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ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ  
 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ  Ι 
 

 

Αριθμός 4775 Τρίτη, 25 Αυγούστου 2020 555 

      

Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης Έναντι Τρίτου) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

 
Αριθμός 128(Ι) του 2020 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
(ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2010 

 
        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. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης 
Έναντι Τρίτου) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Μηχανοκινήτων 
Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης Έναντι Τρίτου) Νόμους του 2000 έως 2010 (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 του 2020.  

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 
 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική 
σειρά του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του: 

 

«108(Ι) του 2010. "Επόπτης" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί των 
Εποπτών Οδικών Μεταφορών (Εξουσίες και Ευθύνες) Νόμο∙». 

 



 

Τροποποίηση 
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου. 

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

  (α)  Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) του εδαφίου (4) αυτού, της φράσης «τις χίλιες 
λίρες» (δεύτερη γραμμή), με τη φράση «τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000)». 

   
  (β)  με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (4) αυτού, της φράσης «τις δύο 

χιλιάδες λίρες» (τέταρτη γραμμή), με τη φράση «τις έξι χιλιάδες ευρώ (€6.000)». και 
   
  (γ)  με την προσθήκη στο τέλος του, αμέσως μετά το τέλος του εδαφίου (8) αυτού, του 

ακόλουθου νέου εδαφίου: 
   
  «(9)(α) Σε περίπτωση που μηχανοκίνητο όχημα χρησιμοποιείται 

από οποιοδήποτε πρόσωπο κατά παράβαση των διατάξεων της 
παραγράφου (α) του εδαφίου (1), μέλος της Αστυνομίας ή Επόπτης 
απαγορεύει τη συνέχιση της οδήγησης του εν λόγω μηχανοκίνητου 
οχήματος και δύναται να το κατακρατήσει μέχρι να εκδοθεί για αυτό 
τέτοιο ασφαλιστήριο που αφορά ευθύνη έναντι τρίτου σύμφωνα µε τις 
διατάξεις του παρόντος Νόμου: 

   
 
 

47(Ι) του1997 
82(Ι) του 2000 
52(Ι) του 2002 
27(Ι) του 2006 
96(Ι) του 2010 

127(Ι) του 2010 
90(Ι) του 2012 
99(Ι) του 2012 

124(Ι) του 2013 
74(I) του 2015 
44(I) του 2016 
20(Ι) του 2017 

135(Ι) του 2018 
32(Ι) του 2020 
35(Ι) του 2020 
75(Ι) του 2020 
85(Ι) του 2020 

132(Ι) του 2020 
133(Ι) του 2020. 

Νοείται ότι, οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται 
ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πρόταση εξώδικης ρύθμισης γίνει από 
τα προαναφερόμενα πρόσωπα δυνάμει των διατάξεων του περί 
Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου.  

  (β) Όχημα που κατακρατείται με βάση τις διατάξεις της 
παραγράφου (α), δύναται να μετακινηθεί από μέλος της Αστυνομίας ή 
Επόπτη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, σε 
κατάλληλο, κατά την κρίση του Αρχηγού Αστυνομίας, χώρο. 

   
  (γ) Όχημα που βρίσκεται σε χώρο που αναφέρεται στις διατάξεις 

της παραγράφου (β), παραλαμβάνεται από τον κάτοχό του ή τον 
ιδιοκτήτη του ή αντιπρόσωπό τους, εφόσον εκδοθεί για αυτό τέτοιο 
ασφαλιστήριο που αφορά ευθύνη έναντι τρίτου σύμφωνα µε τις 
διατάξεις του παρόντος Νόμου και εφόσον αυτό μετακινηθεί σε 
κατάλληλο χώρο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (β), 
καταβάλλονται από τον κάτοχό του ή τον ιδιοκτήτη του ή αντιπρόσωπό 
τους, πριν αυτό παραληφθεί από αυτούς, τα πραγματικά έξοδα της 
μετακίνησης και φύλαξής του, εάν προκύψουν. 

   



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

73(I) του 2004 
94(I) του 2005 
28(I) του 2006 
73(I) του 2006 

153(I) του 2006 
93(I) του 2008 
36(I) του 2010 

169(I) του 2011 
52(I) του 2012 

115(Ι) του 2012 
4(Ι) του 2013 

84(I) του 2015 
64(I) του 2016 
99(I) του 2016 

114(I) του 2016 
4(I) του 2018 

66(I) του 2018 
51(Ι) του 2019 

101(Ι) του 2019 
162(I) του 2019. 

(δ) Σε περίπτωση που δεν καταβάλλονται τα πραγματικά έξοδα 
όπως αναφέρεται στις διατάξεις της παραγράφου (γ) ή αν το όχημα δεν 
παραληφθεί εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία που ο ιδιοκτήτης 
ή ο κάτοχός του ενημερωθεί σχετικά από τον Αρχηγό Αστυνομίας για 
να το παραλάβει, αυτό δύναται να διατεθεί ως αζήτητη περιουσία 
σύμφωνα με το άρθρο 32 του περί Αστυνομίας Νόμου.». 

   
Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου. 

4.  Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2020. 

 


