
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Επί τοΰ σχεδίου Νόμου «περί άναστολής λήξεως εμπορικών 

μισθώσεων καί τροποποιήσεώς διατάξεων τοΰ Ν.Δ. 1230/ 
1972 «περί εμπορικών μισθώσεων» καί τοΰ Ν. 52/1975 
«περί τροποποιήσεώς καί αναστολής τής ισχνός διατάξεων 
τον Ν.Δ. 1230/1972 «περί εμπορικών μισθώσεων».

Πρός τήν Βουλήν των ‘Ελλήνων
Ώς γνωστόν διά του Ν. 52/1975 έχουν παραταθή αί εμπο

ρικά! μισθώσεις μέχρι τής 31ης Αύγουστου έ.έ.
Έν όψει τούτου, άλλα καί χάριν τής άποφυγής διαταρά- 

ξεως τών σχέσεων μεταξύ εκμισθωτών καί μισθωτών ύπό τάς 
παρούσας συνθήκας, έκρίθη άναγκαίον όπως παραταθή πε
ραιτέρω ή διάρκεια τών μισθώσεων έπι μίαν είσέτι διετίαν.

Διά τού ύπό κρίσιν νομοσχεδίου ρυθμίζονται επίσης καί τινες 
έπι μέρους περιπτώσεις, άναγκαίαι διά τήν ορθήν καί δικαίαν 
έφαρμογήν τών διατάξεων τοΰ ρυθμίζοντος τάς έμπορικάς μι
σθώσεις Ν.Δ. 1230/1972.

Εΐδικώτερον:
Διά τοΰ άρθρου 1 τοΰ νομοσχεδίου: Παρατείνεται μέχρι 31 

Αύγούστου 1978, ό χρόνος τών εμπορικών μισθώσεων, ό οποίος 
βάσει τοΰ Ν. 52/1975 λήγει την 31ην Αύγούστου 1976, ώς 
καί τών μισθώσεων αί όποίαι θά λήξουν μετά τήν 31 ην Αύγού
στου. 1976. Ή παράτασις δεν χωρεί, ώς καί ύπο τοΰ Ν. 52/ 

'1975 ώρίσθη α) έπι μισθώσεων, δΓ~ας έχώρησε καταγγελία, 
διά τούς έν άρθρω 5 παρ. 2 περιπτ. α', β' καί γ' τοΰ Ν.Δ. 
1230/1972 λόγους, άνεξαρτήτως τής έκδόσεως ή μή άποφά- 
σεως διατασσούσης τήν άπόδοσιν τής χρήσεως τοΰ μισθίου 
καί β) έπι μισθώσεων έφ’ ών έξεδόθησαν δικαστικαί άποφά- 
σεις διατάσσουσαι τήν άπόδοσιν τής χρήσεως τοΰ μισθίου λό
γω κακής χρήσεως τούτου, παραβάσεως ούσιώδους όρου τής 
συμδάσεως ή έκ δυστροπίας καθυστερήσεως τοΰ μισθώματος.

Διά τοΰ αύτοΰ άρθρου 1 προδλέπε-ται ή αναστολή έκτελέ- 
σεως τών άφορωσών εις τάς ώς άνω μισθώσεις τυχόν έκδο- 
θεισών δικαστικών'άποφάσεων, ώς έγένετο κατά το’παρελθόν, 
καί ύπο τοΰ άρθρου 8 τοΰ Ν. 52/1975. ·’· ,

Διά τοΰ άρθρου 2 τοΰ νομοσχεδίου προδλέπεται οτι έπι τών 
μισθώσεων περί τών όποιων τύ προηγούμενον άρθρον, παρέχε
ται δικαίωμα αναπροσαρμογής, τοΰ καταβαλλόμενου μισθώμα
τος άπό 1ης ’Ιανουάριου 1976, ορίζεται όμως ότι τοΰτο δεν 
μπορεί νά ζητηθή προ τής παρελεύσεως έτους άπο τής τελευ
ταίας αναπροσαρμογής. .'*· ·

Διά τοΰ άρθρου 3 τοΰ νομοσχεδίου, ύπάγονται εις τήν ρύθμι- 
σιν τοΰ Ν. 1230/1972 «περί τών έμπορικών μισθώσεων» καί „■ 
αί μισθώσεις τών νοσηλευτικών ιδρυμάτων τών άναφερομένων 
εις τό Ν.Δ. 2592/1953 άνηκόντων εις δήμους, νομικά πρό
σωπα, κλπ. ' ' ,

Διά τοΰ άρθρου 4, διευρύνεται ό προδλεπόμενος χρόνος διά 
τήν έπέλευσιν τών (αποτελεσμάτων τής καταγγελίας δι’ άνοι- 
κοδόμησιν ή ιδιόχρησιν, ορίζεται δέ ουτος έπι μεν καταγγελίας 
δΓ άνοικοδόμησιν τοΰ μισθίου εις τέσσαρας μήνας, άντί τών 
τριών μηνών πού προδλέπονται άπο τύν ίσχύοντα νόμον. Έπι 
καταγγελίας δέ διά ιδιόχρησιν ορίζεται ό χρόνος ουτος εις 
οκτώ μήνας άντί τών εξ μηνών πού προδλέπονται άπο τον 
ίσχύοντα νόμον. Τοΰτδ γίνεται διά νά διευκολύνωνται οί μι
σθωτοί εις τήν έξεύρεσιν νέας επαγγελματικής στέγης, πρός 
έγκατάστασίν των. · · ·

Διά τών άρθρων 5 καί 6'τοΰ Σχεδίου, αύξάνεται τό ύψος 
τής καταδαλλομένης άποζημιώσεως ύπό τοΰ έκμισθωτοΰ πρός 
τον μισθωτήν, εΐς τάς περιπτώσεις καταγγελίας τής μισθώ
σεως διά τούς αυτούς ώς άνω λόγους. Εΐδικώτερον, έπι καταγ
γελίας δΓ άνοικοδόμησιν ορίζεται άποζημίωσις ίση πρός τέσ- 
σαρα, τούλάχιστον, μηνιαία μισθώματα, άντί τών ύπό τοΰ

Ιφ
ισχύοντος νόμου προδλεπομένων τριών, ίση δέ-πρός όκτώ μη
νιαία μισθώματα, άντί έξ, προκειμένου περί καταγγελίας "διά 
ιδιόχρησιν. Καί εις τάς δύο ώς άνω περιπτώσεις επιτρέπεται 
εΐς τό δικαστήριον νά αύξήση τήν άποζημίωσιν μέχρι τοΰ δι
πλάσιου, κατ’ άνώτατον 0ρ7ον, εάν κατά τήν κρίσιν του αί 
δαπάναι τής νέας έγκαταστάσεως τοΰ μισθωτού ή αί κατά 
περίπτωσιν είδικαί συνθήκαι δικαιολογούν τήν ηύξημένην άπο- 
ζημίωσιν.

Διά τών άρθρων 7 έως 9 τοΰ νομοσχεδίου, λαμδάνεται μέ- 
ριμινα διά τήν περιστολήν τών περιπτώσεων καταχρηστικής 
άσκήσεως τοΰ δικαιώματος, ίδιοχρήσεως. Πρός τον σκοπόν 
τούτον λαμίάνονται τά εξής μέτρα: αα) αυξάνεται ή προ- 
δλεπομένη άποζημίωσις, άπο δώδεκα εις δέκα εξ μηναία μι
σθώματα, εις περίπτωσιν κατά τήν όποιαν ό έκμισθωτής, ό 
όποιος έπετυχε τήν έξωσιν τού μισθωτού του διά νά τό ίδιο— 
χρησιμοποίηση, δεν κάνει χρήσιν τούτου έντός έξ μηνών άπό 
τής άπεδόσεώς του ή αν έντός διετίας άπό τής άποδόσεως 
έκμισθώση ή καθ' οίονδήποτε τρόπον παριαχωρήση τήν χρήσιν 
τοΰ μισθίου εις τρίτον, άνευ σπουδαίου λόγου, ββ) Αύξάνεται 
ή προδλεπομένη άποζημίωσις, άπό έννέα, εις δώδεκα μηνιαία 
μισθώματα, έάν ή έπιχείρησις τήν όποιαν θά άσκήση δ έκμμ 
σθωτής εΐς τό μίσθιον είναι όμοια πρός τήν ύπό τοΰ μισθωτού 
άσκουμένην ή άν έντός διετίας άπό τής άποδόσεως τοΰ μισθίου 
άσκηθή όμοια έπιχείρησις, έκτος έάν όμοια έπιχείρησις ήσκεί- 
το, προ ένός τούλάχιστον'έτουςζ’ύπό τοΰ δικαιούχου ίδιοχρή- 
σεως, όπότε καταβάλλεται άποζημίωσις ίση πρός οκτώ μηνιαία 
μισθώματα, άντί έξ τά όποια ορίζονται άπό τον ίσχύοντα 
νόμον, γγ) Παρέχεται ή δυνατότης εις τό δκιαστήριον νά 
έκτιμά κατόπιν αίτήσεως τοΰ έξωσουμένου μισθωτού, άν ό 
καταγγέλλων τήν μίσθωσιν λόγω ίδιοχρήσεως μισθωτής είναι 
εΐς θέσιν νά ίδιοχρησιμοποιήση πράγματι τό μίσθιον. Έν περι- 
πτώσει διαπιστώσεως τοΰ αντιθέτου, προδλέπεται ύπό τομ 
νομοσχεδίου ότι τό δικαστήριον διατάσσει τήν έπανεγκατάστα- 
σιν τοΰ μισθωτού, ό οποίος έχει έναντι τοΰ έκμισθωτοΰ άγωγήν 
πρός άποκατάστασιν πάσης θετικής ή άποθετικής ζημίας καί 
δδ) προβλέπεται ότι άν ό έκμισθωτής κατήγγειλε τήν μί- 
.σθωσιν λόγω ίδιοχρήσεως καί μετά ταΰτα άνεκάλεσε τήν 

: καταγγελίαν, ουτος στερείται πλέον, έναντι τοΰ αύτοΰ μισθω-' 
τοΰ, τοΰ δικαιώματος καταγγελίας διά τον αυτόν λόγον. Ό 
σκοπός τής έν λόγω ρυθμίσεως είναι προφανής. Σκοπείται ή 
άποφυγή άσκήσεως πιέσεως έπι τοΰ μισθωτού πρός αποδοχήν 
δυσμενών δι’ αύτόν όρων έπι τή εύσχήμω άπειλή τής καταγ
γελίας λόγω ίδιοχρήσεως.

Εις τό άρθρον 10, έκ σείασμοΰ πρός τήν άρχήν τής έλευ- 
θερίας τών συμβάσεων περιελήφθη διάταξις διά τής όποιας 
διατηρούνται έν ίσχύι συμφωνίαι γενόμεναι μετά τήν έναρξιν 
τής ισχύος τοΰ Ν. 52/1975, διά τών όποιων, προκειμένου 
περί τών παρατεινομένων ύπό τοΰ νομοσχεδίου μισθώσεων, ώρί
σθη ύπό τών μερών διάφορος χρόνος διάρκειας τής μισθώ
σεως, τό κατ,αβλητέον μίσθωμα ή έτεροι όροι τής μισθώσεως.

Τέλος, διά τοΰ άρθρου 11, έπεκτείνεται ή άρμοδιότης τοΰ 
ύπό ταύτης καθοριζομένου ώς αρμοδίου διά τήν έπίλυσιν τών 
διαφορών έκ τής έφαρμογής τοΰ ΝΑ. -1230/1Θ72 Μονομε
λούς Πρωτοδικείου καί εις τήν έκδίκασιν αγωγών περί κατα
βολής όφειλομένων μισθωμάτων, κατά τήν αυτήν διαδικασίαν.

Ταΰτα σκοποΰνται διά τοΰ προτεινομένου Σχεδίου Νόμου τό 
όποιον έχομεν τήν τιμήν νά ύποβάλωμεν εις την ’Εθνικήν 
Αντιπροσωπείαν καί νά παρακαλέσωμεν όπως αΰτη περιβάλη 
τοΰτο διά τής ψήφου της.

Έν Άθήναις τή 21' ’Ιουλίου 1976 .
Ό 'Τπουργός Δικαιοσύνης 

.. ·· ■ ' ΚΩΝΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΉΣ
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ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΜΕΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

α) Π αρ. 5 άρθρου 5 τοΰ Ν.Δ. 1230/1972, ώς άντικατε- 
στάθη ΰζό τής ζαρ. 2 τοΰ άρθρου 7 τοΰ Ν. 52/1975.

«5. Ή καταγγελία γίνεται έγγράφως τά ϊέ έννομα άζοτε- 
λέσματα αΰτής έζέρχοντχι μετά τρίμηνον άζό τής κοινοζοιή- 
σεως, ζρός τον μισθωτήν. Είϊικώς έζί καταγγελίας διά ςοΰς 
ΰζό στοιχεία 6' καί γ' τής ζαρ. 2 τοΰ ζαρόντος άρθρου λό
γους τά εννομα άζοτελέσματα αυτής έζέρχονται μετά έξάμη- 
νον άζό τής κοινοζοιήσεως ζρός τον μισθωτήν».

6) Παρ. 1 άρθρου 6 τοΰ Ν.Δ. 1230/1972, ώς άντικατε- 
στάθη ΰζό τής ζαρ. 3 τοΰ άρθρ ου 7 τοΰ Ν. 52/1975.

«1. ’Εν ζερίζτώσει καταγγελίας τής μισθώσεως ό έκμι-' 
σθωτής ΰζοχρεοΰτΟι εις άζοζημίωσιν τοΰ μισθωτοΰ ίσην ζρός 
τρία μεν τουλάχιστον μηνιαία μισθώματα, ϊιά τον έν ζαρα-- 
γράφω 2 στοιχ. α' τοΰ άρθρ ου 5 λόγον, ζρός εξ ϊέ τουλάχι
στον μηνιαία μισθώματα ϊιά τον έν ζαρ. 2 στοιχ. γ' τοΰ άρ
θρου 5 λόγον. Εις άμφοτέρας τάς ζεριζτώσεις ή άζοζημίωσις 
ϊύναται ν’ αϋξηθή μέχρι τοΰ ίιζλασίου, κατ’ άνώτστον όριον, 
έάν κατά την κρίσιν τοΰ ϊικαστηρίου αί ίαζάναι τής νέας έγ- 
καταστάσεως τοΰ μισθωτοΰ ή αί κατά ζερίζτωσιν ειϊικαί συν- 
θήκαι ϊικαιολογοΰν τοιαύτην ηύξημένην άζοζημίωσιν». 

γ) Παρ. 2 άρθρου 6 τοΰ Ν.Δ. 1230/1972ί '
«2. ’Εν ζερίζτώσει καταγγελίας ϊιά τον έν ζαραγρ. 2 

στοιχ. 6' τοΰ άρθρου 5 λόγον, ή άζοζημίωσις είναι ίση ζρός 
έξ μηνιαία μισθώματα. Έάν ή άσκηθησομένη έν τώ μισθίω 
έζιχείρησις είναι όμοια ζρός την τοΰ μισθωτοΰ, ή έάν έντος 
ϊιετίας άζό τής άζοϊόσεως τοΰ μισθίου ηθελεν άσκηθή τοιαυ- 
τη,'ή άζοζημίωσις είναι ίση ζρός εννέα μισθώματα, έκτος έάν 
όμοια έζιχείρησις ήσκείτο ήϊη ζρό ένός τουλάχιστον έτους, ΰζο 
των έν άρθρω 5 ζαράγρ. 2 στοιχ. 6' άναςερομένων ζροσώζων, 
ότε καταβάλλεται άζοζημίωσις ίση ζρός έξ μηνιαία μισθώ
ματα». .· . . · \ ·

ϊ) Παρ. 3 άρθρου 6 τοΰ Ν.Δ. 1230/1972, ώς άντικατε- 
στάθη ύζό τής zap. 4 τοΰ άρθρου 7 τοΰ Ν. 52/1975.

«3. Ό εκμισθωτής ύζοχρεοΰται εις άζοζημίωσιν τοΰ μι- 
σθωτοΰ ίσην ζρός ϊώϊεκα μηνιαία μισθώματα: α) Έάν, έντός 
εξαμήνου άζό τής άζόϊόσεως τοΰ μισθίου, εις την ζερίζτωσιν 
τής ζαρ. 2 στοιχ. α' τοΰ άρθρου 5 ϊέν ζροβή εις .την έναρξιν 
των έργασιών θεμελιώσεως τής νέας οΐκοϊομής, εις την ζε- 
ρίζτωσιν ϊέ τής ζαρ. 2 στοιχ. γ' τοΰ αύτοΰ άρθρου ϊέν ζροβή 
εις τήν έναρξιν των έζισκευών,-ϊιαρρυθμίσεων καί βελτιώ
σεων τοΰ μισθίου. 6) Έάν, εις την ζερίζτωσιν τής ζαρ. 2 
στοιχ. 6' τοΰ αύτοΰ άρθρου 5, ϊέν χρησιμοζοιήση τό μίσθιον 
έντός έξ μηνών άζό τής άζοϊόσεώς του, ή έάν έντός ϊιετίας 
άζ’ αυτής έκμισθώση ή καθ’ οΐονϊήζοτε τρόζον ζαραχωρήση 
ζρός τρίτον τήν χρήσιν, άνευ σζουϊαίου λόγου. Εις άμσοτέρας 
τάς άνωτέρω ζεριζτώσεις ό μισθωτής ϊικαιοΰται νά ζητήση 
τήν άζοκατάστασιν ζάσης ζεραιτέρω θετικής ή άζοθετικής 
ζημίας».

ε) Παρ. 1 άρθρου 19 τοΰ Ν.Δ. 1230/1972.
_ «1. Πάσα διαφορά ζερί τήν ερμηνείαν καί έφαραογήν τοΰ 

ζαρόντος, ώς και ζάσα έν γένει ϊιένεξις, άνακύζτουσα έκ των 
έν τώ ζαρόντι μισθώσεων, ύζάγεται εις τήν άρμοϊ'ότητα τοΰ 
Μονομελοΰς Πρωτοϊικείου, ϊικάζοντος κατά τήν ϊιαίικασίαν 
τών άρθρων 647 έως 662 τοΰ Κώίικος Πολιτικής Δικονο
μίας».

. ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ

Περί αναστολής λήξεως έμζορικών μισθώσεων καί -τροζο-
ζοιήσεως ϊιατάξεων τοΰ ΝΑ. 1230/1972 «ζερί έμζορι-
κ-ών μισθώσεων» καί τοΰ Ν. 52/1975 «ζερί τραζοζοιή-
σεως και αναστολής τής ισχύος ϊιατάξεων τοΰ ΝΑ.
1230/1972 «ζερί έμζορικών μισθώσεων».

Άρθρον 1.
1. Μισθώσεις ύζαγόμεναι εις τάς ϊιατάξεις τοΰ Ν. Δια

τάγματος ^230/1972, ζερί ών ή^αρ. 1 τοΰ άρθρου 3 τοΰ 
Ν. 52/1975, ώς καί μισθώσεις λήγουσαι μέχρι τής 31 Αύ
γουστου 1978, ζαρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι τής ήμερο- 
μηνίας τούτης, έφ’ όσον ό μισθωτής εύρίσκεται κατά τήν 
έναρξιν τής ισχύος τοΰ ζαρόντος έν τή χρήσει τοΰ μισθίου.

2. Ή κατά τήν ζροηγουμένην ζαράγραφον ζαράτασις ϊέν 
χωρεί α) έζί μισθώσεων, ϊι’ ας έχώρησε καταγγελία, διά του? 
έν άρθρω 5 zap. 2 ζεριζτ. α', β' .καί γ' τοΰ ΝΑ. 1230/ 
1972 λόγους, άν*4αρτήτως τής έκϊόσεως ή μή άζοφάσεωι 
ϊιατασσούσης τήν άζόϊοσιν τής χρήσεως τοΰ μισθίου καί β] 
έζί μισθώσεων έρ’ ών έξεϊόθησαν δικαστικαί άζορώσεις δια 
τάσσουσαι τήν άζόϊοσιν τής χρήσεως τοΰ μισθίου λόγφ κακή: 
χρήσέως τούτου; ζαραβάσεω-ς ουσιώδους -όρου τής συμβάσεωι 
ή έκ ϊυστροζίας ,καθυστερήσεως τοΰ μισθώματος.

3. Μέχρι τής κατά τήν zap. 1 τοΰ ζαρόντος άρθρου zpc 
θεσμίας αναστέλλεται ή έκτέλεσις, ζλήν τών ζερί έξόδω 
καί τελών διατάξεων, α) τών δικαστικών άζοφάσεων ζερ 
ών αί ζαράγραροι 1, 3 καί 4 τοΰ άρθρου 8 τοΰ Ν. 52/1971 
έν συνϊυασμφ ζρός τό άρθρον 42 τοΰ Ν. 294/1976, κο

" §) τών δικαστικών -άζοράσεων διά τών όζοίών ίιατάσσετε 
ή έξωσις τοΰ μισθωτού έκ τοΰ μισθίου λόγω λήξεως τι 

r χρόνου τής μισθώσεως εις τάς ζερί ών ή ζαράγρ. 1 τοΰ ζε 
ρόντος άρθρου ζεριζτώσεις, ·αΐ όζοίαι έξεϊόθησαν μέχρι .τή 
ένάρξεως τής ισχύος τοΰ ζαρόντος νόμου ή θέλουν με· 
αυτήν έκϊοθή, έζιρυλασσομένων τών διατάξεων τής ζαρ·. 
τοΰ ζαρόντος άρθρου. Χ

'Αρθρον 2.
Έζί μισθώσεων ζερί ών αί ζαράγραφοι 1 καί 3 τοΰ ζρ 

ηγουμένου άρθρου, ό εκμισθωτής ϊικαιοΰται άζό τής 1τ 
Ίανσυαρίου 1977, νά έζιϊιώξη τήν άναζροσαρμογήν τοΰ κατ 
βαλλόμενα) μισθώματος, ανεξαρτήτως ζαρελεύσεως τριετίι 
άζό τής τελευταίας άναζροσαρμογής, έραρμοζσμένων κατά · 
λοιζά τών ϊιατάξεων τοΰ άρθρου 7 τοΰ ΝΑ. 1230/197 
Έν ζάση όμως ζερίζτώσει ϊέν ϊύναται νά ζητηθή άναζροσα 
μογή τοΰ κ.αταβαλλομένου μισθώμαζος ζρό τής ζαρελεύσει 
έτους άζό τής τελευταίας άναζροσαρμογής.

Άρθρον 3.
Εις τό άρθρον 1 τοΰ Ν.Δ. 1230/1972 ζροστίθεται zej 

ζτωσις ύζό στοιχ. δ' έχουσα ώς άκολούθως:
«ϊ) Αί μισθώσεις τών ΰζό τοΰ Ν.Δ. 2592/1953 ζροβύ 

ζομένων νοσηλευτικών ιδρυμάτων».

Άρθρον 4^
Ή ζαρ. 5 τοΰ άρθρου 5 τοΰ ΝΑ. 1230/1972. ώς αϋ 

άντικατεστάθη ΰζό τής ζαρ. 2 τοΰ άρθρου 7 τοΰ Ν. 5 
1975, αντικαθίσταται ώς ακολούθως:


