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Νέα Δικαστική Απόφαση του Δικαστηρίου Ελέγχου Ενοικιάσεων 

 

Οκτώβριος 2019 
 

Το Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων Λευκωσίας απέρριψε Αίτηση Έξωσης που καταχώρησε ο ιδιοκτήτης 
(Αιτητής) εναντίον του ενοικιαστή του (Καθ’ ου η Αίτηση), ο οποίος ενοικίαζε χώρο, και συγκεκριμένα ένα 
δωμάτιο, σε ένα κοιμητήριο για τους σκοπούς της επιχείρησης του.  

Ο Αιτητής, που στην προκειμένη περίπτωση ήταν αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, ήταν ο ιδιοκτήτης του 
κοιμητηρίου και ενοικίασε στον Καθ’ ου η Αίτηση ένα δωμάτιο το οποίο χρησιμοποιείτο από αυτόν ως χώρος 
έκθεσης μαρμάρων και μωσαϊκών. Η περίοδος της σύμβασης ενοικίασης άρχιζε την 01/04/1995 και τελείωνε 
την 31/03/1996. Το Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων Λευκωσίας έκρινε ότι από την 01/04/1996, όταν 
δηλαδή η σύμβαση ενοικίασης έληξε και ο Καθ’ ου η Αίτηση συνέχισε να κατέχει το δωμάτιο καταβάλλοντας 
ενοίκιο, η ενοικίαση κατέστηκε θέσμια και ως εκ τούτου ενέπιπτε εντός της δικαιοδοσίας του.  

Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με τον Περί Κοιμητηρίων (Ταφή και Εκταφή) Νόμο [Νόμος 
257(Ι)/2004], που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβρη του 2004, εισήχθη πρόνοια στον Περί Ενοικιοστασίου Νόμου 
του 1983, ως έχει τροποποιηθεί, η οποία δεν υπήρχε κατά το χρόνο σύναψης της σύμβαση ενοικίασης στην 
εν λόγω υπόθεση.  Σύμφωνα με το Νόμο 257(Ι)/2004, τα κοιμητήρια χαρακτηρίζονται ως πράγματα εκτός 
συναλλαγής και ως εκ τούτου δεν υπάγονται στη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου Ελέγχου Ενοικιάσεων. 
Ωστόσο, παρά την τροποποίηση αυτή, ο Αιτητής συνέχισε να λαμβάνει ενοίκια μέχρι και την 12/7/2017, 
ημερομηνία κατά την οποία ζήτησε από τον Καθ’ ου η Αίτηση να του παραδώσει την κατοχή του δωματίου. 
Στην Αίτηση έξωσης που καταχώρησε στο Δικαστήριο, ο Αιτητής ισχυρίστηκε ότι η ενοικίαση ήταν πλέον 
παράνομη λόγω της τροποποίησης που επέφερε ο Νόμος 257(Ι)/2004 και ως τέτοια θα έπρεπε να ακυρωθεί.  

Το Δικαστήριο, αφού εξέτασε τα δεδομένα που είχε ενώπιον του, έκρινε ότι σε αυτήν την υπόθεση δε 
μπορούσε να εφαρμοστεί το δόγμα της ματαίωσης της σύμβασης ενοικίασης (frustration), για το λόγο ότι δεν 
υπήρχε πλέον σύμβαση σε ισχύ. Θυμίζουμε ότι η ενοικίαση κατέστη θέσμια από την 01/04/1996 ενώ το 
επίδικο ακίνητο εξακολουθούσε να υπάρχει στην αρχική μορφή στην οποία ενοικιάστηκε στον Καθ’ ου η 
Αίτηση. Περαιτέρω, το Δικαστήριο έκρινε ότι λόγω της συμπεριφοράς του Αιτητή, δε μπορούσε αυτός να 
ισχυρίζεται ότι ο Καθ’ ου η Αίτηση βρισκόταν παράνομα στο ακίνητο, καθότι μετά τη δημοσίευση του Νόμου 
257(Ι)/2004 το 2004, συνέχισε να εισπράττει ενοίκια χωρίς οποιαδήποτε επιφύλαξη για 14 χρόνια.  

Περαιτέρω, ως προς το Άρθρο 11(1)(β) του περί Ενοικιοστασίου Νόμου που επιτρέπει την έξωση θέσμιου 
ενοικιαστή στην περίπτωση που «ευρέθη ένοχος ότι ενήργησε ώστε να χρησιμοποιηθή ή επέτρεψε να 
χρησιμοποιηθή η κατοικία ή το κατάστημα δια παράνομους ή ανήθικους σκοπους», το Δικαστήριο ανέφερε 
ότι ο Αιτητής δε μπορούσε να βασιστεί στην εν λόγω πρόνοια διότι δεν είχε συμπεριλάβει κάτι τέτοιο στις 
ειδοποιήσεις που απέστειλε στον Καθ’ ου η Αίτηση δυνάμει του άρθρου 11(4) του Νόμου. Το Δικαστήριο 
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Ελέγχου Ενοικιάσεων, ανέφερε ότι για να εκδοθεί Διάταγμα Έξωσης λόγω χρήσης του ακινήτου για παράνομο 
ή ανήθικο σκοπό, πρέπει να έχει προηγηθεί σχετική καταδίκη του κατόχου, κάτι το οποίο δεν ίσχυε στην 
προκειμένη περίπτωση. Το Δικαστήριο διευκρίνισε ότι ακόμα και αν η χρήση του δωματίου ήταν παράνομη, 
αυτό δεν καθιστούσε το σκοπό της χρήσης του παράνομο, ο οποίος παρεμπιπτόντως ήταν η έκθεση 
μαρμάρων και μωσαϊκών.  

Ως εκ των ανωτέρω, ο λόγος έξωσης βάσει του άρθρου 11(1)(β) του περί Ενοικιοστασίου Νόμου απέτυχε. Το 
Δικαστήριο σημείωσε ότι με βάση τα γεγονότα της Αίτησης, δεν υπήρχε άλλος λόγος έξωσης που να 
αναγνωρίζεαι από το Νόμο στη συγκεκριμένη υπόθεση.    
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