμόδιο 
Δικαστήριο, στο πλαίσιο οποιασδήποτε διαδικασίας, για την πληρωμή οποιουδήποτε 
ποσού που αφορά σε αποζημιώσεις για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου· 

 
«Έφορος Ασφαλίσεων» σημαίνει τον, κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του περί 
Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου, 
ασκούντα καθήκοντα Εφόρου Ασφαλίσεων, δημόσιο λειτουργό· 

 
«ζημιωθείς» σημαίνει τον τρίτο που αξιώνει αποζημίωση και/ή δικαιούται να 
αποζημιωθεί σε σχέση με θάνατο ή σωματική βλάβη ή/και ζημία σε περιουσία, την 
οποία υπέστη ως αποτέλεσμα της χρήσης μηχανοκίνητου οχήματος επί οδού· 

 
«οδός» σημαίνει οποιαδήποτε οδό, δρόμο, πλατεία, καθώς και κάθε ανοιχτό χώρο 
στον οποίο το κοινό έχει πρόσβαση και περιλαμβάνει γέφυρα που χρησιμοποιείται 
σχετικά με οποιαδήποτε οδό, καθώς και οποιοδήποτε ανοιχτό χώρο μέσα στις 
περιοχές των λιμένων και αεροδρομίων, με εξαίρεση πεδίο απογείωσης, προσγείωσης 
και στάθμευσης αεροσκαφών·”∙ και 

 
(β)    με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και 

των ορισμών τους: 
 

«ασφαλισμένος» (insured) σημαίνει πρόσωπο του οποίου η ευθύνη καλύπτεται από 
ασφαλιστήριο αλλά δεν είναι απαραίτητα ο κάτοχος του ασφαλιστηρίου (policyholder)· 

 

«ασφαλιστικές απαιτήσεις» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο εδάφιο 
(1) του άρθρου 308 του περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων 
Συναφών Θεμάτων Νόμου· 

. 
 

«κάτοχος ασφαλιστηρίου» (policyholder) σημαίνει το αντισυμβαλλόμενο με την 
ασφαλιστική επιχείρηση φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς όφελος του οποίου εκδόθηκε 
ασφαλιστήριο για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου· 

 
«τρίτος» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με εξαίρεση τον οδηγό του οχήματος 
που προκάλεσε το θάνατο ή σωματική βλάβη ή/και ζημιά σε περιουσία ως αποτέλεσμα 
της χρήσης του μηχανοκινήτου οχήματος επί οδού·». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 4 
του βασικού 
νόμου. 

3.  Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
 
 
 

(α)      Με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού, με την 
ακόλουθη παράγραφο: 

 
«(α) Το ασφαλιστήριο εκδίδεται από ασφαλιστή και τίθεται σε ισχύ ταυτόχρονα 

ή μετά τη συνομολόγησή του, όχι όμως αναδρομικά»∙ 
 

(β)      με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (β) του εδαφίου 
(1) αυτού, με την ακόλουθη υποπαράγραφο: 

 
«(i) να ασφαλίζει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα ή τις κατηγορίες προσώπων που 

καθορίζονται ρητά σε αυτό για οποιαδήποτε ευθύνη αυτού ή αυτών που 

τυχόν να προκύψει έναντι ζημιωθέντων, και».
 

 
(γ)      με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) αυτού της φράσης 

«του   ποσού   σε   λίρες   που   αντιστοιχεί   με   τριάντα   εκατομμύρια   ευρώ 
(€30.000.000)» ( τρίτη και τέταρτη γραμμή), με τη φράση «του ποσού των 
τριάντα έξι εκατομμυρίων τριακόσιων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€36.350.000)»∙ 
και 

 
(δ)      με την αντικατάσταση στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) αυτού της φράσης 

«ποσού σε λίρες που αντιστοιχεί με ένα εκατομμύριο ευρώ (€1.000.000)» (τρίτη
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του βασικού 
νόμου. 

 

 

 

και τέταρτη γραμμή), με τις λέξεις «ποσού ενός εκατομμυρίου διακόσων είκοσι 
χιλιάδων ευρώ (€1.220.000)». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 5 
του βασικού 
νόμου. 

4.  Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
 
 

(α)   Με  την  αντικατάσταση  της  παραγράφου  (γ)  του  εδαφίου  (1)  αυτού,  με  την 
ακόλουθη παράγραφο: 

 
«(γ) έχει παραδοθεί στον κάτοχο ασφαλιστηρίου: 

 
Νοείται  ότι,  για  τους  σκοπούς  του  παρόντος  εδαφίου,  το  πιστοποιητικό 

ασφάλισης θεωρείται ότι έχει παραδοθεί όταν- 
 

(α)  παραληφθεί  προσωπικά  από  τον  κάτοχο  ασφαλιστηρίου  ή  τον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. ή 

 
(β)    αποσταλεί μέσω ταχυδρομείου. ή 

 
(γ)    διαβιβασθεί ακριβές αντίγραφό του μέσω τηλεομοιοτύπου (fax) ή 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).».

Τροποποίηση 
του άρθρου 8 
του βασικού 
νόμου. 

5.  Το άρθρο 8 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο άρθρο:

«Ανίσχυροι 
όροι σε 
ασφαλιστήριο. 

8. Οποιοσδήποτε όρος σε ασφαλιστήριο, το οποίο εκδίδεται για τους 
σκοπούς του παρόντος Νόμου, προβλέπει ότι καμία   ευθύνη δεν θα 
προκύπτει βάσει του ασφαλιστηρίου ή ότι οποιαδήποτε ευθύνη που 
προκύπτει βάσει τέτοιου ασφαλιστηρίου παύει στην περίπτωση που εκτελείται 
κάποια συγκεκριμένη πράξη ή παραλείπεται να εκτελεσθεί μετά από την 
πρόκληση περιστατικού το οποίο δημιουργεί αξίωση με βάση το 
ασφαλιστήριο, είναι χωρίς ισχύ σχετικά με τέτοιες αξιώσεις όπως εκτίθενται 
στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 4: 
 

Νοείται ότι, καμία διάταξη που περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο δεν θα 
ερμηνεύεται κατά τρόπο που να καθιστά άκυρη οποιαδήποτε διάταξη 
ασφαλιστηρίου, η οποία απαιτεί από τον κάτοχο ασφαλιστηρίου ή/και τον 
ασφαλισμένο να αποπληρώσει στον ασφαλιστή οποιαδήποτε ποσά τα οποία 
ο ασφαλιστής δυνατό να έχει καταστεί υπόχρεος να πληρώσει βάσει του 
ασφαλιστηρίου και τα οποία χρησιμοποιήθηκαν προς ικανοποίηση αξιώσεων 
ζημιωθέντων.».

Τροποποίηση 
του άρθρου 9 
του βασικού 
νόμου. 

6.  Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή σε αυτό της φράσης «προς 
όφελος του προσώπου που ασφαλίσθηκε» (δεύτερη γραμμή) και την αντικατάσταση της φράσης 
«του  προσώπου  που  ασφαλίζεται  με  αυτό»  (τρίτη  γραμμή),  με  τη  φράση  «του  κατόχου 
ασφαλιστηρίου ή/και του ασφαλισμένου».

Τροποποίηση 
του άρθρου 13 
του βασικού 
νόμου. 

7.   Το εδάφιο (1) του άρθρου 13 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
 
 
 
(α)      Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) αυτού της φράσης «προς όφελος του 

προσώπου για το οποίο εκδόθηκε ασφαλιστήριο» (δεύτερη και τρίτη γραμμή), με τη 
φράση «στον κάτοχο ασφαλιστηρίου», και 

 
(β)      με την  αντικατάσταση, αμέσως μετά την παράγραφο (β) αυτού, της φράσης «το 

πρόσωπο προς όφελος του οποίου το πιστοποιητικό αυτό εκδόθηκε» (έβδομη 
γραμμή), με τις λέξεις «ο κάτοχος ασφαλιστηρίου».

Τροποποίηση 
του άρθρου 14 

8.  Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της επιφύλαξης του 
εδαφίου (2) αυτού, με την ακόλουθη επιφύλαξη:



1620 

του βασικού 
νόμου. 

 

 

 

«Νοείται ότι, ασφαλιστής που καθίσταται υπεύθυνος να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό 
με βάση το παρόν εδάφιο σε σχέση με ευθύνη προσώπου που δεν καλύπτεται από το 
ασφαλιστήριο, δικαιούται να ανακτήσει το ποσό αυτό από τέτοιο πρόσωπο ή τον κάτοχο 
ασφαλιστηρίου ή τον ασφαλισμένο.». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 15 
ου βασικού 
νόμου. 

9.  Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
 
 
 

(α)   Με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (δ) του εδαφίου 
(1) αυτού της φράσης «το πρόσωπο προς όφελος του οποίου εκδόθηκε το 
πιστοποιητικό ασφάλισης» (δεύτερη και τρίτη γραμμή), με τις λέξεις «ο κάτοχος 

ασφαλιστηρίου». και 
 

(β)    με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το ακόλουθο εδάφιο: 
 

«(2) Ανεξάρτητα από το κατά πόσο το ασφαλιστήριο εξασφαλίσθηκε από τη 
μη αποκάλυψη ουσιώδους γεγονότος ή από παρουσίαση γεγονότος το οποίο 
ήταν ψευδές σε ουσιώδη του λεπτομέρεια, ο ασφαλιστής οφείλει να πληρώσει 
προς το πρόσωπο ή τα πρόσωπα προς όφελος των οποίων  εκδόθηκε η 
δικαστική απόφαση οποιοδήποτε ποσό καθίσταται πληρωτέο  με βάση την 
απόφαση αυτή σε σχέση με ευθύνη για θάνατο ή για σωματική βλάβη και/ή για 
ζημιά σε περιουσία που προκλήθηκε σε περιστάσεις κάτω από τις οποίες 
δυνάμει του άρθρου 3 απαιτείται να βρίσκεται σε ισχύ ασφαλιστήριο και 
εκδόθηκε τέτοιο ασφαλιστήριο, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 
4: 

 
Νοείται ότι, καμία διάταξη που περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο δεν θα 

ερμηνεύεται κατά τρόπο που να καθιστά άκυρη οποιαδήποτε διάταξη 
ασφαλιστηρίου, η οποία απαιτεί από τον κάτοχο ασφαλιστηρίου να 
αποπληρώσει στον ασφαλιστή οποιαδήποτε ποσά, τα οποία ο ασφαλιστής 
δυνατό να έχει καταστεί υπόχρεος να πληρώσει βάσει του ασφαλιστηρίου και τα 
οποία χρησιμοποιήθηκαν προς ικανοποίηση αξιώσεων τρίτων.».

Τροποποίηση 
του άρθρου 16Β 
του βασικού 
νόμου. 

10.   Το άρθρο 16Β τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού των λέξεων 
«δύο χιλιάδων λιρών.» (τελευταία γραμμή), με τη φράση «τρεισήμισι χιλιάδες ευρώ (€3.500).».

Τροποποίηση 
του άρθρου 16Γ 
του βασικού 
νόμου. 

11.   Το άρθρο 16Γ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
 
 
 
(α)    Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (5) αυτού της φράσης «των περί της Ασκήσεως 

Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμων του 2002 έως 2003.» 
(όγδοη έως ενδέκατη γραμμή), με τη φράση «του περί Ασφαλιστικών και 
Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου.» και τη διαγραφή των 

αναφορών στον πλαγιότιτλο αυτού.
 

 
(β)    με την αντικατάσταση στο εδάφιο (6) αυτού, της φράσης «των περί Επεξεργασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμων του 2001 έως το 
2003.» (τέταρτη έως έβδομη γραμμή) και των αναφορών στον πλαγιότιτλο αυτού, με την 
ακόλουθη φράση και αναφορά: 

 
«125(Ι) του 2018.    του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της 

Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της 
Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου.»∙ και 

 
(γ)    με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (7) αυτού, των λέξεων «εκατόν λιρών» (έβδομη γραμμή) 

με τη φράση «διακόσια ευρώ (€200).».

Τροποποίηση 
του άρθρου 16Ε 

12.   Το άρθρο 16Ε του βασικού νόμου τροποποιείται ως  ακολούθως:
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(α)  Με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (3) αυτού, των λέξεων «στη Δημοκρατία» (τρίτη 
γραμμή) με τη φράση «στις περιοχές όπου η Δημοκρατία ασκεί αποτελεσματικό 
έλεγχο καθώς και στις Κυρίαρχες Περιοχές των Βρετανικών Βάσεων». και 

 
(β)  με την διαγραφή του εδαφίου (10) αυτού. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 16ΣΤ 
του βασικού 
νόμου. 

13.  Το άρθρο 16ΣΤ του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, 
αμέσως μετά τη λέξη «Χώρου» (έκτη γραμμή), των λέξεων «εκτός της Δημοκρατίας».

Τροποποίηση 
του άρθρου 17 
του βασικού 
νόμου. 

14.  Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) 
αυτού της λέξης «τρίτο» (δέκατη έκτη γραμμή), με τη λέξη «ζημιωθέντα».

Τροποποίηση 
του άρθρου 19 
του βασικού 
νόμου. 

15.  Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση σε αυτό των λέξεων 
«τρίτο πρόσωπο» (πέμπτη και ένατη γραμμή), με τη λέξη «ζημιωθέντα».

Τροποποίηση 
του άρθρου 20Α 
του βασικού 
νόμου. 

16.  Το άρθρο 20Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση σε αυτό της λέξης 
«τρίτων» (πέμπτη γραμμή), με τη λέξη «ζημιωθέντων».

Τροποποίηση 
του άρθρου 21 
του βασικού 
νόμου. 

17.  Το άρθρο 21 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
 
 

(α)      Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού των λέξεων «τρίτο πρόσωπο» 
(δεύτερη γραμμή), με τη λέξη «ζημιωθέντα» και ακολούθως της φράσης «το τρίτο 
αυτό πρόσωπο» (τέταρτη γραμμή), με τις λέξεις «ο ζημιωθείς»∙ και 

 
(β)      με την διαγραφή στο εδάφιο (2) αυτού της φράσης «και διαθέσιμο σε τρίτα 

πρόσωπα» (δεύτερη γραμμή).

Τροποποίηση 
του άρθρου 24 
του βασικού 
νόμου. 

18.   Το άρθρο 24 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στην επιφύλαξη 
του εδαφίου (1) αυτού των λέξεων «χίλιες λίρες» (πρώτη και δεύτερη γραμμή), με τη φράση «δύο 
χιλιάδες ευρώ (€2.000)»  και ακολούθως, των λέξεων «τις εκατό λίρες» (δεύτερη γραμμή), με τη 
φράση «τα διακόσια ευρώ (€200)».

Τροποποίηση 
του άρθρου 25 
του βασικού 
νόμου. 

19.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 25 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
 
 

(α)      Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) αυτού της φράσης  «είκοσι λιρών 
(£20,00)» (πρώτη γραμμή), με τη φράση «εκατό ευρώ (€100)». και 

 
(β)      με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) αυτού της φράσης «είκοσι πέντε (25 

σεντς)» (τρίτη γραμμή), με τη φράση «ενός ευρώ (€1)».

Τροποποίηση 
του άρθρου 28 
του βασικού 
νόμου. 

20.   Το άρθρο 28 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
 
 

(α)         Με την τροποποίηση στο εδάφιο (1) αυτού των λέξεων «τρίτα πρόσωπα» (έκτη 
γραμμή), με τη λέξη «ζημιωθέντες»∙ 

 
(β)         με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού των λέξεων «τρίτα πρόσωπα» 

(πρώτη γραμμή), με τη λέξη «ζημιωθέντες» και των λέξεων «αγνώστων 
οδηγών»  (δεύτερη  γραμμή), με τη  φράση  «οδηγών  οχημάτων  αγνώστων 

στοιχείων». και 
 

(γ)         με την αντικατάσταση στο τέλος του εδαφίου (3) αυτού του σημείου της τελείας 
με το σημείο της άνω και κάτω τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, της 
ακόλουθης νέας επιφύλαξης:



1622  

 

 

«Νοείται ότι, παρά τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου το Ταμείο 
Ασφαλιστών, σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε δικαστικής 
διαδικασίας, διαπιστώσει ότι ενδέχεται να επηρεαστούν τα συμφέροντά του, 
έχει το δικαίωμα να ζητήσει να προστεθεί ως συνεναγόμενος σύμφωνα με τους 
διαδικαστικούς κανονισμούς.». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 29 
του βασικού 
νόμου. 

21.  Το άρθρο 29 του βασικού  νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο άρθρο:

«Βασικοί σκοποί 
του Ταμείου 
Ασφαλιστών. 

29. Οι περιπτώσεις υποχρέωσης καταβολής αποζημίωσης από το Ταμείο 
Ασφαλιστών προς ζημιωθέντες, που απορρέουν από τη Βασική Συμφωνία 
που συνομολογείται σύμφωνα με το άρθρο 28 περιλαμβάνουν και τις 
ακόλουθες απαιτήσεις σε σχέση με ευθύνη- 
 

(α)       προσώπων που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη από τις 
διατάξεις του παρόντος Νόμου ασφαλιστική κάλυψη˙ ή 

 
(β)         οδηγών οχημάτων αγνώστων στοιχείων˙ ή 

 
(γ)        προσώπων που χρησιμοποιούν μηχανοκίνητο όχημα των 

οποίων ο ασφαλιστής έχει τεθεί υπό εκκαθάριση, νοουμένου 
ότι η ευθύνη προκύπτει εν σχέσει με οχήματα που έχουν ως 
τόπο συνήθους στάθμευσης στη Δημοκρατία· ή 

 
(δ)         προσώπων που χρησιμοποιούν μηχανοκίνητο όχημα, για τα 

οποία εφαρμόζεται η παράγραφος (δ) του εδαφίου (2) του 
άρθρου 3· ή 

 
(ε)         μηχανοκίνητων     οχημάτων     που     αποστέλλονται     στη 

Δημοκρατία από κράτος μέλος και εμπλέκονται σε ατύχημα 
εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την 
αποδοχή της παράδοσης από τον αγοραστή, χωρίς να είναι 
ασφαλισμένα, ακόμα και εάν δεν έχουν εγγραφεί ακόμα 
επισήμως στη Δημοκρατία:

Τροποποίηση 
του άρθρου 31 
του βασικού 
νόμου. 

22.   Το άρθρο 31 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο άρθρο:

«Δικαιώματα του 
Ταμείου 
Ασφαλιστών 
σε περίπτωση 
αφερεγγυότητας 
ασφαλιστή. 

Κεφ. 113. 
9 του 1968 

76 του 1977 
17 του 1979 

105 του 1985 
198 του 1986 

19 του 1990 
41(Ι) του 1994 
15(Ι) του 1995 
21(Ι) του 1997 

82(Ι) του 1999 
149(Ι) του 1999 

2(Ι) του 2000 
135(Ι) του 2000 

151(Ι) του 2000 
76(Ι) του 2001 
70(Ι) του 2003 

167(Ι) του 2003 

92(Ι) του 2004 
24(Ι) του 2005 

129(Ι) του 2005 

31. Παρά τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου ή 
οποιουδήποτε άλλου Νόμου, όταν το Ταμείο Ασφαλιστών 
υποχρεωθεί να καταβάλει αποζημιώσεις σε ζημιωθέντες ως 
αποτέλεσμα έναρξης διαδικασίας εκκαθάρισης ασφαλιστή λόγω 
αφερεγγυότητάς του-
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130(Ι) του 2005  

98(Ι) του 2006 
124(Ι) του 2006 

70(Ι) του 2007 
71(Ι) του 2007 

131(Ι) του 2007 
186(I) του 2007 

87(Ι) του 2008 
49(Ι) του 2009 
99(I) του 2009 
42(Ι) του 2010 
60(Ι) του 2010 
88(Ι) του 2010 
53(Ι) του 2011 
41(Ι) του 2009 

117(Ι) του 2011 
145(Ι) του 2011 
157(Ι) του 2011 
198(Ι) του 2011 

64(Ι) του 2012 
98(I) του 2012 

190(Ι) του 2012 
203(Ι) του 2012 

6(Ι) του 2013 
90(Ι) του 2013 
74(Ι) του 2014 
75(Ι) του 2014 
18(Ι) του 2015 
62(Ι) του 2015 
63(Ι) του 2015 
89(Ι) του 2015 

120(Ι) του 2015 
40(I) του 2016 
90(Ι) του 2016 
97(Ι) του 2016 
17(I) του 2017 
33(Ι) του 2017 
51(Ι) του 2017 
37(Ι) του 2018 
83(I) του 2018 

149(Ι) του 2018 
163(Ι) του 2019 

38(Ι) του 2020 
43(Ι) του 2020 

191(Ι) του 2020 
192(Ι) του 2020 

43(Ι) του 2021 
117(I) του 2021 
150(I) του 2021 

151(Ι) του 2021. 

 (α) σε περίπτωση που το ποσοστό των ασφαλιστικών 

  απαιτήσεων  του  ασφαλιστή  σε  σχέση  με  ασφα- 

  λιστήρια   του   κλάδου   Ευθύνης   Μηχανοκινήτων 

  Οχημάτων,  όπως  υπολογίζονται  από  τον  Έφορο 

  Ασφαλίσεων  κατά  την  ημερομηνία  έκδοσης  του 

  προσωρινού διατάγματος εκκαθάρισης τέτοιας εται- 

  ρείας, υπερβαίνει το 50% του συνόλου των ασφα- 

  λιστικών  απαιτήσεων  της  εταιρείας  κατά  την  ίδια 

  ημερομηνία, το Ταμείο Ασφαλιστών διορίζει τον εκκα- 

  θαριστή ή τους εκκαθαριστές για τους σκοπούς των 

  διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου, ή 

 (β) σε  περίπτωση  που  το  πιο  πάνω  ποσοστό  δεν 

  υπερβαίνει το 50% του συνόλου των ασφαλιστικών 

  απαιτήσεων  της  εταιρείας,  το  Ταμείο  Ασφαλιστών 

  διορίζει ένα τουλάχιστον από τους εκκαθαριστές για 
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τους  σκοπούς  του  περί  Εταιρειών  Νόμου,  όπως 
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται: 

 
Νοείται ότι, σε περίπτωση καταβολής οποιουδήποτε 

ποσού λόγω εκκαθάρισης ασφαλιστή, το Ταμείο Ασφαλιστών 
δικαιούται να διεκδικήσει την ανάκτησή του ως πιστωτής του 
ασφαλιστή, μαζί με όλους τους άλλους πιστωτές του που 
διεκδικούν βάσει ασφαλιστηρίων.» 

Τροποποίηση 
του άρθρου 32 
του βασικού 
νόμου. 

23.  Το άρθρο 32 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στην επιφύλαξη 
αυτού των λέξεων «τρίτα πρόσωπα» (πρώτη γραμμή), με τη λέξη «ζημιωθέντες».

Τροποποίηση 
του άρθρου 33 
του βασικού 
νόμου. 

24.   Το άρθρο 33 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση σε αυτό της λέξης 
«τρίτου» (πρώτη γραμμή), με τη λέξη «ζημιωθέντος».

Τροποποίηση 
του άρθρου 34 
του βασικού 
νόμου. 

25. Το άρθρο 34 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση σε αυτό των λέξεων 
«αγνώστων οδηγών» (δεύτερη και τρίτη γραμμή), με τη φράση «οδηγών οχημάτων αγνώστων 
στοιχείων».

Τροποποίηση 
του άρθρου 37 
του βασικού 
νόμου. 

26.  Το άρθρο 37 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
 
 
 

(α)       Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού της φράσης «τρεις χιλιάδες λίρες» 
(έβδομη γραμμή), με τη φράση «πεντέμισι χιλιάδες ευρώ (€5.500)»∙ 

 
(β)       με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) αυτού, με την ακόλουθη 

παράγραφο: 
 

«(β) εκδίδει, χρησιμοποιεί ή επιτρέπει να χρησιμοποιηθεί από άλλο πρόσωπο 
πλαστογραφημένο, προχρονολογημένο, αλλαγμένο, παραποιημένο ή κατά- 
στραμμένο πιστοποιητικό ασφάλισης ή οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή 

έγγραφο που εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου∙ ή». και 
 

(γ)       με την αντικατάσταση στο τέλος του εδαφίου (2) αυτού των λέξεων «τρεις χιλιάδες 
λίρες» (δέκατη όγδοη γραμμή), με τη φράση «πεντέμισι χιλιάδες ευρώ (€5.500)».

Τροποποίηση 
του άρθρου 38 
του βασικού 
νόμου. 

27. Το άρθρο 38 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση σε αυτό των λέξεων 
«πεντακόσιες λίρες» (τρίτη και τέταρτη γραμμή), με τη φράση «χίλια ευρώ (€1.000)» και των 
λέξεων «χίλιες λίρες» (έκτη γραμμή), με τη φράση «δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000)». 


