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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΙΡίΑΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. Ϊ8Ι59 τίίξ 22άς ΑΠΡίΛΐ€>Ϋ 1^3 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Ενοικιοστασίου Νόμος του 1Θ83 εκδίδεται διό δημοοτεύσεακ; etc 
την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρ-

θρω 52 του Συντάγματος 

Αριθμός 23 του 1983 
ΝΟΜΟΣ ΤΡόΠόΠΟΙΩΜ, ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΧΩΜΑΤΩΝΩΝ 
ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΝΟΙΚίόΣΤΑΣίΩΝ ΝΟΜΟΥΣ, ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΝΟΦ 
Κ ΤΑΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΑ ΚΑΤΟΪΚΙ ΑΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΝΟΜΟΝ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΓΕΜΑΤΩΝ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα άνάφέρηταΐ ως ο περί Ενοικιοστασίου Ζυνϋίηικ&ς 

Νόμος του 1983.
 ί ι

^ · 
ΜΕΡΟΣ ΙΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ 

2i Εν τω πάρόντι Νόμώ, έκτος έάν εκ του κειμένου προκύπτη ί>ίά Ερμηκία. 
φόρος έννάίά

«άκίνητον» σημαίνει άκίνητον ΰπό ή: προς ενόίκίάσιν οιά κάτοί
κίάν ή κόττάστήμά τό οποίον κείται εντός ελεγχομένης περιοχής 
και συνετίλήρώθή προ της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος του 
παρόντος Νόμου" 

«Ανώτατόν Δίκαστήριόν» σημαίνει το δυνάμει
1 χόϋ άρθρου 3 του 

περί Απονομής της Δικαιοσύνης (ΠόικΙλαι Διατάξεις) Νόμου 
καθιιορυθέν Ανώτάτόν Δίκαστήριόν 

«Ανώτάτόν Δικαστίκόν Συμβούλιο ν» σημαίνει το δυνάμει του' 
άρθρου ΤΟ του περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Δια
τάξεις)* Νόμου κάθιδρΰθέν Ανώτάτόν Δικαστίκόν Σύμβόύλιόν* 

««Δίκαστήριόν» σημαίνει τό καθιδρυόμένον δυνάμει του άρθρου' 4 
του παρόντος Νόμου Δίκαστήριόν Ελέγχου Ενόϊκίάσεών και ψαψί' 
λαμβάνει πάν Τ^ήμά άυτόό* 

«ελεγχομένη περίσχή» σημαίνει πάσάν πέριοχήν έν KoWp3»' 
κήρυ^έίσάν* ως τόίάυτην δυνάμει, των διά του πσ^ντός NOjjw 
καταργουμένων περί Ενόιίκίόστάσίου Νόμων του 1975 έως 1960 
και. περιλαμβάνει: ιϊάσαν ετέραν πέριοχήν ήτις ήθελε κηρυχθή «ίς 
τοιαύτη διά διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου συμφώνως 
ιΐρρς τάς διατάζεις του εδαφίου (1) του άρθρου 3 του παρόντος 
Νόμου* 

33τ6υ1964 
35 του 1975 
72τοόί»77 
59τ0υΊ9βί . 
33 του 1964 
35 του 1975. 
ii'tauiinrt 
59τουΊ9β1. 

(7Ι*ί 
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«ενοικίασις» σημαίνει ενοικίασιν, είτε έγγραφον ή άλλως, ή κα
τοχήν ακινήτου, δυνάμει της οποίας δημιουργείται η σχέσις ιδιο
κτήτου και ενοικιαστού αλλά δεν περιλαμβάνει ενοικίασιν γης 
χρησιμοποιουμένων διά γεωργικούς σκοπούς ή ενοικίασιν σταθμών 
διά την πώλησιν πετρελαιοειδών ή ενοικίασιν χώρου σταθμεύσεως 
μηχανοκινήτων οχημάτων, ή ενοικίασιν επιπλωμένων κατοικιών ή 
διαμερισμάτων βραχυτέραν των εξ μηνών ή ενοικίασιν ξενοδο
χείων, ξενοδοχειακών καταστημάτων, ξενοδοχειακών μονάδων ή 
τουριστικών καταλυμάτων' 

«ενοικιαστής» σημαίνει παν φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον το 
οποίον συνήθως διαμένει ή έχει την έδραν αυτού εν Κύπρω και το 
οποίον είναι ενοικιαστής ακινήτου, εν σχέσει προς το οποίον υφί
σταται ενοικίασις και περιλαμβάνει— 

(α) θέσμιον ενοικιαστήν" 
(β) οιονδήποτε υπενοικιαστήν ή παν έτερον πρόσωπον αποκτών 

δικαίωμα κατοχής του ακινήτου από τον αρχικόν ενοι
κιαστήν ή υπενοικιαστήν" 

(γ) τον επιζώντα σύζυγον όστις, ή τέκνον ενοικιαστού το 
οποίον, διέμενε μετ* αυτού κατά τον χρόνον του θανάτου 
του · ή εφοίτα τακτικώς εν τη αλλοδαπή ή εργαζόταν 
προσωρινώς εν τη αλλοδαπή κατά τον χρόνον του θανάτου 
του ενοικιαστού ή, εν περιπτώσει ενοικιάσεως κατοικίας, 
οσάκις ο ενοικιαστής δεν εγκαταλείπη σύζυγον ή ο ενοι
κιαστής είναι γυνή, τοιούτο μέλος της οικογενείας του ενοι
κιαστού το οποίον διέμενε μετ* αυτού διά περίοδον ουχί 
μικροτέραν των εξ μηνών αμέσως προ του θανάτου του 
ενοικιαστού' 

(δ) την εν διαστάσει λόγω εγκαταλείψεως της συζυγικής 
εστίας από τον σύζυγον της ενοικιαστήν σύζυγον αυτού ως 
και τα τέκνα αυτών" 

(ε) την Κυβέρνησιν της Κυπριακής Δημοκροττίας και οιονδή
ποτε νομικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου, 

αλλά δεν περιλαμβάνει μη πολίτην της Δημοκρατίας ή νομικόν 
πρόσωπον ελεγχόμενον υπό αλλοδαπών* 

'«ενοίκιον» περιλαμβάνει οιονδήποτε ποσόν πληρωνόμενον ως 
ενοίκιον ως και μίσθωμα διά την χρησιμοποίησα/ επίπλων εις περι
πτώσεις καθ' ας ακίνητον ενοικιάζεται επιπλωμένον ή εις περι
πτώσεις καθ" ας ακίνητον ενοικιάζεται και τα εν αυτώ έπιπλα 
εκμισθώνονται υπό του ιδιοκτήτου εις τον ενοικιαστήν αλλά δεν 
περιλαμβάνει κοινόχρηστα" 

«θέσμιος ενοικιαστής» σημαίνει ενοικιαστήν ακινήτου ο οποίος 
κατά την λήξιν ή τον τερματισμό ν της πρώτης ενοικιάσεως, εξα
κολουθεί να κατέχη το ακίνητον και περιλαμβάνει πάντα θέσμιον 
ενοικιαστήν προ της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος του πα
ρόντος Νόμου" 

«ιδιοκτήτης» περιλαμβάνει εν σχέσει προς οιονδήποτε ακίνητον 
παν φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον, πλην του ενοικιαστού, το οποίον 
δικαιούται ή θα εδικαιούτο, άνευ των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου, εις κατοχήν ακινήτου, και εν περιπτώσει υπενοικιάσεως, 
ενοικιαστήν όστις υπενοικιάζει το ακίνητον ή οιονδήποτε μέρος 
τούτου" 

«κατάστημα» σημαίνει ακίνητον ενοικιαζόμενον δι* οιανδήποτε 
εργασίαν, επιτήδευμα ή οιονδήποτε έτερον επαγγελματικόν σκο
πόν και χρησιμοποιούμενον ως τοιούτον" 
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«κατοικία» σημαίνει οικαδομήν ή κατασκευήν ή μέρος αυτής 
ενοικιαζομένην δια κατοικίαν και χρησιμοποιουμένων διά τον 
σκοπόν αυτόν 

«κοινόχρηστα» σημαίνει— 
(α) την χρήσιν κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου υπό των 

ενοίκων αυτού* 
(β) την χρήσιν κοινοχρήστων εγκαταστάσεων του ακινήτου* 
ΟΥ) την χρήσιν κοινοχρήστων υγειονομικών διευθετήσεων και 

εγκαταστάσεων του ακινήτου' 
(6) την παροχήν προμηθείας ηλεκτρικού ρεύματος και ύδατος 

εις τους κοινοχρήστους χώρους του ακινήτου προς χρήσιν 
ή εξυπηρέτησιν των ενοίκων αυτού' και 

(ε) την παροχήν υπηρεσιών δια τον καθαρισμόν και φύλαξιν 
των κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου και τοιούτων άλλων 
•διευκολύνσεων αι οποίαι είναι αναγκαίαι διά την υπό του 
ενοικιαστού κατοχήν και χρήσιν του υπ' αυτού ενοικιαζο
μένου ακινήτου ή μέρους τούτου" 

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργόν Δικαιοσύνης. 
3»— (1) Οσάκις το Υπουργικόν Συμβούλων κρίνη ότι είναι αναγ E^wo'ri 

καίον ή σκόπιμον προς τον σκοπόν της εξασφαλίσεως της διαθεσι ^«ivm» 
μότητος των κατοικιών ή καταστημάτων αντί λογικών ενοικίων και Εις·λβγχο
της ασ<|>αλε1ας της κατοχής τούτων, ή οσάκις το δημόσιον συμφέ μένος 
ρον ούτως άλλως απαιτή, το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται διά «■ρ·***»»· 
διατάγματος δημοσιευομένου εις την επίσημον εφημερίδα της Δημο
κρατίας να κηρύξη οιανδήποτε περιοχήν εν Κύπρω ως ελεγχομένην 
περιοχήν, τούτου δε γενομένου θα ισχύουν αι διατάξεις του παρόν, 
τος Νόμου δι* οιασδήποτε κατοικίας ή καταστήματα εντός της 
τοιαύτης περιοχής. 

(2) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, εάν αι περιστάσεις αίτι
νες ωδήγησαν εις την έκδοσιν διατάγματος δυνάμει του εδαφίου (1) 
έπαυσαν να υφίστανται ή οσάκις το δημόσιον συμφέρον ούτως άλλως 
απαιτή, να ακύρωση το τοιούτο διάταγμα, άμα δε τη τοιαύτη ακυ
ρώσει αι διατάξεις του παρόντος Νόμου, τηρουμένου παντός όρου 
όστις δυνατόν να καταχωρηβή εις το διάταγμα τούτο, θα παύσωσι 
να ισχύωσι διά την τοιαύτην περιοχήν. 

ΜΕΡΟΣ 11ΔΙΚΑΣΤΗ ΡI ON 
4.—(1) Καθιδρύονται Δικαστήρια Ελέγχου Ενοικιάσεων ο αρι καθίδρυσις 

θμός των οποίων δεν θα υπερβαίνη τα τρία επί σκοπώ επιλύσεως, ΔΗΜκπηρίου. 
μεθ* όλης της λογικής ταχύτητος, των εις αυτά αναφερομένων δια
φορών των αναφυομένων επί οιουδήποτε θέματος εγειρομένου κατά 
την εφαρμογήν του παρόντος Νόμου συμπεριλαμβανομένου παντός 
παρεμπίπτοντος ή συμπληρωματικού θέματος. 

(2) Έκαστον Δικαστήριον απαρτίζεται εξ ενός Προέδρου (εν 
τοις εφεξής αναφερομένου ως «ο Πρόεδρος») και δύο ετέρων «μελών 
απάντων διοριζομένων υπό του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου 
ως εν τω παρόντι άρθρω προνοείται. 

'(3) Ουδείς διορίζεται ως Πρόεδρος του Δικαστηρίου εκτός εάν 14 του i960 
έχη τα προσόντα να διορισθή ως Επαρχιακός Δικαστής, συμφώνως j y j j j j j g 
προς το άρθρον 6(1) των περί Δικαστηρίων Νόμων 1960 έως β τ ο υ 1 969 
1982 ή οιουδήποτε άλλου Νόμου τροποποιούντος ή αντικαθιστώντος 40 του 1970 

35 του 1982. 
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(4) Αι' εκάστην υπόθεσιν ενώπιον του Δικαστηρίου ο Πρόεδρος 
ορίζει τα δύο μέλη εκ των οποίων θα απαρτισβή τό Δικαστήριον 
εκ καταλόγων μελών τους οποίους εγκρίνει δι' εκάστην επαρχίαν 
το Ανώτατον Δικαστικόν Συμβούλιον. 

Προς τον σκοπόν τούτον ο Υπουργός υποβάλλει δι* εκάστην επαρ
χίαν κατάλογον εκ τριάκοντα καταλλήλων προσώπων ανωτάτου 
ηθικού επιπέδου εκ των οποίων το Ανώτατον Δικαστικόν Συμβού
λιο ν επιλέγει είκοσι πρόσωπα τα οποία αποτελούν ανά δύο έτη τον 
κατάλογον διά την επαρχίαν εκ των οποίων ο Πρόεδρος ορίζει τα 
μέλη τα οποία θα απαρτίσωσι το Δικαστήριον δι* εκάστην συγκε
κριμένην υπόθεσιν: 

Νοείται ότι παν πρόσωπον, το όνομα του οποίου περιελήφθη εις 
τον υπό του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου καταρτισθέντα κατά
λογον, δύναται δι* εγγράφου απευθυνόμενου προς τον Πρόεδρον 
του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου να παραιτηθή οπότε ακολου
θείται η αυτή διαδικασία δι* αντικατάστασιν του παραιτηθέντος 
προσώπου: 

Νοείται περαιτέρω ότι τόσον κατά τον καταρτισμόν των καταλό
γων όσον και διά τον ορισμόν των μελών εκ των οποίων θα απαρτι
σβή το Δικαστήριον δέον να λαμβάνηται φροντίς όπως τα συμφέρον
τα των ιδιοκτητών όσον και των ενοικιαστών αντιπροσωπεύωνται 
εξ ίσου. 

(5) Την επίλυσιν οιασδήποτε διαφοράς υποβαλλομένης εις το 
Δικαστήριον ως προνοείται εις το εδάφιον (1) του παρόντος άρθρου 
αποφασίζει ο Πρόεδρος αφού λάβη τας απόψεις των δύο μελών του 
Δικαστηρίου, τα οποία έχουν απλώς συμβουλευτική ν γνώμην. 

14 του i960 (6) Η αντιμισθία του Προέδρου και οι λοιποί όροι υπηρεσίας 
50 του 1962 αυτού είναι οι αυτοί ως ορίζονται εις το άρθρον 8 των περί Δικα
1
β τ^ 1969 στηρ^ν Νομών 1960 έως 1982 ή οιουδήποτε άλλου Νόμου τροπο
40 του 1970 ποιούντος ή αντικαθιστώντος τούτους εν σχέσει προς Επαρχιακόν 
58 του 1972 Δικαστήν, εις δε τα μέλη καταβάλλονται τοιαύτα έξοδα παραστά
ι του 1980 σεως ως ήθελον καθορίσει διά κοινής αυτών αποφάσεως οι Υπουρ

35 του 1982. γ ο^ Οικονομικών και Δικαιοσύνης. 
(7) Εν περιπτώσει προσωρινής απουσίας ή ανικανότητος του 

Προέδρου το Ανώτατον Δικαστικόν Συμβούλιο ν διορίζει επί προσω
ρινής βάσεως οιονδήποτε έτερον πρόσωπον κεκτημένον τα προ
σόντα όπως διορισθή ως Πρόεδρος διά να ασκή τας εξουσίας και 
εκτελή τα καθήκοντα Προέδρου διαρκούσης της προσωρινής απου
σίας ή ανικανότήτος του Προέδρου. 

(8) Ουδεμία αγωγή εγείρεται κατά τόυ Προέδρου ή μέλους του 
Δικαστηρίου διά πάσαν πράξιν ή παράλειψιν αυτού γενομένην κατά 
την ενάσκησιν των καθηκόντων αυτού δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

(9) Υφίσταται παρά τω Δικαστηρίω και εν εκάστη επαρχία ένθα 
τούτο λειτουργεί Γραμματεία υπό την διεύθυνσιν Γραμματέως η 
σύστασις του ηροσωπιικού της οποίας ήθελεν ορισθή υπό του Υπουρ
γού δι* εκτέλεσιν των καθηκόντων τα οποία ήθελε προβλέψει διαδι
καστικός κανονισμός εκδιδόμενος υπό του Ανωτάτου Δικαστηρίου. 

Ο Γραμματεύς και τα μέλη του προσωπικού της Γραμματείας 
είναι δημόσιοι υπάλληλοι. 

(JJS) Άπασαι αι δαπάναι αι απαιτούμεναι διά την λειτουργίαν 
του Δικαστηρίου καταβάλλονται εκ του δημοσίου ταμείου. 

Συνοδική 5. Το Δικαστήριον κατά την ακρόασιν οιασδήποτε υποθέσεως 
εκδίφης. δυνάμει του παρόντος Νόμου, τηρουμένου οιουδήποτε διαδικαστικού 
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κανονισμού, δεν δεομεύεται υπό του εκάστοτε ισχύοντος δικαίου 
της αποδείξεως, εν η δε περιπτώσει μάρτυς αρνείται να απάντηση 
εις οιανδήποτε ερώτησιν, ήτις κατά την γνώμην του Δικαστηρίου 
τείνει να ενοχοποίηση τούτον, δεν απαιτείται παρ* αυτού όπως 
απάντηση εις την τοιαύτην ερώτησιν και δεν υπόκειται εις δίωξιν 
διότι αρνείται να απάντηση εις ταύτην. 

6. Διάταγμα του Δικαστηρίου δυνάμει του παρόντος Νόμου δύνα Αναθεώρηση 
ται κατόπιν αιτήσεως να αναθεωρηθή, να τροποποιη'.. f\ ή να ακυρωθή διαταγμάτων 
υπό του Δικαστηρίου εις τας ακολούθους περιπτώσεις: Δικαστηρίου. 

(α) Εις περίπτωσιν καθ* ην τα γεγονότα της υποθέσεως τα 
επηρεάζοντα το ζήτημα του ενοικίου μετεβλήθησαν ουσια
στικώς ή εσημειώθη ουσιαστική μεταβολή περιστάσεων από 
της εκδόσεως του διατάγματος" 

(β) εις περίπτωσιν καθ* ην το διάταγμα επετεύχθη συνεπεία 
οιασδήποτε απάτης, ψευδών παραστάσεων ή ουσιώδους 
λάθους* 

(γ) εις περίπτωσιν καθ' ην υπάρχει διαθέσιμος νέα μαρτυρία 
ουσιαστικής φύσεως ήτις δεν ηδύνατο να προσαχθή διά της 
ασκήσεως ευλόγου επιμελείας όταν το διάταγμα εξεδόθη' 

(δ) εις περίπτωσιν καθ* ην το διάταγμα εξεδόθη εν τη απουσία 
του διαδίκου, η απουσία του οποίου δεν ωφείλετο εις οιαν
δήποτε παράλειψιν ή αμέλειαν εκ μέρους του. 

7. Πάσα απόφασις του Δικαστηρίου υπόκειται εις έφεσιν ενώπιον Εφεσις 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου βάσει οιουδήποτε λόγου συνεπαγομένου ενώπιον του 
νομικόν σημείον μόνον και γίνεται δι' υπομνήματος (case stated) εντός Ανωτάτου 
τεσσαράκοντα δύο ημερών από της ημέρας της εκδόσεως της απο δικαστηρίου. 
φάσεως. 

ΜΕΡΟΣ 111.ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ Σ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

8.—(1) Ουδεμία αύξησις ενοικίου κατοικιών ή καταστημάτων Αίτησις εις 
δύναται να επιβληθή επί θεσμίου ενοικιαστού πλην ως εν τω πα Δικαστήριον 
ρόντι Νόμω διαλαμβάνεται. ^£*°' 

(2) Είναι νόμιμον διά τον θέσμιον ενοικιαστήν ή τον ιδιοκτήτην ενοικίων 
οιασδήποτε κατοικίας ή καταστήματος, εάν θεωρή εαυτόν ηδικη *

ατοι
*"

Λν 

μένον, να αποτείνηται δι* αιτήσεως εις το Δικαστήριον διά τον καθο J^a^v. 
ρισμόν του δικαίου ενοικίου του πληρωτέου εν σχέσει προς την τοι
αύτην κατοικίαν ή κατάστημα: 

Νοείται ότι ουδεμία αίτησις καταχωρίζεται προ της παρελεύσεως 
δύο ετών από της ημερομηνίας καθ' ην ο ενοικιαστής έλαβε κατο
χή ν του ακινήτου ή από της ημερομηνίας του καθορισμού του 
δικαίςυ ενοικίου ,υπό του Δικαστηρίου. 

Ί[3) Εις ην περίπτωσιν υποβάλλεται τοιαύτη αίτησις εις το Δικα
στήριον, το Δικαστήριον εξετάζει ταύτην και, κατόπιν διεξαγωγής 
τοιαύτης ερεύνης οίαν τούτο ήθελε θεωρήσει κατάλληλον και παρο
χής εις ένα έκαστον των διαδίκων της ευκαιρίας να τύχη ακροά
σεως, και λαμβανομένων υπ* όψιν των εν τοις εδαφίοις (4) και (5) 
αναφερομένων περιορισμών και περιστάσεων, καθορίζει το δίκαιον 
ενοίκιον από της ημερομηνίας καταχωρήσεως της τοιαύτης αιτή
σεως και το ούτω καθορισθέν ποσόν θεωρείται ως το ενοικιόν το 
οποίον ο ενοικιαστής υποχρεούται να καταβάλλη εις τον ιδιοκτήτην. 

Διά τους σκοπούς της παραγράφου ταύτης θα υπηρετούν παρά 
τω ΔικαστηρΙω ΛεϊτουργοΙ Εκτιμήσεων οίτινες, κατόπιν προς τούτο 
οδηγιών του Δικαστηρίου, θα δύνανται να διεξαγάγουν την έρευ
ναν και να καταθέτουν την έκθεσίν των ενώπιον του Δικαστηρίου. 
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Μητρώον 
ενοικίων. 

Ενοίκια 
καθ'υκίρ
βασινταν 
καταχο
ριοθένταν 
•ις μητρώα 
■vouttcav 
δια κατοικίας 
και κατα
στήματα 
είναι 
νράνομα. 

(4) (α) Το ανώτατον όριον του υπό του Δικαστηρίου καθοριζο
μένου δικαίου ενοικίου δεν θα υπερβαίνη ιτοσοστόν 14 τοις εκατόν 
δια τα πρώτα δύο έτη onto της ενάρξεως ισχύος του παρόντος 
Νόμου, μετά το πέρας της οποίας περιόδου το ποσοστόν θα καθο
ρίζεται ανά διετίαν υπό του Υπουργικού Συμβουλίου τη συστάσει 
του Υπουργού διά διατάγματος δημοσιευομένου εις την επίσημο ν 
εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

(β) Το ανώτατον όριον του υπό του Δικαστηρίου καθοριζομένου 
δικαίου ενοικίου εν ουδεμία περιπτώσει θα υπερβαίνη το 80% του 
εν εδαφίω (4) (α) καθοριζομένου ποσοστού διά τους εκτοπισθέντας 
και παθόντας. 

Διά τους σκοπούς της παρούσης παραγράφου οι όροι «εκτοπι
σθείς» και «παθών» κέκτηντάι την εις τους όρους τούτους αποδιδο
μένην έννοιαν υπό του Μέρους V του παρόντος Νόμου. 

(5) Προς καθορισμόν του δικαίου ενοικίου δέον να λαμβάνονται 
υπ* όψιν άπασαι αι περιστάσεις (πλην των προσωπικών) μεταξύ των 
οποίων η ηλικία, ο χαρακτήρ, το μέγεθος, η τοποθεσία, η κατά
στασις του ακινήτου, ως και αι εν αυτώ παρεχόμεναι διευκολύν
σεις αλλ* ουχί η σπάνις παρομοίων ακινήτων εις την αυτήν περιοχή ν. 

9.—(1) Ο Γραμματεύς του Δικαστηρίου ετοιμάζει και τηρεί ενη
μερωμένον μητρώον δι' υποθέσεις ανακτήσεως κατοχής ή εξώσεως 
ενοικιαστού και μητρώον διά καθορισμόν ενοικίου τα οποία θα 
τίθενται εις την διάθεσιν παντός ενδιαφερομένου κατά τας εργα
σίμους ώρας του πρωτοκολλητείου κατόπιν πληρωμής των νενομι
σμένων δικαιωμάτων. 

(2) Το μητρώον δι* έξωσιν ενοικιαστού ετοιμάζεται και τηρείται 
ενημερωμένον ούτως ώστε να περιέχη, αναφορικώς προς οιασδή
ποτε κατοικίας ή καταστήματα εν σχέσει προς τα οποία εζητήθη 
η έξωσις του ενοικιαστού δυνάμει του άρθρου 11 του παρόντος 
Νόμου, καταχωρίσεις— 

(α) των ονομάτων των διαδίκων των αναφερομένων εις την 
δικογραφίαν και την διεύθυνσιν των κατοικιών ή καταστη
μάτων των αναγκαίων διά την αναγνώρισιν τούτων 

(β) της αποφάσεως ή του διατάγματος του Δικαστηρίου. 
(3) Το μητρώον διά καθορισμόν δικαίου ενοικίου ετοιμάζεται και 

τηρείται ούτως ώστε να περιέχη, αναφορικώς προς οιασδήποτε κα
τοικίας ή καταστήματα εν σχέσει προς τα οποία καθωρίσθη το 
δίχαιον ενοίκιον δυνάμει του παρόντος Νόμου, καταχωρίσεις— 

(α) των στοιχείων των περί ων ο λόγος κατοικιών ή καταστη
μάτων των αναγκαίων διά την αναγνώρισιν τούτων και των 
ονομάτων των διαδίκων των αναφερομένων εις την αίτησιν 

(β) του δικαίου ενοικίου ως τούτο καθωρίσθη υπό του Δικα
στηρίου και της ημερομηνίας ενάρξεως καταβολής του. 

10.—(1) Οσάκις το ενοίκιον το πληρωτέον δι" οιανδήποτε κατοι
κίαν ή κατάστημα καταχωρίζεται εις μητρώον τηρούμενον δυνάμει 
των διατάξεων του άρθρου 9, δεν είναι νόμιμον διά τον ιδιοκτήτην 
να λαμβάνη έναντι του ενοικίου της κατοικίας ή του καταστή
ματος, εν σχέσει προς την διετή περίοδον ήτις έπεται της ημερο
μηνίας ενάρξεως καταβολής του ως αύτη κατεχωρήθη εις το μη
τρώον, οιονδήποτε ποσόν καθ' υπέρβασιν του ούτω κατα^ωρισθέντος 
ενοικίου ή να θέτη ως όρον της παραχωρήσεως, ανανεώσεως ή 
συνεχίσεως της ενοικιάσεως της κατοικίας ή καταστήματος, πληρω
μήν οιουδήποτε ποσού επιπροσθέτως προς το ενοίκιον. 
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(2) Πας όστις καταβάλλει ή αποδέχεται· ως ενοίκιον ή υφ* οιαν
δήποτε άλλην μορφήν οιονδήποτε ποσόν πέραν του καθορισθέντος 
υπό του Δικαστηρίου ενοικίου είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και 
υπόκειται εις ψυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους τρεις μήνας ή εις 
πρόστιμον μη υπερβαίνον τας πεντακόσιας λίρας ή εις αμφοτέρας 
τας ποινάς ταύτας και το ούτω εισπραχθέν ποσόν καταβάλλεται εις 
το Ταμείον Επιδοτήσεως Ενοικίων: 

Νοείται ότι είναι νόμιμον διά τον ιδιοκτήτην να αποδέχεται και 
διά τον ενοικιαστήν να καταβάλλη οιονδήποτε ποσόν πέραν του 
καθορισθέντος υπό του Δικαστηρίου ενοικίου εάν, μετά την λήξιν 
της διετούς περιόδου της αναφερομένης εν τω εδαψίω (1) του πα
ρόντος άρθρου, αμφότερα τα συμβληθέντα μέρη έλθουν εις διαπρα
γματεύσεις και δι' ιδιωτικής συμβάσεως συμφωνήσουν ετέραν αύξη
σιν του ενοικίου νοουμένου ότι η τελευταία δεν θα υπερβαίνη το 
εκάστοτε καθοριζόμενον ανώτατον όριον αυξήσεως του ενοικίου 
συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου. 

ΜΕΡΟΣ ΐν.ΑΝΑΚΤΗΣΙΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
11.—(1) Ουδεμία απόφασις και ουδέν διάταγμα εκδίδεται διά την Περιορισμός 

ανάκτησιν της κατοχής οιασδήποτε κατοικίας ή καταστήματος, διά
 ε

^
ΚΛων

· 
το οποίον ισχύει ο παρών Νόμος, ή διά την εκ τούτου έξωσιν 
θεσμίου ενοικιαστού, πλην των ακολούθων περιπτώσεων: 

(α) Εις περίπτωσιν καθ* ην οιονδήποτε νομίμως οφειλόμενο ν 
ενοίκιον καθυστερείται επί είκοσι μίαν ή περισσοτέρας ημέ
ρας μετά την επίδοσιν εγγράφου ειδοποιήσεως απαιτήσεως 
εις τον ενοικιαστήν και δεν υπάρξει οιαδήποτε προσφορά 
τούτου προ της καταχωρίσεως αιτήσεως δι* ανάκτησιν 
κατοχής: 

Νοείται ότι ενοίκιον θα θεωρήται προσφερθέν δυνάμει της 
παραγράφου αυτής, εάν τούτο εστάλη διά συστημένης επι
στολής εις το πρόσωπον το δικαιούμενον να είσπραξη 
τούτο: 

Νοείται περαιτέρω ότι το Δικαστήριον δεν διατάσσει την 
υπό του ιδιοκτήτου ανάκτησιν κατοχής οσάκις ο ενοικιαστής 
πλήρωση εντός δέκα ημερών από της εις αυτόν επιδόσεως 
της αιτήσεως, παν ποσόν το οποίον οφείλεται ή δυνατόν να 
καταστή οφειλόμενον υπ*" αυτού, εκτός εάν ο ενοικιαστής 
διαρκούσης της μισθώσεως συστηματικώς δεν καταβάλλη 
το νομίμως οφειλόμενον' ή 

(β) εις περίπτωσιν καθ* ην ο ενοικιαστής ή πας άλλος κατέχων 
υπ* αυτόν την κατοικίαν ή το κατάστημα υπήρξεν ένοχος 
διαγωγής αποτελούσης οχληρίαν ή διαρκή ενόχλησιν διά 
πρόσωπα εις το ίδιον ή γειτνιάζοντα ακίνητα ή ευρέθη ένο
χος ότι ενήργησε ώστε να χρησιμσποιηθή ή επέτρεψε να 
χρησιμοποίηση η κατοικία ή το κατάστημα διά παρανόμους 
ή ανηθίκους σκοπούς* ή 

(γ) εις περίπτωσιν καθ* ην η κατάστασις της κατοικίας ή του 
καταστήματος έχει, κατά την γνώμην του Δικαστηρίου, 
επιδεινωθή λόγω καταστρεπτικών πράξεων ή ηθελημένης 
σοβαράς αμελείας του ενοικιαστού ή εις περίπτωσιν καθ* ην 
ο ενοικιαστής αδίκως επροξένησε ή επέτρεψε την πρόκλησιν 
σημαντικής ζημίας εις το ακίνητον: 

Νοείται ότι το Δικαστήριον δεν διατάσσει έξωσιν ενοι
κιαστού οσάκις ο ενοικιαστής εντός δύο μηνών από της 
επιδόσεως της αιτήσεως δι* ανάκτησιν της κατοχής επανόρ
θωση πλήρως τας ζημίας" ή 
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(δ) εις περίπτωσιν καθ' ην ο ενοικιαστής, παρά την ρητήν υπο
χρέωσιν περί μη υπενοικιάσεως ήθελε παραβή ταυτην, και 
το Δικαστήριον θεωρεί λογικήν την έκδοσιν τοιαύτης απο
φάσεως ή τοιούτου διατάγματος* ή 

(ε) εις περίπτωσιν καθ* ην ο ενοικιαστής, διά της προσλήψεως 
ενοίκων ή διά της υπενοικιάσεως ή άλλως αποχωρισμού της 
κατοχής ολοκλήρου ή οιουδήποτε μέρους της κατοικίας ή 
του καταστήματος πραγματοποιεί τοσούτο κέρδος, είτε 
αμέσως είτε εμμέσως, το οποίον εν σχέσει προς το υπό του 
ενοικιαστού πληρωνόμενον ενοίκιον είναι παραλόγως δυσα
νάλογον και το Δικαστήριον θεωρεί λογικήν την έκδοσιν 
τοιαύτης αποφάσεως ή τοιούτου διατάγματος" ή 

(στ) εις περίπτωσιν καθ* ην η κατοικία απαιτείται λογικώς προς 
κατοχήν υπό του ιδιοκτήτου, της συζύγου του, του υιού 
του, της θυγατρός του, ή οιουδήποτε εκ των εξαρτωμένων 
γονέων του, και το Δικαστήριον θεωρεί λογικήν την έκδο
σιν τοιαύτης αποφάσεως ή τοιούτου διατάγματος: 

Νοείται ότι ουδεμία απόφασις και ουδέν διάταγμα θα 
εκδίδωνται δυνάμει της παραγράφου αυτής, εάν το Δικα
στήριον πεισθή άτι, λαμβανομένων υπ' όψιν όλων των περι
στάσεων της υποθέσεως, θα επροξενείτο μεγαλύτερα ταλαι
πωρία διά της εκδόσεως του διατάγματος ή της αποφά
σεως παρά διά της αρνήσεως εκδόσεως τούτου. 

Διά τους σκοπούς της παραγράφου αυτής ό όρος «περι
στάσεις της υποθέσεως» περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το 
κατά πόσον ο ενοικιαστής είναι εκτοπισθείς ή παθών, ως 
οι όροι ούτοι καθορίζονται εις το Μέρος V του παρόντος 
Νόμου, το κατά πόσον υπάρχει διαθέσιμον έτερον αναλογον 
και ιιε λογικό ν ενοίκιον ,μέρος στεγάσεως διά τον ιδιοκτή
την η τον ενοικιαστήν, και το κατά πόσον ο ιδιοκτήτης ηγό
ρασε το ακίνητον μετά την ημερομηνίαν καθ* ην ετέθη εν 
ισχύι ο παρών Νόμος προς τον σκοπόν αποκτήσεως κατο
χής δυνάμει των διατάξεων της παρούσης παραγράφου' ή 

(ζ) εις περίπτωσιν καθ* ην τρ κατάστημα απαιτείται λογικώς 
προς κατοχήν υπό του ιδιοκτήτου, της συζύγου ή των 
τέκνων του και όπου οιοσδήποτε εξ αυτών δεν ηδυνήθη να 
εξασφάλιση ετέραν αναλογον και με λογικόν ενοίκιον 
στέγην διά την επιχείρησίν του ή διά σκοπούς επιχειρήσεως 
και το Δικαστήριον θεωρεί λογικήν την έκδοσιν τοιαύτης 
αποφάσεως ή τοιούτου διατάγματος: 

Νοείται ότι ουδεμία απόφασις και ουδέν διάταγμα θα 
εκδίδωνται δυνάμει της παραγράφου αυτής, εάν το Δικα
στήριον πεισθή ότι, λαμβανομένων υπ* όψιν όλον των περι
στάσεων της υποθέσεως, θα επροξενείτο μεγαλύτερα ταλαι
πωρία διά της εκδόσεως του διατάγματος ή της αποφά
σεως παρά δια της αρνήσεως εκδόσεως τούτου' ή 

(η) εις περίπτωσιν καθ* ην το ακίνητον απαιτείται λογικώς υπό 
του ιδιοκτήτου— 

(ι) διά την κατεδαφισιν τούτου οσάκις αύτη δεν συνιστά 
κατάχρησιν δικαιώματος, 

(ιι) διά την κατεδαφισιν και επανοιχσδόμησιν νέου ακι . 
νήτου, ή 

(ιιι)■ bC ουσιαστικός km ριζικάς αλλαγάς συνεπαγό
μενος την ριζικήν KOT ολοςήν μττατροπήν τούτου 
διά σκοπούς αξιοποιήσεως του, 

και το Δικαστήριον είναι πεπεισμένον ότι ο ιδιοκτήτης 
εξησφάλισ· Μ τα ανωτέρω οσάκις ήτο επαναγκες την 
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αναγκαίαν προς τούτο άδειαν και· ότι ο ιδιοκτήτης δεν 
δύναται λογικώς να προβή εις τα εν τάις υποπαραγρά
φοις (ι), (ιι) και (ιιι) διαλαμβανόμενα άνευ ανακτήσεως 
της κατοχής του ακινήτου και νοουμένου ότι παρέσχεν 
ουχί βραχυτέραν των τεσσάρων μηνών έγγραφον προ
ειδοποίηση/ εις τον ενοικιαστήν να εκκένωση το ακίνητον' 
ή 

(θ) εις περίπτωσιν καθ' ην απαιτείται εκκένωσις της κατοικίας 
ή του καταστήματος διά κατοχήν προς εκτέλεσιν σχεδίου 
αναπτύξεως ή περαιτέρω αναπτύξεως δυνάμει οιουδήποτε 
εκάστοτε εν ισχύι περί Πολεοδομίας Νόμου' ή 

(ι) εις περίπτωσιν καθ* ην κατοικία ή κατάστημα υπέστη 
αναγκαστικήν απαλλοτρίωσιν δυνάμει του περί Αναγκα
στικής Απαλλοτριώσεως Νόμου ή δυνάμει οιουδήποτε άλλου 
Νόμου εξουσιοδοτούντος την αναγκαστικήν απαλλοτρίωσιν 
ιδιοκτησίας* ή 

(ια) εις περίπτωσιν καθ' ην η κατοικία ή το κατάστημα απαι
τείται λογικώς προς τον σκοπόν εκτελέσεως των νομίμων 
καθηκόντων ή εξουσιών τοπικής αρχής ή δι' οιονδήποτε 
σκοπόν όστις, κατά την γνώμην του Δικαστηρίου, είναι 
προς το δημόσιον συμφέρον' ή 

(ιβ) εις περίπτωσιν καθ* ην ο ενοικιαστής δώσει έγγραφον εϊδο
ποίησιν περί της προθέσεως του να εγκατάλειψη το ακί
νητον και, συνεπεία της τοιαύτης ειδοποιήσεως, ο ιδιοκτή
της προέβη εις σύναψιν συμβάσεως πωλήσεως ή ενοικιά
σεως του ακινήτου ή έλαβεν οιαδήποτε άλλα μέτρα ως απο
τέλεσμα των οποίων ο ιδιοκτήτης, κατά την γνώμην του 
Δικαστηρίου, θα υφίστατο σοβαράν ζημίαν εάν δεν απέκτα 
την κατοχήν του ακινήτου. 

(2) Το Δικαστήριον, εκδίδον απόφασιν ή διάταγμα δυνάμει των 
παραγράφων (α), (Β), (γ ) , (δ), (ε), (στ), (η), (θ), (ι), (ια) 
και (ιβ) του άρθρου τούτου, δύναται, τηρουμένου του όρου ότι ο 
ενοικιαστής θα πλήρωση παν ποσόν το οποίον νομίμως οφείλεται ή 
δυνατόν να καταστή οφειλόμενον υπ* αυτού, να αναοτείλη την εκτέ
λεσιν της αποφάσεως ή του διατάγματος ή να αναβάλη την ημε
ρομηνίαν κατοχής διά τοιαύτην περίοδον μη υπερβαίνουσαν το εν 
έτος, εκτός εάν οι διάδικοι άλλως ήθελον συμφωνήσει, και υπό την 
επιφύλαξιν τοιούτων όρων οίους το Δικαστήριον ήθελε θεωρήσει 
καταλλήλους. 

12» Το Δικαστήριον κατά την έκδοσιν αποφάσεως ή διατάγματος Αποζημίωσις 
δυνάμει των παραγράφων (στ), (ζ) και (η) του άρθρου Π κέκτη •«e«w 
tat διακριτικήν εξουσμχν να διάταξη τον αιτητήν να πλήρωση εις f ^ ^ j V 
τον ενοικιαστήν αποζημίωσιν, η οποία δεν θα υπερβαίνη ποσόν ίσον ττ·ρ*τπ2*ις! 
προς το τρέχον ενοίκιον εννέα μηνών, εις ην περίπτωσιν η από
φασις ή το διάταγμα αφορά εις κατοικίαν, και αποζημίωσιν η 
οποία δεν θα υπερβαίνη ποσόν (σον προς το τρέχον ενοίκιον δέκα" 
οκτώ μηνών, εις ην περίπτωσιν η αποφασις ή το διάταγμα αφορά 
εις κατάστημα. 

13, Οσάκις λόγω της υπό του ενοικιαστού ασκήσεως εις το κατά Α«οθιμΐω«ης 
στημα επιτηδεύματος ή εργασίας συνυπάρχη εμπορική εύνοια J ^ S ^ , 
(αέρας) ήτις αυξάνει την ενοιχιαστικήν αξίαν τούτου και λόγω «^«ρι. 
απωλείας της κατοχής του καταστήματος ο ιδιοκτήτης καρπούται π*οια; 
το όφελος της τοιαύτης αυξήσεως, ενώ ο ενοικιαστής υφίσταται jggy fc 
ζημίαν, το Δικαστήριον, κατά την έκδοσιν αποφάσεως ή διάταγμα *^

ρ|βς
· 

τος δυνάμει οιασδήποτε των παραγράφων (ζ) και (ή) του εοα
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Παραχώρησις 
νέας 
ενοικιάσεως 
εις τον 
ενοικιαστή ν 
εις ωρισμένας 
περιπτώσεις. 

Ψευδείς 
παραστάσεις 
κατά την 
λήψιν 
αποφάσεως ή 
διατάγματος. 

Εξουσία 
Δικαστηρίου 
να επιβάλλη 
όρους. 

φίοϋ (1) του άρθρου 11, δι' ανάκτησιν κατοχής ή έξωσιν, δύναται 
να διάταξη τον ιδιοκτήτην να πλήρωση εις τον ενοικιαστήν τοιούτο 
ποσόν οίον το Δικαστήριον ήθελε θεωρήσει επαρκές διά να αποζη
μιωθή ο ενοικιαστής διά την απώλειαν της κατοχής του καταστή
ματος, λαμβανομένου δεόντως υπ' όψιν του υπό του ιδιοκτήτου 
καρπουμένου οφέλους και ουδεμία νομική ισχύς δίδεται εις την 
τοιαύτην απόφασιν ή το τοιούτο διάταγμα μέχρις ότου πληρωθή 
το τοιούτο ποσόν. 

14.—(1) Ενοικιαστής καταστήματος— 
(α) εναντίον του οποίου εξεδόθη απόφασις ή διάταγμα δυνά

μει των διατάξεων της παραγράφου (η) του εδαφίου (1) 
του άρθρου 11, και 

(β) του οποίου το επιτήδευμα ή η εργασία συνεδέθη κατά τα 
τελευταία πέντε έτη με το κατάστημα, κατά τοιούτον 
τρόπον ώστε να υποστή ζημίαν εάν μεταφέρη και συνεχίση 
το επιτήδευμα ή την εργασίαν του εις άλλο κατάστημα, 
δύναται, εν η περιπτώσει τα νέα ακίνητα περιλαμβάνουν 
οιονδήποτε κατάστημα, να απαίτηση διά της επί τούτω επι
δόσεως ειδοποιήσεως εις τον ιδιοκτήτην, εντός τριών μηνών 
από της εκδόσεως της αποφάσεως ή του διατάγματος, την 
εις αυτόν παραχώρησιν νέας ενοικιάσεως τοιούτου κατα
στήματος, εάν υπάρχη, επί προσφορά δικαίου ενοικίου. 

(2) Εις περίπτωσιν καθ* ην ο ιδιοκτήτης— 
(α) αρνηθή να προβή εις παραχώρησιν τοιαύτης ενοικιάσεως 

ως εν τω εδαφίω (1) προβλέπεται, ή 
(Ρ) δεν γνωστοποίηση εντός δύο μηνών από της επιδόσεως της 

ειδοποιήσεως την επιθυμίαν του να πράξη ούτω, 
ο ενοικιαστής δύναται να αποταθή εις το Δικαστήριον διά την πα
ραχώρησιν της τοιαύτης ενοικιάσεως, και εάν το Δικαστήριον κρίνη 
ότι η παραχώρησις νέας ενοικιάσεως είναι υφ* όλας τας περιστά
σεις λογική δύναται να διάταξη την παραχώρησιν τοιαύτης ενοι
κιάσεως επί πληρωμή δικαίου ενοικίου και διά τοιαύτην περίοδον 
και υπό τοιούτους όρους το Δικαστήριον ήθελε, ελλείψει συμφωνίας 
μεταξύ των μερών, κρίνει καταλλήλους και υπό τον όρον ότι ο 
ενοικιαστής θα επιστρέψη πάραυτα την εις αυτόν καταβληθείσαν 
αποζημίωσιν δυνάμει του άρθρου 12 του παρόντος Νόμου. 

(3) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου «δίκαιον ενοίκιον» 
σημαίνει ενοίκιον το οποίον, ελλείψει συμφωνίας μεταξύ των μερών, 
θα καθορίζηται υπό του Δικαστηρίου ως προνοείται εις το εδάφιον 
(5) του άρθρου 8. 

15. Εάν μετά την υπό του ιδιοκτήτου λήψιν αποφάσεως ή διατά
γματος διά κατοχήν ή έξωσιν, δυνάμει του παρόντος Μέρους, το 
Δικαστήριον θεώρηση ότι η απόφασις ή το διάταγμα ελήφθη διά 
ψευδών παραστάσεων ή δια της αποκρύψεως ουσιαστικών γεγο
νότων, το Δικαστήριον δύνοτται να διάταξη τον ιδιοκτήτην να πλή
ρωση εις τον προηγούμενον ενοικιαστήν τοιούτο ποσόν οίον φαί
νεται ότι είναι επαρκές ως αποζημίωσις διά ζη<μ1αν ή απώλειαν ην 
υπέστη ο ενοικιαστής συνεπεία της αποφάσεως ή του διατάγματος. 

16. Εις πάσαν αίτησιν γενομένην δυνάμει του Μέρους τούτου το 
Δικαστήριον δύναται κατά την κρίσιν του να διάταξη όπως, επι
προσθέτως ή εις αντικατάστασιν παντός άλλου διατάγματος το 
οποίον ήθελεν εκδώσει το Δικαστήριον, εκάτερος διάδικος σομμορ
φωθή προς οιουσδήποτε όρους, περιλαμβανομένης της πληρωμής 
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υπό του ενός διαδίκου προς τον έτερον οιουδήποτε υπ* αυτών συμ
φωνηθέντος ποσού, το οποίον το Δικαστήριον ήθελε θεωρήσει πρέπον 
να επιβολή δια να δώση νομικήν ισχύν εις τους σκοπούς του πα
ρόντος Νόμου. 

ΜΕΡΟΣ V.ΠΡΟΣΩΡΙΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

17. Διά τους σκοπούς του παρόντος Μέρους— 
«απροσπέλαστος περιοχή» σημαίνει πάσαν περιοχήν εν Κύπρω 

κηρυχθείσαν ως τοιαύτην δυνάμει των διά του παρόντος Νόμου 
καταργουμένων περί Ενοικιοστασίου Νόμων του 1975 έως 1980 
και περιλαμβάνει πάσαν ετέραν περιοχήν ήτις ήθελε κηρυχθή ως 
τοιαύτη δι* Αποφάσεως" του Υπουργικού Συμβουλίου συμφώνως 
προς τας διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 18* 

«δυσπροτνούσα περιοχή» σημαίνει παν τμήμα ελεγχομένης υπό 
την έννοιαν του Νόμου περιοχής κηρυχθέν ως δυσπραγούσα πε
ριοχή δυνάμει των διά του παρόντος Νόμου καταργουμένων περί 
Ενοικιοστασίου Νόμων του 19/5 έως 1980 και περιλαμβάνει παν 
έτερον τμήμα κηρυττόμενον ως δυσπραγούσα περιοχή διά διατά
γματος του Υπουργικού Συμβουλίου εκδιδομένου συμφώνως προς 
τας διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 18* 

«έκρυθμος κατάστασις» σημαίνει την συνεπεία της Τουρκικής 
εισβολής δημιουργηθείσαν κατάστασιν η οποία εξακολουθεί να 
υφίσταται μέχρις ότου το Υπουργικόν Συμβούλιον, διά γνωστο
ποιήσεως δημοσιευομένης εις την επίσημσν εφημερίδα της Δημο
κρατίας, ορίση την ημερομηνίαν λήξεως της τοιαύτης καταστά
σεως' 

«εκτοπισθείς» σημαίνει πρόσωπον όπερ κατά τον αμέσως προ 
της Τουρκικής εισβολής χρόνον είχε την μόνιμον αυτού κατοικίαν 
εις περιοχήν ήτις συνεπεία της εισβολής κατέστη απροσπέλαστος' 

«ελεγχομένη περιοχή» σημαίνει περιοχήν εν Κύπρω κηρυχθείσαν 
ως τοιαύτην δυνάμει των διά του παρόντος Νόμου καταργουμέ
νων περί Ενοικιοστασίου Νόμων του 1975 έως 1980 και περιλαμ
βάνει πάσαν ετέραν περιοχήν ήτις ήθελε κηρυχθή ως τοιαύτη διά 
διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου εκδιδομένου συμφώνως 
προς τας διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 18* 

«παθών» διά σκοπούς επιδοτήσεως μόνον σημαίνει χήραν πεσόν
τος, σύζυγον εξαφανισθέντος, γονέα αγάμου πεσόντος ή εξαφα
νισθέντος, όστις έχει ως μόνον τέκνον τον πεσόντα ή εξαφα
νισθέντα, και περιλαμβάνει νυμφευμένον ανάπηρον με ποσοστόν 
ανικανότητος πέραν του 40% εφ* όσον έχει κριθή εξαρτώμενος ή 
ανάπηρος υπό των Επιτροπών Χορηγημάτων και Ανακουφίσεως 
Παθόντων δυνάμει των περί Ταμείου Συντάξεων και Εκτάκτων 
Επιδομάτων των εκ των Πεσόντων και των θυμάτων του Αγώνος 
Εξαρτωμένων και των Αναπήρων αυτού Νόμων του 1962 έως 1982, 
του περί Χορηγημάτων εις Εξαρτώμενους Πεσόντων και εις 
Αναπήρους Νόμου του 1978 και των περί της Εθνικής Φρουράς 
(Χορηγήματα εις Εξαρτώμενους Πεσόντων και εις Αναπήρους) 
Κανονισμών του 1978 έως 1982. 

Ορισμοί. 

Ελληνικοί 
Κοινοτικοί 
Νόμοι: 
4 του 1962 

17 του 1962 
4 του 1964 

και Νόμοι 
6 too 1966 
48 του 1967 
59 του 1969 
43 του 1971 
41 του 1972 
26 του 1975 
70 του 1978 
71 του 1980 
49 του 1982 
69 του 1978. 
Εκίοημος 
β·ημ«ρίς. 
Παράρτημα 
Τρίτον: 
22.12.1978 
22.12.1980 
22.10.1982. 
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Εφαρμογή 
του Νόμου 
δι' ακίνητα 
εις ελεγχό
μενος, 
δυοΊτραγούσας 
και απρο
σπέλαστους 
περιοχάς. 

Εφαρμογή 
ενοικίων εις 
δυοΊΐραγούοας 
περιοχάς. 

Απαλλαγή 
καταβολής 
ενοικίων εις 
QTOpOOTtB

λαστους 
ιαριοχάς. 

18.—(1) Οσάκις το Υπουργικόν Συμβούλιον κρίνη ότι είναι αναγ
καίον ή σκόπιμον προς τον σκοπόν της εξασφαλίσεως της διαθεσι
μότητος των κατοικιών ή καταστημάτων αντί ακριβοδικαΙων ενοι
κίων και της ασφαλείας της κατοχής τούτων, ή οσάκις το δημόσιον 
συμφέρον ούτως ή άλλως απαιτή, το Υπουργικόν Συμβούλιον δύνα
ται διά διατάγματος δημοσιευομένου εις την επίσημον εφημερίδα 
της Δημοκρατίας, να κήρυξη οιανδήποτε περιοχήν εν Κύπρω ως 
ελεγχομένην περιοχήν, τούτου δε γενομένου θα ισχύουν αι διατά
ξεις του παρόντος Μέρους δι* οιασδήποτε κατοικίας ή καταστήματα 
εντός της τοιαύτης περιοχής. 

(2) Οσάκις το Υπουργικόν Συμβούλιον κρίνη ότι είναι αναγκαίον 
ή σκόπιμον προς τον σκοπόν ανακουφίσεως ενοικιαστών τα κατα
στήματα των οποίων ευρίσκονται εντός ορισμένου τμήματος 
ελεγχομένης υπό την έννοιαν του παρόντος Μέρους περιοχής εν τω 
οποίω λόγω γειτνιάσεως προς επικίνδυνα σημεία συνεπεία της 
Τουρκικής εισβολής η συνήθης ενάσκησις της εργασίας αυτών 
δυσμενώς επηρεάσθη και ουσιωδώς εμειώθη ώστε να καθίσταται 
απαραίτητον όπως ληφθώσι μέτρα ανακουφίσεως τούτων, το Υπουρ
γικόν Συμβούλιον δύναται διά διατάγματος δημοσιευομένου εις την 
επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας να κηρύξη το τμήμα τούτο 
ως δυσπραγούσαν περιοχήν οπότε θα ισχύωσιν αι διατάξεις του 
παρόντος Μέρους δι* οιοδήποτε καταστήματα εντός της περιοχής 
ταύτης. 

(3) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται διά γνωστοποιήσεως 
δημοσιευομένης εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας να 
κηρύξη οιανδήποτε περιοχήν μη ελεγχομένην υπό των δυνάμεων 
της Δημοκρατίας ως απροσπέλαστον περιοχήν. 

(4) Το Υπουργικόν Συμβούλιο ν δύναται, εάν αι .περιστάσεις αίτι
νες ωδήγησαν εις την έκδοσιν διατάγματος δυνάμει των εδαφίων 
(1) και (2) ή εις την δημοσίευσιν γνωστοποιήσεως δυνάμει· του 
εδαφίου (3) έπαυσαν να υφίστανται ή οσάκις το δημόσιον συμφέρον 
ούτως άλλως απαιτή, να ακύρωση το τοιούτο διάταγμα ή γνωστό
ποίησιν άμα δε τη τοιαύτη ακυρώσει αι διατάξεις του παρόντος 
Μέρους, τηρουμένου παντός όρου όστις δυνατόν να καταχωρηθή εις 
το διάταγμα τούτο, θα παύσωσι να ισχύωσι διά την τοιαύτην περιο
χήν. 

19.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) ουδεμία 
αύξησις ενοικίου δύναται να επιβληθή εφ* οιουδήποτε ενοικιαστού 
καταστήματος εντός δυσπραγούσης περιοχής πέραν του καθο
ρισθέντος υπό του Δικαστηρίου ή συμφωνηθέντος ή καταβαλλομένου 
ενοικίου προ της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος του παρόντος 
Νόμου. 

(2) Ά μ α τη ενάρξει της ισχύος του παρόντος Νόμου και εφεξής 
ανά διετίαν το Υπουργικόν Συμβούλιον, τη συστάσει του Υπουργού, 
κέκτηται εξουσίαν όπως, διά διατάγματος αυτού δημοσιευομένου 
εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζη ποσοστιαίαν 
αναλογίαν αυξομειώσεως των υπό των ενοικιαστών καταστημάτων 
εις δυσπραγούσαν περιοχήν ή περιοχάς καταβαλλομένων ενοικίων 
και το ούτω αυξσμειούμενον ενοίκιον θα θεωρήται ως το ενοίκιον 
το οποίον ο ενοικιαστής υποχρεούται να καταβάλλη εις τον ιδιο
κτήτην. 

20.—(1) Ουδέν ενοίκιον καταβάλλεται δι' οιανδήποτε ενοικίασιν 
ακινήτων κειμένων εντός απροσπέλαστου περιοχής κηρυχθείσης ως 
τοιαύτης δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 18 του παρόντος 
Νόμου. 
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(2) Η απαλλαγή της υποχρεώσεως καταβολής ενοικίων άρχεται 
από της ημερομηνίας καθ* ην η περιοχή κατέστη απροσπέλαστος 
και ισχύει εφ* όσον η περιοχή εξακολουθεί να είναι τοιαύτη. 

(3) Το Υπουργικόν Συμβούλιο ν δύναται προς τον σκοπόν ανα
κουφίσεως των ενοικιαστών τοιαύτης περιοχής να κηρύξη ταύτην 
ή μέρος ταύτης ως ελεγχομένην ή δυσπραγούσαν περιοχήν δυνάμει 
των εδαφίων (1) ή (2) του άρθρου 18, ευθύς ως η περιοχή παύση 
να είναι απροσπέλαστος. 

21. Πάσα μείωσις ενοικίου κατοικίας γενομένη δυνάμει των δια Μ*
1
»

0
·*' 

τάξεων του περί Ακινήτου διά Κατοικίαν (Προσωρινάί Διατάξεις) ^άμεΓ 
Νόμου του 1974, θα θέωρήται ως μείωσις γενομένη δυνάμει των του Νόμου 
διατάξεων του παρόντος Μέρους. 51 του 1974. 

22.—(1) Καθιδρύεται Ταμείον Επιδοτήσεως Ενοικίων Εκτοπισθέν ''δρ**»"? 
των και Παθόντων καλούμενον «το Ταμείον» εκ του οποίου κατά aSootnoEoc 
βάλλεται επίδομα διά τ α υπό των εκτοπισθέντων και παθόντων Ενοικίων 
καταβαλλόμενα διά κατοικίας ενοίκια δυνάμει οιασδήποτε ενοίκια Βκτοπκοθίντων 
σεως υπό ή 8κ μέρους εκτοπισθέντος ή παθόντος ενοικιαστού ανε *» Παθόντων, 
ξαρτήτως της ημερομηνίας συμπληρώσεως της τοιαύτης κατοικίας. 

ι(2) Οι πόροι του Ταμείου προέρχονται εκ πηγών τας οποίας 
ο Υπουργός Οικονομικών θέτει εις την διάθεσιν του Ταμείου. 

(3) Οι λογαριασμοί του Ταμείου ελέγχονται υπό του Γενικού 
Ελεγκτού και δημοσιεύονται ομού μετά της επί των τοιούτων λογα
ριασμών εκθέσεως αυτού. 

(4) Τα ανήκοντα εις το Ταμείον χρήματα επενδύονται υπό του 
Υπουργού Οικονομικών. 

23. ' Απασαι αι δαπάναι αίτινες ήθελον διενεργηθή υπό του Υπουρ
 Δ

«
Π
«

ν
°" 

γού διά τους σκοπούς της εφαρμογής του παρόντος Μέρους καλύ
 t1tlBoTf

i
OE<

*:· 
πτονται εκ του Ταμείου. 

24.—(1) Ο Υπουργός κέκτηται εξουσίαν να διορίζη λειτουργούς Διορισμός 
επιδοτήσεως, καθήκον και υποχρέωσις των οποίων είναι να αποφα

 Xei
J^}^L 

σίζουν κατά τρόπον αντικειμενικόν το ύψος του επιδόματος το οποίον ^ΗηΜτηβις 
θα καταβάλληται εις εκτοπισθέντας και παθόντας διά τα υπ* αυτών ενοικίων 
καταβαλλόμενα διά κατοικίας ενοίκια δυνάμει οιασδήποτε ενοίκια Εκτοπισθέντων 
_ _ , χ _ και παθόντων. 
σεως. 

(2) Το τοιούτον επίδομα θα καθορίζηται διά Κανονισμών εκδιδο
μένων υπό του Υπουργικού Συμβουλίου βάσει κριτηρίων περιλαμ
βανόντων μεταξύ άλλων το εισόδημα, την οικονομικήν κατάστασιν, 
το πληρωτέον ένοίκιον, τον αριθμόν των μελών της οικογενείας και 
εν γένει τας οικογενειακάς υποχρεώσεις του εκτοπισθέντος ή 
παθόντος. 

25—(1) Ήας όστις δεν ικανοποιείται εξ αποφάσεως λειτουργού ι·ραρχ«ή 
επιδοτήσεως, εκδοθείσης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Μέ

 π
Ρ°°»

α
ν

<
Ι· 

ρους, δύνατο" εντός είκοσι ημερών από της ημέρας της εις αυτόν 
κοινοποιήσεο της αποφάσεως, δι* εγγράφου προσφυγής εις τον 
Υπουργόν, εν \τ\ οποία εκτίθενται οι προς υποστήριξιν ταύτης λόγοι, 
να προσβολή την ίοιαύτην απόφασιν. 

(2) Ο Υπουργός εξετάζει χ.γι r:.c, ; τόν γενομένην προσφυγήν άνευ 
υπαιτίου βραδύτητος και αφού ακ.....η ή δώση την ευκαΐρίαν εις 
τον προσφεύγοντα όπως υποστηρίξη χοι·ς λόγους επί των οποίων

1 , 
στηρίζεται η προσφυγή αποφασίζει* επί ταύτης εντός τεσσσφάχόντα 
ημερών από της εις αυτόν γενομένης προσφυγής και κοινοποιεί 
αμελλητί την απόφασιν αυτού εις τον προσφεύγοντα: 
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Διάρκεια 
ισχύος too 
παρόντος 
Μέρους. 

Όροι 
θεσμίας 
ενοκκιάσεως

Ισχυς 
διατάγματος 
κατοχής 
δΐ' UltBVOl

κιαοτάς. 

ΕπΙδοσις 
ειδοποιήσεως. 

'Νοείται ότι ο Υπουργός δύναται να ανάθεση εις λειτουργόν ή επι
τροπήν λειτουργών του Υπουργείου του όπως εξέταση ωρισμένα 
θέματα αναφυόμενα εν τη προσφυγή και υποβάλη εις αυτόν το πόρι
σμα της τοιαύτης εξετάσεως προ της υπό του Υπουργού εκδόσεως 
αποφάσεως επί της προσφυγής. 

(3) Ο μη ικανοποιηθείς εκ της αποφάσεως του Υπουργού δύνα
ται να προσφυγή εις το Ανώτατον Δικαστήριον. Μέχρι της υπό του 
Υπουργού εκδόσεως της αποφάσεως αυτού, εν περιπτώσει προσφυ
γής εις αυτόν, ή, εν περιπτώσει μη προσφυγής εις αυτόν, μέχρι της 
παρελεύσεως της εις το εδάφιον (1) προβλεπομένης προθεσμίας 
διά την καταχώριση/ προσφυγής, η απόφασις του λειτουργού επι
δοτήσεως είναι εκτελεστή. 

26. Η ισχύς του παρόντος Μέρους εκπνέει άμα τη λήξει της έκ
ρυθμου καταστάσεως. 

ΜΕΡΟΣ V I  Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α 
27. Ενοικιαστής όστις, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 

Νόμου, διατηρεί κατοχήν οιασδήποτε κατοικίας ή καταστήματος, εν 
όσω διατηρεί την τοιαύτην κατοχήν, τηρεί πάντας τους όρους και 
προϋποθέσεις του αρχικού ενοικιαστηρίου συμβολαίου και δικαιού
ται εις τα εξ αυτών απορρέοντα οφέλη, εφ' όσον ούτοι είναι σύμφω
νοι προς τας διατάξεις του παρόντος Νόμου, δικαιούται να παραι
τηθή της κατοχής της κατοικίας ή του καταστήματος μόνον κατόπιν 
επιδόσεως τοιαύτης ειδοποιήσεως οία θα απητείτο δυνάμει του αρχι
κού ενοικιαστηρίου συμβολαίου: 

Νοείται ότι εις την περίπτωσιν καθ' ην υπενοικιαστής καθίσταται 
θέσμιος ενοικιαστής ο τοιούτος θέσμιος ενοικιαστής κατέχει την 
κατοικίαν ή το κατάστημα τηρουμένων επιπροσθέτως οιωνδήποτε 
υφισταμένων περιοριστικών συμφωνιών περιεχομένων εις τους μετα
ξύ του ιδιοκτήτου και του ενοικιαστού όρους και προϋποθέσεις ενοι
κιάσεως. . 

28.—(1) Εις περίπτωσιν καθ* ην οιαδήποτε απόφασις ή διάταγμα 
διά την ανάκτησιν κατοχής ελήφθη καθ" οιουδήποτε ενοικιαστού κα
τοικίας ή καταστήματος, η τοιαύτη απόφασις ή το τοιούτο διάταγμα 
δεν εφαρμόζεται καθ* οιουδήποτε υπενοικιαστού τοιούτου ενοικια
στού εκτός εάν το Δικαστήριον πεισθή ότι τοιούτος ενοικιαστής 
παρημποδίζετο υπό των όρων της. ενοικιάσεως του να προβή εις 
υπενοικίασα/ ή ότι ο τοιούτος υπενοικιαστής εχρησιμοποίησε την 
κατοικίαν ή το κατάστημα διά παρανόμους ή ανήθικους σκοπούς. 
Εκάστη απόφασις ή διάταγμα διά κατοχήν εκδιδόμενον καθ* οιου
δήποτε ενοικιαστού θα αναφέρη κατά πόσον θα εφαρμοσθή ή μη 
εναντίον οιουδήποτε υπενοικιαστού. 

(2) Πας υπενοικιαστής εναντίον τρυ οποίου δεν εφαρμόζεται η 
τοιαύτη απόφασις ή το τοιούτο διάταγμα, εάν παραμείνη κάτοχος 
κατόπιν της εις αυτόν επιδόσεως ειδοποιήσεως περί αποφάσεως ή 
του διατάγματος, παύει να είναι υπενοικιαστής του ενοικιαστού και 
καθίσταται θέσμιος ενοικιαστής του ιδιοκτήτου εν σχέσει προς την 
κατοικίαν ή το κατάστημα το περιλαμβανόμενον εις την υπενοικία
σίν του. 

29;—(1) Τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του περί Πολιτικής 
Δικονομίας διαδικαστικού κανονισμού και οιουδήποτε διαδικαστικού 
κανονισμού εκδιδομένου δυνάμει του παρόντος Νόμου, οιαδήποτε 
ειδοποίησις, αίτησις, απαΐτησις ή άλλο έγγραφον δυνάιμει του πα
ρόντος Νόμου υποβάλλεται εγγράφως και δύναται να επιδίδητάι 
εις το πρόσωπον εις το οποίον πρόκειται να επιδοθή είτε προσωπίτ 
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κώς, είτε διά της παραδόσεως τούτου δι' αυτό εις το τελευταίον 
γνωστόν μέρος διαμονής ή εργασίας του εν Κύπρω ή διά της ΟΠΤΟ
οτολής τούτου διά του ταχυδρομείου δι* ησφαλισμένης επιστολής 
απευθυνόμενης εις αυτό εις την τελευταίαν γνωστήν ταχυδρομικήν 
του διεύθυνσιν εν Κύπρω, το δε πρόσωπον εις το οποίον πρόκειται 
να επιδοθή περιλαμβάνει οιονδήποτε αντιπρόσωπον τοιούτου προσώ
που δεόντως εξουσιοδοτημένο ν προς τούτο. 

(2) Εκτός εάν ή μέχρις ότου ενοικιαστής οιασδήποτε κατοικίας 
ή καταστήματος λάβη έγγραφον ειδοποίησιν ότι το πρόσωπον το 
δικαιούμενον εις τα ενοίκια της εν λόγω κατοικίας ή του καταστή
ματος (εν τοις εφεξής αναφερόμενος ως ο «αρχικός ιδιοκτήτης») 
έπαυσε να έχη τοιούτο δικαίωμα ως επίσης και ειδοποίησιν περί 
του ονόματος και της διευθύνσεως του προσώπου το οποίον απέ
κτησε δικαίωμα, επί των τοιούτων ενοικίων, οιαδήποτε αξίωσις, ειδο
ποίησις, αίτησις, απαίτησις ή άλλο έγγραφον δυνάμει του παρόντος 
Νόμου το οποίον ο ενοικιαστής επιδίδει εις τον αρχικόν ιδιοκτήτην 
θεωρείται ότι επεδόθη εις τον ιδιοκτήτην των τοιούτων υποστατικών. 

30·— (1) Αντίγραφον καταχωρίσεως εις οιονδήποτε μητρώον τη Απόδβιξις. 
ρούμενον δυνάμει του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου, δεόντως πιστο
ποιημένον, δύναται να ληφθή ως απόδειξις της τοιαύτης καταχωρί
σεως εις παν Δικαστήριον και εις πάσαν διαδικασίαν. 

(2) Οιονδήποτε πρόσωπον απαιτούν τοιούτο πιστοποιημένον αντί
γραφον ως προείρηται δικαιούται να λάβη τούτο κατόπιν πληρωμής 
του νενομισμένου δικαιώματος. 

31.—(1) Το Ανώτατον Δικαστήριον δύναται να εκδίδη διαδικαστι Διαδικαστικός 
κόν κανονισμόν και να δίδη τοιαύτας οδηγίας, οίας ήθελε θεωρήσει ΚανονΜν*ς· 
καταλλήλους προς τον σκοπόν εφαρμογής των διατάξεων του πα
ρόντος Νόμου. 

(2) Άνευ επηρεασμού της γενικότητος της προειρη μένη ς εξου
σίας, ο τοιούτος διαδικαστικός κανονισμός δύναται να καθορίζη— 

(α) την σύνθεσιν της γραμματείας του Δικαστηρίου ως και τας 
εξουσίας και καθήκοντα των υπαλλήλων αυτού' 

(β) την πρακτικήν και διαδικασίαν του Δικαστηρίου" 
(γ) τον τύπον των δικογράφων και των δικαστικών τελών και 

δαπανών της ενώπιον του Δικαστηρίου διαδικασίας' 
(δ) τας προθεσμίας, εντός των οποίων αξιούται συμμόρφωσις 

•προς τας διατάξεις των διαδικαστικών κανονισμών 
(ε) διά την κλήτευσιν προσώπων όπως προσέλθωσι και δώσωσι 

μαρτυρίαν και παρουσιάσωσιν έγγραφα, δι* εξουσισδότησιν 
λήψεως όρκου παρά μαρτύρων και δι* επιβολήν ποινών διά 
παράλειψίν τίνος να προσέλθη αφού ούτος εκλητεύθη δεόν
τως, καθώς και διά περιφρόνησα/ του Δικαστηρίου' 

(στ) εις πάσαν δικαστικήν υπόθεσιν δυνάμει του άρθρου 11 τα 
δικαιώματα του Δικαστηρίου ως και εκείνα των δικηγόρων 
επί τη βάσει του μηνιαίου ενοικίου του πληρωνομένου εν 
σχεσει προς την κατοικίαν ή κατάστημα κατά τονχρόνον 
της εγέρσεως της αγωγής ' ^ 

(ζ) εν γένει παν ό,τι απαιτείται όπως καθορισθή διά του πα
ρόντος Νόμου. 

(3) Μέχρις ου θεσπισθή ο τοιούτος διαδικαστικός κανονισμός δυ
νάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, οιοσδήποτε διαδικαστι
κός κανονισμός θεσπισθείς δυνάμει των διατάξεων των περί Ενοικιο
στασίων Νόμων του 1975 έως 1980, θα θεωρήται ότι εθεσπίσθη δυνά
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μει των προνοιών του παρόντος άρθρου και θα ισχύη με τας συγε

παγσμένας τροποποιήσεις, δι' όλα τα ζητήματα άτινα προβλέπονται 
υπό του παρόντος Νόμου ως εάν ούτος εθεσπίσθη δυνάμει των δια

τάξεων του παρόντος άρθρου. 

32.—(1) Ά π α σ α ι αι εκκρεμουσαι κατά την ημερομηνύχν ενάρ
ξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου δικαστικοί υποθέσεις μετα
φέρονται και καταχωρούνται παρά τη Γραμματεία του δυνάμει του 
παρόντος Νόμου εγκαθ ιδρυομένου Δικαστηρίου, το δε Δικαστήριον 
επιλαμβάνεται τούτων και εκδίδει τοιούτο διάταγμα ή απόφασιν 
συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος Νόμου. 

(2) Οιαιδήποτε εφέσεις εκκρεμουσαι κατά την ημερομηνίαν ενάρ

ξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου θα συνεχισθούν και θα εκδικα

σθούν υπό του Ανωτάτου Δικαστηρίου λαμβανομένων υπ* όψιν των 
διατάξεων του παρόντος Νόμου. 

'(3) Αναφορικός προς τα έξοδα οιασδήποτε ως ανωτέρω υποθέ
σεως ή εφέσεως το αρμόδιον Δικαστήριον κέκτηται εξουσίαν να εκδί
δη τοιούτο διάταγμα οίον ήθελεν υπό τας περιστάσεις θεωρήσει 
πρέπον. 

Κανονισμοί. 33.—(1) Το Υπουρνικόν Συμβούλιον εκδίδει Κανονισμούς διά την 
καλυτέραν και αποτελεσματικωτέραν εφαρμογήν των διατάξεων του 
παρόντος Νόμου και διά τον καθορισμόν παντός θέματος το οποίον 
δυνάμει των διατάξεων τούτου δύναται ή δέον να καθορισθή. 

(2) Κανονισμοί εκδιδόμενοι επί τη βάσει του παρόντος άρθρου 
κατατίθενται εις την Βουλή ν των Αντιπροσώπων. Εάν εντός τριά

κοντα ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπρο^ 
σώπων δι* αποφάσεως αυτής δεν τροποποίηση ή ακύρωση τους ούτω 
κατατεθέντος Κανονισμούς εν όλω ή εν μέρει, τότε ούτοι αμέσως 
μετά την πάροδον της ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται εν τη επι

σήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται εν ισχύι από της 
τοιαύτης δημοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων εν 
όλω ή εν μέρει υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων, ούτοι δημοσιεύον

ται cv τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας ως ήθελον ούτω τρο

ποποιηθή υπ* αυτής και τίθενται εν ισχύι από της τοιαύτης δημο

σιεύσεως. 

34. Μέχρι της εγκαθιδρύσεως του δυνάμει του άρθρου 3 του πα

ρόντος Νόμου προνοουμένου Δικαστηρίου Ελέγχου Ενοικιάσεων 
αλλ* εν ουδεμία περιπτώσει διά περίοδρν μεγαλυτέραν των τριών 
μηνών από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, ουδέν 
Δικαστήριον δύναται να εκδώση διάταγμα εξώσεως ή απόφασιν 
διά τον καθορισμόν ενοικίου. 

35. Αι διατάξεις των περί Ενοικιοστασίου Νόμων του 1975 έως 
1980 και του περί Ενοικιάσεως Ακινήτων διά Κατοικίαν Προσφύγων 
(Προσωρινοί Διατάξεις) Νόμου του 1978 καταργούνται, πλην των 
διατάξεων αίτινες αφορούν εις την επιδότησιν των ενοικίων προσφύ

γων ενοικιαστών αι οποίαι θα εξακολουθούν να ισχύουν μέχρις ότου 
λειτουργήσουν αι σχετικοί προς την επιδότησιν των ενοικίων δια

τάξεις του παρόντος Νόμου. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


