
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΌΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» 
υπ Άο. 58 τί|ς 28ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1961 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Συμφώνως τω "Άρθρα) 52 τοΟ Συντάγματος ό Οπό της Βουλής των "Αντιπρο

σώπων ψηφισθείς περί Έλεγχου 'Ενοικίων ('Υποστατικά'Εργασίας) Νόμος ΤοΟ 1961 
το κείμενον τοΰ οποίου ακολουθεί, εκδίδεται Οπό τοϋ Προέδρου και τοΰ "Αντι
προέδρου τής Δημοκρατίας διά δημοσιεύσεως είςτήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως. 

Αριθμός 17 τοϋ 196!. 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΥΠΟΣΤΑ
ΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΠΕΡΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΩΝ ΤΩΝ ΤΟΙΟΥΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑ
ΤΙΚΩΝ ΕΞ ΕΞΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ. 

Ή Βουλή τών "Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως :— 

Ι. Ό παρών νόμος δύναται νά αναφέρεται ώς δ περί "Ελέγχου Συνοπτικός 
'Ενοικίων ("Υποστατικά "Εργασίας) Νόμος τοΰ 1961. τίτλος 

Μέρος Ι.—ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ. — 

2. *Εν τω παρόντι νόμω, έκτος έάν έκ τοΟ κειμένου προκύπτη αντί ερμηνεία. 
θετός Εννοια— 

«Δικαστήριον» σημαίνει άρμόδιον Δικαστήριον έγκαθιδρυόμενον 
δυνάμει του άρθρου 4 τοΰ παρόντος νόμου

«ελεγχομένη περιοχή» σημαίνει οιανδήποτε περιοχή ν έν Κύπρω 
κηρυττομένην ώς τοιαυτην δι" αποφάσεως τοΰ Υπουργικοί Συμ
βουλίου δυνάμει τοΰ άρθρου 3

«ένοικίασις» σημαίνει οίανδήποτε ένοικίασιν, μίσθώσίν, ή κατοχήν 
υποστατικών εργασίας είτε γραπτώς είτε άλλως, δυνάμει τής όποιας 
δημιουργείται η σχέσις Ιδιοκτήτου καΐ ένοικιαστοΰ 

«ενοικιαστής» σημαίνει τόν ένοικιαστήν υποστατικών εργασίας £ν 
σχέσει προς τά όποϊα υφίσταται ένοικίασις καΐ περιλαμβάνει— 

(α) θέσμιον ένοικιαστήν 
(β) οίονδήποτε ύπενοικιαστήν ή πάν έτερον πρόσωπον αποκτών 

δικαίωμα κατοχής τών υποστατικών εργασίας άπο τόν ά̂ >-
\ν ή ύπενοικιαστήν 
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(γ) τήν χήραν ενοικιαστού ήτις διέμενε μετ* αυτού κατά τον χρόνον 
τοΟ θανάτου του, ή οσάκις ενοικιαστής δέν εγκαταλείπει χήραν ^ 
ή δ ενοικιαστής είναι γυνή, τοιούτο μέλος τής οίκογενείας τοΟ * 
ενοικιαστού το όποιον διέμενε μετά του ένοικιαστοΟ διά περίοδον 
ουχί μικροτέραν τών £ξ μηνών αμέσως πρό του θανάτου τοΰ 
ενοικιαστού' 

«ένοίκιον» περιλαμβάνει οίονδήποτε ποσόν πληρωνόμενον δι" 
υπηρεσίας ή' ώ ς ένοίκιον ή μίσθωμα διά τήν χρησιμοποίησιν έπί * 
πλων είς περιπτώσεις καθ' ας υποστατικά εργασίας ενοικιάζονται 
επιπλωμένα ή είς περιπτώσεις καθ' ας υποστατικά εργασίας ενοικιά
ζονται και τά έν αύτοΐς έπιπλα εκμισθώνονται υπό τοΰ Ιδιοκτήτου είς 
τόν ένοικιαστήν 

«θέσμιος ενοικιαστής» σημαίνει ένοικιαστήν δστις κατά τήν λήξιν ή 
τόν τερματισμόν τής ενοικιάσεως του εξακολουθεί νά είναι κάτοχος 
τών υποστατικών εργασίας 

«Ιδιοκτήτης» περιλαμβάνει, έν σχέσει προς οιαδήποτε υποστατικά 
εργασίας, οίονδήποτε πρόσωπον πλην τοΰ ενοικιαστού τό όποιον 
δικαιούται ή θα έδικαιοϋτο. άνευ τών διατάξεων τοΟ παρόντος νόμου, 
είς κατοχήν τών υποστατικών εργασίας, καΐ έν περιπτώσει ύπενοι
κιάσεως ένοικιαστήν δστις υπενοικιάζει τά υποστατικά εργασίας ή 
οίονδήποτε μέρος τ ο ύ τ ω ν 

«ύπηρεσίαι» περιλαμβάνει τήν προμήθειαν ϋδατος, ηλεκτρικού 
ρεύματος, συντήρησιν, άνελκυστήρος, ύπηρεσίαν καθαριότητος ή 
πάν έτερον προνόμιον ή εύκολίαν σχετιζομένην μέ τήν κατοχήν υπο
στατικών εργασίας 

«υποστατικά εργασίας», τηρουμένων τών διατάξεων του Συντάγ 

ματος, σημαίνει οιαδήποτε υποστατικά ενοικιαζόμενα δι" οιανδήποτε 
έργασίαν, επιτήδευμα ή επαγγελματικούς σκοπο'ύς και χρησιμοποι
ούμενα ώς τοιαύτα και ευρισκόμενα εντός ελεγχομένης περιοχής, 
άλλα δέν περιλαμβάνει οιαδήποτε τοιαύτα υποστατικά— 

(ι) συμπληρωθέντα και ένοικιασθέντα διά πρώτην φοράν μετά τήν * 
ήμερομηνίαν καθ' ην ετέθη έν εφαρμογή ό παρών νόμος· 

(ιι) έν σχέσει προς τά όποια υπάρχει έγκυρος καΐ δεσμευτική συμ
φωνία μεταξύ τοΰ ενοικιαστού και τοΰ Ιδιοκτήτου τούτων, έν 
δ σ ω Ισχύει ή τοιαύτη συμφωνία. 

Εφαρμογή 3.—(Ι) "Οσάκις τό Ύπουργικόν Συμβούλιον κρίνει δτι είναι άναγκαΐον 
τοΟ Νόμου. ή σκόπιμον προς τόν σκοπόν τής εξασφαλίσεως τής διαθεσιμότητος 

τών υποστατικών εργασίας αντί ακριβοδίκαιων ενοικίων και τής ασφα
λείας τής κατοχής τούτων, ή οσάκις τό δημόσιον συμφέρον οϋτω άλλως 
απαιτεί, τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται διά διατάγματος νά κηρύξη 
οίανδήποτε περιοχήν έν Κύπρω ώ ς έλεγχομένην περιοχήν. τούτου οέ 
γενομένου θά Ισχύουν αϊ διατάξεις τοΟ παρόντος νόμου δι* οιαδήποτε 
υποστατικά εργασίας εντός τής τοιαύτης περιοχής. 

(2) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται, διά γνωστοποιήσεως δη
μοσιευομένης είς τήν "Επίσημον "Εφημερίδα νά άπαλλάξη ή εξαίρεση # 
οιαδήποτε υποστατικά εργασίας ή τάξιν ή ομάδα υποστατικών εργασίας 
εντός ελεγχομένης περιοχής έκ τής εφαρμογής τοΟ παρόντος νόμου 
εϊτε απολύτως είτε υπό δρους. 

(3) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται, έάν πεισθή δτι αϊ περιστάσεις # 
άϊττνες ώδήγησαν είς τήν θέσπισιν διατάγματος δυνάμει τοΰ εδαφίου (Ι) 
Τθ0 παρόντος άρθρου, έπαυσαν νά υφίστανται ή δτι τό δημόσιον συμ
φέρον οϋτω άλλως απαιτεί, νά άκυρώση τό τοιοΟτο διάταγμα, δμα δέ *' 
t§: TOiaUTTj. άκυρι^σει al διατάξεις τοΟ παρόντος νόμου, τηρουμένου + 
%^^ζ Wjp^iit &ότίς δυνατόν νά καταχωρισθώ είς τό τοιούτο διάταγμα, 
9ά παύσουν νά Ισχύουν διά τήν τοιαύτην περιοχήν. 



#&ΙΚΑΣΤΗρ]ΟΜ 
4.—(Ι) Τό "Ανώτατον Αικαστήφον, τηρουμένων τ&ν διατάξεων ΤοΟ Έγκαβίδρυί 

Συντάγματος, διορίζει έν σχέσει προς έκάστην έπαρχίαν, μέλος ή μέλη
 σι<

:
 Δ

*
κα 

τοΟ 'Επαρχιακού Δικαστηρίου τής τοιαύτης επαρχίας έπί σκοπώ «"Ί?
00

· 
ακροάσεως καΐ εκδόσεως αποφάσεως έττΐ οιωνδήποτε δικαστικών 
υποθέσεων προσαγομένων ενώπιον αύτοΰ δυνάμει τ©ν διατάξεων τΦϋ 
παρόντος νόμου. 

(2) Τό Δικαστήριον δμα τή άκροάσει οίασδήποτε δικαστικής υποθέ
σεως δυνάμει τοΟ Μέρους III τοΰ παρόντος νόμου, τηρουμένων οΐών
δήποτε κανονισμών δέν δεσμεύεται υπό τοΟ νόμου καΐ των κανονισμών 
οΐτινες διέπουν τήν λήψιν μαρτυριών είς άστικάς υποθέσεις, άλλα εν ή 
περιπτώσει μάρτυς ένίσταται είς τό νά απάντηση εις οίανδήποτε έρώτησιν 
ήτις κατά τήν γνώμην του Δικαστηρίου τείνει νά τόν ενοχοποίηση δέν 
απαιτείται παρ* αύτοΰ δπως απάντηση είς τήν τοιαυτην έρώτησιν καΐ 
δέν υπόκειται είς δίωξιν διότι αρνείται νά απάντηση είς ταύτην. 

5. Διάταγμα τοϋ Δικαστηρίου δυνάμει τοϋ Μέρους III τοΰ παρόντος 
νόμου δύναται κατόπιν αίτήσεως νά άναθεωρηθή, νά ύποστή τροπο
ποίησιν ή νά τεθή κατά μέρος ύπό τοΰ Δικαστηρίου είς τάς ακολούθους 
περιπτώσεις, ήτοι— 

(α) είς περίπτωσιν καθ* ην τά γεγονότα της υποθέσεως τά έπη
ρεάζοντα τό ζήτημα τοϋ ενοικίου ήλλαξαν ουσιαστικώς 
ή έσημειώθη ουσιαστική αλλαγή περιστάσεων άπό τής εκδό
σεως τοϋ διατάγματος 

(β) είς περίπτωσιν καθ* ην τό διάταγμα έγένετο συνεπεία οίασδή

ποτε απάτης, παρερμηνείας ή ουσιώδους λάθους· 

(γ) είς περίπτωσιν καθ" ην υπάρχει διαθέσιμος νέα μαρτυρία 
ουσιαστικής φύσεως ήτις δέν ήδύνατο νά προσαχθή διά τής 
ασκήσεως ευλόγου επιμελείας δταν έγένετο τό διάταγμα" 

(6) είς περίπτωσιν καθ" ην τό διάταγμα έγένετο έν τη απουσία 
αναγκαίου ή καταλλήλου διαδίκου, ή απουσία τοϋ οποίου 
δέν ώφείλετο είς οίανδήποτε παράλειψιν ή άμέλειαν έκ 
μέρους του. 

6.—(Ι) Τό Δικαστήριον δύναται καθ* οιονδήποτε στάδιον πάσης 
διαδικασίας ενώπιον του νά επιφύλαξη προς μελέτην ύπό τοϋ "Ανωτάτου 
Δικαστηρίου οιαδήποτε νομικά ζητήματα προκύπτοντα είς τήν τοιαυτην 
διαδικασίαν υπό μορφήν ειδικής υποθέσεως ήτις :— 

(α) θά συνταχθή υπό του Δικαστηρίου καί θά έκθετη διά βραχέων 
τά γεγονότα έπί τών οποίων θά έφαρμοσθη ό νόμος καί τό 
νομικόν ή νομικά ζητήματα έπί τών οποίων θά έκδοθή άπό
φασις· 

(β) θά άποσταλή ύπό τοϋ Πρωτοκολλητοϋ τοϋ "Επαρχιακού Δικα
. στηρίου είς τόν Πρωτοκολλητήν τοΰ "Ανωτάτου Δικαστηρίου* 

(γ) θά κατατεθή προς συζήτησιν κατά τοιούτον τρόπον οίον τό 
"Ανώτατον Δικαστήριον ήθελε διατάζει. 

(2) Τό Άνώτατον Δικαστήριον εκδικάζει καί εκδίδει άπόφασιν έπί 
τοΰ νομικού ή νομικών ζητημάτων τών έγειρομένων έπί τής τοιαύτης 
είδικής υποθέσεως καί ακολούθως διαβιβάζει τό ζήτημα είς τό Δικα
στήριον μετά τής έπ* αύτοΰ γνώμης τοΰ "Ανωτάτου Δικαστηρίου, ή 
τοιαύτη δέ γνώμη είναι δεσμευτική διά τό Δικαστήριον. 

Άναθεώρηοις 
Διαταγμάτων 
Δικαστηρίου. 

"Ε {.ουσία 
Δικαστηρίου 
να παρουσία
ζη είδικήν 
ύπόθεσιν 
δι* ϊκδοσιν 
αποφάσεως 
ύπό τοΟ 
'Ανωτάτου 
Δικαστηρίου. 
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Μέρος III—ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 

^larrt*1* * * — ^ Είναι νόμιμον διά τόν ένοικιαστήν ή τόν Ιδιοκτήτην οίων
n ^ . c ^ ^ W δήττοτε υποστατικών εργασίας, έάν θεωρή εαυτόν ήδικημένον νά άπο
ρ.σμόνένοι τείνεται δι" αιτήσεως είς τό Δικαστήριον διά τόν καθορισμόν τοΟ ενοι
κίου δποστα "*Τ?ίσυ του πληρωτέου έν σχέσει ττρός τά τοιαΟτα υποστατικά εργασίας. 
σ ( α ς (2) ΕΙς ήν περίπτωσιν υποβάλλεται τοιαύτη αίτησις είς τό Δικαστήριον, 

τό Δικαστήριον εξετάζει ταύτην και, κατόπιν διεξαγωγής τοιαύτης 
έρεύνης οίαν τοϋτο ήθελε θεωρήσει κατάλληλον, και παροχής είς 2να 
έκαστον των μερών τής ευκαιρίας νά τύχη ακροάσεως, είτε εγκρίνει 
τό ένοίκιον τό πληρωτέον δυνάμει τής ενοικιάσεως είτε αυξάνει ή 
ελαττώνει τοϋτο είς τοιούτο ποσόν οίον τό Δικαστήριον, λαμβανομένων 
ύπ* δψιν δλων τών περιστάσεων, ήθελε θεωρήσει λογικόν. 

(3) Είς ήν περίπτωσιν ro ένοίκιον τό πληρωτέον δι" οΙαδήποτε τοιαύτα 
υποστατικά εργασίας κατεχωρίσθη είς τό μητρώον συμφώνως προς τάς 
έν τοϊς εφεξής περιεχόμενος διατάξεις, είναι νόμιμον διά τόν Ιδιοκτήτην 
ή τόν ένοικιαστήν νά ύποβάλλη αΐτησιν δυνάμει τοϋ δρθρου 5 τοϋ παρόν
τος νόμου, αί δέ πρόνοιαι τοϋ εδαφίου (2) τοϋ παρόντος άρθρου ισχύουν 
δι* οιανδήποτε τοιαύτην αΐτησιν κατά τόν ίδιον τρόπον καθ* δν αύται 
Ισχύουν δι* αΐτησιν δυνάμει τοϋ εδαφίου (Ι) τοϋ παρόντος άρθρου. 

Μητροον 
ενοικίων. 

'Ενοίκια 
καθ* ύττέρ
6ασιν τΟν 
καταχωρι
σθέντων βίς 
μητρώο ν 
ενοικίων καΐ 
υποστατικών 
είναι 
παράνομα. 

8.—(Ι) "Ο Πρωτοκολλητής τοϋ 'Επαρχιακού Δικαστηρίου είς 'τήν 
δικαιοόοσίαν τοϋ οποίου ανήκει ελεγχομένη περιοχή, ετοιμάζει καΐ 
τηρεί ένημερωμένον μητρώον διά τους σκοπούς τοϋ παρόντος νόμου 
και έχει τό μητρώον διαθεσιμον δι* έπιθεώρησιν υπό τοϋ κοινοϋ κατά 
τάς εργασίμους ώρας τοϋ γραφείου κατόπιν πληρωμής τών νενομι
σμένων δικαιωμάτων. 

(2) Τό μητρώον ετοιμάζεται ούτω καΐ τηρείται ένημερωμένον οϋΤως 
ώστε νά περιέχη, άναφορικώς προς οιαδήποτε υποστατικά εργασίας 
έν σχέσει προς τά όποια τό πληρωτέον ένοίκιον ενεκρίθη, ήλαττώθη 
ή ηύξήθη υπό τοϋ Δικαστηρίου δυνάμει τοϋ άρθρου 7 τοϋ παρόντος 
νόμου, καταχωρίσεις— 

(α) τών στοιχείων τών περί ών ό λόγος υποστατικών εργασίας 
τών αναγκαίων διά τήν άναγνώρισιν τούτων καΐ τών ονομάτων 
τών μερών τών αναφερομένων είς τήν αΐτησιν 

(β) τοϋ ενοικίου ώς τοϋτο ενεκρίθη, ήλαττώθη ή ηύξήθη υπό τοϋ 
Δικαστηρίου. 

9.—(Ι) "Οσάκις τό ένοίκιον τό πληρωτέον δι 'ο ιαδήποτε υποστατικά 
εργασίας καταχωρίζεται είς μητρώον τηρούμενον δυνάμει τών διατά
ξεων τοϋ δρθρου 8 τοϋ παρόντος νόμου, δέν είναι νόμιμον διά τόν Ιδιο
κτήτην, πλην κατόπιν συμφωνίας μεταξύ αύτοΟ και οίουδήποτε ενοι
κιαστού τοιούτων υποστατικών εργασίας, νά λαμβάνη— 

(α) έναντι τοϋ ενοικίου τών υποστατικών τούτων εργασίας έν 
σχέσει προς οίανδήποτε περίοδον ήτις Επεται τής ημερομηνίας 
τής τοιαύτης καταχωρίσεως πληρωμήν οίουδήποτε ποσοϋ 
καθ* ύπέρβασιν τοϋ οϋτω καταχωρισθέντος ενοικίου 

(β) ώ ς δρον τής παραχωρήσεως, ανανεώσεως ή συνεχίσεως τής 
ενοικιάσεως τών τοιούτων υποστατικών εργασίας, πληρωμήν 
οίουδήποτε προστίμου, αμοιβής ή δλλου παρομοίου ποσοϋ, 
επιπροσθέτως προς τό ένοίκιον. 

(7) ΕΙς f|v περίπτωσιν οΙαδήποτε πληρωμή έγένετο ή ελήφθη κατά 
νταράβασιν τοϋ εδαφίου ,{1) τοΟ τταρόν*ος δρθρου, ¥& ττοσον ταύτης 
δύναται νά ανακτάται ύπό τοΟ προσώπου ύπό τδΟ οποίου αΟτη έγένετο. 



m 
Μέρος IV.—ΑΝΑΚΤΗΣΙΖ ΚΑΤΟΧΗΣ. 

8 0—(I > Ουδεμία άπόφασις καί ουδέν διάταγμα εκδίδεται δια τήν ruptupav/ii 
άνάκτησιν τής κατοχής οίωνδήποτε υποστατικών εργασίας, διά τά

 έ
^

ώσεω<
:· 

δττοΐα Ισχύει δ τταρών νόμος, ή διά τήν έκ τούτων δξωσιν ενοικιαστού, 
πλην τών ακολούθων περιπτώσεων :— 

(α) είς περίπτωσιν καθ" ήν οιονδήποτε νομίμως όφειλόμενον 
ένοίκιον έκαθυστερήθη επί είκοσι μίαν ή περισσότερος ημέρας 
μετά τήν έπίδοσιν έγγραφου ειδοποιήσεως απαιτήσεως είς τον 
ένοικιαστήν καΐ δέν ΰπήρξεν οίαδήποτε προσφορά τούτου 
πρό της έγέρσεως τής αγωγής : 

Νοείται δτι ένοίκιον θά θεωρήται ω ς προσφερθέν δυνάμει 
τής παραγράφου αυτής, έάν τοΰτο εστάλη διά προπληρω
θείσης συστημένης επιστολής είς το πρόσωπον τό δίκαι
ου μενον νά είσπραξη τούτο" ή 

(β) είς περίπτωσιν καθ* ήν οίαδήποτε ύποχρέωσις τής ενοικιάσεως 
πλην τής πληρωμής ενοικίου (είτε δυνάμει τοϋ ένοικιαστηρίου 
συμβολαίου, είτε δυνάμει τών διατάξεων τοϋ παρόντος νόμου), 
έφ* δσον ή ύποχρέωσις είναι σύμφωνος προς τάς διατάξεις 
τοϋ παρόντος νόμου, ήθετήθη ή δέν έξετελέσθη Οπό τοϋ ενοι
κιαστού καί τό Δικαστήριον θεωρεί λογικήν τήν έκδοσιν τοιαύτης 
αποφάσεως ή τοιούτου διατάγματος· ή~ 

(γ) εις περίπτωσιν καθ" ήν ό ενοικιαστής ή πάς άλλος κατέχων 
ύπ* αυτόν τά υποστατικά εργασίας ύπήρξεν ένοχος διαγωγής 
αποτελούσης όχληρίαν ή διαρκή ένόχλησιν διά πρόσωπα είς 
τά ίδια ή γειτνιάζοντα υποστατικά εργασία." ή ευρέθη ένοχος 
δτι ένήργησεν ώστε νά χρησιμοποιηθούν ή επέτρεψε νά χρησι
μοποιηθούν τά υποστατικά εργασίας διά παρανόμους ή ανή
θικους σκοπούς· ή 

ί<) ι είς περίπτωσιν καθ* ήν ή κατάστασις τών υποστατικών εργασίας 
έχει, κατά τήν γνώμην τού Δικαστηρίου, έπιδεινο^ή λόγω 
καταστρεπτικών πράξεων ή αμελείας ή παραλείψεις τοϋ 
ενοικιαστού ή είς περίπτωσιν καθ* ήν ό ενοικιαστής αδίκως 
έπροξένησεν ή επέτρεψε τήν πρόκλησιν σημαντικής ζημίας 
είς τά υποστατικά εργασίας ή 

(ν.) είς περίπτωσιν καθ* ήν ή ένοικίασις έτερματίσθη δι" ειδοποι

ήσεως περί εγκαταλείψεως δοθείσης ύπό τοϋ ενοικιαστού : 
Νοείται ότι είδοποίησις ύπό τοϋ ενοικιαστού προς τερμα

τισμόν τής ενοικιάσεως του άνευ τής εκφράσεως προθέσεως 
εγκαταλείψεως δέν θεωρείται ώς λόγος δι έξωσιν ή 

(στ) είς περίπτωσιν καθ* ήν ό ενοικιαστής, διά τής προσλήψεως 
ενοίκων ή διά τής ύπενοικιάσεως ή άλλως αποχωρισμού τής 
κατοχής ολοκλήρου ή οιουδήποτε μέρους τών υποστατικών 
εργασίας, πραγματοποιεί κέρδος είτε αμέσως είτε εμμέσως, 
τό όποιον, λαμβανομένου ύπ ' όψιν τού ύπό τού ενοικιαστού 
πληρωνομένου ενοικίου, είναι παράλογον καί τό Δικαστήριον 
θεωρεί λογικήν τήν έκδοσιν τοιαύτης αποφάσεως ή τοιούτου 
διατάγματος· ή 

(ζ) είς περίπτωσιν καθ" ήν τά υποστατικά εργασίας απαιτούνται 
λογικώς προς κατοχήν ύπό τοϋ Ιδιοκτήτου, τής σνξύγο» τ©υ\ 
τοό υΐοΰ του, τής θυγατρός του. τού γαμβρού του, τής νύμφης 
του. τοϋ αδελφού του ή τής αδελφής του, οίτινες είναι ηλικίας 



*m 
ανω τών δεκαοκτώ ετών καΐ είς οίανδήττοτε τών περιτττώσεων 
το Δικαστήριον θεωρεί λογικήν τήν έκδοσιν τοιαύτης απο

φάσεως ή τοιούτου διατάγματος: 
Νοείται δτι ουδεμία άττόφασις καΐ ουδέν διάταγμα θά έκδί

δωνται δυνάμει τής παραγράφου αυτής, έάν ό Ιδιοκτήτης 
πείση το Δικαστήριον δτι, λαμβανομένων ύπ* δψιν δλων των 
περιστάσεων τής υποθέσεως, θά έπροξενεΐτο μεγαλύτερα 
ταλαιπωρία διά τής εκδόσεως του διατάγματος ή' της απο
φάσεως παρά διά τής αρνήσεως εκδόσεως τούτου. 

Διά τους σκοπούς τής παραγράφου αυτής ό δρος «περι
στάσεις τής υποθέσεως» περιλαμβάνει τό ζήτημα τοϋ κατά 
πόσον υπάρχει διαθέσιμον έτερον μέρος στεγάσεως διά τόν 
ϊδιοκτήτην ή τόν ένοικιαστήν, καΐ τό ζήτημα τοϋ κατά πόσον 
ό Ιδιοκτήτης ήγόρασε τά υποστατικά εργασίας μετά τήν ήμερο
μηνίαν καθ" ην ετέθη εν ίσχύϊ ό παρών νόμος προς τόν σκοπόν 
αποκτήσεως κατοχής δυνάμει τών προνοιών τής παρούσης 
παραγράφου 

(η) είς περίπτωσιν καθ* ην τά υποστατικά εργασίας απαιτούνται 
λογικώς υπό τοϋ ιδιοκτήτου διά τήν ούσιαστικήν μετατροπήν 
ή τήν έπανοικοδόμησιν τούτων, κατά τοιούτον τρόπον ώστε 
νά έπηρεάζωνται τά υποστατικά εργασίας ή διά τήν κατεδά
φισιν τουτοον, τό δέ Δικαστήριον είναι πεπεισμένον δτι ό 
ιδιοκτήτης έξησφάλισεν, οσάκις ήτο έπάναγκες τήν άναγκαιαν 
αδειαν διά τήν τοιαύτην μετατροπήν, έπανοικοδόμησιν ή κα
τεδάφισιν και παρέσχεν ουχί βραχυτέραν τών τριών μηνών 
£γγραφον προειδοποίησιν είς τόν ένοικιαστήν νά εκκένωση 
τά υποστατικά εργασίας ή 

(0) είς περίπτωσιν καθ* ην απαιτείται έκκένωσις τών υποστατικών 
εργασίας διά κατοχήν προς έκτέλεσιν σχεδίου αναπτύξεως 
ή περαιτέρω αναπτύξεως δυνάμει οιουδήποτε εκάστοτε 
έν Ισχύϊ περί Πολεοδομίας Νόμου  ή 

(ι) είς περίπτωσιν καθ* ην τά υποστατικά εργασίας ή οιονδήποτε 
μέρος τούτων υπέστησαν άναγκαστικήν άπαλλοτρίωσιν 
δυνάμει τοϋ περί 'Απαλλοτριώσεως Γαιών Νόμου ή δυνάμει 
οΙουδήποτε άλλου νόμου έξουσιοδοτοϋντος τήν άναγκαστικήν 
άπαλλοτρίωσιν περιουσίας' ή 

(La) είς περίπτωσιν καθ' ην τά υποστατικά εργασίας απαιτούνται 
λογικώς προς τόν σκοπόν εκτελέσεως τών νομίμων καθη 
κόντων ή εξουσιών τοπικής αρχής ή δι" οιονδήποτε σκοπόν 
δστις κατά τήν γνώμην τοϋ Δικαστηρίου είναι προς τό δημόσιον 
συμφέρον ή 

(φ) είς πασαν έτέραν περίπτωσιν καθ* ήν τό Δικαστήριον θεωρεί 
λογικήν τήν ?κδοσιν τοιαύτης αποφάσεως ή τοιούτου δια
τάγματος και είναι πεπεισμένον δτι υπάρχει διαθέσιμον διά 
τόν ένοικιαστήν ή δτι θά ύπαρξη διαθέσιμον δι" αυτόν έτερον 
κατάλληλον μέρος στεγάσεως δταν ή άπόφασις ή τό διάταγμα 
λάβη νομικήν Ισχύν. 

(2) Τό Δικαστήριον. έκδίδον άπόφασιν ή διάταγμα δυνάμει τοΰ άρθρου 
τούτου, δύναται τηρουμένου τοΰ δρου δτι δ ενοικιαστής θά πληρώσπ 
frav ποσόν τό δποϊον νομίμως οφείλεται ή δυνατόν νά καταστή όφέιλό

ρενον ύπ* αύτοϋ, νά έμποοίση ή νά άναστείλη τήν έκτέλεσιν τής απο

φάσεως ή τοΟ διατάγματος ή νά άναβάλη τήν ήμερομηνίαν κ α το χή 
ΟιΛ τριαυτην περίοδον μή ύττερβαίνουσαν τό 6ν £το£ καΐ άττό τήν ir$-

τοιούτων δρω ν, £άν wrtfv&vvt·, οϊοσφ^ i^^acocnrr\piov ήθε^ι 
[Oft καταλλήλους. 



(3) ΕΙς πάσαν δικαστικήν ύττόθεσιν δυνάμει τοΟ άρθρου τούτου τά 
δικαιώματα τοΟ Δικαστηρίου ώ ς καΐ εκείνα τών δικηγόρων διακανονί
ζονται σαμφώνως προς τόν εκάστοτε έν ΙσχΟϊδιαΰικαστικόν κανονισμών 
επί τή βάσει τοΟ μηνιαίου ενοικίου τοΟ πληρωνομένου έν σχέσει προς 
τά ύιτοστατικά εργασίας κατά τόν χρόνον τής έγέρσεως τής αγωγής . 

Μ. "Οσάκις λόγω τής υπό τοΟ ενοικιαστού ασκήσεως είς τά υποστα
τικά εργασίας επιτηδεύματος ή* εργασίας συνυπάρχει εμπορική εΟνοια 
(αέρας) ήτις αυξάνει τήν ένοικιαστικήν άξίαν τούτων καΐ λόγω εγκατα
λείψεως τής κατοχής τών υποστατικών εργασίας ό Ιδιοκτήτης καρποΟται 
τό δφελος τής τοιαύτης αυξήσεως, ένώ ό ενοικιαστής υφίσταται ζημίαν, 
τό Δικαστήριον, κατά τήν £κδοσιν αποφάσεως ή διατάγματος δυνάμει 
οίασδήποτε τών παραγράφων (ζ), (η), (0) καΐ (φ) τοϋ εδαφίου (Ι) του 
άρθρου 10, διά κατοχήν ή έξωσιν, δύναται νά διάταξη τόν ίδιοκτήτην νά 
πλήρωση είς τόν ένοικιαστήν τοιούτο ποσόν οίον τό Δικαστήριον 
ήθελε θεωρήσει επαρκές διά νά άποζημιωθή ό ενοικιαστής διά τήν 
άπώλειαν τής κατοχής τών υποστατικών εργασίας, λαμβανομένου 
δεόντως ύπ* όψιν τοΰ υπό τοϋ Ιδιοκτήτου καρπουμένου οφέλους καί 
ουδεμία νομική Ισχύς δίδεται είς τήν τοιαύτην άπόφασιν ή τό τοιούτο 
διάταγμα μέχρις δτου πληρωθή τό τοιούτο ποσόν. 

f2.—(Ι) 'Ενοικιαστής υποστατικών εργασίας, εναντίον τοϋ οποίου 
εξεδόθη άπόφασις ή διάταγμα δυνάμει τών διατάξεων τής παραγρά
φου (η) ή (0)τοΰ εδαφίου (Ι) τοϋ άρθρου 10 καί τοΰ οποίου τό επιτήδευμα 
ή ή εργασία συνεδέθη κατά τά τελευταία πέντε ετη μέ τά υποστατικά 
εργασίας, κατά τοιούτον τρόπον ώστε νά ύποστή ζημίαν έάν μεταφέρη 
και συνέχιση τό επιτήδευμα ή τήν έργασίαν του είς άλλα υποστατικά 
εργασίας, δύναται, έκτος έάν έπιδικασθή είς αυτόν άποζημίωσις δυνάμει 
τοΰ άρθρου II, έν ή περιπτώσει τά νέα . υποστατικά περιλαμβάνουν 
οιαδήποτε υποστατικά εργασίας, εντός δύο μηνών άπό τής εκδόσεως 
τής αποφάσεως ή τοΰ διατάγματος, διά τής έπι τούτω επιδόσεως ειδο
ποιήσεως είς τόν ίδιοκτήτην. νά απαίτηση τήν εις αυτόν παραχώρησιν 
νέας ενοικιάσεως τοιούτων υποστατικών εργασίας, έάν υπάρχουν, οία 
νά είναι κατά τό μάλλον ή ήττον ανάλογα είς διαστάσεις, πρόσοψιν 
και τοποθεσίαν προς τά ύπ" αύτοΰ κατεχόμενα υποστατικά εργασίας έν 
σχέσει προς τά όποια εξεδόθη ή άπόφασις ή τό διάταγμα επί πληρωμή 
λογικού ενοικίου, έάν δέ ό ιδιοκτήτης άρνηθή νά προβή είς τήν παρα
χώρησιν τοιαύτης ενοικιάσεως ή εντός δύο μηνών άπό τής είς αυτόν 
επιδόσεως τής ειδοποιήσεως δεν γνωστοποίηση τήν έπιθυμίαν του νά 
πράξη οΰτω, ό ενοικιαστής δύναται νά άποταθή είς τό Δικαστήριον διά 
τήν παραχώρησιν τής τοιαύτης ενοικιάσεως, καί έάν τό Δικαστήριον 
κρίνη δτι ή παραχώρησις νέας ενοικιάσεως είναι ύφ* δλας τάς περιστά
σεις λογική τό Δικαστήριον δύναται νά διάταξη τήν παραχώρησιν 
τοιαύτης ενοικιάσεως έπι πληρωμή λογικού ενοικίου καί διά τοιαύτην 
περίοδον καί ΰπό τοιούτους δρους οίους τό Δικαστήριον ήθελεν, ελλείψει 
συμφωνίας μεταξύ τών μερών, κρίνει καταλλήλους. 

(2) Διά τους σκοπούς τοΟ άρθρου τούτου «λογικόν ένοίκιον» σημαίνει 
ένοίκιον τό όποιον, ελλείψει συμφωνίας μεταξύ τών μερών, θά καθορί
ζηται ύπό τοϋ Δικαστηρίου. 

13. *Εάν μετά τήν ΰπό τοΰ Ιδιοκτήτου λήψιν αποφάσεως ή διατάγματος 
διά κατοχήν ή ?ξωσιν, δυνάμει τοϋ παρόντος Μέρους, τό Δικαστήριον 
θεώρηση δτι ή άπόφασις ή τό διάταγμα ελήφθη διά ψευδών παραστάσεων 
ή διά τής άποκρύψεως ουσιαστικών γεγονότων, τό Δικαστήριον δύναται 
νά διάταξη τόν Ιδιοκτήτην νά πλήρωση είς τόν προηγούμενον ένοι
κιαστήν τοιούτο ποσόν οίον φαίνεται νά είναι επαρκές ώ ς άποζημίωσις ματσς 
διά ζημίαν ή άπώλειαν ήν υπέστη δ ενοικιαστής συνεπείς τής αποφάσεως 
ή\ τοδ διατάγματος. 

"Αιιοζημίϋσις 
βίς τόν ένοι
κιαστήν είς 
ώρισμένας 
περιπτώσεις. 

Παραχώρησις 
νέας ενοικι
άσεως είς τόν 
ένοικιαστήν 
είς ώρισμένας 
περιπτώσεις. 

Ψϊυδεΐς πα
ραστάσεις, 
κ.τ.λ., κατά 
τήν λ?1ψιν 
άποφασβως 
f| ΒιατΑγ 
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^ " ^ Ι ς IT&GS» offiptv γενομένην δυνάμει τοδ Ι^ρί ϊ&ς ΤΟ&ΦΡΑΙ τ& 
Δικαστήριον δύναται κατά τήν κρίσιν του νά διατάξω δ π ω ς . έττατροσΟέ
τ<^δ> . § , ^ . ^ y ^ Q 3 t o « o * v . παντός , β Α ^ Ν ^ & α κ ^ ^ 
εκδώσει το Δικαστήριον, έκάτερον μέρος συμμορφωθ§. ττρός οίουσΒτ|
ποτε δρους, περιλαμβανομένης τής πληρωμής ΰττό τοΟ ενός μέρους προς 
τό έτερον οίουδήποτε ύπ* αυτών συμφωνηθέντος ποσού, τό όποιον τό 
Δικαστήριον ήθελε θεωρήσει πρέπον νά έπιβάλη διά νά δωση νομικήν 
Ισχύν είς τους σκοπούς τοΟ παρόντος νόμου. 

Μέρος V.—ΔΙΑΦΟΡΑ. 

' Οροι 
θ&σμίας 
ένοικια

"Ισχύς δια
τάγματος 
κατοχής 
δι" ύπενοι
κιαστάς. 

15.—(Ι) 'Ενοικιαστής δστις. δυνάμει των διατάξεων τοΟ παρόντος 
νόμου, διατηρεί κατοχήν οιωνδήποτε υποστατικών εργασίας, έν δσω 
διατηρεί τήν τοιαύτην κατοχήν, τηρεί πάντας τους δρους καΐ προϋπο
θέσεις τοΟ άρχικοΟ ένοικιαστηρίου συμβολαίου καί δικαιούται είς τά 
έξ αυτών απορρέοντα οφέλη, έφ" δσον ούτοι είναι σύμφωνοι προς τάς 
διατάξεις τοΰ παρόντος νόμου, και δικαιούται νά παραιτηθή τής κατοχής 
τών υποστατικών εργασίας μόνον κατόπιν επιδόσεως τοιαύτης 
είδοποιήσεως οία θά άπητήτο δυνάμει τοϋ άρχικοϋ ένοικιαστηρίου 
συμβολαίου : 

Νοείται δτι είς τήν περίπτωσιν καθ' ήν υπενοικιαστής καθίσταται 
θέσμιος ενοικιαστής ο τοιούτος θέσμιος ενοικιαστής κατέχει τά υποστα
τικά εργασίας, τηρουμένων επιπροσθέτως οίωνδήποτε υφισταμένων 
περιοριστικών συμφωνιών περιεχομένων είς τους μεταξύ τοΰ ιδιοκτήτου 
και τοϋ ενοικιαστού δρους και προϋποθέσεις ενοικιάσεως. 

(2) Είς περίπτωσιν καθ" ήν ό Ιδιοκτήτης παραλείπει νά διεξαγάγη 
οίασδήποτε επιδιορθώσεις διά τάς οποίας είναι υπεύθυνος, τό Δικαστή
ριον δύναται, τη αιτήσει θεσμίου ενοικιαστού, νά διάταξη δ π ω ς αϊ 
απαιτούμενοι επιδιορθώσεις διεξαχθούν δαπάναις τού ιδιοκτήτου καί, 
έάν ό Ιδιοκτήτης παραλείψη νά πλήρωση τά έξοδα τών τοιούτων επιδιορ
θώσεων νά εξουσιοδότηση τόν ένοικιαστήν νά προβαίνη είς τάς τοιαύτας 
επιδιορθώσεις Ιδία δαπάνη και νά καταβάλη τό ποσόν τής τοιαύτης 
δαπάνης έκ τοΰ πληρωτέου ενοικίου. 

16.—(Ι) Είς περίπτωσιν καθ" ή ν οΙαδήποτε άπόφασις ή διάταγμα διά 
τήν άνάκτησιν κατοχής ελήφθη καθ" οίουδήποτε ενοικιαστού υποστα
τικών εργασίας, ή τοιαύτη άπόφασις ή τό τοιούτο διάταγμα δέν εφαρμό
ζεται καθ οίουδήποτε ύπενοικιαστου τοιούτου ενοικιαστού έκτος έάν 
τό Δικαστήριον πεισθή δτι ό τοιούτος ενοικιαστής παρημποδίζετο διά 
τών δρων τής ενοικιάσεως του νά προβφ είς ύπενοικίασιν ή δτι ύ τοιούτος 
υπενοικιαστής έχρησιμοποίησε τά υποστατικά εργασίας διά παρανόμους 
ή άνηθίκους σκοπούς. "Εκάστη άπόφασις ή διάταγμα διά κατοχήν 
έκδιδόμενον καθ" οίουδήποτε ενοικιαστού θά άναφέρη κατά πόσον θά 
έφαρμοσθή fj μή εναντίον οίουδήποτε ύπενοικιαστου. 

(2) Πδς υπενοικιαστής εναντίον τοΰ οποίου δέν εφαρμόζεται ή τοιαύτη 
άπόφασις ή τό τοιούτο διάταγμα, έάν παραμείντ) κάτοχος κατόπιν τής 
εϊςί αυτόν επιδόσεως είδοποιήσεως περί τής αποφάσεως ή τοΟ διατάγ
&β&ζ* παύει νά είναι υπενοικιαστής τοΟ ενοικιαστού καί καθίσταται 
Κέσμιος ενοικιαστής τοΟ Ιδιοκτήτου έν σχέσει προς τά υποστατικά 
fjjfrttttajS τά περιλαμβανόμενα εϊς ττ̂ ν UTrsvotKtajplvjrpju ^ 
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17.—(Ι) Τηρουμένων τών σχετικών διατάξεων τοΟ περί Πολιτικής Έπίβορις 
Δικονομίας διαδικαστικού κανονισμού καΐ οιουδήποτε διαδικαστικοΟ

 elB
£^S?|S

v 

κανονισμού θεσπισθέντος δυνάμει τοΟ παρόντος νόμου, οΙαδήποτε 
εϊδοποίησις, παράκλησις, άπαίτησις ή άλλο εγγραφον δυνάμει του πα
ρόντος νόμου υποβάλλεται εγγράφως καΐ δύναται νά έπιδίοηται εΙς τό 
πρόσωπον είς τό όποιον πρόκειται νά έπιδοθή είτε προσωπικώς , είτε 
διά τής παραδόσεως τούτου δι* αυτό είς τό τελευταϊον γνωστόν μέρος 
διαμονής ή εργασίας του έν Κύπρω ή διά τής αποστολής τούτου διά τοΟ 
ταχυδρομείου δι* ήσφαλισμένης επιστολής απευθυνόμενης είς αυτό είς 
την τελευταίαν γνωστήν ταχυδρομικήν του διεύθυνσιν έν Κύπρω τό 
δέ πρόσωπον είς τό όποιον πρόκειται νά έπιδοθή περιλαμβάνει οίον
δήποτε άντιπρόσωπον τοιούτου προσώπου δεόντως έξουσιοδοτημένον 
προς τοΰτο. 

(2) "Εκτός εάν ή μέχρις ου ενοικιαστής οίωνδήποτε υποστατικών 
εργασίας λάβη εγγραφον εϊδοποίησιν δτι τό πρόσωπον τό δικαιούμενον 
είς τά ενοίκια τών έν λόγω υποστατικών εργασίας (έν τοις εφεξής άνα
φερόμενον ώς ό «αρχικός ιδιοκτήτης») έπαυσε νά έχη τοιούτο δικαίωμα 
ώ ς επίσης και εϊδοποίησιν περί τοΰ ονόματος και τής διευθύνσεως τοϋ 
προσώπου τό όποιον απέκτησε δικαίωμα έπί τών τοιούτων ενοικίων, 
οΙαδήποτε άξίωσις, είδοπόίησις. παράκλησις, άπαίτησις ή άλλο εγγραφον 
δυνάμει τοϋ παρόντος νόμου τό όποιον ό ενοικιαστής επιδίδει είς τον 
άρχικόν ίδιοκτήτην θεωρείται δτι έπεδόθη είς τον ίδιοκτήτην τών τοι
ούτων υποστατικών εργασίας. 

18.—(Ι) Άντίγραφον καταχωρίσεως εις οιονδήποτε μητρώον τηρού Μαρτυρία. 
μενον δυνάμει τοϋ άρθρου 8 τοϋ παρόντος νόμου, δεόντως πιστοποιη
μένον, δύναται νά ληφθή ώ ς μαρτυρία τής τοιαύτης καταχωρίσεως είς 
πάν Δικαστήριον και είς πάσαν διαδικασίαν. 

(2) Οιονδήποτε πρόσωπον άπαιτοϋν τοιούτο πιστοποιημένων 
άντίγραφον ώς προείρηται δικαιούται νά απόκτηση τοΰτο κατόπιν 
πληρωμής τοϋ νενομισμένου δικαιώματος. 

!9.—(Ι) Τό "Ανώτατον Δικαστήριον δύναται νά θεσπίζη διαδικαστικόν Διαδικα 
κανονισμόν και νά δίδη τοιαύτας οδηγίας, οίας ήθελε θεωρήσει καταλ <"'*δς κ α ν ο 

λήλους προς τόν σκοπόν εφαρμογής τών διατάξεων τοϋ παρόντος ν>σν6^-
νόμου. 

(2) "Ανευ επηρεασμού τής γενικότητος τής προειρημένης εξουσίας, ό 
τοιούτος διαδικαστικός κανονισμός δύναται νά καθορίζη— 

(α) πάν δ,τι απαιτείται δ π ω ς καθορίζεται διά τοϋ παρόντος νόμου

(β) τ ή ν τακτικήν και διαδικασίαν τοϋ Δικαστηρίου· 
(γ) τά δικαιώματα τά όποια εϊναι πληρωτέα έν σχέσει προς πάν 

ζήτημα ή πράγμα τελούμενον δυνάμει τοϋ παρόντος νόμου. 

(3) Μέχρις ου θεσπισθή δ τοιούτος διαδικαστικός κανονισμός δυνάμει 
τών διατάξεων τοϋ παρόντος άρθρου, οιοσδήποτε διαδικαστικός κανο
νισμός θεσπισθείς δυνάμει τών εκάστοτε έν ίσχύϊ διατάξεων τοΰ περί 
'Ελέγχου "Ενοικίων Νόμου, θά θεωρήται δτι έθεσπίσθη δυνάμει Κεφ. 86. 
τών προνοιών τοϋ παρόντος άρθρου καΐ θά ίσχύη μέ τάς συνεπαγόμενος 
τροποποιήσεις, δι" δλα τά ζητήματα δυνάμει τοϋ παρόντος νόμου ώς έάν 
ούτος έθεσπίσθη δυνάμει τών διατάξεων τοϋ παρόντος άρθρου. 

20. ΑΙ διατάξεις τοϋ παρόντος νόμου Ισχύουν επίσης δι* εκκρεμούσας Εκκρεμοΰ 
άγωγάς δι" άνάκτησιν κατοχής υποστατικών εργασίας, νοουμένου δτι ανάγωγα!. 
τό Δικαστήριον κατά τήν έξέτασιν τοιούτων αγωγών δύναται νά έκδίδη 
τοιοΟτο διάταγμα άναφορικώς προς τά Ιξοδα οΤα τό Δικαστήριον ήθελεν 
ύπό τάς περιστάσεις θεωρήσει πρέπον. 
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Μεταβατική 2 1 . Μέχρι του ύττό τοΟ "Υπουργικού Συμβουλίου καθορισμού έλεγχο-

.̂.Λπαί,ις μένων περιοχών δυνάμει του άρθρου 3 άλλ* έν ούδεμιφ περιπτώσει 
οιά ττερίοδον μεγαλυτέραν τοϋ ενός μηνός άπό τής ενάρξεως της Ισχύος 
τοΟ παρόντος νόμου ουδέν Δικαστήρ ιον δύναται νά έκδώση διάταγμα 
έξώσεως έν σχέσει μέ οίονδήποτε ύττοστατικόν ένοικ ιαζόμενον οι* 
οιανδήποτε έργασίαν, επιτήδευμα ή επαγγελματικούς σκοπούς και 
χρησιμοποιούμενον ώς το ιούτο κείμενον εντός άκτ ϊνος πέντε μιλίων 
άπό των Δημοτ ικών Γραφείων εκάστης τών δήμαρχου μένων πόλεων 
ή κωμοπόλεων. 

Λ
·-<·ι>ο'"ϋ 22. Αί διατάξεις τοϋ περί "Ελέγχου "Ενοικίων Νόμου. Κεφ. 86, καθ" 

κ , ψ Hb δσον αύται αφορούν είς υποστατ ικά εργασίας, διά τοΰ παρόντος νόμου 
καταργούντα ι . 

Ετυπώθη έν τφ Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ίν Λευκωσία. 
-y 


