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Ό περί Ενοικίων ("Ελεγχος) (Τροποποιητικός) Νόμος τοΰ 1968 εκδίδεται 
δια δημοσιεύσεως εις τήν· έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Κεφ. 86. 

Τροποποίησις 
τοΰ άρθρου 2 
τοΰ βασικοΰ 
Νόμου. 

Τροποποίησις 
τοΰ βασικοΰ 
Νόμου δι* 
αντικαταστά
σεως της 
λέξεως «Συμ
βούλιον» δια 
της λέξεως 
«Δικαστή
ριον». 

ΤροποποΙησις 
τοΰ τίτλου τοΰ 
Μέρους 111 
τοΰ βασικοΰ 
Νόμου. 

"Αντικατάστα

σις τοΰ άρθρου 
10 τοΰ βασι

κοΰ Νόμου. 

Τροποποίησις 
τοΰ άρθρου 1 3 
τοΰ βασικοΰ 
Νόμου. 

Διαγραφή τοΰ 
άρθρου 15 
τοΰ βασικοΰ 
Νόμου καΐ 
έιταναρίθμή-
σις τοΰ άρθρου 
1 6 ώ ς 1 5 . 

Αριθμός 8 του 1968 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΝΟΙΚ ΙΩΝ 
(ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΝ 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Ενοικίων ("Ελεγ

χος) (Τροποποιητικός) Νόμος τοΰ* 1968 και θά άναγινώσκηται δμου 
μετά τοΰ περί 'Ενοικίων ("Έλεγχος) Νόμου (έν τοις εφεξής αναφε
ρομένου ώς «ό βασικός Νόμος»). 

2. Τό άρθρον 2 του (δασικού Νόμου τροποποιείται— 
(α) διά τής έξ αύτοΰ διαγραφής του δρισμοΰ «Συμβούλιον», 

και 
(β) διά τής έν αύτώ έ'νθέσεως, εις την προσήκουσαν. αλφαβητι

κή ν τάξιν, του κάτωθι ορισμού : 
«'Δικαστήριον* σημαίνει τόν Πρόεδρον ή έτερον Δικαστήν 

του Επαρχιακού Δικαστηρίου τής επαρχίας έν τή οποία κεϊτ 
ται τό ύποστατικόν εις τό όποιον άφορα οιονδήποτε θέμα 
έγειρόμενον δυνάμει του παρόντος Νόμου». 

3 . Ό δασικός Νόμος τροποποιείται διά τής έξ αύτου διαγραφής 
τής λέξεως «Συμβούλιον», οπουδήποτε αΟτη συναντάται, και τής 
αντικαταστάσεως ταύτης διά τής λέξεως «Δικαστήριον». 

4. Ό τίτλος «Συμβούλιον Καθορισμού Ενοικίων» του Μέρους III 
τοΰ βασικού Νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται διά του; τίτλου 
«Δικαστήριον». 

5 . Τό άρθρον 10 του βασικού Νόμου διαγράφεται και αντικαθί
σταται διά του ακολούθου άρθρου : 
«Έκδίκασις ίο. Πάσα ύπόθεσις έγερθεΐσα ή έγειρομένη δυνάμει τών 
"π

0
θτο~εων διατάξεων του παρόντος Νόμου ακούεται και άποφασίζε

Δικαστηρίου. ται ύπό Δικαστηρίου». 
6. Τό άρθρον 13 του βασικού Νόμου τροποποιείται διά τής δια

γραφής τών λέξεων και αριθμών «τών άρθρων 15 και 16» (δευτέρα 
και τρίτη γραμμαί) και τής αντικαταστάσεως αυτών διά τών λέξε
ων και αριθμού «του άρθρου 15». 

7. Τό άρθρον 15 του βασικού Νόμου διαγράφεται, τοΰ άρθρου 16 
αύτοΰ έπαναριθμουμένου ώς 15. 


