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(2) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου όχληρία θεωρείται δτι 
προκαλείται διά θορύβου οσάκις οδτος ύπό τάς περιστάσεις είναι 
υπερβολικός ή περιττός ή ουσιωδώς παρεμποδίζει τήν ήσυχίαν τών 
κατοίκων της περιοχής ή ουσιωδώς παρενοχλεί τήν συνήθη άνάπαυσιν 
τούτων. 

(3) Έν οίαδήποτε δικαστική διαδικασία διά παράβασιν του παρόν
τος άρθρου έάν άποδειχθή δτι— 

(α) τρεις τουλάχιστον ίδιοκτήτάι ή κάτοχοι οίκιών της περιοχής 
ουσιωδώς παρηνωχλήθησαν υπό του θορύβου ή ουσιωδώς πα
ρημ,ποδίσθη ή ησυχία τούτων" ή 

(β) 6 θόρυβος έδημιουργήθη ή προεκλήθη ύφ* οίουδήποτε ζώου 
ή μηχανοκινήτουοχήματος ή ραδιοφώνου ή γραμμοφώνου ή 
άλλης συσκευής ανηκούσης ή ύπό τήν κατοχήν ή τόν Ιλεγχον 
του κατηγορουμένου ή ύπό ανηλίκων τέκνων τού κατηγορου
μένου ή ύπό ανηλίκων τελούντων ύπό τήν κηδεμονίαν αύτου, 

ό κατηγορούμενος θεωρείται δτι είναι ένοχος του αδικήματος έκτος 
έάν ούτος άποδείζη δτι ό θόρυβος δέν έδημιουργήθη ή προεκλήθη ώς 
ανωτέρω ή έάν ούτος έλαβεν άπαντα τά καλύτερα δυνατά μέτρα προς 
παρεμπόδισιν του θορύβου ή μείωσιν τών αποτελεσμάτων τούτου. 

Εξαιρέσεις. 4·. Ουδέν τών έν τώ παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων εφαρμόζεται 
έπι θορύβου δημιουργούμενου ή προκαλουμένου— 

(α) ύπό θρησκευτικών τελετουργιών 
(β) ύπό αεροσκάφους' 
(γ ) ύπό οργάνων της αστυνομίας ή οιασδήποτε αρχής τοπικής 

διοικήσεως έν τή εκτελέσει τών ύπό του νόμου εις αυτά άνα 
τιθεμένων καθηκόντων έάν άποδειχθή δτι έγένετο χρήσις 
απάντων τών καλυτέρων δυνατών μέτρων προς παρεμπόδισιν 
τοΰ θορύβου ή μείωσιν τών αποτελεσμάτων αύτου' 

(δ) κατά τήν διεξαγωγήν οιασδήποτε οικοδομικής εργασίας έάν 
άποδειχθή δτι έγένετο χρήσις απάντων τών καλυτέρων δυνα
τών μέτρων προς παρεμπόδισιν του θορύβου ή μείωσιν τών 
αποτελεσμάτων τούτου. 

Ό περί Δανείου (Άνάπτυξις) Νόμος του 1968 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως 
είς τήν έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 
52 του Συντάγματος. .< 

'Αριθμός 92 τοΟ 1968 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΨΕΩΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟ

ΚΡΑΤΙΑΣ ΜΗ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΝΤΟΣ ΤΟ ΠΟΣΟΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ 
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΛΙΡΩΝ ΕΤΗΣΙΩΣ ΔΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥ

ΞΕΩΣ. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

Συνοπτικός j ^ -Q π α ρ ώ ν Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Δανείου (Άνάπτυξις) 
τ1τλος Νόμος του 1968. * 

Ερμηνεία 2. Έν τώ τταρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ τοΟ κειμένου προκύπτη διάφορος 
έννοια— ^ 

«Κανονισμοί» σημαίνει Κανονισμούς εκδιδόμενους έπι τη βάσει 
τοΟ παρόντος Νόμου* 

ψ 
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«οίκονομικόν έτος» σημαίνει τό οίκονομικόν έτος ώς τούτο ορί
ζεται ΰττό του περί Οικονομικού "Ετους (Ήμερα Ενάρξεως) Νόμου 2ΐτοθΐ96θ. 
του I960· 

«σκοποί αναπτύξεως» σημαίνει τους σκοπούς αναπτύξεως τους 
προβλεπόμενους ύπό τοΰ Προϋπολογισμού "Αναπτύξεως δι* έκαστον 
οίκονομικόν έτος. 

«Υπουργός» σημαίνει τον Ύπουργόν Οικονομικών 
«χρεώγραψα» περιλαμβάνει γραμμάτια, ομολογίας και τοιούτου 

άλλου είδους χρεώγραψα ώς ήθελον καθορισθή. 

3.—(Ι) Ό "Υπουργός κέκτηται έξουσίαν δπως τη έγκρίσει τοΰ Ύπουρ Εξουσία 
γικοϋ Συμβουλίου συναπτή δάνεια, άπό καιροϋ είς καιρόν, τό όλικόν είςτον 
Οψος τών οποίων δέν θά ύπερβαίνη τά τρία εκατομμύρια λίρας είς Y™JUPY°V 

έκαστον οίκονομικόν έτος. δα̂ εισμόν 
(2) "Εκαστον δάνειον θά συνάπτεται ύπό τοιούτους δρους ώς δ Ύπουρ διά ο*»™*̂  

γός ήθελεν ορίσει, τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου °κ' 
καΐ τών Κανονισμών. 

(3) Τό προϊόν τοΰ τοιούτου δανείου θά διατίθεται διά σκοπούς αναπτύ
ξεως και θά κατατίθεται είς τό Ταμείον 'Αναπτύξεως της Δημοκρατίας. 

4. Ό 'Υπουργός κέκτηται έξουσίαν δπως έκδίδη χρεώγραφα έν σχέσει Εξουσία είς 
προς οίονδήποτε δάνειον συναπτόμενον έπ! τη βάσει του παρόντος 'ΥπουΡΥον 

Νόμου καΐ τών Κανονισμών. χρ^ω^ων. 

5. Τά χρηματικά ποσά τά απαιτούμενα διά την άποπληρωμήν τοΰ Ποσά διά 
κεφαλαίου καΐ τών τόκων τών δανείων καΐ οιωνδήποτε &λλων εξόδων *ληρωμήν 
ή ποσών έν σχέσει προς την ύπηρεσίαν τούτων έπι τη βάσει τρΟ παρόντος ^χ^Γπι
Νόμου ή τών Κανονισμών επιβαρύνουν τό πάγιον ταμείον τής Δήμο βαρύνουν 
Κρατίας. τό πάγιον 

ταμείον της 
Δημοκρατίας·; 

6.—(Ι) θ ά συσταθη ύπό τοΰ 'Υπουργού δι' έκαστον τών δανείων τών χρεωλυτικόν 
συναπτομένων επί τη βάσει τοΰ παρόντος Νόμου καΐ τών Κανονισμών ταμείον. 
χρεωλυτικόν ταμείον έπί τω σκοπώ της αποπληρωμής τοΰ δανείου 
κατά τήν ήμέραν καθ' ήν δέον νά άποπληρωθη. 

(2) ΑΙ συνεισφοραΐ εϊς τό χρεωλυτικόν ταμείον θά είναι τοιούτου 
Οψους ώς θά ώρίζοντο ΰπό του Υπουργού κατά τήν σύναψιν τοΰ δανείου 
ώς επαρκούν διά τήν άποπληρωμήν τοΰ δανείου κατά τήν ήμέράν καθ" ήν 
τούτο δέον νά άποπληρωθη. 

7. Ό 'Υπουργός τη" έγκρίσει τοΰ "Υπουργικού Συμβουλίου, κέκτηται Έξαίρεσις 
έξουσίαν δπως έξαιρή— άπό φόρου 

(α) κατά τήν έκδοσιν του δανείου καί μεταξύ τών δρων τούτου καΤτελών°ς 

φόρου εισοδήματος, έν δλω ή έν μέρει, παν εΙσόδημα κατά χαρτοσήμου 
βλητέον ή προκύπτον έξ οίουδήποτε χρεωγράφου εκδιδομένου 
επί τη βάσει τοΰ παρόντος Νόμου καί τών Κανονισμών 

(β) τελών χαρτοσήμου έν δλω ή έν μέρει οίονδήποτε τοιούτο 
χρεώγραφον. 

8. Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον κέκτηται έξουσίαν δπως έκδίδη Κανό κανονισμοί 
νισμούς, δημοσιευόμενους είς τήν έπίσημον εφημερίδα τής Δημοκρατίας, 
διό τήν καλυτέραν έφαρμογήν τών διατάξεων του παρόντος Νόμου καί 
διά τον καθορισμόν παντός ζητήματος δπερ δυνάμει τών διατάξεων 
τούτων δύναται ή δέον νά καθορισθη συμπεριλαμβανομένων και τελών. 


