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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ
ΝΟΜΟ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως

τίτλος.

Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2010 και θα

47(Ι) του 1997

διαβάζεται μαζί με τους περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων

82(Ι) του 2000

Νόμους του 1997 μέχρι 2010 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο

52(Ι) του 2002

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

27(Ι) του 2006

αναφέρονται μαζί ως οι περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμοι

96(Ι) του 2010.

του 1997 μέχρι (Αρ. 2) του 2010.

Τροποποίηση

2. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του άρθρου 3

αντικατάσταση των λέξεων «πέντε λιρών» και «πενήντα λιρών» (τρίτη

του βασικού

γραμμή), με τις λέξεις και αριθμό «οκτώ ευρώ (€ 8)» και «ογδόντα

νόμου.

πέντε ευρώ (€85)», αντίστοιχα, από την παράγραφο (γ) του εδαφίου
(2) αυτού.

Αντικατάσταση

3. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο

του άρθρου 7

άρθρο:

του βασικού
νόμου.

«Τόπος και

7. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού
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τρόπος

73 των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και

πληρωμής

Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών, ανάλογα με την

εξώδικου

αρχή που εκδίδει το εξώδικο πρόστιμο, η πληρωμή

προστίμου.

του εν λόγω προστίμου γίνεται ως ακολούθως:

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
8.3.1984
22.6.1984
8.3.1985
13.6.1986
24.3.1989
8.4.1989
21.7.1989
27.12.1991
12.2.1993
11.4.1996
31.12.1996
12.2.1999
12.3.1999
7.7.2000
7.7.2000
14.7.2000
22.12.2000
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2.2.2001
9.3.2001
16.3.2001
27.4.2001
30.11.2001
28.12.2001
22.2.2002
29.11.2002
9.5.2003
18.7.2003
25.7.2003
3.10.2003
31.10.2003
13.2.2004
20.2.2004
30.4.2004
12.11.2004
10.12.2004
31.12.2004
24.3.2005
15.4.2005
3.6.2005
8.7.2005
29.7.2005
24.3.2006
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15.12.2006
19.5.2008
22.5.2009
22.5.2009
12.3.2010
9.7.2010.

(α)

Σε περίπτωση που η ειδοποίηση για εξώδικη
ρύθμιση εκδίδεται από αστυνομικό, η
πληρωμή γίνεται σε οποιαδήποτε εμπορική
τράπεζα ή συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα
συμβεβλημένη ή συμβεβλημένο με τον
πάροχο ή τους παρόχους πληρωμών που
επιλέγει η Δημοκρατία, εφόσον η εμπορική
τράπεζα ή το συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα
συμφωνεί να αποδέχεται πληρωμές
εξώδικων ρυθμίσεων, ή οπουδήποτε αλλού
υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

(β)

σε περίπτωση που το αδίκημα έχει
διαπραχθεί μέσα στα όρια Δήμου και η
ειδοποίηση για εξώδικη ρύθμιση εκδόθηκε
από τροχονόμο ή άλλο εκπρόσωπο του
Δήμου, η πληρωμή γίνεται στο γραφείο του
Δήμου όπως αναφέρεται στην ειδοποίηση.
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(γ)

σε περίπτωση που το αδίκημα έχει
διαπραχθεί μέσα στα όρια Κοινοτικού
Συμβουλίου ή ορισμένης Επαρχίας και η
ειδοποίηση εκδόθηκε από τον Έπαρχο ή
άλλο λειτουργό ο οποίος είναι αρμόδιος για
την εφαρμογή των νόμων και των
διοικητικών πράξεων που περιλαμβάνονται
στους Πίνακες ή από τους
εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του
Επάρχου ή του λειτουργού, η πληρωμή
γίνεται στο γραφείο του οικείου Κοινοτικού
Συμβουλίου ή Επάρχου.

(δ)

σε περίπτωση που η ειδοποίηση εκδίδεται
από Τουριστικό Λειτουργό ή Λειτουργό
Επιθεώρησης του Κυπριακού Οργανισμού
Τουρισμού, η πληρωμή γίνεται στα γραφεία
του εν λόγω Οργανισμού.

(ε)

σε περίπτωση που η ειδοποίηση εκδίδεται
από Κτηνιατρικό Λειτουργό ή Κτηνιατρικό
Επιθεωρητή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, η
πληρωμή γίνεται στο Επαρχιακό Κτηνιατρικό
Γραφείο ή στον Κτηνιατρικό Σταθμό που
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αναφέρεται στην ειδοποίηση.

(2) Το εξώδικο πρόστιμο καταβάλλεται με
οποιοδήποτε τρόπο η αρμόδια αρχή ορίζει,
συμπεριλαμβανομένων της πληρωμής σε μετρητά,
της πληρωμής με τραπεζική επιταγή ή μέσω
διαδικτύου και, σε περίπτωση πληρωμής σε
εμπορική τράπεζα ή συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα,
με οποιοδήποτε τρόπο συμφωνηθεί με την εν λόγω
τράπεζα ή ίδρυμα.

(3) Τα ποσά που καταβάλλονται για
οποιοδήποτε αδίκημα, δυνάμει των διατάξεων του
παρόντος άρθρου, λογίζονται ως πρόστιμο, το
οποίο επιβλήθηκε κατόπιν καταδίκης για το εν λόγω
αδίκημα.

(4) Ο υπεύθυνος του γραφείου του οικείου
Δήμου ή του Κοινοτικού Συμβουλίου ή του
Επάρχου ή του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού
ή του Επαρχιακού Κτηνιατρικού Γραφείου ή του
Κτηνιατρικού Σταθμού, όπου γίνεται η πληρωμή του
εξώδικου προστίμου, εκδίδει σε καθορισμένο τύπο
πιστοποιητικό για την πληρωμή αυτή, το οποίο
υπογράφει και το οποίο ακολούθως, σε τυχόν
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ποινική διαδικασία, θεωρείται επαρκής απόδειξη
της πληρωμής του εξώδικου προστίμου και της
εξώδικης ρύθμισης του αδικήματος:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που πιστοποιητικό
πληρωμής εκδίδεται μέσω ηλεκτρονικού
συστήματος πληρωμής, αυτό δε χρήζει υπογραφής
και θεωρείται, επίσης, επαρκής απόδειξη της
πληρωμής του εξώδικου προστίμου και της
εξώδικης ρύθμισης του αδικήματος.».

Τροποποίηση

4. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του άρθρου 12

αντικατάσταση της παραγράφου (α) αυτού από την ακόλουθη νέα

του βασικού

παράγραφο:

νόμου.

«(α) τον τύπο της ειδοποίησης η οποία περιλαμβάνει και τον τόπο
πληρωμής του εξώδικου προστίμου.».

ΒΣΓ/ΟΠ/ΓΧ
23.01.051.193-2010

