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Ό περί Αναστολής τής Εκδόσεως και Εκτελέσεως Διατάγματος 
Ενώσεως (Προσωρινοί Διατάξε ις) Νόμος τοϋ 1977 εκδίδεται διά δημο

σιεύσεως ε ις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμ-
φώνως τω άρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

Αριθμός 31 τοΰ 1977 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΩΝ Π Ρ Ο Σ Ω Ρ Ι Ν Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ Α Φ Ο Ρ Ω Σ Α Σ 
Ε Ι Σ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ 
ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΞΩΣΕΩΣ Δ Γ ΑΚΙΝΗΤΑ Δ Ι Α Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Ν 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΩΝ. 

Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ως ό περί 'Αναστολής τής Συνοπτικό* 
Εκδόσεως και 'Εκτελέσεως Διατάγματος Έξώσεως (Προσωρινά! τίτλος. 

Διοπάξεις) Νόμος του 1977. 

2.—(1) Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ του Ερμηνεία, 
κειμένου— 

«άκίνητον διά κατοικίαν» έχει τήν εις τόν ορον τοΰτον άπσδιδο
μένην έννοιαν υπό του εδαφίου (1) του άρθρου 2 του περί Εκτο 
πισθέντων 'Ενοικιαστών 'Ακινήτων δια Κατοικίαν (Προσωρινά! 
Διατάξεις) Νόμου του 1976" 4 τοϋ 1976. 

«εκτοπισθείς ενοικιαστής» έχει τήν εις τόν δρον τούτον άποδι
δομένην έννοιαν ύπό τοΰ εδαφίου (1) του άρθρου 2 του περί 
'Εκτοπισθέντων 'Ενοικιαστών 'Ακινήτων διά Κατοικίαν (Προσω
ρινά! Διατάξεις) Νόμου τοΰ 1976" 4 τοϋ 1976. 

«περίοδος αναστολής» σημαίνει τήν περίοδον ήτις άρχεται τήν 
Ιην Μαΐου, 1977 και λήγει εις ήμερομηνίαν καθορισθησομένην διά 
Διατάγματος τοΰ Ύπουργικοΰ Συμβουλίου δημοσιευθησομένου έν 
τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας : 

Νοείται 5τι ή τοιαύτη περίοδος αναστολής της δημοσιεύσεως τοΰ 
διατάγματος έν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας δεν θά 
εΐναι δραχυτέρα τών έξ μηνών. 
(2) "Οροι μή ειδικώς οριζόμενοι έν τω παρόντι Νόμω κέκτηνται, 

έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ τοΰ κευμένου, τήν τοΰ πιερί 'Ενοι
κιοστασίου Νόμου τοΰ 1975 αντιστοίχως άποδιδομένην αύτοΐς έννοιαν. 36 τοΰ 1975. 

3.—(1) Παρά τάς διατάξεις τοΰ περί Ενοικιοστασίου Νόμου τοΰ Προσωρινά* 
1975 διαρκούσης τής περιόδου αναστολής ουδέν διάταγμα έκδί δισπάξεις_ 
δεται δυνάμει τοΰ ρηθέντος Νόμου δι' άνάκτησιν κατοχής ακινήτου ^ ^ g ^ T ' ' 
διά κατοικίαν ένοικιασθέντος ύπό εκτοπισθέντος ένοικιαστοΰ έφ' δσον σινδιατά
οΰτος εξακολουθεί νά καταδάλλη πάν νομίμως ύπ' αύτοΰ όφειλό γματος 
μενον ένοίκίον : εξώσεων, κλπ. 

Νοείται δτι ό ιδιοκτήτης δύναται νά υποστήριξη έπί Δικαστηρίω
 του 

δτι είς δεδομένην ύπόθεσιν υφίστανται τοιαΰται εξαιρετικά! περιπτώ
σεις αΐτινες θά έδικαιολόγουν τήν έκδοσιν διατάγματος έξώσεως και 
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τό Δικαστήριον δύναται, λαμβανομένων ύπ' δψιν δλων των περιστα
τικών της υποθέσεως και της εκτάσεως της ταλαιπωρίας ήτις θά 
προεκαλεΐτο εις έκάτερον των διαδίκων συνεπεία της εκδόσεως ή 
μη διατάγματος έξώοτεως, να έκδώση τοιοΰτο διάταγμα και ύπό 
τοιούτους δρους οίους τό Δικαστήριον θά έκρινε πρέπον. 

•Α\«στολή 4. Διαρκούσης της περιόδου αναστολής ουδέν διάταγμα έξώσεως 
εκτελέσεως, εκδοθέν ύπό Δικαστηρίου προ της ημερομηνίας ενάρξεως ισχύος 
εκδοθέντων T O Q παρόντος Νόμου εναντίον εκτοπισθέντος ενοικιαστού έν σχέσει 
έ^σεως/"" προς άκίνητον δια κατοικίαν εκτελείται έφ' δσον ό τοιούτος ενοικια

στής εξακολουθεί να καταβάλλη πάν νομίμως ύπ' αύτου όφειλόμενον 
ένοίκιον, έκτος έάν τό Δικαστήριον, τη αιτήσει του Ιδιοκτήτου, είς 
έξαιρετικάς περιπτώσεις και λαμβανομένης ύπ' δψιν της εκτάσεως 
της ταλαιπωρίας ήτις θά προεκαλεΐτο είς έκάτερον των διαδίκων 
συνεπεία της αναστολής της εκτελέσεως, ήθελεν εκδώσει τοιούτο 
διάταγμα οίον ύπό τάς περιστάσεις θά έγκρινε πρέπον. 


