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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
υπ’ Αρ. 671 της 9ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1968
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΜΕΡΟΣ Ι
Ο περί ∆ιασφαλίσεως και Προστασίας της Κοινής Ησυχίας Νόµος του 1968 εκδίδεται διά
δηµοσιεύσεως εις την επίσηµον εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας συµφώνως τω Άρθρω
52 του Συντάγµατος.
Αριθµός 91 του 1968
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός τίτλος.
27 του 1974.
Ερµηνεία.
2 του 27 του 1974.

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρηται ως ο περί ∆ιασφαλίσεως και Προστασίας της
Κοινής Ησυχίας Νόµος του 1968.
2. Εν τω παρόντι Νόµω, εκτός εάν εκ του κειµένου προκύπτη αντίθετος έννοια—
«απηγορευµέναι ώραι» σηµαίνει τας ώρας από της ηµισείας µέχρι της έκτης
πρωϊνής και διά την θερινήν περίοδον από 15 Μαΐου µέχρι 15 Σεπτεµβρίου
περιλαµβάνει και τας ώρας από της πρώτης µεταµεσηµβρινής µέχρι της τετάρτης
απογευµατινής·
«θόρυβος» περιλαµβάνει φωνάς και άσµατα και οιουδήποτε είδους κραδασµόν·

Κεφ. 255.
(Έκδοσις 1950).

«περιοχή» σηµαίνει περιοχήν περιλαµβανοµένην εντός των ορίων δήµου ή
θερέτρου υπό την έννοιαν του όρου τούτου συµφώνως προς τας διατάξεις του
καταργηθέντος περί Αναπτύξεως Θερέτρων Νόµου (Κεφ. 255) της εκδόσεως των
Κυπριακών Νόµων του 1950, και περιλαµβάνει πάσαν άλλην περιοχήν την
οποίαν το Υπουργικόν Συµβούλιον ήθελε κηρύξει δι’ ειδοποιήσεως
δηµοσιευοµένης εις την επίσηµον εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, ως περιοχήν διά
τους σκοπούς του παρόντος Νόµου.

Οχληρία θορύβου.

3.—(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οιουδήποτε ετέρου νόµου όστις δηµιουργεί
ή προκαλεί εντός περιοχής κατά τας απηγορευµένας ώρας οιονδήποτε θόρυβον
όστις αποτελεί οχληρίαν είναι ένοχος αδικήµατος και υπόκειται εις φυλάκισιν µη
υπερβαίνουσαν τους τρεις µήνας ή πρόστιµον µη υπερβαίνον τας πεντήκοντα
λίρας ή εις αµφοτέρας τας ποινάς ταύτας.
(2) ∆ιά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου οχληρία θεωρείται ότι προκαλείται
διά θορύβου οσάκις ούτος υπό τας περιστάσεις είναι υπερβολικός ή περιττός ή
ουσιώδως παρεµποδίζει την ησυχίαν των κατοίκων της περιοχής ή ουσιώδως
παρενοχλεί την συνήθη ανάπαυσιν τούτων.
(3) Εν οιαδήποτε δικαστική διαδικασία διά παράβασιν του παρόντος άρθρου εάν
αποδειχθή ότι—

3 του 27 του 1974.

(α) οιοσδήποτε ιδιοκτήτης ή κάτοχος οικίας της περιοχής ουσιωδώς
παρηνωχλήθη υπό του θορύβου ή ουσιωδώς παρηµποδίσθη η ησυχία αυτού· ή
490865468

(β) ο θόρυβος εδηµιουργήθη ή προεκλήθη υφ’ οιουδήποτε ζώου ή µηχανοκινήτου
οχήµατος ή ραδιοφώνου ή γραµµοφώνου ή άλλης συσκευής ανηκούσης ή υπό
την κατοχήν ή τον έλεγχον του κατηγορουµένου ή υπό ανηλίκων τέκνων του
κατηγορουµένη ή υπό ανηλίκων τελούντων υπό την κηδεµονίαν αυτού,
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ο κατηγορούµενος θεωρείται ότι είναι ένοχος του αδικήµατος εκτός εάν ούτος
αποδείξη ότι ο θόρυβος δεν εδηµιουργήθη ή προεκληθή ως ανωτέρω ή εάν ούτος
έλαβεν άπαντα τα καλύτερα δυνατά µέτρα προς παρεµπόδισιν του θορύβου ή
µείωσιν των αποτελεσµάτων τούτου.
Εξαιρέσεις.

4. Ουδέν των εν τω παρόντι Νόµω διαλαµβανοµένων εφαρµόζεται επί θορύβου
δηµιουργουµένου ή προκαλουµένου—
(α) υπό θρησκευτικών τελετουργιών·
(β) υπό αεροσκάφους·
(γ) υπό οργάνων της αστυνοµίας ή οιασδήποτε αρχής τοπικής διοικήσεως εν τη
εκτελέσει των υπό του νόµου εις αυτά ανατιθεµένων καθηκόντων εάν αποδειχθή
ότι εγένετο χρήσις απάντων των καλυτέρων δυνατών µέτρων προς παρεµπόδισιν
του θορύβου ή µείωσιν των αποτελεσµάτων αυτού·
(δ) κατά την διεξαγωγήν οιασδήποτε οικοδοµικής εργασίας εάν αποδειχθή ότι
εγένετο χρήσις απάντων των καλυτέρων δυνατών µέτρων προς παρεµπόδισιν του
θορύβου ή µείωσιν των αποτελεσµάτων τούτου.
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