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Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 138(Ι) του 2018
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1986 ΕΩΣ 2018
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
174(Ι) του 1986
33(Ι) του 2000
108(Ι) του 2001
50(Ι) του 2003
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
13(Ι) του 2016
116(Ι) του 2018.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2)
Νόμος του 2018 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Οδικής Ασφάλειας Νόμους του 1986 έως 2018
(που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα
αναφέρονται μαζί ως οι περί Οδικής Ασφάλειας Νόμοι του 1986 έως (Αρ. 2) του 2018.

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη του
νέου άρθρου 22.

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη μετά το άρθρο 21 αυτού, του ακόλουθου
νέου άρθρου 22:

«Αναστολή της
ισχύος των
παραγράφων
(γ) και (δ)
του εδαφίου (1)
του άρθρου 15Γ.

22.-(1) Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων (γ) και (δ) του εδαφίου (1)
ή
του άρθρου 15Γ αναστέλλεται μέχρι την 30 Ιουνίου 2019 και τα αναφερόμενα
στις εν λόγω παραγράφους παιδιά συγκρατούνται από τα υφιστάμενα
συστήματα συγκράτησης.
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(2) Νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή φορέας που αναφέρεται στις διατάξεις του
εδαφίου (1) του άρθρου 15Γ, για λογαριασμό του οποίου γίνεται η μεταφορά
παιδιών, ορίζει ενήλικα συνοδό, ο οποίος βρίσκεται στο όχημα καθ’ όλη τη
διάρκεια που αυτό βρίσκεται σε χρήση και υπάρχουν σε αυτό παιδιά και φέρει
την ευθύνη της εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος
άρθρου σε σχέση με τη χρήση των συστημάτων συγκράτησης.».

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo
Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα

