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• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ Άρ. 1256 της 13ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1976 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

. Ό περί Εκτοπισθέντων 'Ενοικιαστών 'Ακινήτων δια Κατοικίαν (Προσω-
ριναι Διατάξεις) Νόμος του 1976 'εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον 
εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συν
τάγματος. 

'Αριθμός 4 του 1976 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΩΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣ'ΜΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 
f ΡΥΘΜΙΣΙΝ ΤΟΥ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΤΩΝ ΑΚΙ'ΝΗΤΩΝ 
J«^N ΔΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΝ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Δεδομένου στ ι συνεπεία της Τουρκικής εισβολής καΐ επιδρομής Προοίμιον. 
'"* κατελήφθη >και ευρίσκεται Ι6πό την κατοχήν των Τούρκων ση'μαντικόν 

μέρος του Κυπριακού εδάφους και κατέστησοα/ εκτοπισθέντες και 
άστεγοι σημαντικόν μέρος του 'Κυπριακού πληθυσμού και έδημιουρ-
γήθη στενότης στέγης 'δια κατοικίαν των 'εκτοπισθέντων εις την μη 
κατεχομένην περιοχήν ΚαΙ παρετηρήθη αϋξησις τών ενοικίων εις τινας 
πόλεις και περιοχάς τής νήσου ώστε νά καθίσταται αναγκαία και 
απαραίτητος ή λήψις νομοθετικών μέτρων άφ' ενός μεν προς έξα
σφάλισιν τοιαύτης στέγης, αφ' ετέρου δε προς προστασίαν τών εκτο
πισθέντων ενοικιαστών δσον άφορα το πληρωτέον ένοίκιον καΐ την 
διασφάλισιν τής κατοχής του μισθίου και ως ιμέτρον κοινωνικόν απο
βλέπον εΐς την 'ισομερή κοπανσμήν των έκ τής Τουρκικής εισβολής 
βαρών. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί 'Εκτοπισθέντων Ένοι Συνοπτικός 
κιαστών 'Ακινήτων διά Κατοικίαν (ΐΠροσωριναι Διατάξεις) Νόμος τίτλος, 
του, 197.6, . 

2.—(1) Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος εάν εκ του κειμένου προκύπτη Ερμηνεία, 
διάφορος έννοια— 

«άκίνητον διά κατοικίαν» σημαίνει οιονδήποτε ύποστατικόν ή 
• Τμέρος τούτου ένοικιαζόμενον και χρησιμόποιούμενον ώς κατοικία 

• και δι' οιονδήποτε ετιερόν σκοπόν συνδεδεμένοι/ με αυτήν καΐ το 
'jgL όποιον ©ύρίσκεται εις οιονδήποτε μέρος τής μή κατεχόμενης πε

''<■' ν "ριοχής· ' 

ν (9) 
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«Δικαστήριον» σημαίνει το ύπό του άρθρου 4 καθ ιδρυόμενο ν 
Δικαστήριον' 

«έκρυθμος κατάστασις» σημαίνει την συνεπεία της Τουρκικής 
εισβολής δημιουργηθεΐσαν κατάστασιν ήτις εξακολουθεί νά υφί
σταται μέχρις δτου το Ύπουργικόν Συμβούλιον, δια γνωστοποιή
σεως δημοσιευομένης εις την έπίσημον εφημερίδα τής Δημοκρα
τίας, όρίση την ήμερομηνίαν λήξεως τής τοιαύτης καταστάσεως" 

«εκτοπισθείς ενοικιαστής» σημαίνει παν πρόσωπον δπερ κατά τον 
αμέσως προ τής Τουρκικής ε'ίσβολής χρόνον είχε τήν μόνιμον αύτου 
κατοικίαν εις περιοχήν ήτις ως εκ τής είόβολής κατέστη απρο
σπέλαστος" 

«ένοίκιον» περιλαμβάνει οιονδήποτε ποσόν πληρωνόμενον ώς 
ένοίκιον ή μίσθωμα διά τήν χρησιμοποίησιν επίπλων είς περιπτώ
σεις καθ

5 ας άκίνητον ενοικιάζεται έπιπλωμένον ή ε
!
'ις περιπτώσεις 

καθ ας άκίνητον ενοικιάζεται καΐ τά έν αύτω ε'πιπλα έκμισθώ
. νονται ύπό του Ιδιοκτήτου εις τον ενοικιαστή ν 

«"Επαρχος» σημαίνει τον Έπαρχον ή βοηθόν Έπαρχον έκα
στης επαρχίας έν τη οποία ευρίσκεται το άκίνητον διά ικατοικίαν 
ή ύπάλληλον τής τοιαύτης 'Επαρχιακής Διοικήσεως έξουσιοδο
τημένον προς τούτο ύπό του 'Επαρχου. 
(2) "Οροι μή άλλως οριζόμενοι έν τω παρόντι Νσμω >κέκτηνται 

τήν είς τους δρους τούτους άποδιδσμένην εννοιαν ύπό του περί 
36 τοϋ 1975. Ενοικιοστασίου 'Νόμου του 1975. 

Είδικαί διατά 3. Διαρκούσης τής έκρυθμου καταστάσεως καί παρά τάς διατά
ξεις διαρκού ξεις οιουδήποτε ετέρου 'έν ίσχύΐ "Νόμου ίσχύουσι καί ιέφαρμόζονται 
lllXL·- «t ακόλουθοι δ ια τάξε ι ς 

στάσεως. (1) Το πληρωνόμενον ένοίκιον ύπό εκτοπισθέντος ενοικιαστού 
δ ι ' άκίνητον διά κατοΐ'κίαν θά καθορίζηται ύπό του Έπαρ
χου κατόπιν προς τούτο έρεύνης λαμβανομένων ύπ* δψιν 
όλων των συνθηκών εκάστης περιπτώσεως καί, μεταξύ 
άλλων, των προσωπικών ή ατομικών περιστάσεων του Ιδιο
κτήτου και του ενοικιαστού, του ενοικίου δπερ κατεβάλλετο 
διά το έν λόγω άκίνητον ή διά παρόμοιον άκίνητον είς τήν 

'. / - περιοχήν προ ή 'κατά τήν 15.7.1974 καί τής ιέξ 20% μειώσεως 
. . . . των 'ενοικίων δυνάμει του περί 'Ενοικιοστασίου Νόμου του 

. 1975:' 
Νοείται δτι έν ουδεμία περιπτώσει το ύπό του Έπαρχου 

• 'καθοριζόμενον ένοίκιον θά ύπερβαίνη τό ένοίκιον δπερ ήτο 
πληρωτέσν προ ή κατά τήν 15.7.1974 μεΐον είκοσι τοΐς έ'κα
τόν οΰτε καί θά ύπερβαίνη τό κατά τήν ήμέραν τής ενάρ
ξεως τής Ισχύος του παρόντος Νόμου καταβαλλόμενο ν ένοί
κιον. 

(2) Ό "Επαρχος ικαθορίζει τό δυνάμει του εδαφίου (1) του 
παρόντος άρθρου καταβαλλόμενον ένοίικιον ιέντός τριάκονΤ 
τ α ήμερων κατόπιν έγγραφου αιτήσεως υποβαλλομένης 
αύτω ύφ' οιουδήποτε των συμβαλλομένων. 

(3) Ό Έπαρχος κοινοποιεί εγγράφως τό καθοριζόμενον όπ' 
αύτου ένοίκιον είς τους ενδιαφερομένους εντός τής έν τω 
έ'δαφίω (2) του παρόντος άρθρου καθοριζομένης προθε

• σμίας, καί διά.τους σκοπούς του παρόντος Νόμου τό οδτω 
καθοριζόμενον ένοίκιον θά θεωρήται ώς τό ένοίκιον δπερ 
δ ενοικιαστής υποχρεούται νά κατα'βάλλη προς τόν 'ιδιοκτή
τη ν ανεξαρτήτως των προνοιών οιασδήποτε συμβάσεως ενοι
κιάσεως. 
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(4). To ύιτό του .Έπαρχου καθοριζόμενον ένοίκιον θα έφαρμό
.. ζηται άπό της ημερομηνίας της υποβολής της αιτήσεως. 

(5) Πας μη ικανοποιούμενος εκ του υπό του Έπαρχου καθορι
σθέντος δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου ένοι

.■ .   κίόυ δύναται εντός 30 ήμερων να άποταθή εις τό Δικαστή
ριον δυνάμει του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου. 

4.—(1) Καθιδρύεται δια τους σκοπούς του παρόντος Νόμου δι' έκά Δικαστήριον. 
στην Έπαρχίαν διαιτητικόν Δικαστήριον συνιστάμενον έξ ενός μέλους 
του Επαρχιακού Δικαστηρίου της 'Επαρχίας οριζομένου ύπό του 
'Ανωτάτου Δικαστηρίου επί τω σκοπώ ακροάσεως και εκδόσεως απο
φάσεως επί αιτήσεως ύφ' οιουδήποτε τών συμβαλλομένων δτι τό ύπό 
του Έπαρχου καθορισθέν ένοίκιον δεν είναι εύλογον και δπως τούτο 
καθορισθη αναλόγως. 

(2) Τό Δικαστήριον δύναται κατά την άκρόασιν της αιτήσεως να 
καλέση αυτεπαγγέλτως οιονδήποτε πρόσωπον τό όποιον ως πραγμα
τογνώμων θα ήδύνατο να βοηθήση τό Δικαστήριον εις τον καθορι
σμόν του ευλόγου ενοικίου. 

(3) Τό Δικαστήριον κατά τήν άκρόασιν οιασδήποτε αιτήσεως βά
σει του παρόντος Νόμου, τηρουμένου οιουδήποτε διαδικαστικού κα
νονισμού, δεν δεσμεύεται υπό του εκάστοτε Ισχύοντος δικαίου της 
αποδείξεως, Ιέάν, δμως μάρτυς άρνηται νά απάντηση εις έρώτησιν 
επί τω δτι αυτή τείνει νά ενοχοποίηση τούτον δεν δύναται νά έξαναγ
κασθή νά απάντηση εις τήν έρώτηοιν ταύτην. 

(4) Ή ενώπιον του Δικαστηρίου διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων 
και τών τύπων, τών δικογράφων, τών προθεαμιών και τών ΐελών και 
δικαιωμάτων θά είναι, τηρουμένων τών αναλογιών, ή καθοριζομένη 
εις τον περί Ενοικιοστασίου 'Διαδικαστικόν Κανονισμόν του 1975. 

5. Ό παρών :Νόμος έχει έφαρμογήν διά τά ακίνητα διά κατοικίαν, Κατοικίαι 
άτινα συνεπληρώθησαν καΐ προσεφέροντο διά κατοικίαν πρό ή κατά καλυπτόμενοι 
τήν 30ήν 'Ιουνίου, 1975. ύπότοΰπα

1 1 ροντος Νομού. 

6. Ουδεμία άπόφασις και ουδέν διάταγμα εκδίδονται διά την ανά Περιορισμός 
κτησιν της κατοχής οιασδήποτε κατοικίας, δι' ην ισχύει ό παρών Νό έξώσεων· 
μος, ή διά τήν εκ ταύτης εξωσιν ενοικιαστού, πλην τών περιπτώσεων 
τών προβλεπομένων έν τω περί Ενοικιοστασίου Νόμω του 1975 και 36τοϋΐ975. 
συμφώνως προς τήν διαδικασίαν τήν προνοουμένην έν τω ρηθέντι 
Νόμω. 

7. Παν ακίνητο ν διά κατοικίαν τό όποιον παραμένει κενόν δέον νά Ύποχρέωσις 
προσφέρηται ύπό του 'ιδιοκτήτου προς μίσθωσιν έφ' δσον τηρούνται μισθώσεως 
αϊ διατάξεις του παρόντος ιΝόμου, έκτος εάν ήθελεν άποδειχθή δτι τό κενων 

~ a / 1 . . . . « Ο Λ ' « C Λ ~ >ό / ακινήτων. 
τοιούτον ακινητον απαιτείται λογικώς δια χρησιν υπο του ιδιοκτη
του, της συζύγου του, του υίοΟ του f\ της θυγατρός του, οΐτινες εΐναι 
ηλικίας άνω τών δεκαοικτώ ετών και ιέδημιούργησαν ή πρόκειται νά 
δημιουργήσωσιν ίδι!κήν των οΐκογένειαν. 

8. Πας δστίς— "Αδικήματα. 

Jl*s (α) ων ό 'ιδιοκτήτης αρνείται νά ενοικίαση ε'ις εκτοπισθέντα 
άκίνητον διά κατοικίαν ή έν γνώσει του παραλείπει νά συμ
μορφωθη προς οιανδήποτε τών διατάξεων του παρόντος 
Νόμου' 

ι ν 
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(β) ών ό ενοικιαστής διά ψευδών παραστάσεων, ή άπσκρύψεως 
. ουσιαστικών γεγονότων ζητεί την έφαρμογήν της ύπό του 

παρόντος Νόμου παρεχομένης προστασίας η' επιτυγχάνει 
• , .. ταύτην, 

διαπράττει αδίκημα και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις ψυ
λάκισιν μη ύπερβαίνουσαν τους εξ μήνας ή εις πρόστιμον μή υπερ
βαίνον τάς £300 ή εις άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας. 

Διάρκεια 9. Ό παρών Νόμος ισχύει διαρκούσης τής έκρυθμου καταστάσεως: 
ισχύος τοϋ · * . « » » » , ~ , , . , , c ~ , , 
Νόμου. Νοείται οτι ,μετα τήν εκπνοήν του παρόντος Νομού οιονδήποτε ενοι

κιον καθορισθέν βάσει τών διατάξεων τούτου παύει ρυθμιζόμενον 
ύπό τών διατάξεων τούτων. r 

·+ 

ΐ 


