
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ Άρ. 292 της 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1963 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος ό υπό της Βουλής των 'Αντι

προσώπων ψηφισθείς περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Τροχαίων 'Αδικημάτων Νόμος 
του 1963, το κείμενον του όποιου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό του Προέδρου και 
του 'Αντιπροέδρου της δημοκρατ ίας δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφη
μερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Ώρισμένα 
τροχαία 
αδικήματα 
τιμωρούνται 
άνευ προη
γουμένης 
•ποινικής 
διώξεως. 

'Αριθμός 84 του 1963 
Ο ΠΕΡΙ ΕΞΩΔΙΚΟΥ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Ε Ω Σ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ 

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1963 
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1 . Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί 'Εξωδίκου Συνοπτικός 

Ρυθμίσεως Τροχαίων 'Αδικημάτων Νόμος του 1963. τίτλος. 
2.—(1) Ό παρών Νόμος εφαρμόζεται έπί πάντων των είς τους 

Πίνακας εκτιθεμένων αδικημάτων. 
Νοείται δτι ή ισχύς του παρόντος Νόμου εκτείνεται μόνον είς τάς 

δια Διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου καθοριζομένας περι-
οχάς* νοείται περαιτέρω δτι το Ύπουργικόν Συμδούλιον δύναται 
διά Διατάγματος αύτου νά εξαίρεση οιονδήποτε αδίκημα της εφαρ
μογής του παρόντος Νόμου. 

(2) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου «τροχαΐον αδίκημα» 
σημαίνει παράδασιν οιουδήποτε Νόμου ή δευτερογενούς νομοθεσίας 
συμπεριλαμβανομένων Κανονισμών περί μηχανοκινήτων οχημάτων ή 
τροχαίας κινήσεως, τιμωρητέον διά φυλακίσεως μέχρις §ξ μηνών, 
ή διά χρηματικής ποινής μέχρις εκατόν λιρών, ή δι' αμφοτέρων τών 
ποινών. 

3. 'Εάν αστυνομικός ή χωροφύλαξ καθ' ην περίπτωσιν εξευρίσκει Έπίδοσις 
πρόσωπον τ ι ευλόγως πιστεύη δτι κατά τήν περίπτωσιν ταύτην το πρό ^

 κ<χτά 

σωπον τούτο διαπράττει ή διέπραξεν αδίκημα εμπίπτον εντός τών δια
 νο

^
ονε δο

", 
/ C  ' κ ΐ ' ς

1
; « ~ . ς / * , χ ποιησεωςεις 

τάξεων του παρόντος Νομού, δύναται να του επιδωση τήν κατά νόμον πρόσωπα δια
έκδιδομένην Μγγραφον είδοποίησιν προσφέρων ούτω είς αυτό τήν εύ πράττοντα 
καιρίαν δπως απαλλαγή οιασδήποτε ένοχης διά το τοιούτον αδίκημα άδ

ίκ
ημα. 

διά της πληρωμής του υπό του παρόντος Νόμου καθορισμένου 
προστίμου δέν δύναται δε νά χωρήση οιαδήποτε καταδίκη έάν το 
καθωρισμένον πρόστιμον κοπαβληθή συμφώνως τω παρόντι Νόμω προ 
τής παρόδου δεκαπέντε ήμερων από τής ημερομηνίας τής ειδοποιή
σεως. 
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ή 
"Εννοια 
ώρισμένων 
λέξεων. 

"Η πληρωμή 
καθωρισμένου 
προστίμου 
διενεργείται 
εις τον καθω-
ρισμένον 
άστυνομικόν 
σταθμόν, 
ή σταθμόν 
χωροφυλακής, 
κ.λ.π. 

Περιεχόμενον 
της δυνάμει 
τοϋ άρθρου 3 
εκδιδομένης 
ειδοποιήσεως. 

' Η είδοποιη-
σις έπικολ-
λάται έπΐ τοΰ 
οχήματος. 

"Απαγορεύε
ται ή άφαί
ρεσις ειδο
ποιήσεως ή 
οΙαδήποτε 
παρέμβασις 
εις αυτήν. 

Καθωρισμέ
νον πρόστιμον. 
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,δεμία δίωξις ασκείται εναντίον προσώπου εις δ έπεδόθη είδο
ρυνάμει του παρόντος Νόμου δι' αδίκημα διαπραχθέν ύπ' 
ρρό της παρόδου δεκαπέντε ημερών άπό της εκδόσεως της 
σεως. 

5. Έν τοις προηγουμένοις άρθροις «δίωξις» σημαίνει ποινικήν 
δίωξιν άσκουμένην έν αναφορά προς την πράξιν ή' παράλειψιν 
ήτις συνιστά το αδίκημα το καθοριζόμενον έν τη δυνάμει του άρθρου 
3 εκδιδομένη ειδοποιήσει, ή δε λέξις «καταδίκη» θά έρμηνεύηται 
αναλόγως. 

6.—(1) Ή πληρωμή του δυνάμει του παρόντος Νόμου καθωρισμέ
νου προστίμου δέον όπως διενεργήται είς τον καθωρισμένον άστυ
νομικόν σταθμόν ή σταθμόν χωροφυλακής' παν ούτω καταβαλλόμενον 
ποσόν δι' οιονδήποτε αδίκημα λογίζεται ως πρόστιμον επιβληθέν έπί 
τή καταδίκη δια το τοιούτον αδίκημα. 

(2) Ό είς τον άστυνομικόν σταθμόν ή σταθμόν χωροφυλακής, ένθα 
διενεργείται ή πληρωμή του καθωρισμένου προστίμου υπεύθυνος αστυ
νομικός ή χωροφύλαξ εκδίδει πιστοποιητικόν περί τήν τοιαύτην πλη
ρωμήν, ύπογεγραμμένον ύπ' αύτου και έν τω καθωρισμένω τύπω' είς 
πάσαν δε ποινικήν διαδικασίαν το άνω πιστοποιητικόν θά θεωρήται 
μέχρις αποδείξεως του εναντίου επαρκής άπόδειξις των γεγονότων 
ως ταύτα εκτίθενται έν αύτω. 

(3) Παν ποσόν καταβληθέν δυνάμει του εδαφίου (1) άναφορικώς 
προς αδίκημα εξωδίκως ρυθμισθέν δυνάμει του παρόντος Νόμου 
διατίθεται κατά τον αυτόν τρόπον ως έάν ήτο πρόστιμον επιβληθέν 
και είσπραχθέν δυνάμει τοϋ οικείου νόμου ή δευτερογενούς νομοθε
σίας συμπεριλαμβανομένων Κανονισμών άναφορικώς προς τό αδί
κημα τούτο. 

7. Ή δυνάμει του άρθρου 3 εκδιδομένη ε'ιδοποίησις καθορίζει τό° 
αδίκημα δπερ πρόσωπον τι φέρεται διαπράξαν, παρέχει δε έν συντο
μία παν στοιχεΐον του αδικήματος δπερ ήθελε κριθή άναγκαΐον ίνα 
δικαιολογηθή ό γενόμενος Ισχυρισμός' έν τή τοιαύτη ειδοποιήσει 
εκτίθενται ωσαύτως και ή περίοδος καθ' ην δυνάμει του άρθρου 4 
δέν θά άσκηθή δίωξις διά τό αδίκημα, τό ποσόν του καθωρισμένου 
προστίμου και ή διεύθυνσις ε'ις ην τούτο δύναται νά καταβληθή. 

8. Έάν αστυνομικός ή χωροφύλαξ καθ' ήν περίπτωσιν εξευρίσκει 
δχημα ευλόγως πιστεύη δτι άναφορικώς προς τούτο διαπράττεται 
ή διεπράχθη αδίκημα εμπίπτον εντός τών διατάξεων του παρόντος 
Νόμου, οδτος δύναται νά ένεργήση συμφώνως τω παρόντι Νόμω κατά 
τον αυτόν τρόπον ώς έάν εΐχεν έξευρεθή ύπ' αύτου τό πρόσωπον ύφ' 
οδ ώς οδτος ευλόγως έπίστευε διεπράττετο τό αδίκημα' έπί τούτω δε 
είδοποίησις έπικολλωμένη έπί του οχήματος θά θεωρήται ώς είδοποί
ησις δοθείσα είς τό ένεχόμενον διά τό αδίκημα πρόσωπον. 

9. Πλην του όδηγοδ, ή του υπευθύνου διά τό δχημα ή του ενεχο
μένου διά τό αδίκημα προσώπου, ή έκτος κατόπιν αδείας οιουδήποτε 
τών άνω προσώπων, ουδείς δύνοτται νά προβή είς άφαίρεσιν ειδοποιή
σεως έπικολληθείσης δυνάμει τοδ άρθρου 8, ή είς οιανδήποτε παρέμ
βασιν ε'ις ταύτην' πάς δστις παραβαίνει τό παρόν άρθρον υπόκειται 
κατόπιν συνοπτικής εκδικάσεως τοΰ αδικήματος είς πρόστιμον μέχρις 
είκοσι πέντε λιρών. 

10. Τό καθωρισμένον πρόστιμον δι' αδίκημα περιλαμβανόμενον 
έν τω Πρώτω Πίνακι εΐναι πεντακόσια μίλς, έν τω Δευτέρω Πίνακι 
μία λίρα, και έν τω Τρίτω Πίνακι δύο λίραι : 
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Νοείται δτι οσάκις το καθωρισμένον δι' αδίκημα τι πρόστιμον ύπερ
βαίνη το ήμισυ του ανωτάτου προστίμου εις δ πρόσωπον άνευ προ
ηγουμένης καταδίκης θα ύπέκειτο έάν κατεδικάζετο διά το αδίκημα, 
τότε το καθωρισμένον πρόστιμον θά ει ναι το ήμισυ του ποσοΟ του 
τοιούτου ανωτάτου προστίμου. 

11.—(1) Έάν άσκηθή δίωξις δι' αδίκημα ύποκείμενον εις τάς διατά
ξεις του άρθρου 2, μετά την καταδίκην τοΰ κατηγορουμένου ουδεμία 
μνεία γίνεται τοΰ γεγονότος δτι εδόθη ή έπεκολλήθη είδοποίησις 
δυνάμει τοΟ παρόντος Νόμου, ή του γεγονότος δτι κατεβλήθη ή δεν 
κατεβλήθη το δυνάμει τούτου καθωρισμένον πρόστιμον, έκτος έάν 
γενή τοιαύτη μνεία υπό του κατηγορουμένου ή έκ μέρους αύτοΰ κατά 
τήν έκδίκασιν της υποθέσεως ή εις οιονδήποτε εγγραφον σχετικόν 
προς τήν άσκηθεΐσαν δίωξιν, άχθέν ενώπιον τοΰ Δικαστηρίου. 

(2) Ή εξώδικος ρύθμισις αδικήματος τίνος και πληρωμή του καθω
ρισμένου προστίμου δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου δεν αποτελεί κατα
δίκην. 

12. Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται διά Κανονισμών νά προ
νοήση περί παντός ζητήματος συναφούς προς τήν έφαρμογήν τοΰ 
παρόντος Νόμου, είδικώτερον δε— 

(α) περί τοΰ τύπου της δυνάμει τοΰ άρθρου 3 εκδιδομένης ειδο
ποιήσεως και τοΰ άστυνομικοΰ σταθμοΰ ή σταθμού χωρο
φυλακής εις δν θά χωρή ή καταβολή τοΰ καθωρισμένου 
προστίμου' και 

(β) περί των δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου καθηκόντων παντός 
άστυνομικοΰ ή χωροφύλακος ως και περί παντός ζητήματος 
χρήζοντος καθορισμού δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου. 

13. Ή 'ισχύς τοΰ παρόντος Νόμου άρχεται ε'ις ήμερομηνίαν καθο "Εναρξις 
ρισθησομένην διά γνωστοποιήσεως τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου, ισχύος. 
δημοσιευθησομένης έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας. 

Ουδεμία 
μνεία τοΰ 
γεγονότος 
της εκδόσεως 
ειδοποιήσεως 
ή της καταβο

λής προστίμου 
δυνάμει τοΰ 
■παρόντος 
Νόμου. 

Κανονισμοί. 

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ. 
("Αρθρον 10.) 

Τηρούμενης της έν άρθρω 10 επιφυλάξεως, καθωρισμένον πρόστιμον £0.500 μίλς. 

Αϋξων 
Άρ. 

Νόμος ή Δευτερογενής 
Νομοθεσία συμπεριλαμ
βανομένων Κανονισμών 

"Αρθρον/ 
Κανονισμός 

Στοιχεία "Αδικήματος 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
8. 
9. 

10. 
I I . 

12. 

Ό περί 'Απαγορεύσεως 
Σειρήνων και Συρίκτρων 
Νόμος. Κεφ. 331. 

Όδικός Κώδιξ, Κεφ. 334 

Ό περί 'Οχημάτων 
καΐ Ρυθμίσεως της Τρο
χαίας Νόμος, Κεφ. 335. 

Ό περί Φανών "Οχη
μάτων Νόμος. Κεφ. 336. 

"Αρθρον 2 

"Αρθρον 3 

"Αρθρον 2 (α) 

"Αρθρον 2 (β) 

"Αρθρον 2 (γ) 

"Αρθρον 3 (α) (β) 
και 8 (α) 

"Αρθρον 9 (4) 
"Αρθρον 12 (α) 
"Αρθρον 14 

"Αρθρον 14 
"Αρθρον 16(2) 

"Αρθρον 3 

Ή χρήσις ή μεταφορά σειρήνος ή 
συρίκτρας έπϊ οχήματος μη δικαιου
μένου είς τοιαύτην χρήσιν ή μεταφοράν. 

Κώδων έπΐ ποδηλάτων μη επιτρεπό
μενος ύπό τοϋ νόμου. 

Παράβασις της περί αριστεράς πο
ρείας διατάξεως. 

Τό προσπερνάν έκ της μή κανονικής 
πλευράς. 

Παράλειψις τηρήσεως της αριστεράς 
καθ' δν χρόνον προσπερνά έτερον όχημα. 

Κάρρον ή όχημα άνευ άριθμοϋ ή με 
δυσανάγνωστον αριθμόν. 

Άφύλακτον όχημα. 
Δημόσιον όχημα άνευ αδείας. 
Τό περιφέρειν δημόσιον όχημα προς 

αγραν πελατών. 
Παράνομος στάθμευσις οχήματος. 
Δημόσιον όχημα άνευ δελτίου δει

κνύοντος τάς τιμάς τών κομίστρων. 
"Όχημα άνευ φώτων έπί τίνος όδοϋ. 



602 

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ.—(συνέχ.) 

Νόμος ή Δευτερογενής 
Νομοθεσία συμπεριλαμ
βανομένων Κανονισμών 

"Αρθρον/ 
Κανονισμός 

Στοιχεία 'Αδικήματος 

Οι περί Μηχανοκινή
των 'Οχημάτων Κανονι
σμοί τοϋ 1959. 

Οι περί Μηχανοκινή
των 'Οχημάτων Κανονι
σμοί τοϋ 1959. 

Οι περί Χωρίων (Διοί
κησις και Βελτίωσις) 
("Αγιος Δομέτιος) Κανο
νισμοί τοϋ 1951 έως 1962. 

Οι περί Χωρίων (Διοί
κησις και Βελτίωσις) 
(Καϊμακλί) Κανονισμοί 
τοϋ 1951 εως 1962. 

Οί περί Χωρίων (Διοί
κησις και Βελτίωσις) 
(Παλουριώτισσα) Κανονι
σμοί τοϋ 1951 έως 1962. 

ΟΊ περί Χωρίων (Διοί
κησις και Βελτίωσις) 
(Στρόβολος) Κανονισμοί 
τοϋ 1951 έως 1962. 

Καν. 51 (α) | "Ανευ φορτίου βάρος μή άναγεγραμ

μένον επί φορτηγού οχήματος. 

Καν. 57 'Αριθμός επιβατών μή άναγεγραμμέ
νος επί λεωφορείου αυτοκινήτου. 

Καν. 58 (Ι) (ιε) Ή χρήσις της σειρήνος μεταξύ της 
10 μ. μ. και της 6 π. μ. είς ώρισμένας 
περιοχάς. 

Καν. 166(3) Παραβάσεις μονόδρομου (οχήματα 
έτερα πλην τών μηχανοκινήτων). 

Καν. 166 (4) Διαφημίσεις κ.λ.π. εντός άποοτά
' σεως 20 ποδών άπό σήματος της τρο

χαίας. 
Καν. Ι66Α(α) Ποδήλατα ή οχήματα συρόμενα διά 

ζώων 
Καν. l66A(y) (Ι) Παραβαίνοντα σήματα της 

τροχαίας. 
(2) Μή επιβραδύνοντα την ταχύ

τητα ή παραλείποντα να 
σταματήσωσιν είς κύριον 
δρόμον. 

Καν. 168 (στ) 'Εμπορεύματα προς πώλησιν έν τινι 
όδώ. 

Καν. 166(3) Παραβάσεις μονόδρομου (οχήματα 
έτερα πλην τών μηχανοκινήτων). 

Καν. 166 (4) Διαφημίσεις κ.λ.π. εντός αποστά
σεως 20 ποδών άπό σήματος της τρο
χαίας. 

Καν. 168 (στ) 'Εμπορεύματα προς πώλησιν εν τινι 
όδώ. 

Καν. 166(3) Παραβάσεις μονόδρομου (οχήματα 
έτερα πλην τών μηχανοκινήτων). 

Καν. 166 (4) Διαφημίσεις κ.λ.π. εντός αποστά
σεως 20 ποδών άπό σήματος της τρο
χαίας. 

Καν. 168 (στ) 'Εμπορεύματα προς πώλησιν εν τινι 
όδώ. 

Καν. 166 (3) Παραβάσεις μονόδρομου (οχήματα 
έτερα πλην τών μηχανοκινήτων). 

Καν;—166(4) Διαφημίσεις κ.λ.π. εντός αποστά
σεως 20 ποδών άπό σήματος της τρο
χαίας. 

Καν. Ι66Α(α) Ποδήλατα ή οχήματα συρόμενα ύπό 
ζώων: 

Καν. l66A(y) (Ι) Παραβαίνοντα σήματα της τρο
χαίας. 

(2) Μή επιβραδύνοντα τήν ταχύ
τητα αυτών ή παραλείποντα νά 
σταματήσωσιν εις κύριον δρό
μον. 

Καν. 168 (στ) /Εμπορεύματα προς πώλησιν 2ν τινι 
όδώ. 
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ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΞ. 
("Αρθρον 10.) 

Τηρούμενης της εν άρθρω 10 επιφυλάξεως, καθωρισμένον πρόστιμον £1.000 μίλς. 

Νόμος ή Δευτερογενής 
Νομοθεσία συμπεριλαμ
βανομένων Κανονισμών 

"Αρθρον/ 
Κανονισμός 

Στοιχεία 'Αδικήματος 

Ό περί Δημοσίων 
'Οδών Νόμος, Κεφ. 83. 

Ό περί 'Οχημάτων και 
Ρυθμίσεως της Τροχαίας 
Νόμος, Κεφ. 335. 

Οι περί Μηχανοκινή
των 'Οχημάτων Κανονι
σμοί τοϋ 1959. 

"Αρθρον 3 (ε) 

"Αρθρον 3 (ζ) 

"Αρθρον 9 (2) 

Καν. 12(3), 17 
και Δεύτερος 
Πίναί. 

Καν. 24 

Καν. 30 (3) (γ) 

Καν. 
Καν. 
Καν. 
Καν. 
Καν. 
Καν. 
Καν. 
Καν. 
Καν. 
Καν. 
Καν. 
Καν. 
Καν. 
Καν. 
Καν. 
Καν. 
Καν. 

Καν. 
Καν. 
Καν. 

Καν. 
Καν. 
Καν. 
Καν. 

Καν. 

42 
50 (ε) 
50 (ε) 
50(0 
50 (η) 

50(/0 
50 (ιη) 
50 (ιθ) 
50 (jcy) 
53 (Ι) (α) 
53(1)0») 
58 (Ι) (α) 
58(Ι)(<5) 
58 (Ι) (ε) 
58 (Ι) (στ) 
58 (Ι) (0 
58(1)(ι)») 

58(1)0,5) 
50(Ι)(/ε) 
58(Ι)(ΐ7) 

58 (.0 0.9) 
58 (2) (α) 
58 (2) 09) 
58 (2) (γ) 

58(2)(<5) 

Ή καταστροφή ή ή έξάλειψις σήματος 
της τροχαίας. 

Ρύπανσις δημοσίας όδοϋ. 

'Οδηγός οχήματος κοιμώμενος. 

Παραβάσεις περί τήν φέρουσαν τόν 
αριθμόν έγγραφης πινακίδα. 

Παράλειψις εκθέσεως ή επιδείξεως 
της αδείας κυκλοφορίας μηχανοκινήτου 
οχήματος. 

Παράλειψις αναρτήσεως πινακίδος 
«L». 
'Ανυπόγραφος άδεια οδηγήσεως. 

Μηχανοκίνητον όχημα άνευ ελαστικών 
μετ' αεροθαλάμου. 

'Ελαστικά μηχανοκίνητου οχήματος 
εϊς έπικίνδυνον κατάστασιν. 

Μηχανοκίνητον δχημα άνευ σειρήνος 
ή άνευ της δεούσης σειρήνος. 

Παραβάσεις άναφορικώς ίτρός το 
άνακλαστικόν κάτοπτρον. 

"Ελλειψις σιγαστήρος ή συστήματος 
εξαγωγής. 

'Επιγραφή έπι τοΰ άλεξηνέμου. 
Σκοτεινά! ϋαλοι παραθύρων. 
Φτερά οΰχΐ αποτελεσματικά. 
Ταξί άνευ κίτρινης ταινίας. 
"Οχήματα προς ένοικίασιν άνευ οδη

γού, άνευ λευκής ταινίας. 
'Οδηγός εις άντικανονικήν θέσιν εν 

τω όχήματι. 
Ρυμούλκησις ποδηλατιστοϋ ή μοτο

συκλεττιστοϋ. 
Ταξιδεύειν προς τά όπισθεν. 
Παρακώλυσις κυκλοφορίας. 
Παράλειψις σηματοδοσίας. 
"Εξ αμελείας ή έκουσία παρακώλυσις 

ελευθέρας διόδου προσώπου, οχή
ματος, άλογου ή κτήνους. 

Είσοδος εις κύριον δρόμον άνευ στά
σεως ή επιβραδύνσεως της ταχύτητος. 

Άπηγορευμένη σειρήν. 
Μεταφορά εμπορευμάτων έπι τής 

οροφής λεωφορείου αυτοκινήτου κατά 
παράβασιν τών διατάξεων τοϋ παρόντος 
Κανονισμού. 

Στάσις εντός αποστάσεως 25 ποδών 
άπό τίνος γωνίας ή οδικού δείκταυ, 

Παράβασις περί αριστεράς πορείας 
διατάξεως. 

Τό προσπερνάν εκ τής μή κανονικής 
πλευράς. 

"Εάν τις παράλειψη νά μείωση τήν 
ταχύτητα και νά παραμερίση καθ' δν 
χρόνον προσπερνάται. 

"Εάν τις παράλειψη νά έπιβραδύνη 
τό δχημα και νά έπιτρέψη ασφαλή 
δίοδον εις έτερα οχήματα ή τροχαίαν. 
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ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΞ.—(συνέχ.) 

Ι
Νόμος ή Δευτερογενής 
Νομοθεσία συμπεριλαμ
βανομένων Κανονισμών 

"Αρθρον/. 
Κανονισμός 

Στοιχεία 'Αδικήματος 

ΟΙ περί Μηχανοκινή
των 'Οχημάτων Κανονι
σμοί του 1959. 

ΟΙ περί Χωρίων (Διοί
κησις καΐ Βελτίωσις) 
("Αγιος Δομέτιος) Κανο
νισμοί τοϋ 1951 εως 1962. 

» » 
ΟΙ περί Χωρίων (Διοί

κησις καΐ Βελτίωσις) 
(Καΐμακλι) Κανονισμοί τοϋ 
1951 εως !962. 

» » 
ΟΙ περί Χωρίων (Διοί

κησις και Βελτίωσις) 
(Παλουριώτισσα) Κανονι
σμοί τοΰ 1951 εως 1962. 

» » 
Οί περί Χωρίων (Διοί

κησις και Βελτίωσις) 
(Στρόβολος) Κανονισμοί 
τοϋ 1951 εως 1962. 

Καν. 58 (2) (e) 

Καν. 59 

Καν. 59 

Καν. 59 

Καν. 65 

Καν. 166(3) 

Καν. 167 
Καν. 166(3) 

Καν. 167 
Καν. 166(3) 

Λ ν . 167 
Καν. 166(3) 

Καν. 167 

'Εάν τις όδηγή φορτηγόν ή λεωφο
ρείον αύτοκίνητον καΐ παράλειψη νά 
σταματήση και έπιτρέψη το πέρασμα 
ελαφρότερων μηχανοκινήτων οχημά
των. 

'Επιβάτης έμπροσθεν μοτοσυκλετ
τιστοϋ. 

'Επιβάτης επί μοτοσυκλέττας. μή 
καθήμενος ιππαστί. 

Πλείονες τοϋ ενός έπιβάται έπΐ μοτο
συκλέττας. 

Ρυμουλκά ρυμουλκούντα άνευ αδείας 
ή εναντίον των ορών της αδείας. 

Παραβάσεις μονόδρομου (ύπό μηχα
νοκινήτων οχημάτων). 

Παρακώλυσις διόδου. 
Παραβάσεις μονόδρομου (ύπό μηχα

νοκινήτων οχημάτων). 

Παρακώλυσις διόδου. 
Παραβάσεις μονόδρομου (ύπό μηχα

νοκινήτων οχημάτων). 

Παρακώλυσις διόδου. 
Παραβάσεις μονόδρομου (ύπό μηχα

νοκινήτων οχημάτων). 

Παρακώλυσις διόδου. 

ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΞ. 
("Αρθρον 10.) 

Τηρούμενης της έν αρθρω 10 επιφυλάξεως, καθωρισμένον πρόστιμον £2.000 μίλς. 

Νόμος ή Δευτερογενής 
Νομοθεσία, συμπεριλαμ
βανομένων Κανονισμών 

"Αρθρον/ 
Κανονισμός 

Στοιχεία "Αδικήματος 

Ό περί Δημοσίων 
'Οδών Νόμος, Κεφ. 83. 

Ποινικός Κώδιξ, Κεφ. 
154. 

Ό περί Μηχανοκινή
των "Οχημάτων και Τρο
χαίας Κινήσεως Νόμος, 
Κεφ. 332. 

ΟΓ περί Μηχανοκινή
των "Οχημάτων Κανονι
σμοί, 1959. 

"Αρθρον 3 (δ) 

"Αρθρον 3 (ια) 

"Αρθρον 374(a) 

"Αρθρον 374 (γ) 

"Αρθρον II 

Καν. 30 (3) (α) 

Καν. 30 (3) (β) 

Καν. 50 (ή 
καΐ (ια) 

Καν. 50 (ιστ) 

-ύΚύ, λίθοι, κ.λ.π. έπΐ δημοσίας όδοΰ. 

Έκουσία παρακώλυσις έν δημοσία 
όδώ. 

Παρακώλυσις δημοσίας συγκοινω
νιακής άδοϋ δι' υλικών. 

Σωρός υλικών ή αϋλαξ κ.λ.π. έν 
όδώ άνευ φωτός έν καιρώ νυκτός. 

Μηχανοκίνητον όχημα άφεθέν είς 
έπικίνδυνον θέσιν. 

Μαθητευόμενος οδηγός μή συνοδευό
μενος ύπό αδειούχου όδηγοϋ. 

Μαθητευόμενος οδηγός μοτοσυ,κλέτ
τας μεταφέρων έπιβάτην. 

Παραβάσεις άναφορικώς προς τα 
φώτα. 
'. Προεξέχον ή έπικίνδυνον φορτίον. 
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ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΞ.—(συνέχ.) 

Νόμος ή Δευτερογενής 
Νομοθεσία συμπεριλαμ
βανομένων Κανονισμών 

"Αρθρον/ 
Κανονισμός 

Στοιχεία 'Αδικήματος 

ΟΊ περί Μηχανοκινή
των 'Οχημάτων Κανονι
σμοί, 1959. 

» » 

ΟΊ περί Χωρίων (Διοί
κησις καΐ Βελτίωσις) 
("Αγιος Δομέτιος) Κανο
νισμοί τοϋ 1951 εως 1962. 

ΟΊ περί Χωρίων (Διοί
κησις και Βελτίωσις) 
(Καϊμακλί) Κανονισμοί 
του 1951 εως 1962. 

ΟΊ περί Χωρίων (Διοί
κησις και Βελτίωσις) 
(Παλουριώτισσα) Κανο
νισμοί τοϋ 1951 εως 1962. 

ΟΊ περί Χωρίων (Διοί
κησις και Βελτίωσις) 
(Στρόβολος) Κανονισμοί 
τοϋ 1951 εως 1962. 

Καν. 51 (ε) 

Καν. 52(a) 

Καν. 56(2) 
Καν. 58 (Ι) (β) 

Καν. 58 (Ι) (γ) 

Καν. 58(1) (ν) 

Καν. 58 (Ι) (0) 
Καν. 58 (Ι) (ί) 

Καν. 58 (I) (/if) 

Καν. 58(Ι)( ί 7 ) 
(ι0) 

Καν. 58(Ι)(ιστ) 

Καν. 168 (ε) 

Καν. 168 (ε) 

Καν. 168 (ε) 

Καν. 168 (ε) 

"Ανευ αδείας έπιβάται έπΐ φορτηγών 
οχημάτων. 

Έπιβάται έπΐ λεωφορείων αυτοκι
νήτων μή καθήμενοι έπΐ σταθερών 
θέσεων. 

'Υπεράριθμοι έπιβάται. 
'Επιβάτης εις άντικανονικήν πλευ

ράν τοϋ οδηγού. 
Έπιβάτης(αι) μή καθήμενος(οι) έπι 

τών συνήθων θέσεων. 
'Απείθεια προς τάς οδηγίας αστυνο

μικού έν στολή. 
Παράβασις σήματος τροχαίας. 
'Απείθεια εις σήμα γενόμενον ΰπό 

αστυνομικού τροχαίας. 
Παράβασίς πάσης γνωστοποιήσεως 

γενομένης διά τόν έλεγχον ή ρύθμισιν 
της τροχαίας. 

Το προσπερνάν εις επικίνδυνα ση
μεία. 

Παράλειψις στάσεως παρά τάς δια
ταγάς αστυνομικού έν στολή. 

Ξύλα, λίθοι, άπορρίματα κ.λ.π. έν 
όδώ. 

^ύλα, λίθοι, άπορρίματα κ.λ.π. έν όδώ. 

^.ύλα, λίθοι, άπορρίματα κ.λ.π. έν όδώ. 

ζ,ύλα, λίθοι, άπορρίματα, κ.λ.π. έν όδώ. 


