
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ  
(ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) 

ΝΟΜΟ 
 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 
Συνοπτικός 
τίτλος. 
 
 
   
 

55(Ι) του 2001 
  87(Ι) του 2003. 
   
 
 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τροχαίων 

Αδικημάτων (Χρήση Συσκευών Φωτοεπισήμανσης και Άλλα 

Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Τροχαίων Αδικημάτων (Χρήση 

Συσκευών Φωτοεπισήμανσης και άλλα Συναφή Θέματα) Νόμους  

του  2001 και 2003 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «ο 

βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί Τροχαίων Αδικημάτων (Χρήση 

Συσκευών Φωτοεπισήμανσης και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμοι 

του 2001 μέχρι του 2006. 

 
Τροποποίηση  
του άρθρου 5  
του βασικού 
νόμου. 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 5 του βασικού νόμου 

τροποποιείται ως ακολούθως:  

 
 (α) Με τη διαγραφή από αυτό, αμέσως μετά τη λέξη 

«ιδιοκτήτη» (δεύτερη γραμμή), του σημείου του 

κόμματος και των λέξεων «κάτοχο ή οδηγό»∙ 
   
 (β) με την αντικατάσταση της φράσης «στο πιο πάνω 

πρόσωπο» (τέταρτη γραμμή) με τη φράση «στον 

ιδιοκτήτη»∙ και 
   
 (γ) με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος του 

εδαφίου με διπλή τελεία και την προσθήκη αμέσως 

μετά της ακόλουθης επιφύλαξης: 
   
 
 
 
 
 
 
47(Ι) του 1997 
82(Ι) του 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

         «Νοείται ότι, ανεξάρτητα από τις 

πρόνοιες του εδαφίου (1) του άρθρου 5  του 

περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων 
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52(Ι) του 2002 
27(Ι) του 2006. 

 

 
Νόμου, η εν λόγω γραπτή αυτή ειδοποίηση 

μπορεί, αντί να επιδοθεί στον ιδιοκτήτη, να 

του σταλεί ταχυδρομικώς με προσωπική 

συστημένη  επιστολή.». 

 
Τροποποίηση  
του άρθρου 6   
του βασικού 
νόμου. 

3. - (1) Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  
 (α) Με τη διαγραφή στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη 

λέξη «ιδιοκτήτη» (δεύτερη γραμμή), του σημείου του 

κόμματος και των λέξεων «κάτοχο ή οδηγό». και  

 

    
   
 (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο: 
   
   

 

 

 
Κεφ. 155 

2 του 1975 

12 του 1975 

41 του 1978 

162 του 1989 

142 του 1991 

9 του 1992 

10(I) του 1996 

89(Ι) του 1997 

54(I) του  1998 

96(I) του 1998 

14(I) του 2001 

185(I) του 2003 

219(I) του 2004. 

«(2) Τα στοιχεία που αναφέρονται στο 

εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου 

επιδίδονται προσωπικά σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 46 του περί Ποινικής 

Δικονομίας Νόμου ή αποστέλλονται 

ταχυδρομικώς με προσωπική συστημένη 

επιστολή στον ιδιοκτήτη του οχήματος, το 

οποίο φαίνεται στη φωτογραφία της 

παράβασης που καταγράφηκε από τη 

συσκευή φωτοεπισήμανσης.». 

   
Τροποποίηση  
του άρθρου 8 
του βασικού 
νόμου. 
 
 
 
 
 
 

4. Το εδάφιο (2) του άρθρου 8 του βασικού νόμου  

τροποποιείται με την, στο τέλος της παραγράφου (γ) αυτού 

αντικατάσταση της τελείας με διπλή τελεία και την, αμέσως μετά, 

προσθήκη της ακόλουθης επιφύλαξης:  
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47(Ι) του 1997 
82(Ι) του 2000 
52(Ι) του 2002 
27(Ι) του 2006. 

 

«Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο παραλήπτης της 

ειδοποίησης, εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του οχήματος, 

δεν είναι ο παραβάτης οδηγός, υποχρεούται να ειδοποιεί 

εγγράφως περί τούτου την Αστυνομία εντός χρονικής 

περιόδου δεκαπέντε (15) ημερών, από την παραλαβή της 

ειδοποίησης με το εύρημα της συσκευής 

φωτοεπισήμανσης, δίδοντας τα στοιχεία του παραβάτη 

οδηγού, σε αντίθετη περίπτωση η διαδικασία συνεχίζεται 

εναντίον του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη ως παραβάτη 

οδηγού: 

 

 Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που η ειδοποίηση 

επιστρέφεται στον αποστολέα ως μη παραληφθείσα, τότε η 

διαδικασία συνεχίζεται εναντίον του ιδιοκτήτη ως παραβάτη 

οδηγού: 

 

 Νοείται ακόμη περαιτέρω ότι, η ημερομηνία παραλαβής 

της ειδοποίησης θεωρείται ως η ημερομηνία έκδοσης του 

προστίμου για τους σκοπούς του άρθρου 6 του περί Εξωδίκου 

Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου.». 

  
Προσθήκη νέου 
άρθρου στο 
βασικό νόμο, 
αμέσως μετά το 
άρθρο 9 αυτού. 

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την, αμέσως μετά το 

άρθρο 9 αυτού, προσθήκη του ακόλουθου νέου άρθρου: 

 
 «Απαγόρευση 

συσκευών που 
παρεμβαίνουν στο 
σύστημα συσκευών 
φωτοεπισήμανσης. 

9Α - (1) Απαγορεύεται η εισαγωγή, πώληση, 

διάθεση προς πώληση, κατοχή ή χρήση 

συσκευών, υλικών προϊόντων ή άλλων 

επινοήσεων ή συσκευών, οι οποίες με 

οποιοδήποτε τρόπο παρεμβαίνουν στην 

ομαλή λειτουργία του συστήματος συσκευών 

φωτοεπισήμανσης ή καθιστούν το πιο πάνω 

σύστημα ανενεργό.  
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   (2) Παράβαση των διατάξεων του εδαφίου 

(1) συνιστά αδίκημα και τιμωρείται με 

φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή 

με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 

δύο χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο αυτές 

ποινές.». 

 
Τροποποίηση 
του 
άρθρου 11 του 
βασικού νόμου. 
 

6. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου  τροποποιείται  με την 

κατάργηση του εδαφίου (2) αυτού, και τη διαγραφή του αριθμού 

«(1)» από το εναπομένον μέρος του κειμένου του. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
/ΚΜ 
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