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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ϋπ

Λ Άρ. 1142 της Ηης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1974 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό ττερι 'Ακινήτων δια Κατοικίαν (Προσωριναι Διατάξεις) Νόμος του 1974 
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δη
μοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 51 τοϋ 1974 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑΣ Α1ΑΤΑΞΕ1Σ ΠΡΟΣ ΑΝΤ1-
ΜΕΤΧΗΊΙΣΙΝ ΤΉΣ ΑΟΠΩ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ Σ Η Σ ΣΤΕΝΟΤΗΤΟΣ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ. 
ΠΡΟΣΤΑΣ3ΑΝ TUN ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ 
ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ϋ Υ Σ Π Ρ ΑΠ ΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑ ΠΑΡΕΜΦΕΡΗ ΘΕΜΑΤΑ. 

Δεδομένου στ ι συνεπεία της προσφάτου Τουρκικής είσβολης έγεν Ήραοίμ«>ν. 
νήβη στενότης στέγης δια κατοικίαν και εδημιουργήθη οικονομική 
δυσπραγία ώστε να καβίοταται αναγκαία και άτπχρ^ίχητσς ή λήψις 
νομοθετικών μέτρων ττρός έξασφάλισιν τοιαύτης στέγης και τίροστα
σίαν τών ενοικιαστών δσον άφορα εις το πληρωτέον .ένοίκιον καιτήν 
διχχσφάλισιν της κατοχής του μισθίου : 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1, Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Ακινήτων δια Κα Συνοπτικός 
τοικίαν (Προσωριναι Διατάξεις) Νόμος του 1974. τίτλος. 

2.—(1) Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν εκ του κειμένου πρσκύπτη ΈρμηνΕία. 
διάφορος έννοια— 

«ακίνητον δια κατοικίαν» περιλαμβάνει τον χώρον παντός ακι
νήτου δστις είναι απαραίτητος δια κατοικίαν και bt οιονδήποτε 
έτερον σκοπόν συνδεδεμένον προς αυτήν 

«Δΐίκαστήριον» σημαίνει το ΰπό του άρθρου 4 καθιδρυόμενον διαι
τητικσν ©ικαστήριον* 

«έκρυθμος κατάστασις» σημαίνει την συνεπεία της Τουρκικής 
εισβολής δημισυργηθεΐσαν κστάστασιν ή όποια εξακολουθεί να 
υφίσταται μέχρις στου το Ύπουργικόν Συμβούλιον, δια γνωστο
ποιήσεως δημοσιευομένης είς τήν έπίσημον εφημερίδα της Δημο
κρατίας, όρίση τήν ήμερομηνίαν λήξεως της τοιαύτης καταστά
σεως. 

(771) 
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(2) "Οροι μή άλλως οριζόμενοι έν τώ παρόντι Νόμω κέκτηνται 
κεφ. 86 τήν εις τους ορούς τούτου αποδιδομένη ν έννοιαν υπό του περί Ένοι-
8τούΐ968. κίων ("Ελεγχος) Νόμου. _ 

Είδικαί 3. Διαρκούσης της έκρυθμου καταστάσεως και πάρα τάς διατάξεις. 
διατάξεις οιουδήποτε έν ίσχύϊ ετέρου Νόμου Ισχύουσι καΐ εφαρμόζονται αϊ άκό
διαρκούσης \0υθοι διατάξεις— 
της έκρυθμου 
καταστάσεως. (1) Το ποσόν του ύφ' οιασδήποτε υφισταμένης συμβάσεως μι

σθώσεως ακινήτου δια κατοικίαν προβλεπομένου ενοικίου 
μειοΰται, από της ημέρας ενάρξεως ισχύος του παρόντος 
Νόμου κατά 20 τοις εκατόν και Ο.ενοικιαστής από της ημε
ρομηνίας ταύτης θά καταβάλλη το ούτω μειούμενον ποσόν 
εις πλήρη έξόφλησιν των συμβατικών αύτου υποχρεώσεων : 

Νοείται δτι ουδέν των έν τη παραγράφω ταύτη εφαρμό
ζεται εις ενοίκια καταβαλλόμενα οι* ακίνητα δια κατοικίαν 

κεφ. 86 δυνάμει των διατάξεων του περί Ενοικίων ("Ελεγχος) Νό
δτοΰ1968. μ ο υ . 

(2) Προκειμένου περί ακινήτου διά κατοικίαν τό όποιον δέν ήτο 
ύπό ένοικίασιν κατά την ήμέραν ενάρξεως της ισχύος του 
παρόντος Νόμου ή το όποιον ώκοδομήθη μετά τήν ήμέραν 
ταύτην το ένοίκιον καθορίζεται ύπό των συμβαλλομένων. 
Έν περιπτώσει καθ' ήν οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ώς 
προς απαντάς τους δρους της συμβάσεως μισθώσεως πλην 
τοΰ ποσού του καταβλητέου ενοικίου·, ή σύμβασις μισθώ
σεως συνάπτεται διά το μεγαλύτεραν ύπό του ενός εκ των 
συμβαλλομένων άξιούμενον πσσόν, ό δε αντισυμβαλλόμενος 
δύναται νά προσφυγή εις το Δικαστήριον διά τόν καθορι
σμόν του καταβλητέου ενοικίου. Το Δικαστήριον, λαμβάνον 
υπ' όψιν άπάσας τάς ύφισταμένας συνθήκας, και, μεταξύ 
άλλων, το διά παρόμοιον άκίνητον ε'ις τήν περιοχήν κατα
βαλλόμενον ένοίκιον, τα ειδικά πλεονεκτήματα ή μειονεκτή
ματα του ακινήτου (ώς ή υπαρξις ή μή κεντρικής θερμάν
σεως, κλιματισμού, επιπλώσεως), το μέγεθος,, τήν εκτασιν 
αύτοΰ ώς και παρόμοια κριτήρια, καθορίζει το ποσόν τοΰ 
καταβλητέου ενοικίου και τό οΰτω καθορισθέν ποσόν θεω
ρείται ώς τό ύπό της συμβάσεως μισθώσεως πρόβλέπσμε
νον ένοίκιον. 

(3·)' 'Εφ' δσον καταβάλλεται τό ύπό τοΰ παρόντος Νόμου καθορι
ζόμενον ένοίκιον ό Ιδιοκτήτης δεν δικαιούται δπως προβη 
εις έξωσιν τοΰ ενοικιαστού έκτος έάν οδτος, παρέβη έτερους 
ουσιώδεις δρους της συμβάσεως μισθώσεως. 

(4) Πάν άκίνητον διά κατοικίαν τό'όποιον παραμένει κενόν δέον 
νά προσφέρηται ύπό τοΰ ιδιοκτήτου προς μίσθωσιν έφ' σσον 
τηρούνται αί διατάξεις τοΰ παρόντος Νόμου έκτος έάν ήθε
λεν άποδειχθή δτι τό άκίνητον τοΰτο κρατείται κενόν ώς απο
λύτως άναγκαΐον διά χρήσιν ύπό τοΰ ιδιοκτήτου ή δτι λόγω 
των ειδικών συνθηκών της περιπτώσεως δέν δικαιολογείται 
ή μίσθωσις. 

Δράστη ριον. 4,—(1) Καθιδρύεται διά ιούς. σκοπούς τοΰ παρόντος Νόμου δι' 
έκάστην έπαρχίαν διαιτητικό ν δικαστή ριον συνιστάμενον έξ ενός 
μέλους του Επαρχιακού Δικαστηρίου της Επαρχίας οριζομένου ύπό 
τοΰ 'Ανωτάτου Δικαστηρίου επί τω σκοπώ ακροάσεως και εκδόσεως 
αποφάσεως επί οιασδήποτε διαφοράς αναφυόμενης κατά τήν έφ.αρ
μογήν τοΰ παρόντος Νόμου και παντός παρεμπίπτοντος ή συμπλη. 
ρωματικοΰ προς τοιαύτη ν διαφοράν θέματος : 

Νοείται δτι το Δικαστήριον δύναται νά καλέση αυτεπαγγέλτως 
οιονδήποτε πρόσωπον τό όποιον ώς πραγματογνώμων θά ήδύνατο 
νά βοηθήση τό Δικαστήριον κατά τήν έπίλυσιν της διαφοράς. 
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(2) Το Δικαστήριο ν κατά την άκρόαο'.ν οιασδήποτε υποθέσεως 
βάσει του παρόντος Νόμου, χηρουμένου οιουδήποτε διαδικαστικού 
κανονισμού, δεν δεσμεύεται υπό του εκάστοτε ισχύοντος δικαίου 
τής αποδε ίξεως εάν δμως μάρτυς άρνήτα'ϊ νά απάντηση εις ερώ
τησα επί τω δτι αυτή τείνει νά ενοχοποίηση τούτον δέι; δύναται νά 
έξαναγκασθή νά απάντηση εις την έρυΐτησιν ταύτη ν. 

5. Ουδέν των έν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων έφαρμό Εφαρμογή 
ζε τα ι— τοϋ παρόν

(1) εις ην περίπτωσιν ό ενοικιαστής τος Νομού. 
(α) δεν είναι Κύπριος μονίμως διαμένων έν Κύπρω' 
(β) αποδεδε ιγμένως δ ε ν έχει έπηρεασθή ουσιωδώς εκ τής έκ

ρυθμου καταστάσεως' 

(2) είς ή ν περίπτωσιν ό ιδιοκτήτης έχει ουσιωδώς έπηρεασθή εκ 
τής συνεπεία τής έκρυθμου καταστάσεως εφαρμογής τών δια
τάξεων του παρόντος Νόμου. 

6. Π α ς δστίς— 'Αδικήματα. · 
(α) ών ό Ιδιοκτήτης παραλείπει νά συμμορφωθή προς τάς δια

τάξεις τοΰ παρόντος Νόμου' 
(β) ών. ενοικιαστής διά ψευδών παραστάσεων ή άποκρύψεως 

ουσιαστικών γεγονότων ζητεί την έφαρμογήν της ύιτό τοΰ 
παρόντος Νόμου παρεχομένης ττροστασίας ή επιτυγχάνει 
ταύτη ν, 

υπόκειται εις φυλάκισιν μη ύπερβαίνουσαν τους εξ μήνας ή εις πρό

στιμον μη υπερβαίνον τάς διακοσίας λίρας ή είς άμφοτέρας τάς ποι

νάς ταύτας : 
Νοείται δτι ουδεμία ποινική δίωξις ασκείται δυνάμει του παρόν

τος άρθρου ειμή μόνον υπό τοΰ Γενικού Εισαγγελέως της δημοκρα

τίας η τη έγκρίσει τούτου. 

7·.—(.1) Το Άνώτατον Δικαστήριον εκδίδει διαδικαστικόν κανόνι Διαδικαστικός 
σμόν, δημοσιευόμενον είς τήν έπίση<μον εφημερίδα της Δημοκρατίας, Κανονισμός, 
έτιί σκοπώ ρυθμίσεως της ενώπιον τοΰ Δικαστηρίου διαδικασίας, 
συμπεριλαμβανομένου και τοΰ καθορισμού τύπων, των χρησιμοποιου
μένων δικογράφων και τών τελών και δικαιωμάτων τής ενώπιον τοΟ 
Δικαστηρίου διαδικασίας, ως και τοΰ καθορισμοΰ προθεσμιών, εντός 
τών οποίων άξιοΰται συμμόρφωσις προς τον διαδικαστικόν κανονι
σμόν. 

(2) Μή θιγομένης τής γενικής διατάξεως τοΰ εδαφίου (1) , ό δια
δικαστικός κανονισμός δύναται νά πρόβλεψη δι' έφεσιν, γενομένην 
δι' υπομνήματος (case stated) εντός τακτής προθεσμίας εξ οιασδή
ποτε αποφάσεως τοΰ Δικαστηρίου βάσει οιουδήποτε λόγου συνεπα
γομένου νομικόν σημείο ν μόνον. 

Νόμοι. 

8. Ό παρών Νόμος ισχύει διαρκούσης τής έκρυθμου καταστάσεως Διάρκεια 
και έν πάση περιπτώσει ουχί πέραν τής 31ης Δεκεμβρίου 1975 δτε ισχύος τοΰ 
και εκπνέει : 

Νοείται δτι μετά τήν έκπνοήν τοΰ παρόντος Νόμου οιονδήποτε ένοί
KLOV καθορισθέν βάσει τών διατάξεων τούτου παύει ρυθμιζόμενον ύπό 
τών διατάξεων τούτων. 

Έτυπώθη έν τφ Τυπογραφεία της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


