
Ο περί Τροχαίων Αδικημάτων (Χρήση Συσκευών Φωτοεπισήμανσης και Άλλα Συναφή 
Θέματα) Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 Αριθμός 55(Ι) του 2001 
 Ο ΠΕΡΙ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ (ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2001 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τροχαίων Αδικημάτων (Χρήση Συσκευών 
Φωτοεπισήμανσης και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμος του 2001. 

Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα Νόμο εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια— 

 «Αυτόδηλες παραβάσεις» σημαίνει τις παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7. 

 «Καθορισμένα αδικήματα» σημαίνει τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 3. 

 «Καθορισμένο πρόστιμο» σημαίνει το πρόστιμο το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 5. 

 «Καταγραφή» σημαίνει την καταγραφή που γίνεται από συσκευές φωτοεπισήμανσης 
όπως αναλύεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 4. 

 «Συσκευή φωτοεπισήμανσης» ή «συσκευή» σημαίνει τις μηχανές που καθορίζονται 
στο άρθρο 4. 

 «Υπεύθυνος λειτουργός» σημαίνει τον υπεύθυνο ή τους υπευθύνους για τη λειτουργία 
των συσκευών φωτοεπισήμανσης, τα ονόματα των οποίων ανακοινώνονται σύμφωνα με 
το άρθρο 11 και περιλαμβάνει κάθε πρόσωπο το οποίο γραπτώς εξουσιοδοτείται από τον 
υπεύθυνο λειτουργό να εκτελεί για λογαριασμό και εξ ονόματος του καθήκοντα σχετικά 
με τη λειτουργία και το χειρισμό των συσκευών. 

Πεδίο εφαρμογής. 3. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται για τα πιο κάτω αδικήματα: 

(α) Παράλειψη συμμόρφωσης σχετικά με φώτα τροχαίας κατά παράβαση του 
Κανονισμού 58(1)(ια) των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
Κανονισμών ή οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών τροποποιούν ή αντικαθιστούν 
αυτόν. 

Επίσημη 
Εφημερίδα, 
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  
7.7.2000 
7.7.2000  
14.7.2000  
22.12.2000 
2.2.2001  
9.3.2001 
16.3.2001. 
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(β) Παραβιάσεις του ορίου ταχύτητας κατά παράβαση του άρθρου 6(2) και (3) του περί 
Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου 
ή κανονισμών τροποποιούν ή αντικαθιστούν αυτόν. 

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 

110(Ι) του 2000.

 

(γ) Αυτόδηλες παραβάσεις. 

4.—(1) Για σκοπούς δίωξης προσώπων για καθορισμένα αδικήματα, μπορεί να 
χρησιμοποιούνται οι συσκευές φωτοεπισήμανσης που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του 
παρόντος άρθρου, οι οποίες είναι ειδικά κατασκευασμένες για καταγραφή των 
αδικημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος Νόμου. 

Συσκευή 
φωτοεπισήμανσης.

(2) Οι συσκευές φωτοεπισήμανσης αφορούν— 

(α) Την καταγραφή παραβάσεων σχετικά με φώτα τροχαίας· 
(β) την καταγραφή παραβάσεων σχετικά με τα επιτρεπόμενα όρια ταχύτητας· και 

(γ) την καταγραφή αυτόδηλων παραβάσεων. 

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «καταγραφή» περιλαμβάνει— 

(α) Στην περίπτωση συσκευής που αναφέρεται στο εδάφιο 2(α) του παρόντος 
άρθρου— 
(i) Φωτογραφία του οχήματος και του οδηγού ή του οχήματος κατά την ώρα 

ενεργοποίησης της συσκευής· 

(ii) την ημερομηνία και ώρα ενεργοποίησης της συσκευής· και 
(iii) τον κωδικό αριθμό σχετικά με τον τόπο εγκατάστασης της συσκευής. 

(β) Στην περίπτωση συσκευής που αναφέρεται στο εδάφιο 2(β) του παρόντος 
άρθρου— 

(i) Φωτογραφία του οχήματος και του οδηγού ή του οχήματος κατά την ώρα 
ενεργοποίησης της συσκευής· 

(ii) την ημερομηνία και ώρα ενεργοποίησης της συσκευής· 
(iii) τον κωδικό αριθμό σχετικά με τον τόπο εγκατάστασης της συσκευής· 

και 
(iv) την ταχύτητα του οχήματος, όπως έχει καταγραφεί από τη συσκευή κατά 

την ώρα της ενεργοποίησής της. 
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 (4) Για σκοπούς του άρθρου αυτού η ενεργοποίηση των συσκευών φωτοεπισήμανσης 
πραγματοποιείται— 

 (α) Για τη συσκευή που αναφέρεται στο εδάφιο (2)(α) του παρόντος άρθρου, όταν 
το όχημα περάσει πάνω από καλώδιο ή διά μέσου μαγνητικού πεδίου ή ακτίνας 
φωτός ή κύματος το οποίο ενεργοποιεί τη συσκευή μόνο όταν τα φώτα τροχαίας 
δεικνύουν κόκκινο χρώμα· και 

 (β) για τη συσκευή που αναφέρεται στο εδάφιο (2)(β) του παρόντος άρθρου, όταν 
το σύστημα τηλεπισήμανσης της συσκευής καταγράψει την ταχύτητα διερχόμενου 
οχήματος η οποία υπερβαίνει την προκαθορισμένη στη συσκευή ταχύτητα. 

Εξώδικη ρύθμιση. 5.—(1) Σε περιπτώσεις καταγραφής καθορισμένου αδικήματος μπορεί να επιδοθεί 
στον ιδιοκτήτη, κάτοχο ή οδηγό του οχήματος το οποίο φαίνεται στη φωτογραφία γραπτή 
ειδοποίηση που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως 
Αδικημάτων Νόμου, με την οποία προσφέρεται στο πιο πάνω πρόσωπο η ευκαιρία να 
απαλλαγεί οποιασδήποτε ενοχής για το εν λόγω αδίκημα, αφού πληρώσει το καθορισμένο 
πρόστιμο και αποδεχτεί τους βαθμούς ποινής που δυνατό επιβάλλονται για το 
διαπραττόμενο αδίκημα. 

 

47(Ι) του 1997  
82(Ι) του 2000. 

 

 (2) Για τους σκοπούς του Νόμου αυτού, βαθμοί ποινής είναι οι βαθμοί που 
επιβάλλονται για τα αδικήματα που περιλαμβάνονται στον Πίνακα του άρθρου 20Α του 
περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, με βάση τις διατάξεις 
του εν λόγω άρθρου. 

Ειδοποίηση, τύπος και 
επίδοση. 

6.—(1) Στις περιπτώσεις καταγραφής που βασίζεται στη χρήση συσκευών 
φωτοεπισήμανσης, επιδίδονται στον ιδιοκτήτη, κάτοχο ή οδηγό του οχήματος που 
φαίνεται στη φωτογραφία της παράβασης που καταγράφηκε από τη συσκευή— 

 (α) Το εύρημα της συσκευής με επεξήγηση του κωδικού αριθμού του τόπου 
εγκατάστασης της συσκευής, και 

 (β) ειδοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως 
Αδικημάτων Νόμου. 

 (2) Επίδοση των στοιχείων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου 
γίνεται προσωπικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του περί Ποινικής 
Δικονομίας Νόμου. Κεφ. 155. 

93 του 1972  
2 του 1975  
12 του 1975  
41 του 1978  
162 του 1989  
142 του 1991  
9 του 1992  
10(Ι) του 1996  
89(Ι) του 1997  
54(Ι) του 1998  
96(Ι) του 1998  
14(Ι) του 2001. 

 

Αυτόδηλες 
παραβάσεις. 

7.—(1) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου μπορούν να εφαρμοστούν στις περιπτώσεις 
όπου συγκεκριμένη παράβαση διάταξης οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμών είναι 
αδιαμφισβήτητα εμφανής σε καταγραφή από οποιαδήποτε συσκευή φωτοεπισήμανσης.  

 (2) Στις περιπτώσεις όπου η εν λόγω αυτόδηλη παράβαση ρυθμίζεται εξώδικα 
δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε σε ισχύ νόμου ή κανονισμών, η παράβαση αυτή 
δύναται να ρυθμιστεί εξώδικα και για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και επιβάλλεται 
ως πρόστιμο το ποσό με το οποίο η ίδια παράβαση ρυθμίζεται και εξώδικα δυνάμει 
οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμών. 
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8.—(1) Κατά την εκδίκαση καθορισμένων αδικημάτων η καταγραφή των οποίων 
γίνεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η προσαγωγή ενώπιον του 
Δικαστηρίου των πιο κάτω στοιχείων από τον υπεύθυνο λειτουργό αποτελεί τεκμήριο για 
την κανονική λειτουργία της συσκευής: 

Δημιουργία 
τεκμηρίων. 

 

(α) Η συσκευή, ύστερα από έλεγχο που διενεργείται κατά την ώρα έναρξης και 
τερματισμού της λειτουργίας της, λειτουργεί κανονικά, 

 

(β) ο αριθμός των συνολικών καταγγελιών κατά την περίοδο έναρξης και 
τερματισμού της λειτουργίας της συσκευής. 

 

(2) Η παρουσίαση της φωτογραφίας από συσκευή που λειτουργεί κανονικά αποτελεί 
απόδειξη ότι— 

 

(α) Με το εμφαινόμενο στη φωτογραφία όχημα διαπράχθηκε παράβαση για την 
επισήμανση της οποίας τοποθετήθηκε η συσκευή, 

 

(β) ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος του οχήματος είναι το πρόσωπο το οποίο εμφαίνεται 
στη φωτογραφία ως ο οδηγός, εκτός αν ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος αποδείξει ότι δεν 
είναι ο ίδιος ο οδηγός και το πρόσωπο που εμφαίνεται ως ο οδηγός είναι πράγματι το 
πρόσωπο που κατονομάζει ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος ως οδηγό, 

 

(γ) διαπράχθηκε αυτόδηλη παράβαση που επισημαίνεται στη φωτογραφία δυνάμει 
του άρθρου 7. 

 

9. Όποιος με πρόθεση προξενεί ζημιά σε συσκευή φωτοεπισήμανσης ή σε οποιοδήποτε 
μέρος ή εξάρτημα της διαπράττει αδίκημα τιμωρούμενο με πρόστιμο που δεν υπερβαίνει 
τις δύο χιλιάδες λίρες ή με φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο και το 
Δικαστήριο δύναται επιπρόσθετα να διατάξει τον κατηγορούμενο να πληρώσει για τη 
ζημιά που προξενεί αποζημίωση που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες. 

Αδικήματα. 

 

10.—(1) Οι φωτογραφίες που λαμβάνονται με συσκευή φωτοεπισήμανσης 
χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και για κανένα άλλο 
σκοπό, εκτός μόνο ύστερα από αίτημα του ιδιοκτήτη, κατόχου ή οδηγού του 
εμφαινόμενου στη φωτογραφία οχήματος ή ύστερα από άδεια του Δικαστηρίου για 
σκοπούς δημόσιου συμφέροντος. 

Εμπιστευτικότητα 
και περιορισμοί 
στη χρήση των 
φωτογραφιών. 

(2) Τα αρνητικά και όλες οι μεγεθύνσεις και τα αντίτυπα των φωτογραφιών 
φυλάσσονται από τον υπεύθυνο λειτουργό και δεν αποκαλύπτονται σε κανένα, εκτός μόνο 
στον ιδιοκτήτη, κάτοχο ή οδηγό του εμφαινόμενου στη φωτογραφία οχήματος, ύστερα 
από άδεια του Δικαστηρίου ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ικανοποιεί το Δικαστήριο 
για τυχόν έννομο συμφέρον που έχει στην αποκάλυψη της φωτογραφίας, νοουμένου ότι η 
εν λόγω αποκάλυψη γίνεται για σκοπούς απονομής της δικαιοσύνης. 

 

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «αποκάλυψη» περιλαμβάνει 
παράδοση αντιγράφου της φωτογραφίας, όπως αυτό έχει μεγεθυνθεί και εκτυπωθεί από 
τον Υπεύθυνο Λειτουργό. 

 

11.—(1) Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως με γνωστοποίησή του που 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ανακοινώνει το όνομα του 
Υπεύθυνου Λειτουργού. 

Υπεύθυνος για 
λειτουργία των 
συσκευών. 

(2) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από τον Υπεύθυνο Λειτουργό θεωρούνται για 
σκοπούς του παρόντος Νόμου πιστοποιητικά που εκδόθηκαν από επιστήμονα 
εμπειρογνώμονα εντός της έννοιας του άρθρου 12 του περί Αποδείξεως Νόμου και η 
ανακοίνωση του ονόματος του δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου 
εκλαμβάνεται ως ανακοίνωση δυνάμει του εδαφίου (2)(β) του άρθρου 12 του πιο πάνω 
Νόμου. 

 

Κεφ. 9. 
42 του 1978 
86 του 1986 
54(Ι) του 1994 
94(Ι) του 1994. 
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Προειδοποιητική 
πινακίδα. 

12. Για σκοπούς προειδοποίησης του κοινού, τοποθετείται σε κατάλληλα σημεία του 
δρόμου, όπου λειτουργούν συσκευές φωτοεπισήμανσης, πινακίδα στην οποία αναφέρεται 
ότι ο εν λόγω δρόμος ελέγχεται από τέτοιες συσκευές: 

 Νοείται ότι σε περίπτωση τοποθέτησης συσκευής φωτοεπισήμανσης για σκοπούς 
ελέγχου του ορίου ταχύτητας, η πινακίδα που προβλέπεται δυνάμει του παρόντος άρθρου 
τοποθετείται σε απόσταση που κυμαίνεται μεταξύ δύο μέχρι πέντε χιλιομέτρων από το 
σημείο του δρόμου όπου λειτουργεί τέτοια συσκευή. 

Έκδοση 
κανονισμών. 

13. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισμούς για την καλύτερη 
εφαρμογή του παρόντος Νόμου, οι οποίοι στη συνέχεια κατατίθενται στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων για έγκριση. 
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