Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4555, 11.3.2016

Ν. 13(Ι)/2016

13(Ι)/2016
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1986
ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2015

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Οδικής Ασφάλειας

τίτλος.

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 και θα διαβάζεται μαζί με τους

174 του 1986

περί Οδικής Ασφάλειας Νόμους του 1986 έως (Αρ. 2) του 2015 (που

33(Ι) του 2000

στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός

108(Ι) του 2001

νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Οδικής

50(Ι) του 2003

Ασφάλειας Νόμοι του 1986 έως του 2016.

60(Ι) του 2003
173(Ι) του 2003
24(Ι) του 2006
5(Ι) του 2007
89(Ι) του 2012
47(Ι) του 2015
56(Ι) του 2015.

Τροποποίηση

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά

του βασικού

το τέλος του Μέρους ΙΙ αυτού, του ακόλουθου νέου Μέρους ΙΙΑ:

νόμου με την
προσθήκη νέου
Μέρους ΙΙΑ.
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«ΜΕΡΟΣ ΙΙΑ - ΟΔΗΓΗΣH ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΙΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Ερμηνεία.

11Α. Για τους σκοπούς του Μέρους αυτού:

“αποπειράται

να

οδηγήσει”

σημαίνει

βρίσκεται στη θέση του οδηγού και έχει θέσει
τον κινητήρα του οχήματος σε λειτουργία·

“δείγμα σάλιου” σημαίνει ποσότητα σάλιου
που κρίνεται ικανοποιητική για διενέργεια
προκαταρκτικής

ή

και

εργαστηριακής

εξέτασης·

“εργαστηριακή

εξέταση”

εφαρμοζόμενη

από

διαπιστευμένο
Χημείου

του

τοξικολογίας

σημαίνει
το

εργαστήριο

επίσημο

του

Κράτους

στον

μέθοδο,

για

την

Γενικού

τομέα

της

ανίχνευση

ναρκωτικών σε δείγματα σάλιου.

“ναρκωτικά” σημαίνει ελεγχόμενες ουσίες,
29 του 1977

όπως

67 του 1983

Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων

20(Ι) του 1992

Ουσιών Νόμους του 1977 μέχρι (Αρ. 2) του

5(Ι) του 2000
41(Ι) του 2001

2010.

αυτές

καθορίζονται

στους

περί
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91(Ι) του 2003
146(Ι) του 2005
24(Ι) του 2010
99(Ι) του 2010.

“οδός” έχει την έννοια που αποδίδεται στον
86 του 1972

όρο αυτό από τους περί Μηχανοκινήτων

37 του 1974

Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμους

58 του 1976

του 1972 μέχρι 2016.

20 του 1978
64 του 1978
72 του 1981
83 του 1983
75 του 1984
72 του 1985
134 του 1989
152 του 1991
241 του 1991
44(Ι) του 1992
5(Ι) του 1993
28(Ι) του 1993
49(Ι) του 1994
5(Ι) του 1996
45(Ι) του 1996
95(Ι) του 1996
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56(Ι) του 1998
1(Ι) του 1999
18(Ι) του 1999
66(Ι) του 1999
117(Ι) του 1999
61(Ι) του 2000
80(Ι) του 2000
81(Ι) του 2000
110(Ι) του 2000
38(Ι) του 2001
98(Ι) του 2001
20(Ι) του 2002
237(Ι) του 2002
146(Ι) του 2003
174(Ι) του 2003
243(Ι) του 2004
255(Ι) του 2004
270(Ι) του 2004
153(Ι) του 2005
6(Ι) του 2006
71(Ι) του 2006
145(Ι) του 2006
107(Ι) του 2007
5(Ι) του 2008
102(Ι) του 2008
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113(Ι) του 2009
5(Ι) του 2010
8(Ι) του 2010
93(Ι) του 2011
109(Ι) του 2012
166(Ι) του 2012
100(Ι) του 2013
1(Ι) του 2014
11(Ι) του 2014
121(Ι) του 2014
143(Ι) του 2014
172(Ι) του 2014
189(Ι) του 2014
10(Ι) του 2015
24(Ι) του 2015
29(Ι) του 2015
202(I) του 2015
1(Ι) του 2016.

“προκαταρκτική

εξέταση”

σημαίνει

την

εξέταση δείγματος σάλιου προσώπου με
συσκευή προκαταρκτικής εξέτασης.

“συσκευή προκαταρκτικής εξέτασης” σημαίνει
συσκευή που ανιχνεύει την τυχόν ύπαρξη
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ναρκωτικών σε δείγμα σάλιου και η οποία
πληροί

τις

προδιαγραφές

οι

οποίες

καθορίζονται με διάταγμα του Υπουργού, το
οποίο εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του
άρθρου 11ΣΤ.

Οδήγηση υπό

11Β.

Πρόσωπο

την επήρεια

αποπειράται

ναρκωτικών.

όχημα σε οποιαδήποτε οδό ενώ τελεί υπό

να

το

οποίο

οδηγήσει

οδηγεί

ή

οποιοδήποτε

την επήρεια ναρκωτικών, διαπράττει αδίκημα.

Προκαταρκτικές

11Γ.-(1)

Σε περίπτωση που μέλος της

εξετάσεις και

Αστυνομίας έχει εύλογη υποψία ότι έγινε ή

εργαστηριακή

γίνεται χρήση ναρκωτικών από πρόσωπο

εξέταση.

που οδηγεί ή αποπειράται να οδηγήσει
οποιοδήποτε όχημα σε οποιαδήποτε οδό,
δύναται να ζητήσει από το πρόσωπο αυτό να
παράσχει δείγμα σάλιου για προκαταρκτική
εξέταση, τηρουμένων των διατάξεων του
άρθρου 11Δ.

(2) Σε περίπτωση που πρόσωπο που
οδηγεί

ή

αποπειράται

να

οδηγήσει

οποιοδήποτε όχημα σε οποιαδήποτε οδό,
διέπραξε

τροχαίο

αδίκημα,

μέλος

της
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Αστυνομίας δύναται να ζητήσει από το
πρόσωπο αυτό να παράσχει δείγμα σάλιου
για προκαταρκτική εξέταση, τηρουμένων των
διατάξεων του άρθρου 11Δ.

(3) Σε περίπτωση που συμβεί τροχαίο
ατύχημα λόγω της παρουσίας οποιουδήποτε
οχήματος σε οποιαδήποτε οδό, μέλος της
Αστυνομίας

δύναται

να

ζητήσει

από

πρόσωπο για το οποίο έχει εύλογη υποψία
ότι οδηγούσε ή αποπειράθηκε να οδηγήσει το
συγκεκριμένο όχημα κατά το χρόνο του
ατυχήματος, να παράσχει δείγμα σάλιου για
προκαταρκτική εξέταση, τηρουμένων των
διατάξεων του άρθρου 11Δ.

(4)

Τηρουμένων των διατάξεων του

άρθρου 11Δ και ανεξάρτητα από την ύπαρξη
της εύλογης υποψίας που αναφέρεται στο
εδάφιο (1), μέλος της Αστυνομίας δύναται να
ζητήσει από οποιοδήποτε πρόσωπο που
οδηγεί

ή

αποπειράται

να

οδηγήσει

οποιοδήποτε όχημα σε οποιαδήποτε οδό, να
παράσχει δείγμα σάλιου για προκαταρκτική
εξέταση.
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(5) Μέλος της Αστυνομίας δύναται να
ζητήσει

από

πρόσωπο,

δυνάμει

των

διατάξεων των εδαφίων (1), (2), (3) ή (4) του
παρόντος άρθρου, να παράσχει επιτόπου
δείγμα σάλιου για προκαταρκτική εξέταση και
αν

αυτό

δεν

είναι

δυνατό,

μέλος

της

Αστυνομίας ζητά από το πρόσωπο αυτό, να
παράσχει δείγμα σάλιου στον πλησιέστερο
αστυνομικό σταθμό, δυνάμει των διατάξεων
των εδαφίων (1), (2), (3) ή (4).

(6)

Σε

περίπτωση

που

η

προκαταρκτική εξέταση ανιχνεύσει ναρκωτικά
στο δείγμα σάλιου του προσώπου αυτού,
μέλος της Αστυνομίας ζητά από το πρόσωπο
αυτό,

να

παράσχει

επιτόπου

πρόσθετο

δείγμα σάλιου για εργαστηριακή εξέταση ή
ενημερώνει το πρόσωπο αυτό ότι το δείγμα
του σάλιου του που έχει δοθεί για την
προκαταρκτική εξέταση θα αξιοποιηθεί και
για εργαστηριακή εξέταση.

(7)

Πρόσωπο το οποίο αρνείται ή

αποφεύγει να μεταβεί με βάση τις διατάξεις
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του

εδαφίου

(5)

στον

καθοριζόμενο

αστυνομικό σταθμό ή αρνείται ή αποφεύγει
με οποιοδήποτε τρόπο να δώσει δείγμα
σάλιου για προκαταρκτική ή εργαστηριακή
εξέταση όταν αυτό του ζητηθεί με βάση τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου διαπράττει
ποινικό αδίκημα:

Νοείται ότι αποτελεί υπεράσπιση του
προσώπου

αυτού

η

επίκληση

ιατρικών

λόγων που δικαιολογούν την πιο πάνω
άρνηση.

Το μέλος της Αστυνομίας που

(8)

ζητά δείγμα σάλιου είτε για προκαταρκτική
είτε για εργαστηριακή εξέταση, είτε επιτόπου
είτε σε αστυνομικό σταθμό δυνάμει των
διατάξεων των εδαφίων (5) και (6) εφιστά την
προσοχή του προσώπου αυτού στο ότι η
άρνηση

ή

αποφυγή

παραχώρησης

του

ζητηθέντος δείγματος δυνατό να συνιστά
ποινικό αδίκημα.

(9) (α) Η λήψη σάλιου για σκοπούς
της εργαστηριακής εξέτασης και η καταγραφή
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των στοιχείων από την επεξεργασία αυτού
διενεργείται μόνο για τους σκοπούς του
παρόντος άρθρου:

Νοείται ότι το δείγμα σάλιου στο οποίο
δεν ανιχνεύονται ναρκωτικά καταστρέφεται
αμέσως ενώ το δείγμα σάλιου στο οποίο
ανιχνεύονται ναρκωτικά καταστρέφεται μετά
την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία ενημέρωσης του προσώπου ότι
το εν λόγω δείγμα πρόκειται να καταστραφεί:

Νοείται περαιτέρω ότι η καταγραφή
των στοιχείων που προέκυψαν από την
επεξεργασία του δείγματος διαγράφεται από
τα αρχεία φύλαξής τους αμέσως μετά την
έκδοση

τελεσίδικης

απόφασης

του

δικαστηρίου.

(β)

Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις

διατάξεις του εδαφίου αυτού διαπράττει
ποινικό

αδίκημα

και,

σε

περίπτωση

καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης
μέχρι τρία (3) έτη και σε χρηματική ποινή που
δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες πεντακόσια
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ευρώ (€3.500) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Μέλος

(10)

της

Αστυνομίας,

σε

περίπτωση που η προκαταρκτική εξέταση
που διεξάγεται με βάση τις διατάξεις του
εδαφίου

του

(5)

παρόντος

άρθρου,

ανιχνεύσει ναρκωτικά στο δείγμα σάλιου
οποιουδήποτε προσώπου ή στην περίπτωση
άρνησης

ή

αποφυγής

παραχώρησης

δείγματος σάλιου για προκαταρκτική εξέταση
ή

εργαστηριακή

εξέταση,

με

βάση

τις

διατάξεις του εδαφίου (7) του παρόντος
άρθρου, μεριμνά για τη μεταφορά του
οχήματος

του

πλησιέστερο

προσώπου
αστυνομικό

αυτού

στον

σταθμό

και

απαγορεύει στον οδηγό να συνεχίσει την
οδήγηση:

Νοείται

ότι

εάν

υπάρχει

εύλογη

υποψία ότι, το πρόσωπο στο οποίο θα
παραδοθεί το όχημα, βρίσκεται υπό την
επήρεια ναρκωτικών, μέλος της Αστυνομίας
δύναται να το υποβάλει σε προκαταρκτική
εξέταση, το αποτέλεσμα της οποίας θα
πρέπει να είναι αρνητικό για να επιτραπεί στο
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πρόσωπο αυτό να οδηγήσει το εν λόγω
όχημα.

Μέλος της Αστυνομίας στην

(11)

περίπτωση που η προκαταρκτική εξέταση
που διεξάγεται, με βάση τις διατάξεις του
εδαφίου

του

(5)

παρόντος

άρθρου,

ανιχνεύσει ναρκωτικά στο δείγμα σάλιου
οποιουδήποτε προσώπου, με το πέρας της
διαδικασίας λήψης δείγματος σάλιου για
εργαστηριακή εξέταση για τους σκοπούς του
παρόντος Μέρους από το πρόσωπο αυτό ή
στην

περίπτωση

παραχώρησης
προκαταρκτική

άρνησης

ή

δείγματος
εξέταση

ή

αποφυγής

σάλιου

για

εργαστηριακή

εξέταση από το πρόσωπο αυτό, με βάση τις
διατάξεις του εδαφίου (7), μεριμνά για την
ασφαλή μεταφορά του προσώπου αυτού
στον τόπο κατοικίας του.

Προστασία

11Δ.-(1)

Δεν επιτρέπεται να ζητηθεί από

προσώπων τα

πρόσωπο το οποίο βρίσκεται για σκοπούς

οποία βρίσκονται

περίθαλψης

στο νοσοκομείο για

δειγμάτων σάλιου για προκαταρκτική εξέταση

περίθαλψη.

ή εργαστηριακή εξέταση για τους σκοπούς

στο

νοσοκομείο

η

παροχή
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του παρόντος Μέρους, εκτός αν ο ιατρός που
έχει υπό την άμεση ιατρική παρακολούθησή
του

το

πρόσωπο

αυτό

το

επιτρέψει,

τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2)
του παρόντος άρθρου:

Νοείται ότι η λήψη των δειγμάτων
σάλιου για προκαταρκτική εξέταση ή για
εργαστηριακή εξέταση διενεργείται εντός του
χώρου του νοσοκομείου.

(2)
άμεση

Ιατρός ο οποίος έχει υπό την
ιατρική

του

παρακολούθηση

οποιοδήποτε πρόσωπο από το οποίο έχει
ζητηθεί δείγμα σάλιου για προκαταρκτική
εξέταση ή εργαστηριακή εξέταση για τους
σκοπούς του παρόντος Μέρους, δύναται να
αρνηθεί να επιτρέψει την παραχώρηση από
το πρόσωπο αυτό, δείγματος σάλιου για
προκαταρκτική

εξέταση

ή

εργαστηριακή

εξέταση, μόνο αν κρίνει ότι η παραχώρηση
αυτού του δείγματος δυνατό να επηρεάσει
αρνητικά τη θεραπευτική αγωγή ή την
κατάσταση της υγείας του προσώπου.
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Απόδειξη

11Ε.-(1)

Για

σκοπούς

απόδειξης

της

παραβίασης του

παραβίασης των διατάξεων του άρθρου 11Β

άρθρου 11Β.

λαμβάνονται υπόψη μόνο τα αποτελέσματα
της εργαστηριακής εξέτασης, δεδομένου ότι
σε

αυτά

έχουν

εντοπιστεί

ναρκωτικά

ανεξάρτητα από την ποσότητα.

(2)

Τα

αποτελέσματα

της

εργαστηριακής εξέτασης περιλαμβάνονται σε
εργαστηριακή έκθεση που υπογράφεται από
χημικό που υπηρετεί στο Γενικό Χημείο του
Κράτους,

η

οποία

αποστέλλεται

στην

Αστυνομία για τους σκοπούς του παρόντος
άρθρου.

(3)

Ο Διευθυντής Τμήματος Οδικών

Μεταφορών

ενημερώνεται

από

την

Αστυνομία αναφορικά με την αναστολή του
δικαιώματος κατοχής ή απόκτησης άδειας
οδήγησης, μετά από σχετική απόφαση του
Δικαστηρίου.

Καθορισμός των

11ΣΤ.-(1) Ο Υπουργός, με διάταγμά του που

προτύπων για τις

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της

συσκευές

Δημοκρατίας, καθορίζει τις προδιαγραφές τις
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ανίχνευσης

οποίες πρέπει να πληρούν οι συσκευές

ναρκωτικών.

προκαταρκτικής εξέτασης.

(2)

Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει

διατάγματα με τα οποία ακυρώνονται ή
τροποποιούνται οι προδιαγραφές για τις
συσκευές προκαταρκτικής εξέτασης.

Αδικήματα και

11Ζ.-(1)

Πρόσωπο το οποίο διαπράττει

ποινές.

αδίκημα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου
11Β και του εδαφίου (7) του άρθρου 11Γ, σε
περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή
φυλάκισης για χρονικό διάστημα που δεν
υπερβαίνει τα τρία (3) χρόνια ή σε χρηματική
ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες
πεντακόσια ευρώ (€3.500) ή σε στέρηση της
ικανότητάς του να κατέχει ή να λαμβάνει
άδεια οδήγησης για χρονική περίοδο που δεν
υπερβαίνει τα τρία (3) χρόνια ή σε όλες ή σε
οποιαδήποτε ή σε οποιεσδήποτε από τις πιο
πάνω ποινές.

(2)

Πρόσωπο το οποίο διαπράττει

αδίκημα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου
11Β και του εδαφίου (7) του άρθρου 11Γ δεν
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διώκεται ποινικά δυνάμει των διατάξεων των
περί

Ναρκωτικών

Φαρμάκων

και

Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμων του 1977 μέχρι
(Αρ. 2) του 2010.

Ειδικό Ταμείο για

11Η. (1) Τα έσοδα που προέρχονται από

σκοπούς

καταδίκες δυνάμει των διατάξεων του άρθρου

απεξάρτησης

11Ζ

ουσιοεξαρτώμενων

διατίθενται

προσώπων.

ουσιοεξαρτώμενων προσώπων.

κατατίθενται

(2)

για

σε

Ειδικό

σκοπούς

Ταμείο

και

απεξάρτησης

Η ίδρυση, η λειτουργία και η

διαχείριση του δυνάμει του εδαφίου (1)
Ειδικού

Ταμείου

προβλέπεται

σε

Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του
παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι μέχρι την έναρξη της
ισχύος των υπό αναφορά Κανονισμών τα
έσοδα που προκύπτουν από τις διατάξεις του
άρθρου 11Ζ κατατίθενται στο Πάγιο Ταμείο
της Δημοκρατίας.

Πληρωμή τελών για

11Θ. Πρόσωπο το οποίο καταδικάζεται για

εργαστηριακή

αδίκημα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου
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εξέταση.

11Β, καταβάλλει τα νενομισμένα τέλη, ως
αντίτιμο για το κόστος των εργαστηριακών
εξετάσεων.

Έναρξη της ισχύος

11Ι.

Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με

του παρόντος

απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που

Νόμου.

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας.».

