
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ Άρ. 784 της 27ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1970 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 1970 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 13 του 1970 

ΜΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 
ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1964 ΕΩΣ 1969 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Ρυθμίσεως της Τρο- Συνοδικός 
χαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 1970 και θα άναγι- τίτλος. 
νώσκηται όμοϋ μετά των περί Ρυθμίσεως τής Τροχαίας Μεταφοράς 
Νόμων του 1964 έως 1969 (έν τοις εφεξής αναφερομένων ώς «ό 6α ΐ6Τοΰΐ964 
σικός νόμος») και ό βασικός νόμος και ό παρών Νόμος όμου θά 78τοϋΐ966 
άναφέρωνται ώς οί περί Ρυθμίσεως τής Τροχαίας Μεταφοράς Νόμοι 89τοΰΐ969. 
1964 έως 1970. 

2. Τό εδάφιον (1) του άρθρου 13 τοΰ δασικού νόμου τροποποιείται Τροποποίηση 
διά τής έν αύτω προσθήκης τής ακολούθου διατάξεως : τοθό:ρθρουΐ3 

A J <  ί , c , , , τοΰδασικοΟ 
«Διά τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, έν περιπτώσει συστη ν6μου. 

ματικής μεταφοράς δι* Ιδιωτικού μηχανοκινήτου οχήματος προσώ
πων μή στενών συγγενών ή υπαλλήλων του ιδιοκτήτου ή όδηγου 
του μηχανοκινήτου οχήματος, θά τεκμαίρεται δτι ή μεταφορά γίνε
ται επί μισθώσει ή έπ' αμοιβή, έκτος έάν ό ιδιοκτήτης ή οδηγός 
ικανοποίηση τό Δικαστήριον δτι (α) ή μεταφορά αϋτη δέν γίνεται 
έπί μισθώσει ή έπ' αμοιβή, ή (β) κατά ή περί τήν ώραν τής τοιαύ
της μεταφοράς δέν υπάρχει άδειουχον λεωφορείον τό όποιον θά 
ήδύνατο ευλόγως νά εκτέλεση τήν περί ής ό λόγος μεταφοράν. 

Διά τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου «στενοί συγγενείς» ση
μαίνει σύζυγον, μνηστήρα ή μνηστήν, γονείς (συμπεριλαμβανομέ
νων καΐ γονέων συζύγου, μνηστήρος ή μνηστής), τέκνα ή αδελ
φούς». 

"Ετυπώθη έν τφ Τυπογραφείο τής Κυπριακής Δημοκρατίας, εν Λευκωσία. 
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