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Ό περί Παρατάσεως της "Ενοικιάσεως Γεωργικής Γης διά το έτος 1973— 
1974 Νόμος του 1973 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος 

'Αριθμός 96 του 1973 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ 
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ ΔΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΔΙΑ ΤΟ 
ΓΕΩΡΓΙΚΟΝ ΕΤΟΣ 19731974 ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΖΗΤΗ
ΜΑΤΩΝ. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Παρατάσεως τής Συνοπτικός 
Ενοικιάσεως Γεωργικής Γης διά τό έτος 1973—1974 Νόμος του 1973. τίτλος. 

2. Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν άλλως προκύπτη εκ τοΰ κει 'Ερμηνεία, 
μενού : 

_«γεωργική γή» σημαίνει οιανδήποτε γήν έκτος των περιοχών 
τών περιλαμβανομένων εντός τών δημοτικών δρίων των πόλεων 
και κωμοπόλεων τής Δημοκρατίας ένοικιασθεΐσαν διά την γεωρ
γικήν περίοδον μεταξύ τής 1ης 'Οκτωβρίου 1972 και τής 30ής Σε
πτεμβρίου 1973 διά καλλιέργειαν αυτής διά σίτου, κριθής, ψυχαν
θών, ώς και παντός είδους κτηνοτροφικών φυτών 

«δικαστήριον» σημαίνει άρμόδιον δικαστήριον έγκαθιδρυόμενον 
δυνάμει τοΰ άρθρου 3" 

«ένοικίασις» σημαίνει γραπτήν ή προφορικήν μίσθωσιν διά τήν 
γεωργικήν περίοδον 'Οκτωβρίου 1972—Σεπτεμβρίου 1973' 

«ενοικιαστής» σημαίνει τον ένοικιαστήν γεωργικής γής έν σχέ
σει προς τήν οποίαν ύφίστατο ένοικίασις κατά τήν γεωργικήν πε
ρίοδον 'Οκτωβρίου 1972Σεπτεμβρίου 1973, και περιλαμβάνει

(α) οιονδήποτε νόμιμον ύπενοικιαστήν, 
(β) τους εξαρτώμενους τοΰ αποβιώσαντος ενοικιαστού ή νο

μίμου ύπενοικιαστοΰ' 
«ένοίκιον» σημαίνει οιονδήποτε ποσόν πληρωνόμενον ώς ένοίκιον 

και συμπεριλαμβάνει οιονδήποτε άλλο νόμιμον αντάλλαγμα, ήτοι 
παροχήν γεωργικών προϊόντων ή υπηρεσιών ύπό τοΰ ένοικιαστοΰ 
προς τόν ίδιοκτήτην 

«ιδιοκτήτης» σημαίνει τόν έγγεγραμμένον ίδιοκτήτην ή οιονδή
ποτε πρόσωπον δικαιούμενον νά έκμισθώνη τήν γεωργικήν γήν. 

3. Τό Άνώτατον Δικαστήριον ορίζει έν σχέσει προς έκάστην ορισμός 
Επαρχιαν μέλος ή μέλη του Έπαρχιακοΰ Δικαστηρίου τής τοιαύτης Δικαστηρίου. 

Επαρχίας έπί σκοπώ εκδικάσεως οιωνδήποτε αγωγών διά τήν έξω
σιν ένοικιαστοΰ οιασδήποτε γεωργικής γής και τήν ύπό τοΰ ιδιο
κτήτου άνάκτησιν τής κατοχής αυτής. 

Ε.Ε., Παρ. Ι, 
Ά ρ . 1054, 30.11.73 
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Περιορισμός 
έξώσεως. 

4·—(1) Ουδεμία άπόφασις και ουδέν διάταγμα εκδίδεται δια την 
άνάκτησιν της κατοχής οιασδήποτε γεωργικής γής, ή δια την έκ 
ταύτης έξωσιν ενοικιαστού, άπό τής ημερομηνίας καθ' ην ετέθη έν 
ίσχύϊ ό παρών Νόμος μέχρι τής 30ής Σεπτεμβρίου 1974, πλην εις 
τάς ακολούθους περιπτώσεις : 

(α) Εις περίπτωσιν καθ' ην οιονδήποτε νομίμως όφειλόμενον 
ένοίκιον παρέμεινεν άπλήρωτον έπϊ τρεις τουλάχιστον μήνας 
μετά την έπίδοσιν έγγραφου ειδοποιήσεως απαιτήσεως εις 
τόν ένοικιαστήν. 

(β) Εις περίπτωσιν καθ' ην ό ενοικιαστής ή πάς άλλος κατέχων 
ύπ' αυτόν τήν γεωργικήν γήν υπήρξε πρόξενος ουσιώδους 
ζημίας έν σχέσει προς τήν ιδίαν ή γειτνιάζουσαν γεωργικήν 
γήν ή ένήργησεν ώστε νά χρησιμοποιηθή ή επέτρεψε νά χρη-
σιμοποιηθή ή γεωργική γή δι' άλλους σκοπούς έκτος τής 
καλλιέργειας και παραγωγής σίτου, κριθής, ψυχανθών ή 
οιουδήποτε είδους κτηνοτροφικών φυτών. 

(γ) ΕΊς περίπτωσιν καθ' ήν ή ένοικίασις έτερματίσθη δι' έγ
γραφου ειδοποιήσεως περί εγκαταλείψεως δοθείσης ύπό του 
ενοικιαστού. 

(δ) Εις περίπτωσιν καθ' ήν ή γεωργική γή απαιτείται λογικώς 
προς τόν σκοπόν εκτελέσεως τών νομίμων καθηκόντων ή 
εξουσιών τής Δημοκρατίας, τοπικής ή άλλης αρχής ή διά 
τήν έκτέλεσιν ύπό τής τοιαύτης αρχής οιουδήποτε έργου δη
μοσίου συμφέροντος. 

(2) Το δικαστήριον έκδίδον άπόφασιν ή διάταγμα δυνάμει τοΰ 
παρόντος άρθρου, δύναται, τηρουμένου τοΰ δρου δτι ό ενοικιαστής 
θα πλήρωση πάν ποσόν το όποιον νομίμως οφείλεται ή δυνατόν νά 
καταστή όφειλόμενον ύπ' αύτοΰ, νά άναστείλη τήν έκτέλεσιν τής απο
φάσεως' ή τοΰ διατάγματος περί έξώσεως διά τοιαύτην περίοδον μή 
ύπερβαίνουσαν τους έξ μήνας και ύπό τοιούτους δρους οίους το 
δικαστήριον ήθελε θεωρήσει καταλλήλους. 

Διάρκεια 
και δροι 
θεσμίας 
ενοικιάσεως. 

5.—(1) Τηρουμένων τών διατάξεων οιασδήποτε συμβάσεως ουδείς 
ενοικιαστής δικαιούται, δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου, νά διατήρηση 
τήν κατοχήν οιασδήποτε γεωργικής γής πέραν τής 30ής Σεπτεμ
βρίου 1974. 

(2) 'Ενοικιαστής δστις, δυνάμει τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νό
μου, διατηρεί κατοχήν οιασδήποτε γεωργικής γής άπό τής ημερο
μηνίας καθ' ήν ετέθη έν ίσχύϊ ό παρών Νόμος μέχρι της 30ής Σε
πτεμβρίου 1974, ή δι' οιονδήποτε μέρος τής περώδου ταύτης, έν δσω 
διατηρεί τήν τοιαύτην κατοχήν υποχρεούται νά τηρή πάντας τους 
δρους και προϋποθέσεις τής αρχικής ενοικιάσεως και δικαιοΰται είς 
πάντα τά έξ αυτής απορρέοντα οφέλη. 

Διαδικα
στικός Κα
νονισμός. 

6. Ό Διαδικαστικός Κανονισμός ό θεσπισθείς ύπό του 'Ανωτάτου 
Δικαστηρίου δυνάμει τοΰ περί 'Ελέγχου 'Ενοικίων (Υποστατικά Ε ρ 
γασίας) Νόμου τοΰ 1961, συμπεριλαμβανομένης τής προνοίας αύτοΰ 
περί δικαιωμάτων άτινα είναι πληρωτέα έν σχέσει προς πάν^ζήτημα 
ή πράγμα τελούμενον δυνάμει τοΰ ρηθέντος νόμου, θά θεωρήται δτι 
έθεσπίσθη δυνάμει τών προνοιών τοΰ παρόντος άρθρου και θά Ίσχύη 
μέ τάς συνεπαγόμενος τροποποιήσεις δι' δλα τά ζητήματα τοΰ πα
ρόντος Νόμου ώς έάν οδτος έθεσπίσθη δυνάμει τών διατάξεων τοΰ 
παρόντος άρθρου. 
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7.—(1) Τό Ύπουργ ικόν Συμβούλ ιον δύνατα ι νά έκδ ίδη κανόν ι  Κανονισμοί, 
σμούς, δημοσιευόμενους έν τή έπισήμω έφημερ ίδ ι της Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς , 
δ ια την κ α λ υ τ έ ρ α ν έφαρμογήν των δ ιατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου. 

(2) Κανον ισμο ί γ ι νόμενο ι έπί τη βάσε ι το3 παρόντος άρθρου κα

τ α τ ί θ ε ν τ α ι ε ις την Βουλήν των 'Αντ ιπροσώπων. Έ ά ν εντός τ ρ ι ά 

κοντα ημερών άπό της το ιαύτης καταθέσεως ή Βουλή τών 'Αντ ιπρο

σώπων δ ι ' αποφάσεως αυτής δέν τροποποίηση ή άκυρώση τους οϋτω 
κ α τ α τ ε θ έ ν τ ο ς Κανονισμούς έν ολω ή έν μέρε ι , νότε οδτο ι αμέσως 
μετά τήν πάροδον τής ώς άνω προθεσμίας δημοσιεύοντα ι έν τη έπι

σήμω έφημερ ίδ ι τής Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς κ α ι τ ί θ εν τα ι έν ισχύϊ άπό τής τ ο ι 

αύτης δημοσιεύσεως. Έ ν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων, έν δλω 
ή έν μέρε ι , ϋπό τής Βουλής τών 'Αντ ιπροσώπων τότε οδτο ι δημο

σ ι εύοντα ι έν τη έπισήμω έφημερ ίδ ι τής Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς ός ήθελον οΰτω 
τροποποιηθή ύπ' αυτής κ α ι τ ί θ εν τα ι έν ισχύϊ άπό τής το ιαύτης δημο

σιεύσεως. 

8. Ό παρών Νόμος ισχύε ι μέχρ ι τής 30ής Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ 1974. Διάρκεια 
ισχύος τοΰ 
Νόμου. 

Έτυπώθη έν τψ ΤυπογραφεΙω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


