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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1982 μέχρι 2004
Συνοπτικός τίτλος.

9 του 1982
84 του 1984
224 του 1989
134 του 1991
148 του 1991
62(Ι) του 1992
11(Ι) του 1993
24(Ι) του 1994
16(Ι) του 1996
76(Ι) του 1997
62(Ι) του 1999
160 (Ι) του 2000
102(Ι) του 2001
3(Ι) του 2002
90(Ι) του 2002
100(Ι) του 2002
46(Ι) του 2003
88(Ι) του 2003
204(Ι) του 2004
260(Ι) του 2004
271(Ι) του 2004.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1.
Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας
Μεταφοράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005 και θα διαβάζεται μαζί με τους
περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμους του 1982 μέχρι 2004 (που
στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο παρών Νόμος και ο
βασικός νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας
Μεταφοράς Νόμοι του 1982 μέχρι του 2005.

Τροποποίηση του
άρθρου 2 του
βασικού νόμου.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του
ορισμού «όχημα εκμισθούμενον άνευ οδηγού» με τον ακόλουθο νέο ορισμό:

94(Ι) του 2001
60(Ι) του 2004.

«« όχημα εκμισθούμενο χωρίς οδηγό » σημαίνει οποιοδήποτε μηχανοκίνητο
όχημα που εμπίπτει στις κατηγορίες ή υποκατηγορίες ή ειδικές κατηγορίες Β,
Β+Ε, Γ, Γ1, Δ,Δ1, Στ, Η, Ζ, και ΙΒ όπως αυτές καθορίζονται στο Παράρτημα
Β του περί ΄Αδειας Οδήγησης Νόμου του 2001, το οποίο εκμισθώνεται σε
οδηγό ή επιχείρηση από τον εκμισθωτή ή τον αντιπρόσωπο του».

Τροποποίηση του
Άρθρου 10 του βασικού
νόμου

3. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται-

Πίνακας

(α) Με τη διαγραφή της υποπαραγράφου (ι) της παραγράφου (β) του εδαφίου
(1) αυτού, και την αντικατάσταση της με τη νέα υποπαράγραφο:
«(ι) είναι ηλικίας όπως αυτή καθορίζεται στη δεύτερη στήλη του Πίνακα
του παρόντος Νόμου:
Νοείται ότι οχήματα που εμπίπτουν στην κατηγορία Β του περί ΄Αδειας
Οδήγησης Νόμου του 2001 ή οχήματα των οποίων ο κυβισμός της μηχανής
υπερβαίνει τα 1600 κυβικά εκατοστά ή οχήματα με κίνηση και στους
τέσσερις τροχούς δύνανται να είναι ηλικίας πάνω από έξι ετών αλλά όχι πάνω
από οκτώ.».
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(β) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (6) του ακόλουθου νέου
εδαφίου (7) και την αναρίθμηση αντίστοιχα του υφιστάμενου εδαφίου (7) σε
εδάφιο (8):
«(7) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη πρόνοια που περιλαμβάνεται
στον παρόντα Νόμο, η άδεια οδικής χρήσης οχήματος εκμισθούμενου χωρίς
οδηγό αναφέρεται στην επιχείρηση σε σχέση προς την οποία αυτή
παραχωρήθηκε και δύναται να μεταβιβαστεί από την επιχείρηση σε άλλη
επιχείρηση δυνάμει του παρόντος άρθρου:
Νοείται ότι η επιχείρηση δύναται να μεταβιβάζει τα οχήματα τα οποία
είναι εγγεγραμμένα ως εκμισθούμενα οχήματα αλλά δεν επιτρέπεται
οποτεδήποτε να κατέχει εγγεγραμμένα ως εκμισθούμενα οχήματα
περισσότερα από αυτά που έχει εγκρίνει για την επιχείρηση η αρχή αδειών:
Νοείται περαιτέρω ότι, η επιχείρηση δεν επιτρέπεται οποτεδήποτε να έχει
εγγεγραμμένα ως εκμισθούμενα οχήματα λιγότερα από το 20% των οχημάτων
που έχει εγκρίνει για την επιχείρηση η αρχή αδειών.».
(γ) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (8) του ακόλουθου νέου
εδαφίου:
«(9) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη πρόνοια που περιλαμβάνεται στο
παρόν άρθρο, οποιοδήποτε όχημα εκμισθούμενο χωρίς οδηγό που εμπίπτει
στις κατηγορίες Γ,Γ1, Δ και Δ1 που προβλέπεται στον περί ΄Αδειας Οδήγησης
Νόμο του 2001 θα εκμισθώνεται μόνο101(Ι) του 2001
171(Ι) του 2002
36(Ι) του 2003
261(Ι) του 2004
37(Ι) του 2005
45(Ι) του 2005.

(α) σε επιχείρηση στην οποία χορηγήθηκε άδεια οδικού μεταφορέα επιβατών
ή άδεια οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων με βάση τις διατάξεις του περί
της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Νόμου του 2001
και νοουμένου ότι το εκμισθούμενο όχημα θα αντικαταστήσει όχημα στο
όποιο η Αρμόδια Αρχή έχει χορηγήσει άδεια «Α» ή «Δ» ή άδεια «Ε» με
βάση τις διατάξεις των άρθρων 13, 13Α και 15 του εν λόγω Νόμου:
Νοείται ότι στις περιπτώσεις εκμίσθωσης οχήματος με βάση τις
διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 17 του ίδιου Νόμου:
(β) σε κατόχους άδειας οδικής χρήσης η οποία χορηγήθηκε με βάση τις
διατάξεις των άρθρων 8, 11,16 ή 18 του παρόντος Νόμου νοουμένου ότι
το εκμισθούμενο όχημα θα αντικαταστήσει όχημα στο όποιο η αρχή
αδειών έχει χορηγήσει άδεια οδικής χρήσης με βάση τις διατάξεις των εν
λόγω άρθρων του παρόντος Νόμου:
Νοείται ότι στις περιπτώσεις εκμίσθωσης οχήματος με βάση τις
διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των
άρθρων 3Α και 18(3) του παρόντος Νόμου».

Πίνακας.

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος αυτού του
ακόλουθου Πίνακα:

