
 

Ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2002 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 100(Ι) του 2002  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1982 ΜΕΧΡΙ 2002 

Συνοπτικός τίτλος. 

9 του 1982  

84 του 1984  

224 του 1989  

134 του 1991  

148 του 1991 

 62(Ι) του 1992  

11(Ι) του 1993 

 24(Ι) του 1994  

26(Ι) του 1996  

76(Ι) του 1997  

62(Ι) του 1999  

160(Ι) του 2000 

102(Ι) του 2001  

3(Ι) του 2002  

99(Ι) του 2002. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2002 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ρυθμίσεως της 
Τροχαίας Μεταφοράς Νόμους του 1982 μέχρι (Αρ. 2) του 2002 (που στο εξής θα αναφέρονται 
ως "ο βασικός νόμος") και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι 
περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμοι του 1982 μέχρι (Αρ. 3) του 2002. 

 

Τροποποίηση του 

άρθρου 6 του βασικού 

νόμου. 

2. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση από το τέλος του 
εδαφίου (2) αυτού της τελείας με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη σ' αυτό της 
ακόλουθης επιφύλαξης: 

 "Νοείται ότι ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου, η Αρχή Αδειών έχει 
διακριτική εξουσία να επαναφέρει σε ισχύ άδεια οδικής χρήσης που έπαυσε να ισχύει μετά 
από τις 30.6.1999. 

 Η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 3 χρόνια από την ημερομηνία που η άδεια οδικής χρήσης 
έπαυσε να ισχύει από τον κάτοχο της ή από πρόσωπο που έλκει δικαιώματα από τον κάτοχο 
της υπό την ιδιότητα του ως σύζυγος ή συγγενής του πρώτου βαθμού. 

 Η Αρχή Αδειών δύναται να επαναφέρει σε ισχύ την ακυρωθείσα άδεια αν πεισθεί ότι η 
επαναφορά είναι εύλογη και δίκαιη και συντρέχει ένας από τους ακόλουθους λόγους: 

 (α) Αν ο κάτοχος της άδειας απεβίωσε πριν από την ακύρωσή της· και 
 (β) αν ο κάτοχος της άδειας αμέλησε να την ανανεώσει λόγω αδυναμίας του να ασκήσει 

το επάγγελμά του εξαιτίας ασθένειας του ιδίου, της συζύγου ή συγγενή του πρώτου 
βαθμού, η οποία προέκυψε πριν από την ακύρωση της άδειας οδικής χρήσης του 
οχήματος του.». 

Μεταβατική διάταξη. 3. Για τους δικαιούχους αιτητές που η άδεια οδικής χρήσης τους ακυρώθηκε τη χρονική 
περίοδο μεταξύ 1.7.1999 και 30.9.1999, η προθεσμία υποβολής της πιο πάνω αίτησης 
παρατείνεται για τρεις μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
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