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Ο περί Ενοικιοστασίου (Τροποποιητικός) Νόμος τοϋ 1977 εκδίδεται 
δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρα
τίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

Αριθμός 24 του 1977 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΝΟΙΚ ΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 
ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1975 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :' 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς δ περί 'Ενοικιοστασίου Συνοπτικός 
(Τροποποιητικός) Νόμος τοΰ 1977 και θά άναγινώσκηται δμοΰ μετά

 τ ίτλ
°ζ

τοΰ περί 'Ενοικιοστασίου Νόμου του 1975 (έν τοις εφεξής άναφερο 36τοϋ 1975. 
μένου ώς «ό βασικός νόμος») και ό δασικός νόμος κα ι δ παρών 
Νόμος θά άναφέρωνιται όμου ώς οί περί 'Ενοικιοστασίου Νόμοι τοΰ 
1975 και 1977. 

2. Το άρθρον 15 του βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : Τρσποποίησις 
(α) Διά της αντικαταστάσεως εις τό εδάφιον (1) αύτοΰ των ^ ^ Ρ ^

1 5 
ν

' ι ̂  ^ „ ■ ^ ' του SototKoo 
λέξεων «31η Μάιου, 1977» (διά των οποίων άντικατεστά νόμου. 
θησαν αϊ λέξεις «31η Δεκεμβρίου, 1975» (γραμμή 2) διά 
του άρθρου 2 του Νόμου 17 τοΰ* 1977), διά των λέξεων 
«31η Μαρτίου, 1978». 

(β) διά της αντικαταστάσεως της παραγράφου (δ) της πρώτης 
επιφυλάξεως τοΰ εδαφίου (1) αύτοΰ διά της ακολούθου 
νέας παραγράφου : 

«(δ) οιασδήποτε συμβάσεως ενοικιάσεως συναφθείσης 
μετά τήν 14ην 'Οκτωβρίου, 1974, άλλ* ουχί μετά τήν 
31 ην Δεκεμβρίου, 1976 :»" 

(γ) διά της αντικαταστάσεως της παραγράφου (α) της δευ
τέρας επιφυλάξεως τοΰ εδαφίου (1) αύτοΰ διά της ακο
λούθου νέας παραγράφου: 

«(a) έκτος έάν ό ενοικιαστής αποδεδειγμένως εχη έπη
ρεασθή ουσιωδώς έκ της έκρυθμου καταστάσεως και 
ιέξακολουθή οϋτως νά έπηρεάζηται, νοουμένου δτι δ 
εκτοπισθείς ενοικιαστής τεκμαίρεται δτι £χει οϋτως 
έπηρεασθή και εξακολουθεί νά έπηρεάζηται. 

Διά τους σκοπούς της παραγράφου ταύτης 'εκτο
πισθείς ενοικιαστής' σημαίνει παν πρόσωπον δπερ 
κατά τον αμέσως προ της Τουρκικής εισβολής 
χρόνον είχε τήν μόνιμον αύτοΰ κατοικίαν ή κυρίαν 
έπαγγελματικήν στέγην, αναλόγως της περιπτώ
σεως, εις περιοχήν ήτις ώς έκ της εισβολής κατέστη 
απροσπέλαστος ή έκηρύχθη ώς δυσπραγοΰσα. πε
ριοχή συμφώνως προς τάς διατάξεις τοΰ εδαφίου (2) 
τοΰ άρθρου 3 τοΰ παρόντος Νόμου ή γειτνιάζει προς 
τάς γραμμάς άντιπαρατάξεως.»" και 
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(δ) δια της προσθήκης, μετά τό εδάφιον (1), τοΰ ακολούθου 
νέου εδαφίου, του εδαφίου (2) έπαναριθμουμένου ως εδα
φίου (3) : — 

«(2) Έ ν περιπτώσει οιασδήποτε αμφισβητήσεως ώς 
προς τήν έφαρμογήν της παραγράφου (α) ή* της παρα
γράφου (β) της δευτέρας επιφυλάξεως τοΰ εδαφίου (1) 
του παρόντος άρθρου, ο αμφισβητών την έφαρμογήν 
ταύτης δύναται νά προσφυγή είς τό Δικαστή ριον προς 
έπίλυσιν της διαφοράς.». 

Εναρζις 3. Ό παρών Νόμος τίθεται έν ίσχύϊ άπό της 1ης 'Απριλίου, 1977. 
ισχύος τοΰ 
παρόντος 
Νόμου. 


