
Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 82(Ι) του 2000  
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΞΩΔΙΚΟΥ  

ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως 
Αδικημάτων Νόμο του 1997 (που στο εξής θα αναφέρεται ως "ο βασικός νόμος") και ο 
βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως 
Αδικημάτων Νόμοι του 1997 και 2000. 

Συνοπτικός τίτλος. 

47(Ι) του 1997. 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 
της λέξης «επιδίδει» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση «δύναται να επιδώσει μέσα σε χρονικό 
διάστημα σαράντα πέντε ημερών από την ημερομηνία διάπραξης του αδικήματος». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 5 του 
βασικού νόμου. 

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 
της παραγράφου (α) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο— 

Τροποποίηση του 
άρθρου 7 του 
βασικού νόμου. 

«(α) όταν η έκδοση της ειδοποίησης γίνεται από αστυνομικό— 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας, 
Παράρτημα  
Τρίτο (I):  
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. 

(i) στις περιπτώσεις που το αδίκημα διαπράττεται κατά παράβαση των περί 
Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών, στα 
Γραφεία του οικείου Δήμου ή Κοινοτικού Συμβουλίου μέσα στα όρια των 
οποίων το αδίκημα έχει διαπραχθεί, όπως αναφέρεται στην ειδοποίηση, και 

 

(ii) στις περιπτώσεις που το αδίκημα διαπράττεται κατά παράβαση 
οποιουδήποτε άλλου νόμου, στον αστυνομικό σταθμό που αναφέρεται στην 
ειδοποίηση.». 
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Τροποποίηση του 
άρθρου 8 του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, μετά την παράγραφο (ε) 
αυτού της πιο κάτω νέας παραγράφου: 

«(στ) Παραθέτει τους βαθμούς ποινής στην περίπτωση όπου το αδίκημα είναι μεταξύ εκείνων που 
η εξώδικη ρύθμιση επιτρέπεται μόνο με την επιβολή βαθμών και εξώδικου προστίμου, καθώς 
επίσης 

 86 του 1972  
37 του 1974  
58 του 1976  
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  
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. 

και τα απαραίτητα στοιχεία που η εν λόγω ρύθμιση απαιτεί σύμφωνα με τους 
περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμους του 1972 μέχρι 
(Αρ. 3) του 2000.». 
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