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Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του
του 1993 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφ ημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 5(1) του 1993
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
86 του 1972
37 του 1974
58 του 1976
20 του 1978
64 του 1978
72 του 1981
83 του 1983
75 του 1984
72 του 1985
134 του 1989
152 του 1991
44(1) του 1992.
Υποχρεώσεις
*ρος εγγραφή
μηχανοκίνητων
οχημάτων.
Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
8. 3.1984
22. 6.1984
8. 3.1985
13. 6.1986
24. 3.1989
8. 4.1989
21. 7.1989
27.12.1989.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Μηχα νοκίνητων Οχημάτων κα ι
Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 και θα διαβάζεται μα ζί
με τους περί Μηχα νοκινήτων Οχημάτων κα ι Τροχα ία ς Κινήσεως Νόμους του
1972 μέχρι 1992 (που στο εξής θα α να φέροντα ι ως «ο βα σικός νόμος») κα ι ο
βασικός νόμος κα ι ο πα ρών Νόμος θα α να φέροντα ι μα ζί ως οι περί
Μηχανοκινήτων Οχημάτων κα ι Τροχαίας Κινήσεως Νόμοι του 1972 έως 1993.

2. Ανεξάρτητα α πό οποιεσδήποτε άλλες δια τάξεις του βα σικού νόμου ή των
Κανονισμών που εκδίδοντα ι με βάση α υτόν, ο Κα νονισμός 4 των περί
Μηχανοκινήτων Οχημάτων κα ι Τροχα ία ς Κινήσεως Κα νονισμών τροπο
ποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την α ντικα τάστα ση α πό την υποπα ράγρα φο (α)(ΐ) της πα ρα γράφου
(2) α υτού των λέξεων «είκοσι τεσσάρων μηνών» (πέμπτη γρα μμή) με
τις λέξεις «πέντε ετών»,
(β) Με την α ντικα τάστα ση α πό την υποπα ράγρα φο (α)(ϋ) της πα ρα 
γράφου (2) αυτού των λέξεων «τριάκοντα μηνών» (τέταρτη γρα μμή) με
τις λέξεις «τεσσάρων ετών»,
(γ) Με την α ντικα τάστα ση της υποπα ρα γράφου (δ) της πα ρα γράφου (2)
αυτού με την ακόλουθη νέα υποπα ράγρα φο:
«(δ) Κα τ' εξα ίρεση των δια τάξεων της υποπα ρα γράφου (α )
επιτρέπεται—
(ί) Η εγγρα φή ιδιωτικού
μηχ
α νοκίνητου οχήμα τος ή
φορτηγού μηχα νοκίνητου οχήμα τος μικτού βάρους
μέχρι τριών τόνων το οποίο κα τά την ημερομηνία της
εισαγωγής του στη Δημοκρα τία έχει ηλικία μεγα λύτερη
των πέντε ετών, ή α νάλογα με την περίπτωση των
τεσσάρων ετών, εφόσον το όχημα α υτό α νήκει κα τά
κυριότητα σε πρόσωπο μόνιμα εγκα τεστημένο στην
αλλοδαπή που έρχετα ι στη Δημοκρα τία για μόνιμη
εγκατάσταση κα ι εφόσον α νήκε κα τά κυριότητα στο
ίδιο πρόσωπο για διάστημα τριών μηνών πριν α πό την
άφιξη του στη Δημοκρα τία . Εντούτοις η κα τά τα
ανωτέρω α ίτηση για εγγρα φή επιτρέπετα ι να γίνετα ι
εντός χρονικής περιόδου ενός έτους α πό την άφιξη του
αιτητή για μόνιμη εγκα τάστα ση στη Δημοκρα τία :
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Νοείται ότι η χρήση του οχήμα τος που εγγράφετα ι
σύμφωνα με την πα ρούσα διάτα ξη επιτρέπετα ι μόνο
στον κύριο του οχήμα τος, στο σύζυγο κα ι στα τέκνα
του, εφόσον α υτός είνα ι μόνιμα εγκα τεστημένος στη
Δημοκρατία. Δεν επιτρέπετα ι η μετα βίβα ση του οχή
ματος α υτού πριν α πό την πάροδο τριών ετών α πό την
εγγραφή του:
Νοείται περα ιτέρω ότι α ιτήσεις για εγγρα φή μηχα νο
κίνητου οχήμα τος σύμφωνα με τα πιο πάνω, οι οποίες
υποβλήθηκαν α πό την 1η Ιουλίου 1992 κα ι μέχρι την
έναρξη της ισχύος του πα ρόντος Νόμου, θα εξετα στούν
ή επα νεξετα στούν α πό τον Έφορο βάσει των δια τάξεων
του πα ρόντος Νόμου, με εξα ίρεση την πιο πάνω διά
ταξη τη σχετική με τη χρονική περίοδο των τριών
μηνών κυριότητα ς πριν α πό την άφιξη του α ιτητή στη
Δημοκρατία η οποία δε θα εφαρμόζεται,
(ϋ) Η προσωρινή εγγρα φή μηχα νοκίνητου οχήμα τος επι
σκέπτη δυνάμει της επιφυλάξεως του Κανονισμού 12.».

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπρια κής Δημοκρα τία ς, Λευκωσία.

