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Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιη

τικός) Νόμος του 1985 εκδίδεται διό δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφη

μερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντά

γματος. 

Αριθμός 72 του 1989 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΛΝΟΚΙΝΜΤΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ 
ΤΟΥ 1972 Έ Ω Σ 1984 

Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως οοκαλούθως: 
1. Ο -παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Μηχανοκινήτων Σονοπτκκός 

Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του e6*rw'i972 
1985 και θα αναγινώσκηται ομού μετά των περί Μηχανοκινήτων 37 του 1974 
Οχηΐμάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμων του 1972 έως 1984 (εν 58 του 1976 
τοις εφεξής αναφερομένων ως «ο δασικός νόμος») ο δε βασικός 2ο του 1978 
νόμος .και ο παρών Νόμος θα αναφερωνται ομού ως οι περί Μηχα 72TOO1981 
νσκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κιινήισεως Νόμοι του 1972 έως 83 τα/1983 
1985. 75 του 1984. 

2. Το άρθρον 6 του βασικού νόμου δια του παρόντος τροποποιείται Τρο̂ οττοίη
ως ακολούθως:' σιςτουάρ

Ι(α) διά της εκ του εδαφίου (1) αυτού διαγραφής της φράσεως TOUSO»CKOU 
•«τους εξ ιμήνας ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερδαίνουσαν νόμου, 
τας εκατόν λίρας» (ενάτη και δεκάτη γραμμαί) και της 
αντυκαταοτάοεώς της διιά της ακολούθου νέας φράσεως: 

«τα δύο έτη ή εις χρηιματυκήν ποινήν μη υπερδαίνουσαν 
τας χιλ,Οας λίρας»' 

ι(β) διιά της εκ του εδαφίου (2) αυτού διαγραφής των λέξεων 
«οκαθορίση» (δευτέρα γραμμή) και «καθορισθέν» (δεκάτη 
(γραμμή) ικαι της σΛ/τυκαταστάσεώς των διά των λέξεων 
ι«ορίιση» και «ορυσθέν», αντιστοίχως' 

(ιγ) διά της εκ της επιφυλάξεως του εδαφίου (2) αυτού δια
γραφής της λέξεως «καθορυσμόν» (πρώτη γραμμή) και της 
αντυκαταστάσεός της διιά της λέξεως «ορισμόν»' 

(δ) δυά της εν αυτώ ενθέσεως ευθύς ιμετά το εδάφιον (2) του 
ακολούθου νέου εδαφίου (3) του υφισταμένου εδαφίου (3) 
ιανοοριθίμουμένου ως εδαφίου (4) :> 

«(3) Πας όστις οδηγεί μηχανσκίνητον όχηιμα επί τινός 
οδού με ταχύτητα μεγαλυτέ.ραν του ανωτάτου ή μικροτέ
ραν του κατωτάτου ορίου ταχύτητος όπερ έχει ορισθή υπό 
της αρμοδίας αρχής δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου 
(2) ή της επιφυλάξεως αυτού είναι ένοχος αδιΐκήιματος και 
απόκειται, εν περιπτώσει καταδίκης, εις φυλάκυσιν μη υπερ
δαίνουσαν το 6ν έτος ή εις χρηιματυκήν ποινήν μη υπερ
δαίνουσαν τας επτακσσίας πεντήκοντα λίρας ή εις αμφο
τέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής 
τοιαύτης.»* 
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(c) διά της διαγραφής του εδαφίου (4) αυτού' και 
(στ) διά της ενθέσεος ευθύς μετά το εδάφιον (4) ως τούτο 

ανηριθμήθη των ακολούθων νέων εδαφίων (5) και (6) του 
εδαφίου 5 αναρι%ιουμένου ως εδαφίου (7) : 

«(5) Οας όοτις οδηγεί μηχανοκίνηιτον όχημα με ταχύτητα 
μεγαλυτέραν του οη^ωτάτου ορίου ταχύτητος όπερ έχει διά 
γνωστοποιήισεως οριοθή δυνάμει του εδαφίου (4) ή κατά 
παρά&ασιν του σριισθέντος εν τη γνωστοποιήσει τρόπου 
,καθ* ον το ανώτατον όριον ταχύτητος ήθελε σημειωθή επί 
του οχήΙμο}τος είναι ένοχος αδι/κήματος και ΐΛτόικειται, εν 
περιπτώσει καταδίκης, εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουισαν το 
έν έτος ή εις ;χρηματιΐκήν πουνήν μη υπερβαίνουσαν τας 
©ιτταΐκσσίας πεντήκοντα λίρας ή εις αμφοτέρας τας ποινάς 
της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης. 

(6); Αι διατάξεις των εδαφίων (3) και (5) δεν εφαρμό
ζονται επί νοσοκομειακού αοθενοφόρου μηχανοκινήτου 
οχήΐματος ή μηχανοκινήτου οχήματος της Αστυνσμυκής Δυνά
μεως Κύπρου ή της Αστυνομικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
εις ην περίπτωσιν τούτο χρησιμοποιείται δι* υπηρεσιακούς 
σκοπούς και εάν η τήρησις των εν λόγω διατάξεων θα 
παρημποδιζε την χρήσιν του τοιούτου οχήματος διά τον 
σκσπον διά τον οποίον χρησιμοποιείται κατά την εν λόγω 
περίπτωσιν.». 


