
 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ 

ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟ 

 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός  

τίτλος. 

 

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 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Μηχανοκινήτων 

Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 

του 2010 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Μηχανοκινήτων 

Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμους του 1972 έως του 2010 

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

νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 

Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμοι του 1972 

έως (Αρ. 2) του 2010. 
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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 

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 
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107(Ι) του 2007 

          5(Ι) του 2008 

102(Ι) του 2008 

113(Ι) του 2009 

5(I) του 2010. 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 20Α του 

βασικού νόμου. 

 

2.  Το άρθρο 20Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) Με τη  διαγραφή των παραγράφων (ε) και (στ) του εδαφίου (3) 

αυτού και την αναρίθμηση της παραγράφου (ζ) σε παράγραφο 

(ε). 

   

 (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού, με το ακόλουθο 

νέο εδάφιο: 

   

  «(4)  Οι βαθμοί ποινής που επιβλήθηκαν δυνάμει του εδαφίου 

(1) ή (3), ο αριθμός καταδίκης ή ο αριθμός εξώδικης ρύθμισης, 

ανάλογα με την περίπτωση, και η ημερομηνία καταδίκης ή η 

ημερομηνία επιβολής εξώδικης ρύθμισης, ανάλογα με την 

περίπτωση, καταχωρούνται στο αρχείο που τηρεί ο Έφορος 

δυνάμει του εδαφίου (5) του παρόντος άρθρου.». 

   

 (γ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (9) αυτού, με το ακόλουθο 
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νέο εδάφιο: 

   

  «(9)  Όταν πρόσωπο καταδικάζεται για αδίκημα αναγραφόμενο 

στον Πίνακα, το δικαστήριο δύναται να λάβει υπόψη του 

οποιαδήποτε σχετικά στοιχεία του αρχείου που αναφέρεται στο 

εδάφιο (5) του παρόντος άρθρου που αφορούν  τον 

κατηγορούμενο, τα οποία θα συνιστούν εκ πρώτης όψεως 

απόδειξη του περιεχομένου τους.». και 

   

 (δ) με τη διαγραφή του εδαφίου (13) αυτού και την αναρίθμηση του 

υφιστάμενου εδαφίου (14) σε εδάφιο (13). 

   

Έναρξη της 

ισχύος του  

παρόντος  

Νόμου. 

3.  Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ τρεις μήνες από την ημερομηνία 

δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

 

 

 

 

ΜΚΝ/ΘΒ/ΓΧ 
23.01.050.214-2009 
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