
 

Ο περί Αστικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 154(Ι) του 2002  
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΣΤΙΚΩΝ  

ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αστικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2002 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Αστικών Αδικημάτων Νόμο (που στο εξής θα 
αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 

Συνοπτικός τίτλος. 
Κεφ. 148. 
 87 του 1973  
54 του 1978  
136 του 1985 
 41 του 1989  
73(Ι) του 1992  
101(Ι) του 1996  
49(Ι) του 1997  
29(Ι) του 2000. 

 

2. Το άρθρο 58 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση του 
άρθρου 58 του 
βασικού νόμου. (α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (8) αυτού, μετά τη λέξη 

«αποβιωσάσης» και πριν από την άνω τελεία, των λέξεων «και των τέκνων αυτού ή 
αυτής·»·  

(β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου (8) αυτού, με την ακόλουθη 
νέα παράγραφο: 

 

«(β) σε περίπτωση που δεν υπάρχει σύζυγος ή τέκνα του αποβιώσαντος—  

(i) των γονέων του, εάν αυτός ήταν τέκνο που γεννήθηκε πριν ή κατά τη 
διάρκεια γάμου των γονέων του, 

 

(ii) της μητέρας του, εάν αυτός ήταν τέκνο που γεννήθηκε χωρίς γάμο των 
γονέων του, 

 

(iii) του πατέρα του, αν αυτός το είχε αναγνωρίσει·»· 
 

(γ) με την αντικατάσταση, από το εδάφιο (9) αυτού, του συμβόλου και αριθμού 
«£6.000» (δεύτερη γραμμή), με το σύμβολο και αριθμό «£10.000»· 

 

(δ) με την προσθήκη, στο εδάφιο (10) αυτού, μετά τη λέξη «όφελος» (δεύτερη γραμμή), 
των λέξεων "του ή της συζύγου και των τέκνων του αποβιώσαντος ή, στην απουσία 
αυτών, προς όφελος»· και 

 

(ε) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (20) αυτού της λέξης «δύο» (πρώτη γραμμή), 
με τη λέξη «τριών». 

 

3. Ο παρών Νόμος ισχύει για το δικαίωμα αγωγής σε αποζημιώσεις συνεπεία αστικού 
αδικήματος που θα συμβεί μετά την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Δημοκρατίας. 

Έναρξη της ισχύος 
του παρόντος Νόμου.
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