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Ό περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Τροχαίων Αδικημάτων (Τροποποιητικός) 
Νόμος τοΰ 1979 εκδίδεται διό δημοσιεύσεως ε ίς την έπίσημον εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

'Αριθμός 4 του 1979 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΞΩΔΙΚΟΥ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Ε Ω Σ 
ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1963 Ε Ω Σ 1975 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

Ι. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί 'Εξωδίκου Ρυθμί Συνοπτικός 
σεως Τροχαίων 'Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1979 και τίτλος, 
θά άναγινώσκηται όμου μετά των περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Τρο
χαίων 'Αδικημάτων Νόμων του 1963 £ως 1975 (έν τοις εφεξής άναφε 84τοθΐ963 
ραμένων ώς «ό βασικός νόμος») και ό δασικός νόμος και ό παρών Ι9τοθΐ975. 
Νόμος θά άναφέρωνται όμου ώς ot περί 'Εξωδίκου Ρυθμίσεως 
Τροχαίων 'Αδικημάτων Νόμοι του 1963 έως 1979. 

2. Τό άρθρον 6 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται ·Αι*π.κα/τά
διά του ακολούθου-νέου άρθρου: στασιςτοϋ 

Αρθρου 6 
cH πληρωμή 6.— (1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2 ) , ή τοΟβαηικοΟ 
χχιθωριομένοι» πληρωμή τοΰ δυνάμει του παρόντος Νόμου καθώρισμένου νόμου. 
1ηΓ*Γ'μ^ςΐΊ προστίμου δέον δπως διενεργήται είς τόν καθωρισμένον 
ΕίΓΐΛν» Λστυνομικόν σταθμόν. 
Aut^Sv1 (2) Ή ^ΜΡωμή τ ο ° δυνάμει του παρόντος Νόμου 
»τ4*>μόι·ή καθώρισμένου προστίμου δι" οίονδήποτε των είς τους 
lovoikrun· Πίνακας αναφερομένων αδικημάτων διαπραχθέντων— 

(α) εντός των δημοτικών ορίων οίασδήποτε πόλεως 
κατά παράβασιν των περί Μηχανοκινήτων 'Οχη
μάτων καΐ Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών του 
1973 ε*ως 1978· 

(Ρ) κατά παράβασιν των περί τροχαίας Δημοτικών 
Κανονισμών, 

δέον οπώς διενεργήται είς τόν οίκεΐον δήμον. 
(3) Πάν ποσόν καταβαλλόμενον δι* οίονδήποτε αδίκημα 

συμφώνως προς τάς διατάξεις του εδαφίου (1) ή του 
εδαφίου (2), αναλόγως της περιπτώσεως, λογίζεται ώς 
πρόστιμον επιβληθέν επί τη καταδί κη διά τό τοιούτον 
αδίκημα. 

(4) Ό είς τόν άστυνομίκόν σταθμόν ή ό ε'ις τά γραφεία 
τοΟ οΐκέΙου δή μου ένθα διενεργείται ή πληρωμή τοΟ καθώ
ρισμένου προστίμου^ ΰπεό^νος αστυνομικός ή υπεύθυνος 

δήμον. 
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Τροποποίησις 
της παραγρά

φου (α) τοΰ. 
άρθρου 12 
τοό βασικοί) 
νόμου. 

δει πιστονοιητικόν περί τήν τοιαύτην πληρωμήν, ύπογε
γραμμένο\ 6π* αύτου και έν τω καθωρισμένω τύπω* εις 
πασαν δέ ποινικήν διαδικασίαν τό τοιούτο πιστοποιητικόν 
θά θεωρήται, μέχρις αποδείξεως τοΟ εναντίου, επαρκής 
άπόδειξις των γεγονότων ώς ταΟτα εκτίθενται έν αύτω.». 

3. Ή παράγραφος (α) του άρθρου 12 τοϋ βασικοί) νόμου τροπο
ποιείται διά της έξ αύτης διαγραφής των λέξεων «είς δν» (τρίτη 
γραμμή) και της αντικαταστάσεως των διά των λέξεων «ή τών 
γραφείων τοΟ δήμου, αναλόγως της περιπτώσεως, είς τόν όποιον ή 
είς τά όποια». 

ΈτίΛτώθη έν τφ TWoypcnHi» της Κιπτριακής Δημοκρατίας, έν ΛακωσΙα. 


