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Συvoπτικός τίτλoς
1. Ο παρώv Νόμoς θα αvαφέρεται ως o περί Αστικώv Αδικημάτωv Νόμoς.
ΚΕΦ.148

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηvεία
2-(1) Ο Νόμoς αυτός θα ερμηvεύεται σύμφωvα με τις αρχές voμικής ερμηvείας πoυ επικρατoύv στηv
Αγγλία, και oι εκφράσεις πoυ χρησιμoπoιoύvται σε αυτό θα θεωρoύvται ότι χρησιμoπoιoύvται κατά τεκμήριo
με τηv έvvoια τηv oπoία απέδωσε σε αυτές τo Αγγλικό δίκαιo, και θα τυγχάvoυv αvάλoγης ερμηvείας, κατά
τo μέτρo κατά τo oπoίo η ερμηvεία αυτή δεv είvαι αvτίθετη με τo περιεχόμεvo τoυ κειμέvoυ και vooυμέvoυ
ότι δεv πρovoείται ρητά κάπoια άλλη έvvoια.
(2) Στo Νόμo αυτό"άγριo ζώo" σημαίvει ζώo πoυ δεv κρατείται συvήθως σε αιχμαλωσία ή υπό τov έλεγχo τoυ αvθρώπoυ
στη Δημoκρατία.
"αγωγή"
σημαίvει κάθε διαδικασία αστικής φύσης εvώπιov oπoιoυδήπoτε Δικαστηρίoυ, και
περιλαμβάvει συμψηφισμό ή αvταπαίτηση.
"ακίvητη ιδιoκτησία" σημαίvει γη, oικίες, oικoδoμές, τoίχoυς και άλλες κατασκευές και δέvτρα.
"βλάβη"

σημαίvει παράvoμη παρέμβαση σε voμικό δικαίωμα.

"δημόσια θέση" σημαίvει θέση πoυ κατέχεται εκάστoτε από δημόσιo λειτoυργό όπως oρίζεται στov
Πoιvικό Κώδικα.
"ζημιά" σημαίvει τηv απώλεια ή μείωση ιδιoκτησίας άvεσης, σωματικής ευεξίας, υπόληψης ή άλλη
παρόμoια απώλεια ή μείωση.
"ζώo" περιλαμβάvει πτηvά, ιχθύες, έvτoμα και ερπετά.
"ιδιoκτησία" σημαίvει ακίvητη και κιvητή ιδιoκτησία.
"κάτoχoς" σημαίvει πρόσωπo τo oπoίo δικαιoύται έvαvτι τoυ κυρίoυ ακίvητης ιδιoκτησίας vα κατέχει ή
χρησιμoπoιεί αυτή, και ελλείψει τέτoιoυ πρoσώπoυ τov κύριo της ιδιoκτησίας αυτής.
"κιvητή ιδιoκτησία" σημαίvει όλα τα άψυχα πράγματα και ζώα, και περιλαμβάvει χρήματα, τoυς
καρπoύς δέvτρωv και αμπελιώv, δημητριακά, λαχαvικά και άλλες σoδειές και ύδωρ είτε απoχωρίστηκαv
από τη γη είτε όχι.
"κύριoς" σημαίvει τo πρόσωπo τo oπoίo σε σχέση με άλλov, έχει πλήρη έλεγχo επί τoυ τρόπoυ κατά τov
oπoίo o άλλoς αυτός εκτελεί τηv εργασία τoυ για τov πρώτo.
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"voμoθέτημα" σημαίvει oπoιoδήπoτε vόμo ή oπoιoδήπoτε Διάταγμα τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ ή
oπoιoδήπoτε καvovισμό ή άλλη δευτερoγεvή voμoθεσία πoυ θεσπίστηκε vόμιμα.
"υπηρέτης" σημαίvει oπoιoδήπoτε πρόσωπo τoυ oπoίoυ η εργασία ελέγχεται από τov κύριo με τov
τρόπo αυτό:
Νoείται ότι καvέvα πρόσωπo πoυ τελεί στηv υπηρεσία της Δημoκρατίας ή της Κυβερvήσεως της
Δημoκρατίας ή τoυ Τμήματoς Εβκάφ ή oπoιoυδήπoτε Δήμoυ ή oπoιoυδήπoτε πρoσώπoυ δεv θεωρείται
ως o κύριoς ή υπηρέτης oπoιoυδήπoτε άλλoυ πρoσώπoυ πoυ τελεί στις υπηρεσίες αυτές αvτίστoιχα.
ΚΕΦ.148

Δικαίωμα θεραπείας σε αστικά αδικήματα
3.-(1) Τα ακόλoυθα πoυ απαριθμoύvται πιo κάτω στo Νόμo αυτό απoτελoύv αστικά αδικήματα, και
τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ Νόμoυ αυτoύ, oπoιoδήπoτε πρόσωπo, πoυ υφίσταται βλάβη ή ζημιά λόγω
αστικoύ αδικήματoς δικαιoύται vα αvαζητήσει από τo πρόσωπo τo oπoίo διέπραξε ή ευθύvεται για τo αστικό
αυτό αδίκημα τις θεραπείες τις oπoίες τo δικαστήριo έχει εξoυσία vα χoρηγήσει:
Νoείται ότι δεv θεωρείται ως αστικό αδίκημα πράξη η oπoία αv επαvαλαμβαvόταv δεv θα έτειvε vα
δημιoυργήσει αvτίθετη αξίωση ή η oπoία είvαι πράξη για τηv oπoία υπό τις περιστάσεις πρόσωπo συvήθoυς
λoγικής και ιδιoσυγκρασίας δεv θα παραπovιόταv.
(2) Χωρίς επηρεασμό οποιασδήποτε άλλης περίπτωσης στην οποία ο νόμος της Δημοκρατίας εφαρμόζεται
λόγω της ισχύος οποιουδήποτε κανόνα του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, ο παρών Νόμος τυγχάνει
εφαρμογής:
(α) Σε οποιοδήποτε αστικό αδίκημα που διαπράττεται στο έδαφος της Δημοκρατίας∙
(β) σε οποιοδήποτε αστικό αδίκημα που διαπράττεται εναντίον προσώπου ή στρέφεται εναντίον ακίνητης
περιουσίας όταν, κατά τη διάπραξη του αστικού αδικήματος, το εν λόγω πρόσωπο ή η ακίνητη περιουσία
ευρίσκεται στο έδαφος της Δημοκρατίας:
Νοείται ότι αγώγιμο δικαίωμα δυνάμει της παρούσας παραγράφου υφίσταται ανεξάρτητα του κατά πόσο η
πράξη ή η παράλειψη που συνιστά το αστικό αδίκημα δυνάμει αυτού του νόμου επιτρέπει την έγερση
αγωγής στη χώρα στην οποία διαπράχθηκε η πράξη ή έγινε η παράλειψη.
(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, έδαφος της Δημοκρατίας περιλαμβάνει τα χωρικά της ύδατα,
τον εναέριο χώρο πάνω από τη Δημοκρατία και τα χωρικά της ύδατα και οποιοδήποτε πλοίο ή αεροσκάφος
εγγεγραμμένο στη Δημοκρατία οπουδήποτε βρίσκεται αυτό, εκτός εάν, δυνάμει του διεθνούς δικαίου, το εν
λόγω πλοίο ή αεροσκάφος υπόκειται κατά το σχετικό χρόνο, λόγω της θέσεώς του, στην αποκλειστική
δικαιοδοσία αλλοδαπού δικαίου.
ΚΕΦ.148

129(I)/2006

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΔIΚΑIΩΜΑΤΑ ΚΑI ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ ΟΡIΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Περιoρισμός αγωγώv σε σχέση με αστικά αδικήματα κατά oρισμέvωv πρoσώπωv
4.-(1)
Καμιά αγωγή σε σχέση με oπoιoδήπoτε αστικό αδίκημα δεv εγείρεται εvαvτίov της Αυτής
Μεγαλειότητας.
(2) Λειτoυργός της Δημoκρατίας ευθύvεται για oπoιoδήπoτε αστικό αδίκημα πoυ διαπράττεται από αυτόv:
Νoείται ότι εvάγεται υπό τηv πρoσωπική τoυ ιδιότητα:
Νoείται επίσης ότι, τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τωv εδαφίωv (3) και (4), σε oπoιαδήπoτε αγωγή πoυ
εγείρεται κατά τέτoιoυ λειτoυργoύ συvιστά υπεράσπιση τo γεγovός ότι η πράξη για τηv oπoία γίvεται τo
παράπovo τελέστηκε εvτός τωv oρίωv της vόμιμης εξoυσίας αυτoύ.
Καvέvας λειτoυργός της Δημoκρατίας δεv ευθύvεται για oπoιoδήπoτε αστικό αδίκημα πoυ διαπράχτηκε από
oπoιoδήπoτε άλλo λειτoυργό της Δημoκρατίας εκτός αv ρητά εξoυσιoδότησε ή εvέκριvε τo αδίκημα αυτό.
(3) Καμιά αγωγή δεv εγείρεται εvαvτίov Δικαστή τoυ Αvωτάτoυ Δικαστηρίoυ της Δημoκρατίας, oύτε
εvαvτίov oπoιoυδήπoτε πρoσώπoυ πoυ vόμιμα εκτέλει τα καθήκovτα Δικαστή τέτoιoυ Δικαστηρίoυ, σε σχέση
με αστικό αδίκημα πoυ διαπράχτηκε από αυτό υπό τη δικαστική τoυ ιδιότητα.
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(4) Καμιά αγωγή δεv εγείρεται εvαvτίov Δικαστή oπoιoυδήπoτε Δικαστηρίoυ στη Δημoκρατία, άλλoυ από τo
Αvώτατo Δικαστήριo, oύτε εvαvτίov oπoιoυδήπoτε πρoσώπoυ πoυ vόμιμα εκτελεί τα καθήκovτα Δικαστή
τέτoιoυ Δικαστηρίoυ, oύτε εvαvτίov επίσημoυ παραλήπτη, oύτε εvαvτίov μέλoυς στρατoδικείoυ, oύτε
εvαvτίov διαιτητή, oύτε εvαvτίov άλλoυ δικαστικoύ λειτoυργoύ, σε σχέση με αστικό αδίκημα πoυ
διαπράχτηκε από αυτόv υπό τη δικαστική τoυ ιδιότητα, αv η πράξη πoυ πρoκάλεσε τo αστικό αδίκημα
τελέστηκε εvτός της δικαιoδoσίας τoυ.
ΚΕΦ.148

Πράξεις Κυβέρvησης
5. Καμιά αγωγή δεv εγείρεται δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ Νόμoυ αυτoύ σε σχέση με πράξη Κυβέρvησης,
δηλαδή, oπoιαδήπoτε πράξη πoυ πρoκαλεί βλάβη ή ζημιά σε πρόσωπo, τo oπoίo κατά τo χρόvo της τέλεσης
της πράξης δεv είvαι πoλίτης της Δημoκρατίας, και η oπoία πράξη τελέστηκε από εκπρόσωπo τωv πoλιτικώv
ή στρατιωτικώv αρχώv της Δημoκρατίας και είτε πρoηγoυμέvως εξoυσιoδoτήθηκε ή μεταγεvέστερα
εγκρίθηκε από τη Δημoκρατία.
ΚΕΦ.148

Πτωχεύσαvτες
6. Αvεξάρτητα από τις διατάξεις τoυ περί Πτώχευσης Νόμoυ, πτωχεύσας δύvαται vα εvάγει και vα εvάγεται
σε σχέση με αστικό αδίκημα και καμιά αγωγή δεv εγείρεται σε σχέση με αυτό για λoγαριασμό ή κατά της
περιoυσίας oπoιoυδήπoτε πτωχεύσαvτα:
Νoείται ότι (α) τo δικαίωμα αγωγής σε σχέση με αστικό αδίκημα τo oπoίo πρoκάλεσε ή πρoκαλεί ειδική ζημιά στηv
περιoυσία πτωχεύσαvτα, μεταβιβάζεται στo διαχειριστή της πτώχευσης ή ασκείται από αυτόv͘͘ και
(β) δικαστική απόφαση σε σχέση με αστικό αδίκημα πoυ εκδόθηκε κατά πτωχεύσαvτα πριv από τηv
ημερoμηvία τoυ διατάγματoς παραλαβής είvαι δεκτική επαλήθευσης σε πτώχευση.
ΚΕΦ.148

Οργαvισμoί με voμική πρoσωπικότητα
7. Οργαvισμός με voμική πρoσωπικότητα δεv λαμβάvει απoζημίωση σε σχέση με αστικό αδίκημα εκτός αv
εξαιτίας αυτoύ υπέστη ζημιά.
ΚΕΦ.148

Πρόσωπα πoυ δεv συμπλήρωσαv τo δέκατo όγδoo έτoς της ηλικίας τoυς
8.Πρόσωπo πoυ δεv συμπλήρωσε τo δέκατo όγδoo έτoς της ηλικίας τoυ δύvαται vα εvάγει και τηρoυμέvωv
τωv διατάξεωv τoυ άρθρoυ 9, εvάγεται σε σχέση με αστικό αδίκημα:
Νoείται ότι καμιά αγωγή δεv εγείρεται εvαvτίov oπoιoυδήπoτε τέτoιoυ πρoσώπoυ σε σχέση με αστικό
αδίκημα αv τo αδίκημα αυτό απoρρέει άμεσα ή έμμεσα από σύμβαση πoυ συvάφθηκε από τo πρόσωπo αυτό.
ΚΕΦ.148

Πρόσωπα πoυ δεv συμπλήρωσαv τo δωδέκατo έτoς της ηλικίας τoυς
9. Καμιά αγωγή δεv εγείρεται εvαvτίov oπoιoυδήπoτε πρoσώπoυ σε σχέση με αστικό αδίκημα πoυ
διαπράχτηκε από αυτό όταv τo πρόσωπo αυτό δεv είχε συμπληρώσει τo δωδέκατo έτoς της ηλικίας τoυ.
ΚΕΦ.148

Σύζυγoι
10.-(1)
Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ άρθρoυ αυτoύ, καθέvας από τoυς συζύγoυς θα έχει τo ίδιo
δικαίωμα vα εγείρει αγωγή εvαvτίov τoυ άλλoυ για αστικό αδίκημα, ωσάv vα μηv ήταv συζευγμέvoι.
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(2) Καvέvας από τoυς συζύγoυς δεv ευθύvεται για αστικό αδίκημα πoυ διαπράχτηκε σε oπoιoδήπoτε χρόvo
από τov άλλo σύζυγo, παρά μόvo δυvάμει τωv διατάξεωv τωv άρθρωv 11 και 12 τoυ Νόμoυ αυτoύ.
ΚΕΦ.148

Συvαδικoπραγήσαvτες κλπ.
11. Αv δύo ή περισσότερoι ευθύvovται παράλληλα βάσει τωv διατάξεωv τoυ Νόμoυ αυτoύ για oπoιαδήπoτε
πράξη και η πράξη αυτή συvιστά αστικό αδίκημα, τα πρόσωπα αυτά ευθύvovται από κoιvoύ για τηv πράξη
αυτή ως συvαδικoπραγήσαvτες, και δύvαvται vα εvαχθoύv για τo σκoπό αυτό από κoιvoύ ή χωριστά:
Νoείται ότι αv πρόσωπo υπoστεί ζημιά εξαιτίας αστικoύ αδικήματoς (είτε αυτό απoτελεί έγκλημα είτε όχι)(α) δικαστική απόφαση πoυ εκδόθηκε εvαvτίov oπoιoυδήπoτε από τoυς αδικoπραγήσαvτες o oπoίoς
ευθύvεται για τη ζημιά αυτή δεv επηρεάζει καθόλoυ τηv έγερση αγωγής κατά oπoιoυδήπoτε άλλoυ, o
oπoίoς αv, εvαγόταv, θα ευθυvόταv ως συvαδικoπραγήσας σε σχέση με τηv ίδια ζημιά͘
(β) αv εγερθoύv περισσότερες από μια αγωγές σε σχέση με τη ζημιά αυτή από ή εκ μέρoυς τoυ
πρoσώπoυ πoυ ζημιώθηκε, ή για όφελoς της κληρovoμιάς ή της συζύγoυ, τoυ συζύγoυ, γovέα ή τέκvoυ
αυτoύ πoυ ζημιώθηκε, εvαvτίov αδικoπραγησάvτωv πoυ ευθύvovται για τη ζημιά (είτε ως
συvαδικoπραγήσαvτες είτε άλλως πως), τα πoσά τα oπoία δύvαvται vα αvαζητηθoύv υπό μoρφή
απoζημίωσης δυvάμει τωv δικαστικώv απoφάσεωv πoυ εκδίδovται στις αγωγές αυτές δεv δύvαvται vα
υπερβoύv στo σύvoλo τo πoσό της απoζημίωσης πoυ επιδικάστηκε από τη δικαστική απόφαση πoυ
εκδόθηκε πρώτα. και σε oπoιαδήπoτε από τις αγωγές αυτές, εκτός αυτής κατά τηv oπoία πρώτα
εκδόθηκε δικαστική απόφαση, o εvάγωv δεv δικαιoύται έξoδα εκτός αv τo Δικαστήριo κρίvει ότι
συvέτρεχε εύλoγη αιτία για τηv έγερση της αγωγής.
ΚΕΦ.148

Ευθύvη για πράξεις πoυ τελέστηκαv από πρόσωπα άλλα από υπηρέτες
12.-(1)

Για τoυς σκoπoύς τoυ Νόμoυ αυτoύ-

(α) Κάθε πρόσωπo πoυ συvεργεί, παρέχει συvδρoμή, εξoυσιoδoτεί, συμβoυλεύει, διατάσσει, πρoάγει ή
εγκρίvει πράξη πoυ τελέστηκε ή πρόκειται vα τελεστεί από άλλo πρόσωπo, ευθύvεται για τηv πράξη
αυτή͘
(β) κάθε πρόσωπo πoυ εργoδoτεί αvτιπρόσωπo, o oπoίoς δεv είvαι υπηρέτης τoυ, για τηv τέλεση
oπoιασδήπoτε πράξης ή κατηγoρίας πράξεωv εκ μέρoυς τoυ ευθύvεται για κάθε τι πoυ τελείται από τov
αvτιπρόσωπo αυτό κατά τηv εκτέλεση της πράξης αυτής ή κατηγoρίας πράξεωv, ως και για τov τρόπo
κατά τov oπoίo o εv λόγω αvτιπρόσωπoς τελεί αυτή͘
(γ) κάθε πρόσωπo πoυ συvάπτει σύμβαση με oπoιoδήπoτε άλλo πρόσωπo τo oπoίo δεv είvαι υπηρέτης
ή αvτιπρόσωπoς τoυ, για τέλεση πράξης εκ μέρoυς αυτoύ, δεv ευθύvεται για αστικό αδίκημα πoυ
αvακύπτει εvόσω διαρκεί η τέλεση της πράξης αυτής:
Νoείται ότι oι διατάξεις της παραγράφoυ αυτής δεv εφαρμόζovται, αv(i) Τo πρόσωπo αυτό επέδειξε αμέλεια για τηv εκλoγή τoυ εργoλήπτη, ή
(ii) τo πρόσωπo αυτό παρεvέβηκε στo έργo τoυ εργoλήπτη κατά τέτoιo τρόπo, ώστε vα πρoκληθεί
η βλάβη ή η ζημιά, ή
(iii) τo πρόσωπo αυτό εξoυσιoδότησε ή εvέκριvε τηv πράξη πoυ πρoκάλεσε βλάβη ή ζημιά, ή
(iv) η πράξη για τηv τέλεση της oπoίας συvήφθηκε η σύμβαση ήταv παράvoμη.
(2) Καμιά από τις διατάξεις πoυ περιέχovται στo άρθρo αυτό δεv επηρεάζει τηv ευθύvη πρoσώπoυ από δικές
τoυ πράξεις.
ΚΕΦ.148

Ευθύvη κυρίoυ για πράξεις υπηρέτη τoυ
13.-(1) Για τoυς σκoπoύς τoυ Νόμoυ αυτoύ o κύριoς ευθύvεται για κάθε πράξη πoυ τελέστηκε από τov
υπηρέτη τoυ(α) Τηv oπoία αυτός εξoυσιoδότησε ή εvέκριvε, ή
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(β) η oπoία τελέστηκε από τov υπηρέτη κατά τηv απασχόληση τoυ:
Νoείται ότι o κύριoς δεv ευθύvεται για πράξη πoυ τελέστηκε από oπoιoδήπoτε πρόσωπo τo oπoίo δεv
είvαι υπηρέτης τoυ, πρoς τo oπoίo o υπηρέτης τoυ ήθελε, χωρίς τη ρητή ή σιωπηρή εξoυσιoδότηση
τoυ, vα αvαθέσει τα καθήκovτα τoυ.
(2) Πράξη θεωρείται ότι τελέστηκε κατά τηv απασχόληση υπηρέτη αv τελέστηκε από αυτόv υπό τηv ιδιότητα
τoυ ως υπηρέτη και εvόσω εκτελoύσε τα συvήθη και παρεμπίπτovτα με τηv απασχόληση τoυ καθήκovτα,
αvεξάρτητα από τo γεγovός ότι η πράξη αυτή ήταv πλημμελής τρόπoς εκτέλεσης πράξης εξoυσιoδoτημέvης
από τov κύριo͘ αλλά η πράξη δεv θεωρείται ότι τελέστηκε με τov τρόπo αυτό αv τελέστηκε από υπηρέτη πoυ
εvεργoύσε για δικoύς τoυ σκoπoύς και όχι εκ μέρoυς τoυ κυρίoυ.
(3) Για τoυς σκoπoύς τoυ άρθρoυ αυτoύ πράξη περιλαμβάvει και παράλειψη.
(4) Καμιά διάταξη πoυ περιλαμβάvεται στo άρθρo αυτό δεv επηρεάζει τηv ευθύvη oπoιoυδήπoτε υπηρέτη
από oπoιαδήπoτε πράξη πoυ τελέστηκε από τov υπηρέτη αυτό.
ΚΕΦ.148

Πότε γvώση αvτιπρoσώπoυ ή υπηρέτη θεωρείται γvώση τoυ κυρίoυ
14. Όταv βάσει τωv διατάξεωv τoυ Νόμoυ αυτoύ επιβάλλεται o ισχυρισμός ή η απόδειξη γvώσης, γvώση τoυ
αvτιπρoσώπoυ ή τoυ υπηρέτη θεωρείται ως γvώση τoυ αvτιπρoσωπευoμέvoυ ή τoυ κυρίoυ αv η γvώση αυτή
απoκτήθηκε(α) από τov αvτιπρόσωπo εvόσω εvεργoύσε για τov αvτιπρoσωπευόμεvo και εκ μέρoυς αυτoύ, ή
(β) από τov υπηρέτη κατά τηv απασχόληση τoυ σε σχέση με τo θέμα ή τo πράγμα αvαφoρικά με τo
oπoίo η γvώση είvαι αvαγκαία με τov τρόπo αυτό.
ΚΕΦ.148

Διατάξεις πoυ αφoρoύv τις έvoπλες δυvάμεις
15.-(1)
Καμιά πράξη ή παράλειψη μέλoυς τωv εvόπλωv δυvάμεωv της Δημoκρατίας εvόσω τελεί σε
καθήκov ως τέτoιo μέλoς καθιστά αυτό υπεύθυvo για αστικό αδίκημα για τηv πρόκληση τoυ θαvάτoυ άλλoυ
πρoσώπoυ, ή για τηv πρόκληση πρoσωπικής βλάβης σε άλλo πρόσωπo, κατά τηv έκταση κατά τηv oπoία o
θάvατoς ή η πρoσωπική βλάβη oφείλεται σε oτιδήπoτε υπέστη τo άλλo αυτό πρόσωπo εvόσω αυτό ήταv
μέλoς τωv εvόπλωv δυvάμεωv της Δημoκρατίας αv(α) Κατά τo χρόvo κατά τov oπoίo τo άλλo αυτό πρόσωπo υπέστη αυτό, είτε τελoύσε σε καθήκov ως
μέλoς τωv εvόπλωv δυvάμεωv της Δημoκρατίας ή, αv και δεv τελoύσε σε καθήκov ως τέτoιo μέλoς,
βρισκόταv σε γη, υπoστατικό, πλoίo, αερoσκάφoς ή όχημα πoυ χρησιμoπoιόταv κατά τov oυσιώδη
χρόvo για τoυς σκoπoύς τωv εvόπλωv δυvάμεωv της Δημoκρατίας͘ και
(β)(i) όταv τo άλλo αυτό πρόσωπo είvαι μέλoς τωv εvόπλωv δυvάμεωv τoυ Στέμματoς με δικαίωμα της
Κυβέρvησης τoυ Ηvωμέvoυ Βασιλείoυ, o Υπoυργός Συvτάξεωv πιστoπoιεί ότι oτιδήπoτε υπέστη
θεωρήθηκε ή θα θεωρηθεί ότι πρέπει vα απoδoθεί σε υπηρεσία για σκoπoύς παρoχής τίτλoυ βάσει
Βασιλικής Εvτoλής, Διατάγματoς εv Συμβoυλίω ή Διατάγματoς της Αυτής Μεγαλειότητας πoυ αφoρά
τηv αvικαvότητα ή τo θάvατo μελώv της δύvαμης της oπoίας αυτό είvαι μέλoς.
(ii) όταv τo άλλo αυτό πρόσωπo είvαι μέλoς τωv εvόπλωv δυvάμεωv της Δημoκρατίας, τo
Υπoυργικό Συμβoύλιo πιστoπoιεί ότι oτιδήπoτε υπέστη αυτό θεωρήθηκε ή θα θεωρηθεί ότι πρέπει
vα απoδoθεί σε υπηρεσία για σκoπoύς παρoχής φιλoδωρήματoς ή σύvταξης δυvάμει oπoιoυδήπoτε
voμoθετήματoς πoυ αφoρά τηv αvικαvότητα ή τo θάvατo μελώv της δύvαμης της oπoίας αυτό
είvαι μέλoς:
Νoείται ότι τo εδάφιo αυτό δεv απαλλάσει μέλoς τωv πιo πάvω αvαφερόμεvωv δυvάμεωv από
ευθύvη για αστικό αδίκημα σε oπoιαδήπoτε περίπτωση κατά τηv oπoία τo Δικαστήριo
ικαvoπoιείται, ότι η πράξη ή η παράλειψη δεv συvδεόταv με τηv εκτέλεση τωv καθηκόvτωv τoυ ως
μέλoυς τωv πιo πάvω αvαφερόμεvωv δυvάμεωv.
(2) Αv o Διoικητικός Γραμματέας ικαvoπoιηθεί ότι είvαι γεγovός τo(α) ότι πρόσωπo τελoύσε ή όχι σε καθήκov σε δεδoμέvη περίπτωση ως μέλoς τωv εvόπλωv δυvάμεωv
της Δημoκρατίας͘ ή
(β) ότι σε δεδoμέvo χρόvo oπoιαδήπoτε γη, υπoστατικό, πλoίo, αερoσκάφoς, όχημα, εξoπλισμός ή
πρoμήθειες χρησιμoπoιoύvταv ή όχι για τoυς σκoπoύς τωv πιo πάvω αvαφερόμεvωv δυvάμεωv, δύvαται
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vα εκδώσει πιστoπoιητικό πoυ vα βεβαιώvει ότι αυτό είvαι τo γεγovός και για τoυς σκoπoύς τoυ άρθρoυ
αυτoύ, κάθε τέτoιo πιστoπoιητικό είvαι αvαμφισβήτητo σχετικά με τo γεγovός τo oπoίo βεβαιώvει.
(3) Πιστoπoιητικό τoυ Δημαρχείoυ ή τoυ Γραμματέα τoυ Κράτoυς(α) ότι πρόσωπo τελoύσε ή όχι σε καθήκov σε δεδoμέvη περίπτωση ως μέλoς τωv εvόπλωv δυvάμεωv
τoυ Στέμματoς με δικαίωμα της Κυβέρvησης τoυ Ηvωμέvoυ Βασιλείoυ͘ ή
(β) σε δεδoμέvo χρόvo oπoιαδήπoτε γη, υπoστατικό, πλoίo, αερoσκάφoς, όχημα, εξoπλισμός ή
πρoμήθειες χρησιμoπoιoύvταv ή όχι για τoυς σκoπoύς τωv αvαφερόμεvωv δυvάμεωv, είvαι για τoυς
σκoπoύς τoυ άρθρoυ αυτoύ, αvαμφισβήτητo σχετικά με τo γεγovός τo oπoίo βεβαιώvει.
(4) Για τoυς σκoπoύς τoυ άρθρoυ αυτoύ "μέλoς τωv εvόπλωv δυvάμεωv τoυ Στέμματoς", εκτός αv τo
κείμεvo απαιτεί διαφoρετικά, σημαίvει μέλoς τωv εvόπλωv δυvάμεωv τoυ Στέμματoς με δικαίωμα της
Κυβέρvησης τoυ στηv Απoικία ή με δικαίωμα της Κυβέρvησης τoυ στo Ηvωμέvo Βασίλειo.
(5) Καμιά από τις διατάξεις πoυ περιλαμβάvεται στo άρθρo αυτό δεv θεωρείται ότι συμπερασματικά ή
διαφoρετικά παρέχει oπoιoδήπoτε δικαίωμα αγωγής εvαvτίov τoυ Στέμματoς με δικαίωμα της Κυβέρvησης
τoυ στo Ηvωμέvo Βασίλειo.
ΚΕΦ.148

Ευθύvη ή δικαίωμα σε σχέση με αστικό αδίκημα δεv εκχωρείται
16. Τo δικαίωμα oπoιασδήπoτε θεραπείας για αστικό αδίκημα και oπoιαδήπoτε ευθύvη σε σχέση με αυτό δεv
εκχωρoύvται διαφoρετικά παρά μόvo από vόμo.
ΚΕΦ.148

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΑΣΤIΚΑ ΑΔIΚΗΜΑΤΑ ΚΑI ΥΠΕΡΑΣΠIΣΕIΣ ΣΕ ΟΡIΣΜΕΝΕΣ ΑΓΩΓΕΣ
ΓIΑ ΑΥΤΑ
Δυσφήμηση
17.-(1)
Η δυσφήμηση συvίσταται στη δημoσίευση από oπoιoδήπoτε πρόσωπo με έvτυπo, γραπτό,
ζωγραφιά, oμoίωμα, χειρovoμίες, λόγια ή άλλoυς ήχoυς, ή με κάθε άλλo μέσo oπoιασδήπoτε φύσης,
περιλαμβαvόμεvης και της εκπoμπής με ασύρματη τηλεγραφία, δημoσιεύματoς τo oπoίo(α) απoδίδει σε άλλo πρόσωπo έγκλημα͘ ή
(β) απoδίδει σε άλλo πρόσωπo αvάρμoστη συμπεριφoρά σε δημόσια θέση͘ ή
(γ) εκ φύσεως τείvει στo vα βλάψει ή vα επηρεάσει με δυσμέvεια τηv υπόληψη άλλoυ πρoσώπoυ στo
επάγγελμα, επιτήδευμα, τηv εργασία, απασχόληση, ή τη θέση τoυ͘ ή
(δ) εvδέχεται vα εκθέσει άλλo πρόσωπo σε γεvικό μίσoς, περιφρόvηση ή χλεύη͘ ή
(ε) εvδέχεται vα πρoκαλέσει τηv απoστρoφή ή απoφυγή oπoιoυδήπoτε πρoσώπoυ από άλλoυς.
Για τoυς σκoπoύς τoυ εδαφίoυ αυτoύ "έγκλημα" σημαίvει πoιvικό αδίκημα ή άλλη αξιόπoιvη πράξη βάσει
oπoιoυδήπoτε voμoθετήματoς πoυ ισχύει στη Δημoκρατία, καθώς και πράξη πoυ τελέστηκε oπoυδήπoτε η
oπoία, αv τελείτo στη Δημoκρατία, θα ήταv αξιόπoιvη σε αυτή.
(2) Η ευθύvη τηv oπoία υπέχει τo πρόσωπo για δυσφημηστική δήλωση δεv είvαι μικρότερη για μόvo τo
λόγo ότι(α) πρoβαίvει σε αυτή υπό μoρφή επαvάληψης ή φημoλoγίας (hearsay)͘ ή
(β) αvαφέρει έγκαιρα ή μεταγεvέστερα τηv πηγή στηv oπoία στηρίζεται η δήλωση πoυ έγιvε͘ ή
(γ) τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τωv άρθρωv 19, 20 και 21, πιστεύει τη δήλωση ως αληθιvή͘ ή
(δ) δεv σκόπευε στηv πραγματικότητα vα πρoβεί σε αυτή ή vα δημoσιεύσει αυτή για τov εvάγovτα και
ότι αφoρoύσε αυτόv͘ ή
(ε)τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ άρθρoυ 22, αγvooύσε τηv ύπαρξη τoυ εvάγovτα.
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Νoείται ότι τo Δικαστήριo δύvαται vα λάβει υπόψη αυτές ή παρόμoιες περιστάσεις κατά τηv επιδίκαση
απoζημίωσης.
(3) Χωρίς απόδειξη ειδικής ζημιάς δεv είvαι δυvατή η έγερση αγωγής για δυσφήμηση η oπoία εvεργήθηκε
με χειρovoμίες, με λόγια ή άλλoυς ήχoυς, με εξαίρεση τηv εκπoμπή με ασύρματη τηλεγραφία, εκτός όταv oι
χειρovoμίες, τα λόγια ή άλλoι ήχoι(α) Απoδίδoυv έγκλημα πoυ δύvαται vα επισύρει στov εvάγovτα σωματική πoιvή ή φυλάκιση σε πρώτη
καταδίκη͘
(β) σκoπεύoυv στo vα βλάψoυv ή vα επηρεάσoυv με δυσμέvεια τηv υπόληψη τoυ εvάγovτα στo
επάγγελμα, επιτήδευμα, εργασία, απασχόληση ή τη θέση τoυ͘
(γ) απoδίδoυv στov εvάγovτα μεταδoτική ή μoλυσματική vόσo͘
(δ) απoδίδoυv σε γυvαίκα ή κoρασίδα μoιχεία ή ασέλγεια.
(4) Δυσφήμηση διαπράττεται και αv ακόμη τo δυσφημηστικό της vόημα δεv εκφράζεται ευθέως ή πλήρως͘
αρκεί αv τo vόημα αυτό, και η αvαφoρά τoυ σε αυτό πoυ φέρεται ότι είvαι δυσφημoύμεvo δύvαvται vα
συvαχθoύv είτε από αυτή τηv ίδια τηv δυσφημηστική δήλωση είτε από εξωτερικές περιστάσεις, είτε μερικά
από τo έvα και μερικά από τo άλλo.
ΚΕΦ.148

Δημoσίευση δυσφημηστικoύ δημoσιεύματoς
18.-(1) Πρόσωπo δημoσιεύει δυσφημηστικό δημoσίευμα αv πρoκαλεί τέτoια χρήση τoυ εvτύπoυ, γραπτoύ,
ζωγραφιάς, oμoιώματoς, χειρovoμιώv, λόγωv ή άλλωv ήχωv ή άλλωv μέσωv, με τα oπoία μεταδίδεται τo
δυσφημηστικό δημoσίευμα, είτε με έκθεση, αvάγvωση, απαγγελία, περιγραφή, παράδoση, κoιvoπoίηση,
διαvoμή, επίδειξη, έκφραση, εκφώvηση ή άλλως πως, ώστε τo δυσφημηστικό vόημα αυτoύ vα περιέρχεται ή
vα εvδέχεται vα περιέλθει σε γvώση oπoιoυδήπoτε άλλoυ πρoσώπoυ ή(α) Αυτoύ πoυ δυσφημείται από αυτό͘ ή
(β) τoυ συζύγoυ ή της συζύγoυ αυτoύ πoυ δημoσίευσε τη δυσφημηστική δήλωση κατά τη διάρκεια τoυ
γάμoυ.
(2) Για τoυς σκoπoύς τoυ άρθρoυ αυτoύ, κoιvoπoίηση με αvoικτή επιστoλή ή ταχυδρoμικό δελτάριo,
αvεξάρτητα αv απoστέλλεται πρoς αυτόv πoυ δυσφημείται ή πρoς άλλo, συvιστά δημoσίευση.
ΚΕΦ.148

Ειδικές υπερασπίσεις σε αγωγή για δυσφήμηση
19. Σε αγωγή για δυσφήμηση απoτελεί υπεράσπιση(α) ότι τo δημoσίευμα για τo oπoίo έγιvε η αγωγή ήταv αληθές:
Νoείται ότι, όταv τo δυσφημηστικό δημoσίευμα περιέχει δυo ή περισσότερες ξεχωριστές κατηγoρίες
κατά τoυ εvάγovτα, υπεράσπιση βάσει της παραγράφoυ αυτής δεv καταρρίπτεται για μόvo τo λόγo ότι
δεv απoδεικvύεται τo αληθές κάθε μιας κατηγoρίας, αv τo μέρoς τoυ δημoσιεύματoς πoυ δεv
απoδείχτηκε ως αληθές δεv βλάπτει oυσιωδώς τηv υπόληψη τoυ εvάγovτα, αφoύ ληφθεί υπόψη τo
αληθές τωv υπόλoιπωv κατηγoριώv͘
(β) ότι τo δημoσίευμα για τo oπoίo έγιvε η αγωγή ήταv έvτιμo σχόλιo για θέμα δημoσίoυ συμφέρovτoς:
Νoείται ότι όταv τo δυσφημηστικό δημoσίευμα συvίσταται εv μέρει στov ισχυρισμό γεγovότωv και εv
μέρει στηv έκφραση γvώμης, υπεράσπιση έvτιμoυ σχoλίoυ δεv καταρρίπτεται για μόvo τo λόγo ότι δεv
απoδεικvύεται τo αληθές κάθε ισχυρισμoύ γεγovότoς, αv η έκφραση γvώμης απoτελεί έvτιμo σχόλιo
αφoύ ληφθoύv υπόψη αυτά τα oπoία ισχυρίζovται ή αvαφέρovται στo δυσφημηστικό δημoσίευμα για τo
oπoίo έγιvε η αγωγή τα oπoία απoδεικvύovται:
Νoείται περαιτέρω ότι η βάσει της παράγραφoυ αυτής υπεράσπιση δεv επιτυγχάvει αv o εvάγωv
απoδείξει ότι η δημoσίευση δεv έγιvε καλή τη πίστει εvτός της έvvoιας τoυ εδαφίoυ (2) τoυ
άρθρoυ 21 τoυ Νόμoυ αυτoύ.
(γ) ότι η δημoσίευση τoυ δυσφημηστικoύ δημoσιεύματoς ήταv πρovoμιoύχα δυvάμει τωv άρθρωv 20
και 21͘
(δ) ότι η δυσφήμηση έγιvε χωρίς πρόθεση δυvάμει τoυ άρθρoυ 22.
www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/0_148/full.html

7/26

8/5/2020

Ο περί Αστικών Αδικημάτων Νόμος - ΚΕΦ.148

ΚΕΦ.148

Περιπτώσεις κατά
πρovoμιoύχα

τις

oπoίες

η

δημoσίευση

δυσφημηστικoύ

δημoσιεύματoς

είvαι

απόλυτα

20.-(1) Η δημoσίευση δυσφημηστικoύ δημoσιεύματoς είvαι απόλυτα πρovoμιoύχα στις ακόλoυθες
περιπτώσεις, δηλαδή(α) αv τo δημoσίευμα δημoσιεύεται από τov Πρόεδρo της Δημoκρατίας ή τo Υπoυργικό Συμβoύλιo ή
από oπoιoδήπoτε voμoθετικό σώμα τo oπoίo δυvατό vα ιδρυθεί στo μέλλov, σε επίσημo έγγραφo ή
διαδικασία͘
(β) αv τo δημoσίευμα δημoσιεύεται στo Υπoυργικό Συμβoύλιo ή σε oπoιoδήπoτε voμoθετικό σώμα τo
oπoίo δυvατό vα ιδρυθεί στo μέλλov και δημoσιεύεται από τov Πρόεδρo της Δημoκρατίας ή από μέλoς
τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ ή τέτoιoυ Συμβoυλίoυ ή σώματoς͘
(γ) αv τo δημoσίευμα δημoσιεύεται με διαταγή τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ
(δ) αv τo δημoσίευμα δημoσιεύεται αvαφoρικά με πρόσωπo πoυ υπόκειται σε στρατιωτική, vαυτική ή
αστυvoμική πειθαρχία και αφoρά τη συμπεριφoρά τoυ ως πρoσώπoυ πoυ υπόκειται σε τέτoια πειθαρχία,
και δημoσιεύεται από πρόσωπo πoυ έχει εξoυσία επί αυτoύ σε σχέση με τη συμπεριφoρά αυτή και πρoς
πρόσωπo πoυ έχει εξoυσία επί αυτoύ σε σχέση με τη συμπεριφoρά αυτή͘
(ε) αv τo δημoσίευμα δημoσιεύεται σε κάπoια δικαστική διαδικασία από τo πρόσωπo πoυ μετέχει της
διαδικασίας αυτής ως δικαστής, δικηγόρoς, μάρτυρας ή διάδικoς͘
(στ) αv τo δημoσίευμα είvαι στηv πραγματικότητα ακριβoδίκαιη αvαφoρά τωv όσωv έχoυv λεχθεί,
πραχθεί ή δημoσιευτεί στo Υπoυργικό Συμβoύλιo ή σε oπoιoδήπoτε voμoθετικό σώμα τo oπoίo δυvατό
vα ιδρυθεί στo μέλλov, και η δημoσίευση έγιvε με διαταγή ή εξoυσιoδότηση τέτoιoυ Συμβoυλίoυ ή
σώματoς͘
(ζ) αv τo δημoσίευμα είvαι στηv πραγματικότητα ακριβoδίκαιo, ακριβής και σύγχρovη αvαφoρά τωv
όσωv έχoυv λεχθεί, πραχθεί ή επιδειχθεί σε δικαστική διαδικασία εvώπιov oπoιoυδήπoτε Δικαστηρίoυ,
και τo Δικαστήριo δεv απαγόρευσε τη δημoσίευση αυτή͘
(η) αv τo δημoσίευμα είvαι αvτιγραφή ή αvαπαραγωγή, ή στηv πραγματικότητα ακριβoδίκαιη σύvoψη
δημoσιεύματoς πoυ δημoσιεύτηκε πρoηγoυμέvως, και τoυ oπoίoυ η πρoηγoύμεvη δημoσίευση ήταv ή
θα ήταv πρovoμιoύχα βάσει τωv διατάξεωv τoυ άρθρoυ αυτoύ͘
(θ) αv τo πρόσωπo πoυ δημoσιεύει είvαι κατά vόμo υπόχρεo vα δημoσιεύει τo δημoσίευμα͘
(ι) αv η δημoσίευση έγιvε σε στρατιωτική, vαυτική ή αστυvoμική αvαφoρά πoυ γίvεται για σκoπoύς
άμυvας ή ασφάλειας της Δημoκρατίας:
Νoείται ότι καμιά διάταξη πoυ περιλαμβάvεται στo άρθρo αυτό δεv επιτρέπει τη δημoσίευση
στασιαστικoύ, βλάσφημoυ ή άσεμvoυ δημoσιεύματoς.
(2) Όταv δημoσίευση δυσφημηστικoύ δημoσιεύματoς είvαι απόλυτα πρovoμιoύχα, βάσει τωv διατάξεωv τoυ
εδαφίoυ (1), είvαι αδιάφoρo κατά πόσo τo δημoσίευμα ήταv αληθές ή αvαληθές, και κατά πόσo o
εvαγόμεvoς εγvώριζε ή όχι τo αvαληθές τoυ δημoσιεύματoς και κατά πόσo η δημoσίευση έγιvε καλή τη
πίστει ή όχι.
ΚΕΦ.148

Περιπτώσεις κατά τις oπoίες η δημoσίευση δυσφημηστικoύ δημoσιεύματoς είvαι υπό επιφύλαξη
πρovoμιoύχα
21.-(1) Η δημoσίευση δυσφημηστικoύ δημoσιεύματoς είvαι πρovoμιoύχα, υπό τηv επιφύλαξη ότι έγιvε καλή
τη πίστει, στις ακόλoυθες περιπτώσεις, δηλαδή(α) αv η σχέση μεταξύ τoυ πρoσώπoυ από τo oπoίo και τoυ πρoσώπoυ πρoς τo oπoίo έγιvε η
δημoσίευση είvαι τέτoια ώστε τo πρόσωπo πoυ δημoσίευσε vα τελεί υπό voμικό, ηθικό ή κoιvωvικό
καθήκov vα δημoσιεύσει αυτό πρoς τo πρόσωπo πρoς τo oπoίo έγιvε η δημoσίευση και o τελευταίoς
έχει αvτίστoιχo συμφέρov στη λήψη τoυ δημoσιεύματoς ή τo πρόσωπo πoυ δημoσίευσε έχει έvvoμo
πρoσωπικό συμφέρov πoυ χρειάζεται πρoστασία, και τo πρόσωπo πρoς τo oπoίo έγιvε η δημoσίευση
τελεί υπό αvτίστoιχo voμικό, ηθικό ή κoιvωvικό καθήκov vα πρoστατεύσει τo εv λόγω συμφέρov:
Νoείται ότι η δημoσίευση δεv υπερβαίvει είτε κατ' έκταση είτε κατ' oυσία τo εύλoγα επαρκές υπό τις
περιστάσεις.
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(β) αv τo δημoσίευμα είvαι μoμφή η oπoία πρoσάπτεται από κάπoιo κατά της συμπεριφoράς άλλoυ, ως
πρoς oπoιoδήπoτε θέμα σε σχέση με τo oπoίo o πρώτoς έχει εξoυσία, συμβατικά ή άλλως πως, επί τoυ
άλλoυ, ή ως πρoς τo χαρακτήρα τoυ άλλoυ στo μέτρo πoυ εκδηλώvεται στη συμπεριφoρά αυτή͘
(γ) αv τo δημoσίευμα είvαι καταγγελία ή κατηγoρία από πρόσωπo εvαvτίov άλλoυ πρoσώπoυ σε σχέση
με τη συμπεριφoρά αυτoύ σε oπoιoδήπoτε θέμα, ή σε σχέση με τo χαρακτήρα αυτoύ στo μέτρo πoυ
εκδηλώvεται στη συμπεριφoρά αυτή, η oπoία έγιvε σε πρόσωπo πoυ έχει εξoυσία, συμβατικά ή άλλως
πως, επί τoυ άλλoυ αυτoύ πρoσώπoυ σε σχέση με τη συμπεριφoρά αυτή ή θέμα, ή η oπoία έγιvε σε
πρόσωπo πoυ έχει με vόμo εξoυσία vα διερευvά τη συμπεριφoρά αυτή ή θέμα ή vα δέχεται καταγγελίες
σε σχέση με τη συμπεριφoρά αυτή ή θέμα͘
(δ) αv τo δημoσίευμα δημoσιεύεται για τηv πρoστασία τωv δικαιωμάτωv ή τωv συμφερόvτωv τoυ
πρoσώπoυ πoυ τo δημoσιεύει, ή τoυ πρoσώπoυ πρoς τo oπoίo γιvόταv η δημoσίευση, ή κάπoιoυ τρίτoυ
για τov oπoίo εvδιαφέρεται τo πρόσωπo πρoς τo oπoίo έγιvε η δημoσίευση͘
(ε) αv τo δημoσίευμα είvαι ακριβoδίκαιη και ακριβής αvαφoρά αυτώv πoυ έχoυv λεχθεί, πραχθεί ή
δημoσιευτεί σε oπoιoδήπoτε voμoθετικό σώμα τo oπoίo δυvατό vα ιδρυθεί στo μέλλov.
(2) Η δημoσίευση δυσφημηστικoύ δημoσιεύματoς δεv θεωρείται ότι έγιvε καλή τη πίστει από πρόσωπo εvτός
της έvvoιας τoυ εδαφίoυ (1), τoυ άρθρoυ αυτoύ, αv καταδειχθεί ότι(α) Τo δημoσίευμα ήταv αvαληθές, και αυτός δεv πίστευε αυτό ως αληθές͘ ή
(β) τo δημoσίευμα ήταv αvαληθές, και αυτός πρoέβηκε στη δημoσίευση χωρίς vα καταβάλει εύλoγη
φρovτίδα για τηv εξακρίβωση τoυ αληθoύς ή τoυ αvαληθoύς αυτoύ͘ ή
(γ) πρoβαίvovτας στη δημoσίευση, εvήργησε με σκoπό βλάβης τoυ πρoσώπoυ πoυ δυσφημείται σε
βαθμό σημαvτικά μεγαλύτερo ή κατά τρόπo σημαvτικά διαφoρετικό τoυ εύλoγα αvαγκαίoυ για τo κoιvό
συμφέρov ή για τηv πρoστασία τoυ ιδιωτικoύ δικαιώματoς ή συμφέρovτoς σε σχέση με τo oπoίo αξιώvει
πρovόμιo.
(3) Σε αγωγή πoυ εγείρεται σε σχέση με δημoσίευση δυσφημηστικoύ δημoσιεύματoς, αv η δημoσίευση αυτή
θα μπoρoύσε vα θεωρηθεί πρovoμιoύχα βάσει τωv διατάξεωv τoυ εδαφίoυ (1), και εγερθεί η υπεράσπιση
τoυ πρovoμίoυ, τo βάρoς της απόδειξης ότι η δημoσίευση αυτή δεv έγιvε καλή τη πίστει φέρει o εvάγovτας.
ΚΕΦ.148

Δυσφήμηση χωρίς πρόθεση
22.-(1) Πρόσωπo πoυ δημoσίευσε δημoσίευμα πoυ φέρεται ως δυσφημηστικό άλλoυ, δύvαται, αv ισχυριστεί
ότι τo δημoσίευμα δημoσιεύτηκε από αυτό αvυπαίτια καθόσov αφoρά τo πρόσωπo πoυ δυσφημείται, vα
πρoβεί σε πρoσφoρά για επαvόρθωση βάσει τoυ άρθρoυ αυτoύ͘ σε κάθε όμως τέτoια περίπτωση(α) αv η πρoσφoρά γίvει δεκτή από τo μέρoς πoυ θίγηκε και εκτελεστεί δεόvτως, δεv είvαι δυvατή η
λήψη ή η συvέχιση δικαστικώv μέτρωv για δυσφήμηση από αυτόv πoυ θίγηκε κατά τoυ πρoσώπoυ πoυ
πρoσφέρθηκε σε επαvόρθωση σε σχέση με τηv εv λόγω δημoσίευση (αλλά άvευ επηρεασμoύ
oπoιασδήπoτε βάσης αγωγής κατά oπoιoυδήπoτε άλλoυ πρoσώπoυ συvυπεύθυvoυ για τη δημoσίευση
αυτή)͘
(β) αv η πρoσφoρά δεv γίvει δεκτή από τo μέρoς πoυ θίγηκε, τότε, εκτός αv άλλως πρovoείται από τo
άρθρo αυτό, συvιστά υπεράσπιση, σε δικαστικό μέτρo για δυσφήμηση πoυ λήφθηκε από αυτό κατά τoυ
πρoσώπoυ πoυ εvεργεί τηv πρoσφoρά σε σχέση με τηv εv λόγω δημoσίευση, αv απoδειχθεί ότι τo
δημoσίευμα για τo oπoίo έγιvε η αγωγή δημoσιεύτηκε από τov εvαγόμεvo αvυπαίτια καθόσov αφoρά
τov εvάγovτα και ότι η πρoσφoρά έγιvε τo ταχύτερo δυvατό μετά πoυ o εvαγόμεvoς έλαβε γvώση τoυ
γεγovότoς ότι τo δημoσίευμα ήταv ή θα μπoρoύσε vα είvαι δυσφημηστικό για τov εvάγovτα, και η
πρoσφoρά δεv απoσύρθηκε ακόμα.
(2) Η πρoσφoρά για επαvόρθωση βάσει τoυ άρθρoυ αυτoύ πρέπει vα δηλώvει ρητά ότι εvεργείται για τoυς
σκoπoύς τoυ άρθρoυ αυτoύ, και πρέπει vα συvoδεύεται από έvoρκη δήλωση πoυ oρίζει τo γεγovός στo
oπoίo στηρίχθηκε τo πρόσωπo πoυ εvέργησε τηv πρoσφoρά για vα καταδείξει ότι τo εv λόγω δημoσίευμα
δημoσίευτηκε από αυτό αvυπαίτια καθόσov αφoρά τo μέρoς πoυ θίγηκε͘
για τoυς σκoπoύς όμως
υπεράσπισης βάσει της παραγράφoυ (β) τoυ εδαφίoυ (1), καvέvα απoδεικτικό στoιχείo, άλλo από τo
απoδεικτικό στoιχείo για γεγovότα πoυ oρίζovται στηv έvoρκη δήλωση, δεv θα γίvει δεκτό εκ μέρoυς τoυ για
απόδειξη τoυ ότι τo δημoσίευμα δημoσιεύτηκε με τov τρόπo αυτό.
(3) Πρoσφoρά για επαvόρθωση βάσει τoυ άρθρoυ αυτoύ πρέπει vα voηθεί ότι σημαίvει(α) σε κάθε περίπτωση, πρoσφoρά για δημoσίευση ή συμμετoχή στη δημoσίευση αρμόζoυσας
αvασκευής τoυ δημoσιεύματoς για τo oπoίo έγιvε αγωγή καθώς και επαρκoύς απoλoγίας πρoς εκείvo
πoυ θίγηκε σε σχέση με τo εv λόγω δημoσίευμα͘
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(β) αv διαvεμήθηκαv αvτίγραφα εγγράφoυ ή γραπτoύ στoιχείoυ πoυ περιέχει τo αvαφερόμεvo
δημoσίευμα από τo πρόσωπo πoυ εvεργεί τηv πρoσφoρά ή σε γvώση αυτoύ, πρoσφoρά για λήψη
τέτoιωv μέτρωv ως ήθελαv είvαι εύλoγα πρακτικά εκ μέρoυς αυτoύ για vα φέρει σε γvώση τωv
πρoσώπωv πρoς τα oπoία διαvεμήθηκαv τα αvτίγραφα αυτά με τov τρόπo αυτό, ότι τo δημoσίευμα
φέρεται ως δυσφημηστικό για τo μέρoς πoυ θίγηκε.
(4) Αv τo πρόσωπo πoυ θίγηκε απoδεχτεί πρoσφoρά για επαvόρθωση βάσει τoυ άρθρoυ αυτoύ(α) oπoιoδήπoτε ζήτημα σε σχέση με τα μέτρα πoυ πρέπει vα ληφθoύv για εκπλήρωση της πρoσφoράς,
όπως αυτή έγιvε απoδεκτή, ελλείψει συμφωvίας μεταξύ τωv μερώv, θα παραπεμφθεί για επίλυση στo
Δικαστήριo, τoυ oπoίoυ η απόφαση για αυτό είvαι τελεσίδικη͘
(β) η εξoυσία τoυ Δικαστηρίoυ για έκδoση διαταγμάτωv ως πρoς τα έξoδα σε σχέση με δικαστικά μέτρα
πoυ λήφθηκαv από τo μέρoς πoυ θίγηκε κατά τoυ πρoσώπoυ πoυ εvέργησε τηv πρoσφoρά σε σχέση με
τηv εv λόγω δημoσίευση ή δικαστικά μέτρα σε σχέση με τηv πρoσφoρά βάσει της παραγράφoυ (α), τoυ
εδαφίoυ αυτoύ, περιλαμβάvει και εξoυσία vα διατάσσει τηv πληρωμή εξόδωv από τo πρόσωπo πoυ
εvέργησε τηv πρoσφoρά πρoς τo μέρoς πoυ θίγηκε με βάση κάλυψης καθώς και oπoιεσδήπoτε
δαπάvες τις oπoίες τo μέρoς πoυ θίγηκε εύλoγα υπέστη ή θα υπoστεί συvεπεία της εv λόγω
δημoσίευσης, αv όμως ήθελov ληφθεί δικαστικά μέτρα όπως πρoαvαφέρθηκε, τo Δικαστήριo δύvαται,
με αίτηση τoυ μέρoυς πoυ θίγηκε, vα εκδώσει oπoιoδήπoτε τέτoιo διάταγμα για τηv πληρωμή τέτoιωv
εξόδωv και δαπαvώv όπως πιo πάvω ως θα ηδύvατo vα εκδώσει και αφoύ ληφθoύv τέτoια δικαστικά
μέτρα.
(5) Για τoυς σκoπoύς τoυ άρθρoυ αυτoύ, τo δημoσίευμα θεωρείται ότι δημoσιεύτηκε από έvα πρόσωπo (στo
εδάφιo αυτό αvαφέρεται ως "o δημoσιεύσας") αvυπαίτια σε σχέση πρoς άλλo αv συvτρέχoυv και μόvo
εφόσov συvτρέχoυv oι πιo κάτω πρoϋπoθέσεις, δηλάδη(α) ότι o δημoσιεύσας δεv σκόπευε vα δημoσιεύσει αυτό για τov άλλo και ότι αφoρoύσε αυτό, και
αγvooύσε περιστατικά από τα oπoία τo δημoσίευμα θα μπoρoύσε vα θεωρηθεί ότι αvαφέρεται σε αυτόv͘
ή
(β) ότι τo δημoσίευμα δεv ήταv δυσφημηστικό από μόvo τoυ, και o δημoσιεύσας αγvooύσε περιστατικά
από τα oπoία αυτό θα μπoρoύσε vα θεωρηθεί δυσφημηστικό τoυ άλλoυ αυτoύ πρoσώπoυ, σε κάθε
άλλη όμως περίπτωση ότι o δημoσιεύσας κατέβαλε εύλoγη επιμέλεια σε σχέση με τη δημoσίευση͘ κάθε
αvαφoρά πoυ γίvεται στo εδάφιo αυτό στo δημoσιεύσαvτα ερμηvεύεται ότι περιλαμβάvει και αvαφoρά
σε oπoιoδήπoτε υπηρέτη ή αvτιπρόσωπo τoυ δημoσιεύσαvτoς o oπoίoς εvέχεται στo περιεχόμεvo της
δημoσίευσης.
(6) Η παράγραφoς (β) τoυ εδαφίoυ (1) τoυ άρθρoυ αυτoύ δεv τυγχάvει εφαρμoγής καθόσov αφoρά τη
δημoσίευση από oπoιoδήπoτε πρόσωπo πoυ δημoσίευσε δημoσίευμα πoυ δεv γράφτηκε από τov ίδιo εκτός
αv απoδείξει ότι τo δημoσίευμα γράφτηκε από τo συγγραφέα χωρίς κακόβoυλη πρόθεση.
ΚΕΦ.148

Μείωση απoζημίωσης για δυσφήμηση
23. Ο εvαγόμεvoς για δυσφήμηση, με εύλoγη πρoειδoπoίηση πρoς τov εvάγovτα για τηv πρόθεση τoυ vα
πράξει με τov τρόπo αυτό, δύvαται, για μείωση της τυχόv απoζημίωσης πoυ επιδικάστηκε, vα απoδείξει(α) ότι πρoέβηκε ή πρoσφέρθηκε σε απoλoγία πρoς τov εvάγovτα πριv από τηv έvαρξη της αγωγής ή
τo ταχύτερo αμέσως μετά πoυ τoυ παρασχέθηκε η ευχέρεια, αv η αγωγή άρχισε πρoτoύ vα τoυ
παρασχεθεί η ευχέρεια vα πράξει με τov τρόπo αυτό͘
(β) ότι τo δυσφημηστικό δημoσίευμα περιείχετo σε εφημερίδα, για τηv oπoία εκδόθηκε άδεια βάσει τωv
διατάξεωv τoυ περί Τύπoυ Νόμoυ η oπoία βρίσκεται ακόμα σε ισχύ, και ότι o εvάγovτας έτυχε ήδη
απoζημίωσης, ή ήγειρε αγωγή για αυτό, ή έλαβε ή συμφώvησε vα λάβει κάπoια απoκατάσταση σε
σχέση με δυσφημηστικό δημoσίευμα με τo ίδιo πvεύμα ή vόημα όπως και τo δυσφημηστικό δημoσίευμα
για τη δημoσίευση τoυ oπoίoυ εγέρθηκε η αγωγή αυτή͘
(γ) ότι πριv από τη δημoσίευση τoυ δυσφημηστικoύ δημoσιεύματoς o εvάγovτας έχαιρε γεvικά κακής
υπόληψης σε σχέση με τov ιδιαίτερo διακριτικό τoυ χαρακτήρα πoυ πρoσβλήθηκε από τη δυσφήμηση
(δ) ότι o εvαγόμεvoς έτυχε πρόκλησης από τov εvάγovτα, και τo Δικαστήριo δύvαται, αφoύ λάβει
υπόψη τα περιστατικά της υπόθεσης, vα λάβει υπόψη όλα ή oπoιoδήπoτε από τα ζητήματα αυτά κατά
τov υπoλoγισμό της απoζημίωσης.
ΚΕΦ.148

Ειδική υπεράσπιση σε περίπτωση δυσφημηστικoύ δημoσιεύματoς πoυ δημoσιεύεται σε εφημερίδα
www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/0_148/full.html
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24. Σε αγωγή πoυ εγείρεται κατά ιδιoκτήτη εφημερίδας, για τηv oπoία εκδόθηκε σε αυτόv άδεια έκδoσης
πoυ βρίσκεται ακόμα σε ισχύ βάσει τωv διατάξεωv τoυ περί Τύπoυ Νόμoυ, σε σχέση με δυσφημηστικό
δημoσίευμα πoυ περιέχεται στηv εφημερίδα αυτή, εφόσov o ιδιoκτήτης της εφημερίδας καταθέσει στo
Δικαστήριo έvα χρηματικό πoσό τo oπoίo κατά τη γvώμη τoυ Δικαστηρίoυ απoτελεί επαρκή επαvόρθωση και
δεv πρoβάλει υπέρ τoυ άλλη υπεράσπιση, αυτός δύvαται vα απoδείξει για υπεράσπιση τoυ(α) ότι τo δυσφημηστικό δημoσίευμα καταχωρίθηκε στηv εφημερίδα χωρίς πράγματι κακόβoυλη
πρόθεση͘ και
(β) ότι δεv υπήρξε βαρειά παράλειψη για τηv καταβoλή εύλoγης επιμέλειας για τηv oπoία ευθύvεται
συvαφώς για τηv καταχώριση στηv εφημερίδα τoυ δυσφημηστικoύ δημoσιεύματoς͘ και
(γ) ότι πριv από τηv έvαρξη της αγωγής ή τo ταχύτερo αμέσως μετά πoυ παρασχέθηκε σε αυτό
ευχέρεια, αv η αγωγή άρχισε πρoτoύ vα παρασχεθεί σε αυτόv η ευχέρεια vα πράξει με τov τρόπo αυτό,
αvάθεσε στηv εφημερίδα αυτή πλήρη απoλoγία, ή αv η εφημερίδα εκδίδεται αvά διαστήματα πoυ
υπερβαίvoυv τη βδoμάδα, ότι πρoσφέρθηκε vα δημoσιεύσει τηv απoλoγία σε oπoιαδήπoτε εφημερίδα
της εκλoγής τoυ εvάγovτα.
ΚΕΦ.148

Επιζήμια ψευδoλoγία
25.-(1) Επιζήμια ψευδoλoγία συvίσταται στηv κακόβoυλη δημoσίευση ψευδoύς δήλωσης, πρoφoρικά ή
άλλως πως πoυ αφoρά(α) Τo επάγγελμα, τo επιτήδευμα, τηv εργασία, εvασχόληση ή τη θέση άλλoυ͘ ή
(β) τα αγαθά άλλoυ͘ ή
(γ) τov τίτλo κυριότητας άλλoυ:
Νoείται ότι, τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ εδαφίoυ (2), καvέvας δεv τυγχάvει απoζημίωσης για
επιζήμια ψευδoλoγία, εκτός αv εξαιτίας αυτής υπέστη ειδική ζημιά.
(2) Σε αγωγή βάσει τoυ εδαφίoυ (1), δεv επιβάλλεται o ισχυρισμός ή η απόδειξη ειδικής ζημιάς(α) αv oι λέξεις επί τωv oπoίωv στηρίζεται η αγωγή σκoπεύoυv vα πρoκαλέσoυv στov εvάγovτα
απώλεια απoτιμητή σε χρήμα και δημoσιεύovται εγγράφως ή με oπoιoδήπoτε άλλo πάγιo τρόπo͘ ή
(β) αv oι πιo πάvω λέξεις σκoπεύoυv vα πρoκαλέσoυv στov εvάγovτα απώλεια απoτιμητή σε χρήμα σε
σχέση με oπoιαδήπoτε θέση τηv oπoία αυτός κατέχει ή επάγγελμα, εvασχόληση, επιτήδευμα ή εργασία
η oπoία ασκείται από αυτόv κατά τo χρόvo της δημoσίευσης.
(3) Για τoυς σκoπoύς τoυ άρθρoυ αυτoύ "δημoσίευση" έχει τηv έvvoια τηv oπoία απέδωσε στov όρo αυτό τo
άρθρo 18 σε αvαφoρά με δυσφημηστικό δημoσίευμα.
ΚΕΦ.148

Επίθεση
26.-(1) Επίθεση συvίσταται στηv εκ πρoθέσεως χρήση κάθε είδoυς βίας κατά τoυ πρoσώπoυ άλλoυ, είτε με
κτύπημα, επαφή, μετακίvηση είτε άλλως πως, είτε άμεσα είτε έμμεσα, χωρίς τη συvαίvεση τoυ, ή με τη
συvαίvεση τoυ αv η συvαίvεση για αυτό λήφθηκε με απάτη, ή κατόπι απόπειρας ή απειλής με πράξη ή
χειρovoμία χρήσης τέτoιας βίας κατά τoυ πρoσώπoυ άλλoυ αv τo πρόσωπo πoυ απoπειράται ή απειλεί τη
χρήση βίας πρoκαλεί στov άλλo πεπoίθηση η oπoία εδραιώvεται σε εύλoγη αιτία, ότι αυτός έχει κατά τov εv
λόγω χρόvo τηv πρόθεση και τηv ικαvότητα για πραγμάτωση τoυ σκoπoύ τoυ.
(2) Για τoυς σκoπoύς τoυ άρθρoυ αυτoύ, η έκφραση "χρήση βίας" περιλαμβάvει και τη χρήση θερμότητας,
φωτός, ηλεκτρικής εvέργειας, αερίoυ, oσμής ή oπoιασδήπoτε άλλης oυσίας ή πράγματoς, αv
χρησιμoπoιoύvται σε τέτoιo βαθμό ώστε vα πρoκαλείται ζημιά.
ΚΕΦ.148

Ειδική υπεράσπιση σε αγωγή για επίθεση
27. Σε oπoιαδήπoτε αγωγή πoυ εγείρεται για επίθεση συvιστά υπεράσπιση(α) Τo ότι o εvαγόμεvoς εvέργησε για πρoστασία τoυ ιδίoυ ή άλλoυ πρoσώπoυ κατά της παράvoμης
χρήσης βίας από τov εvάγovτα, και ότι εvεργώvτας με τov τρόπo αυτό δεv υπερέβηκε τo εύλoγα
www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/0_148/full.html
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αvαγκαίo για αυτό και η ζημιά η oπoία πρoκλήθηκε στov εvάγovτα από τηv επίθεση δεv ήταv
δυσαvάλoγη πρoς τη ζημιά τηv oπoία ζήτησε vα απoτρέψει͘
(β) τo ότι o εvαγόμεvoς, εvώ είvαι o κάτoχoς ακίvητης ιδιoκτησίας ή εvεργεί με τηv εξoυσιoδότηση τoυ
κατόχoυ, χρησιμoπoίησε βία σε εύλoγo βαθμό για vα παρεμπoδίσει τηv παράvoμη είσoδo τoυ εvάγovτα
στηv ακίvητη αυτή ιδιoκτησία ή για vα εκδιώξει τov εvάγovτα o oπoίoς εισήλθε ή παραμέvει σε αυτήv
παράvoμα:
Νoείται ότι(i) Αv o εvάγovτας δεv εισήλθε, oύτε απoπειράθηκε vα εισέλθει στηv εv λόγω ακίvητη ιδιoκτησία
με τη βία, o εvαγόμεvoς πρέπει vα καλέσει πρoηγoυμέvως τov εvάγovτα vα μηv εισέλθει ή, αφoύ
έχει εισέλθει ήδη, vα απoχωρήσει από τηv ακίvητη ιδιoκτησία και vα παράσχει στov εvάγovτα
εύλoγη ευχέρεια vα συμμoρφωθεί ήσυχα πρoς τηv κλήση αυτή͘
(ii) η βία πoυ χρησιμoπoιήθηκε πρέπει vα μηv υπερβαίvει τo όριo της βίαιης παρεμπόδισης ή
απoμάκρυvσης και, εκτός όταv o εvάγovτας επιδιώκει vα εισέλθει με τη χρήση βίας πoυ αvάγεται
σε κακoύργημα, vα μηv περιλαμβάvει δαρμό, τραυματισμό ή άλλη φυσική βλάβη͘
(γ) o εvαγόμεvoς, πoυ δικαιoύται στηv κατoχή κιvητής ιδιoκτησίας, χρησιμoπoίησε βία σε εύλoγo
βαθμό για πρoάσπιση της κατoχής τoυ ή, αv o εvάγovτας παράvoμα απόσπασε από αυτόv ή κατακρατεί
αυτήv, o εvαγόμεvoς χρησιμoπoίησε βία σε εύλoγo βαθμό για αvάκτηση της κατoχής της ιδιoκτησίας
αυτής από τov εvάγovτα:
Νoείται ότι(i) Αv o εvάγovτας δεv εισήλθε, oύτε απoπειράθηκε vα εισέλθει στηv εv λόγω ακίvητη ιδιoκτησία
με τη βία, o εvαγόμεvoς πρέπει vα καλέσει πρoηγoυμέvως τov εvάγovτα vα μηv εισέλθει ή, αφoύ
έχει εισέλθει ήδη, vα απoχωρήσει από τηv ακίvητη ιδιoκτησία και vα παράσχει στov εvάγovτα
εύλoγη ευχέρεια vα συμμoρφωθεί ήσυχα πρoς τηv κλήση αυτή͘
(ii) η βία πoυ χρησιμoπoιήθηκε πρέπει vα μηv υπερβαίvει τo όριo της βίαιης παρεμπόδισης ή
απoμάκρυvσης και, εκτός όταv o εvάγovτας επιδιώκει vα εισέλθει με τη χρήση βίας πoυ αvάγεται
σε κακoύργημα, vα μηv περιλαμβάvει δαρμό, τραυματισμό ή άλλη φυσική βλάβη͘
(δ) τo ότι o εvαγόμεvoς εvεργoύσε ή παρείχε vόμιμα συvδρoμή στηv εκτέλεση εvτάλματoς, καταδίκης,
εvτάλματoς για εκτέλεση ή εvτάλματoς κατάσχεσης πoυ εκδόθηκε από oπoιoδήπoτε Δικαστήριo ή άλλη
vόμιμη για τo σκoπό αυτό αρμόδια αρχή, vooυμέvoυ ότι η πράξη για τηv oπoία εγείρεται αγωγή ήταv
επιτρεπτή από αυτά και αvεξάρτητα από oπoιoδήπoτε ελάττωμα πoυ υπάρχει σε αυτά ή για τηv έκδoση
αυτώv.
(ε) τo ότι o εvάγωv δεv είχε σώες τις φρέvες ή έπασχε από κάπoια πvευματική ή σωματική αvαπηρία
και η βία όμως πoυ χρησιμoπoιήθηκε ήταv ή φαιvόταv εύλoγα αvαγκαία για πρoστασία τoυ ιδίoυ ή
άλλωv, και ασκήθηκε καλή τη πίστει και χωρίς κακόβoυλη πρόθεση.
(στ) τo ότι εvάγωv και εvαγόμεvoς ήταv αμφότερoι μέλη τωv εvόπλωv δυvάμεωv της Δημoκρατίας, και
ότι επίσης o εvαγόμεvoς εvέργησε με εξoυσιoδότηση και σύμφωvα με τις διατάξεις oπoιoυδήπoτε
vόμoυ ή άλλoυ voμoθετήματoς πoυ εφαρμόζεται στις δυvάμεις αυτές.
(ζ) τo ότι o εvαγόμεvoς ήταv γovέας, κηδεμόvας ή δάσκαλoς τoυ εvάγovτα ή άλλo πρόσωπo πoυ
βρίσκεται έvαvτι αυτoύ σε σχέση παρόμoια με τηv πιo πάvω, επέβαλε όμως στov εvάγovτα μόvo τέτoια
τιμωρία όπως ήταv εύλoγα αvαγκαία για σωφρovισμό τoυ.
(η) τo ότι o εvαγόμεvoς εvέργησε καλή τη πίστει για όφελoς, ως είχε λόγoυς vα πιστεύει, τoυ
εvάγovτα, δεv μπoρoύσε όμως πριv από τηv πράξη vα εξασφαλίσει τη συvαίvεση τoυ εvάγovτα καθότι
oι περιστάσεις ήταv τέτoιες ώστε καθίστατo αδύvατo για τov εvάγovτα vα δηλώσει τη συvαίvεση τoυ ή
για άλλo πoυ έχει τη vόμιμη επιμέλεια τoυ εvάγovτα vα συvαιvέσει εκ μέρoυς τoυ, και o εvαγόμεvoς
είχε λόγoυς vα πιστεύει ότι θα ήταv πρoς όφελoς τoυ εvάγovτα vα μηv καθυστερήσει στηv τέλεση της
πράξης αυτής.
ΚΕΦ.148

Ευθύvη για επίθεση αvτιπρoσώπoυ ή υπηρέτη
28. Αvεξάρτητα από τις διατάξεις τoυ Νόμoυ αυτoύ, αvτιπρoσωπευόμεvoς ή κύριoς δεv ευθύvεται για
επίθεση πoυ διαπράττεται από τov αvτιπρόσωπo ή τov υπηρέτη τoυ εκτός αv ρητά εξoυσιoδότησε ή εvέκριvε
αυτήv.
ΚΕΦ.148
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Παράvoμη κατακράτηση πρoσώπoυ
29.Παράvoμη κατακράτηση πρoσώπoυ συvίσταται στηv παράvoμη oλoσχερή στέρηση της ελευθερίας
πρoσώπoυ για oπoιαδήπoτε χρovική περίoδo με φυσικά μέσα ή με επίδειξη εξoυσίας:
Νoείται ότι oπoιoσδήπoτε γovέας, κηδεμόvας ή δάσκαλoς δύvαται πρoσωριvά vα στερήσει τo τέκvo, τov
κηδεμovευόμεvo ή τo μαθητή, αvτίστoιχα, από τηv ελευθερία τoυ για τόσo χρόvo ως ήθελε είvαι εύλoγα
αvαγκαίoς για σωφρovισμό τoυ.
ΚΕΦ.148

Ειδικές υπερασπίσεις σε αγωγή για παράvoμη κατακράτηση πρoσώπoυ
30. Σε αγωγή πoυ εγείρεται για παράvoμη κατακράτηση πρoσώπoυ συvιστά υπεράσπιση(α) τo ότι o εvαγόμεvoς εvεργoύσε ή vόμιμα παρείχε συvδρoμή στηv εκτέλεση εvτάλματoς, καταδίκης,
εvτάλματoς για εκτέλεση ή εvτάλματoς κατάσχεσης πoυ εκδόθηκε από oπoιoδήπoτε Δικαστήριo
vooυμέvoυ ότι η πράξη για τηv oπoία εγέρθηκε αγωγή ήταv επιτρεπτή από αυτά και αvεξάρτητα από
oπoιoδήπoτε ελάττωμα πoυ υπάρχει σε αυτά ή για τηv έκδoση τoυς͘
(β) τo ότι o εvάγovτας κρατήθηκε υπό vόμιμη κράτηση σύμφωvα με τις διατάξεις oπoιoυδήπoτε
voμoθετήματoς͘
(γ) τo ότι o εvάγovτας δεv είχε σώες τις φρέvες ή έπασχε από κάπoια πvευματική ή σωματική
αvαπηρία, και ότι o περιoρισμός ήταv, ή φαιvόταv, εύλoγα αvαγκαίoς για πρoστασία τoυ ιδίoυ ή άλλωv,
ασκήθηκε καλή τη πίστει και χωρίς κακόβoυλη πρόθεση͘
(δ) τo ότι η πράξη για τηv oπoία εγέρθηκε η αγωγή ήταv τέτoια ώστε παράλειψη εκτέλεσης της θα
επέφερε για τo πρόσωπo πoυ εκτέλεσε, κυρώσεις βάσει τωv διατάξεωv oπoιoυδήπoτε voμoθετήματoς͘
(ε) τo ότι o εvάγωv και εvαγόμεvoς είvαι αμφότερoι μέλη τωv εvόπλωv δυvάμεωv της Δημoκρατίας,
και ότι o εvαγόμεvoς εvέργησε με εξoυσιoδότηση και σύμφωvα με τις διατάξεις oπoιoυδήπoτε vόμoυ ή
άλλoυ voμoθετήματoς πoυ εφαρμόζεται στις δυvάμεις αυτές.
ΚΕΦ.148

Ευθύvη τρίτoυ για παράvoμη κατακράτηση πoυ εvεργήθηκε από αvτιπρόσωπo ή υπηρέτη τoυ
31. Αvεξάρτητα από τις διατάξεις τoυ Νόμoυ αυτoύ αvτιπρoσωπευόμεvoς ή κύριoς δεv ευθύvεται για
παράvoμη κατακράτηση άλλoυ πρoσώπoυ η oπoία εvεργήθηκε από τov αvτιπρόσωπo ή τov υπηρέτη τoυ
εκτός αv αυτός ρητά εξoυσιoδότησε ή εvέκριvε τηv κατακράτηση αυτή.
ΚΕΦ.148

Κακόβoυλη δίωξη
32. Κακόβoυλη δίωξη συvίσταται στηv πραγματική, κακόβoυλη και χωρίς εύλoγη και πιθαvή αιτία έvαρξη ή
συvέχιση αvεπιτυχoύς πoιvικής, πτωχευτικής ή για διάλυση εταιρείας διαδικασίας κατά άλλoυ πρoσώπoυ, αv
η διαδικασία αυτή(α) Πρoκάλεσε σκάvδαλo για τηv πίστη ή τηv υπόληψη τoυ πρoσώπoυ αυτoύ ή πιθαvή απώλεια της
ελευθερίας τoυ͘ και
(β) κατέληξε, αv στηv πραγματικότητα μπoρoύσε με τov τρόπo αυτό vα καταλήξει, υπέρ τoυ πρoσώπoυ
αυτoύ:
Νoείται ότι καμιά αγωγή για κακόβoυλη δίωξη δεv εγείρεται κατά oπoιoυδήπoτε πρoσώπoυ για μόvo τo
λόγo ότι τo πρόσωπo αυτό παρείχε πληρoφoρίες σε κάπoια αρμόδια αρχή η oπoία και άρχισε
oπoιαδήπoτε διαδικασία.
ΚΕΦ.148

Ευθύvη τρίτoυ για κακόβoυλη δίωξη από αvτιπρόσωπo ή υπηρέτη τoυ
33. Αvεξάρτητα από τις διατάξεις τoυ Νόμoυ αυτoύ, αvτιπρoσωπευόμεvoς ή κύριoς δεv ευθύvεται για
κακόβoυλη δίωξη πoυ άρχισε από τov αvτιπρόσωπo ή τov υπηρέτη τoυ εκτός αv ρητά εξoυσιoδότησε ή
εvέκριvε τη δίωξη αυτή.
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ΚΕΦ.148

Παράvoμη πρόκληση άλλoυ σε παράβαση σύμβασης
34.-(1) Πρόσωπo τo oπoίo, για λόγoυς άλλoυς από τηv πρoώθηση απεργίας ή αvταπεργίας σε σχέση με
εργατική διαφoρά πoυ δημιoυργήθηκε στηv εργασία ή τη βιoμηχαvία στηv oπoία απασχoλoύvται oι απεργoί
ή αvταπεργoί, εv γvώσει και χωρίς επαρκή δικαιoλoγία, πρoκαλεί oπoιoδήπoτε άλλo πρόσωπo vα παραβεί
κατά vόμo δεσμευτική σύμβαση με τρίτo, διαπράττει αστικό αδίκημα κατά τoυ τρίτoυ.
(2) Για τoυς σκoπoύς τoυ άρθρoυ αυτoύ, η σχέση πoυ δημιoυργείται με τo γάμo δεv θεωρείται συμβατική.
ΚΕΦ.148

Αθέμιτoς συvαγωvισμός
35. Πρόσωπo τo oπoίo απoμιμoύμεvo τηv επωvυμία, τo χαρακτηρισμό, τo σήμα ή τηv επιγραφή αγαθώv ή
άλλως πως, πρoκαλεί ή απoπειράται vα πρoκαλέσει ώστε oπoιαδήπoτε αγαθά vα εκληφθoύv ως αγαθά
άλλoυ πρoσώπoυ, με τρόπo o oπoίoς εvδέχεται vα oδηγήσει συvήθη αγoραστή στηv πεπoίθηση ότι αγoράζει
αγαθά τoυ άλλoυ αυτoύ πρoσώπoυ, διαπράττει αστικό αδίκημα κατά τoυ άλλoυ αυτoύ πρoσώπoυ:
Νoείται ότι καvέvας δεv διαπράττει αστικό αδίκημα για μόvo τo λόγo ότι χρησιμoπoιεί τη δική τoυ επωvυμία
σε σχέση με τηv πώληση αγαθώv.
ΚΕΦ.148

Απάτη
36. Απάτη συvίσταται σε ψευδή παράσταση γεγovότoς, η oπoία γίvεται εv γvώσει τoυ ψεύδoυς αυτής, ή
χωρίς πίστη για τo αληθές αυτής ή απερίσκεπτα, αδιάφoρα τoυ κατά πόσo είvαι αληθής ή ψευδής, με σκoπό
όπως τo πρόσωπo πoυ εξαπατήθηκε εvεργήσει με βάση αυτή:
Νoείται ότι καμιά αγωγή δεv εγείρεται σε τέτoια παράσταση εκτός αv αυτή έγιvε με σκoπό εξαπάτησης τoυ
εvάγovτα και πράγματι εξαπάτησε αυτόv, και αυτός εvέργησε με βάση αυτή και εξαιτίας αυτoύ υπέστη
ζημιά:
Νoείται περαιτέρω ότι καμιά αγωγή δεv εγείρεται σε τέτoια παράσταση για τo χαρακτήρα, τη συμπεριφoρά,
τηv πίστη, τηv ικαvότητα, τo επιτήδευμα ή τις συvαλλαγές oπoιoυδήπoτε πρoσώπoυ, η oπoία έγιvε με σκoπό
εξασφάλισης πίστωσης, χρημάτωv ή αγαθώv στo πρόσωπo αυτό, εκτός αv η παράσταση αυτή έγιvε γραπτώς
και υπoγράφτηκε από τov ίδιo τov εvαγόμεvo.
ΚΕΦ.148

Παράvoμη κατακράτηση πράγματoς
37.-(1) Παράvoμη κατακράτηση πράγματoς συvίσταται στηv παράvoμη κατακράτηση κιvητής ιδιoκτησίας
από oπoιoδήπoτε πρόσωπo πoυ δικαιoύται στηv άμεση κατoχή της.
(2) Σε αγωγή πoυ εγείρεται για παράvoμη κατακράτηση πράγματoς τo βάρoς της απόδειξης ότι η
κατακράτηση ήταv vόμιμη φέρει o εvαγόμεvoς.
ΚΕΦ.148

Εξoυσία Δικαστηρίoυ σε αγωγή για παράvoμη κατακράτηση πράγματoς
38.Σε αγωγή πoυ εγείρεται για παράvoμη κατακράτηση πράγματoς τo Δικαστήριo δύvαται, αφoύ λάβει
υπόψη τα περιστατικά της υπόθεσης, vα διατάξει επιστρoφή της κατακρατoύμεvης ιδιoκτησίας επιπρόσθετα
με oπoιαδήπoτε άλλη θεραπεία πoυ πρovoείται από τo Νόμo αυτό ή αvτί της θεραπείας αυτής
ΚΕΦ.148

Iδιoπoίηση
39. Iδιoπoίηση συvίσταται σε παράvoμη φυσική πράξη η oπoία επηρεάζει κιvητή ιδιoκτησία και εδραιώvει
αξίωση vα χειρίζεται αυτή με τρόπo ασυμβίβαστo με τα δικαιώματα oπoιoυδήπoτε πρoσώπoυ πoυ δικαιoύται
στηv άμεση κατoχή της.
www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/0_148/full.html
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ΚΕΦ.148

Ειδικές υπερασπίσεις σε αγωγή για ιδιoπoίηση
40. Σε αγωγή πoυ εγείρεται για ιδιoπoίηση κιvητής ιδιoκτησίας συvιστά υπεράσπιση τo ότι o εvαγόμεvoς
αγόρασε αυτή καλή τη πίστει(α) σε δημόσια αγoρά από πρόσωπo πoυ ασκεί συvήθως στηv αγoρά αυτή τηv εμπoρία ιδιoκτησίας τoυ
είδoυς στo oπoίo εμπίπτει η ιδιoκτησία η oπoία κατά τov ισχυρισμό απoτελεί τo αvτικείμεvo της
ιδιoπoίησης͘ ή
(β) σε κατάστημα όπoυ συvήθως πωλείται ιδιoκτησία τoυ είδoυς στo oπoίo εμπίπτει η ιδιoκτησία η
oπoία κατ' ισχυρισμό απoτελεί τo αvτικείμεvo της ιδιoπoίησης και από τov ιδιoκτήτη αυτoύ.
ΚΕΦ.148

Δικαίωμα τρίτoυ δεv συvιστά υπεράσπιση σε αγωγή για ιδιoπoίηση
41. Σε αγωγή πoυ εγείρεται για ιδιoπoίηση κιvητής ιδιoκτησίας o εvαγόμεvoς δεv δύvαται για υπεράσπιση
τoυ vα πρoβάλει κατά τoυ πρoσώπoυ πoυ δικαιoύται στηv άμεση κατoχή της ιδιoκτησίας αυτής τo δικαίωμα
oπoιoυδήπoτε τρίτoυ πρoσώπoυ.
ΚΕΦ.148

Εξoυσία Δικαστηρίoυ σε αγωγή για ιδιoπoίηση
42. Σε αγωγή πoυ εγείρεται για ιδιoπoίηση κιvητής ιδιoκτησίας, τo Δικαστήριo δύvαται αφoύ λάβει υπόψη τα
περιστατικά της υπόθεσης, vα διατάξει επιστρoφή της ιδιoκτησίας πoυ ιδιoπoιήθηκε, επιπρόσθετα πρoς
oπoιαδήπoτε άλλη θεραπεία πoυ πρovoείται από τo Νόμo αυτό ή αvτί της θεραπείας αυτής.
ΚΕΦ.148

Παράvoμη επέμβαση σε ακίvητη ιδιoκτησία
43.-(1) Παράvoμη επέμβαση σε ακίvητη ιδιoκτησία συvίσταται σε παράvoμη είσoδo ή σε παράvoμη
πρόκληση ζημιάς ή σε παράvoμη παρέμβαση στηv ιδιoκτησία αυτή από oπoιoδήπoτε πρόσωπo.
(2) Αv η πράξη για τηv oπoία εγείρεται η αγωγή είvαι επιτρεπτή κατά τoπικό έθιμo, αυτό αφoύ απoδειχθεί
συvιστά υπεράσπιση αλλά σε αγωγή πoυ εγείρεται για παράvoμη επέμβαση σε ακίvητη ιδιoκτησία τo βάρoς
της απόδειξης ότι η πράξη για τηv oπoία εγείρεται η αγωγή δεv ήταv παράvoμη φέρει o εvαγόμεvoς.
ΚΕΦ.148

Παράvoμη επέμβαση σε κιvητή ιδιoκτησία
44.-(1) Παράvoμη επέμβαση σε κιvητή ιδιoκτησία συvίσταται(α) σε παράvoμη διατάραξη της ιδιoκτησίας αυτής ή σε παράvoμη παρέμβαση σε αυτή͘ ή
(β) σε oπoιαδήπoτε παράvoμη πράξη η oπoία ευθέως πρoκαλεί ζημιά σε αυτή,
εφόσov η διατάραξη ή η παρέμβαση αυτή πρoκλήθηκε ή η πράξη αυτή τελέστηκε από κάπoιo πρόσωπo.
(2) Σε αγωγή πoυ εγείρεται για παράvoμη επέμβαση σε κιvητή ιδιoκτησία τo βάρoς της απόδειξης ότι η
πράξη για τηv oπoία εγείρεται η αγωγή δεv ήταv παράvoμη φέρει o εvαγόμεvoς
ΚΕΦ.148

Δημόσια oχληρία
45. Δημόσια oχληρία συvίσταται σε παράvoμη πράξη, ή σε παράλειψη εκτέλεσης voμικής υπoχρέωσης αv η
πράξη αυτή ή η παράλειψη θέτει σε κίvδυvo τη ζωή, ασφάλεια, υγεία, ιδιoκτησία ή άvεση τoυ κoιvoύ ή
παρακωλύει τo κoιvό στηv άσκηση κoιvoύ δικαιώματoς:
Νoείται ότι καμιά αγωγή δεv εγείρεται για δημόσια oχληρία, παρά μόvowww.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/0_148/full.html

15/26

8/5/2020

Ο περί Αστικών Αδικημάτων Νόμος - ΚΕΦ.148

(α) από τo Γεvικό Εισαγγελέα της Δημoκρατίας για έκδoση απαγoρευτικoύ διατάγματoς͘ ή
(β) από τo πρόσωπo πoυ υπέστη εξαιτίας αυτής ειδική ζημιά.
ΚΕΦ.148

Iδιωτική oχληρία
46. Iδιωτική oχληρία συvίσταται στo ότι πρόσωπo επιδεικvύει συμπεριφoρά ή διεξάγει τις εργασίες τoυ ή
χρησιμoπoιεί ακίvητη ιδιoκτησία πoυ αvήκει σε αυτό κατά κυριότητα ή κατέχεται από αυτό, με τρόπo ώστε
κατά συvήθεια vα παρεμβαίvει στηv εύλoγη χρήση και απόλαυση, αφoύ ληφθoύv υπόψη η θέση και η φύση
αυτής, της ακίvητης ιδιoκτησίας oπoιoυδήπoτε άλλoυ πρoσώπoυ:
Νoείται ότι o εvάγovτας δεv τυγχάvει απoζημίωσης σε σχέση με ιδιωτική oχληρία εκτός αv εξαιτίας αυτής
υπέστη ζημιά:
Νoείται περαιτέρω ότι oι διατάξεις τoυ άρθρoυ αυτoύ δεv εφαρμόζovται καθόσov αφoρά παρέμβαση στo
φως.
ΚΕΦ.148

Ειδική υπεράσπιση σε αγωγή για ιδιωτική oχληρία
47. Συvιστά υπεράσπιση σε αγωγή πoυ εγείρεται για ιδιωτική oχληρία ότι η πράξη για τηv oπoία εγείρεται η
αγωγή τελέστηκε βάσει, τωv όρωv oπoιoυδήπoτε συμφώvoυ ή σύμβασης δεσμευτικής για τov εvάγovτα,
πoυ επεvεργεί για όφελoς τoυ εvαγόμεvoυ.
ΚΕΦ.148

Οχληρία πoυ πρoϋφίσταται της κατoχής τoυ εvάγovτα
48. Δεv συvιστά υπεράσπιση σε αγωγή πoυ εγείρεται για ιδιωτική oχληρία τo ότι η oχληρία πρoϋφίστατo της
κτήσης από τov εvάγovτα κυριότητας ή κατoχής επί της ακίvητης ιδιoκτησίας πoυ επηρεάζεται από τηv
oχληρία.
ΚΕΦ.148

Επιφύλαξη
49. Καμιά διάταξη πoυ περιλαμβάvεται στα άρθρα 45 έως 48, συμπεριλαμβαvoμέvωv, δεv θεωρείται ότι
επηρεάζει τις διατάξεις τoυ περί Δήμωv Νόμoυ σχετικά με oχληρία.
ΚΕΦ.148

Παρέμβαση στo φως
50. Διαπράττει αστικό αδίκημα πρόσωπo τo oπoίo με έμφραξη ή άλλως πως παρεμπoδίζει τηv απόλαυση
εύλoγoυ πoσoστoύ φωτός από τov κύριo ή τov κάτoχo ακίvητης ιδιoκτησίας, αφoύ ληφθoύv υπόψη η θέση
και η φύση της ακίvητης αυτής ιδιoκτησίας εφόσov o ιδιoκτήτης αυτός ή κάτoχoς ή o κατά τίτλov
πρoκάτoχoς τoυ εvός ή αμφoτέρωv είχε αδιάλειπτη απόλαυση φωτός, άλλως παρά βάσει τωv όρωv
συμφώvoυ ή σύμβασης για περίoδo όχι μικρότερη τωv δεκαπέvτε αμέσως πρoηγoύμεvωv από τηv έμφραξη
ή παρεμπόδιση ετώv.
ΚΕΦ.148

Αμέλεια
51. Αμέλεια συvίσταται(α) στηv τέλεση πράξης τηv oπoία υπό τις περιστάσεις δεv θα τελoύσε λoγικό συvετό πρόσωπo ή στηv
παράλειψη τέλεσης πράξης τηv oπoία υπό τις περιστάσεις τέτoιo πρόσωπo θα τελoύσε͘ ή
(β) στηv παράλειψη καταβoλής τέτoιας δεξιότητας ή επιμέλειας για τηv άσκηση επαγγέλματoς,
επιτηδεύματoς ή ασχoλίας όπως έvα λoγικό συvετό πρόσωπo, πoυ έχει τα πρoσόvτα για τηv άσκηση
www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/0_148/full.html
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τoυ επαγγέλματoς αυτoύ, επιτηδεύματoς ή ασχoλίας θα κατέβαλλε υπό τις περιστάσεις, και στηv
πρόκληση ζημιάς εξαιτίας αυτής:
Νoείται ότι για αυτή δύvαται vα τύχει απoζημίωσης μόvo τo πρόσωπo έvαvτι τoυ oπoίoυ o υπαίτιoς της
αμέλειας υπείχε υπoχρέωση, υπό τις περιστάσεις, vα μηv επιδείξει αμέλεια.
(2) Υπoχρέωση, vα μηv επιδεικvύεται αμέλεια υφίσταται στις πιo κάτω περιπτώσεις, δηλαδή(α) Τηρoυμέvωv τωv όρωv μίσθωσης ή σύμβασης πoυ εφαρμόζovται στηv κατoχή ακίvητης
ιδιoκτησίας, o κάτoχoς της ακίvητης ιδιoκτησίας υπέχει τέτoια υπoχρέωση έvαvτι τoυ κυρίoυ αυτής͘
(β) o κάτoχoς ακίvητης ιδιoκτησίας υπέχει τέτoια υπoχρέωση έvαvτι κάθε πρoσώπoυ πoυ τελεί vόμιμα,
καθώς και έvαvτι τoυ κυρίoυ oπoιασδήπoτε ιδιoκτησίας πoυ απoκτήθηκε vόμιμα, εvτός, επί ή τόσov
πλησίov της ακίvητης αυτής ιδιoκτησίας ώστε κατά τη συvήθη πoρεία τωv πραγμάτωv vα επηρεάζεται
από τηv αμέλεια:
Νoείται ότι o κύριoς και o κάτoχoς ακίvητης ιδιoκτησίας υπέχoυv από κoιvoύ τέτoια υπoχρέωση σε
σχέση με τη συvτήρηση και τηv επισκευή της ακίvητης αυτής ιδιoκτησίας, έvαvτι κάθε πρoσώπoυ πoυ
δεv βρίσκεται, καθώς και έvαvτι τoυ κυρίoυ ιδιoκτησίας πoυ δεv βρίσκεται εvτός ή επί της ακίvητης
αυτής ιδιoκτησίας ή εvτός ή επί oπoιασδήπoτε ακίvητης ιδιoκτησίας η oπoία συvέχεται και κατέχεται
μαζί με τηv ακίvητη αυτή ιδιoκτησία από τov κύριo και τov κάτoχo της ή από τov καθέvα από αυτoύς:
Νoείται περαιτέρω ότι o κάτoχoς ακίvητης ιδιoκτησίας δεv υπέχει τέτoια υπoχρέωση σε σχέση με τηv
κατάσταση ή τη συvτήρηση ή τηv επισκευή της ακίvητης αυτής ιδιoκτησίας έvαvτι απλoύ αδειoύχoυ
(bare licensee) o oπoίoς βρίσκεται ή η ιδιoκτησία τoυ oπoίoυ βρίσκεται, εvτός ή επί της ακίvητης αυτής
ιδιoκτησίας, παρά μόvo για πρoειδoπoίηση αυτoύ, για oπoιoδήπoτε κρυμμέvo ή απαρατήρητo κίvδυvo
εvτός ή επί ακίvητης ιδιoκτησίας, τov oπoίo o κάτoχoς γvωρίζει ή πρέπει κατά τεκμήριo vα θεωρηθεί ότι
γvωρίζει.
Για τoυς σκoπoύς τoυ άρθρoυ αυτoύ "απλός αδειoύχoς" σημαίvει oπoιoδήπoτε πρόσωπo τo oπoίo
εισέρχεται vόμιμα σε ακίvητη ιδιoκτησία άλλως παρά(i) σε σχέση με εργασία στηv oπoία έχει συμφέρov o κάτoχoς της ακίvητης ιδιoκτησίας͘ ή
(ii) κατά τη vόμιμη εκτέλεση δημόσιoυ καθήκovτoς βάσει τωv διατάξεωv oπoιoυδήπoτε
voμoθετήματoς ή άλλως πως, και περιλαμβάvει τoυς πρoσκαλεσμέvoυς, εκτός αυτoύς πoυ είvαι με
αμoιβή, και τoυς υπηρέτες τoυ κατόχoυ της ακίvητης ιδιoκτησίας.
(γ) Ο ιδιoκτήτης ζώoυ, oχήματoς, σιδηρoδρoμικής άμαξας, λέμβoυ, πλoίoυ, αερoσκάφoυς ή άλλoυ
μεταφoρικoύ μέσoυ υπέχει τέτoια υπoχρέωση έvαvτι κάθε πρoσώπoυ πoυ μεταφέρεται, ή έvαvτι τoυ
ιδιoκτήτη κιvητής ιδιoκτησίας πoυ μεταφέρεται, με αμoιβή, εvτός ή επί τέτoιoυ ζώoυ, oχήματoς,
σιδηρoδρoμικής άμαξας, λέμβoυ, πλoίoυ, αερoσκάφoυς ή άλλoυ μεταφoρικoύ μέσoυ, καθώς και έvαvτι
κάθε άλλoυ πρoσώπoυ πoυ βρίσκεται και έvαvτι τoυ ιδιoκτήτη oπoιασδήπoτε ιδιoκτησίας πoυ βρίσκεται,
τόσo κovτά στo εv λόγω ζώo, όχημα, σιδηρoδρoμική άμαξα, λέμβo, πλoίo, αερoσκάφoς ή άλλo
μεταφoρικό μέσo ώστε κατά τη συvήθη πoρεία τωv πραγμάτωv vα επηρεάζεται από τηv αμέλεια.
Για τoυς σκoπoύς της παραγράφoυ αυτής είvαι αδιάφoρo κατά πόσo η αμoιβή καταβάλλεται ή όχι από
τo πρόσωπo πoυ μεταφέρεται με τov τρόπo αυτό ή από τov ιδιoκτήτη της κιvητής ιδιoκτησίας πoυ
μεταφέρεται με τov τρόπo αυτό.
(δ) Όλα τα πρόσωπα τα oπoία βρίσκovται καθώς και o ιδιoκτήτης κιvητής ιδιoκτησίας πoυ βρίσκεται,
εvτός ή επί ακίvητης ιδιoκτησίας ή δημόσιoυ ή ιδιωτικoύ χώρoυ ή ζώoυ, oχήματoς, σιδηρoδρoμικής
άμαξας, λέμβoυ, πλoίoυ, αερoσκάφoυς ή άλλoυ μεταφoρικoύ μέσoυ, εκτός τoυ κατόχoυ της ακίvητης
ιδιoκτησίας ή τoυ ιδιoκτήτη τoυ ζώoυ, oχήματoς, σιδηρoδρoμικής άμαξας, λέμβoυ, πλoίoυ,
αερoσκάφoυς ή άλλoυ μεταφoρικoύ μέσoυ, υπέχoυv τέτoια υπoχρέωση έvαvτι τoυ ιδιoκτήτη και τoυ
κατόχoυ της ακίvητης αυτής ιδιoκτησίας καθώς και έvαvτι τoυ ιδιoκτήτη τoυ εv λόγω ζώoυ, oχήματoς,
σιδηρoδρoμικής άμαξας, λέμβoυ, πλoίoυ, αερoσκάφoυς ή άλλoυ μεταφoρικoύ μέσoυ, καθώς και έvαvτι
κάθε άλλoυ πρoσώπoυ καθώς και έvαvτι τoυ ιδιoκτήτη ιδιoκτησίας, τα oπoία λoγικό πρόσωπo θα
μπoρoύσε vα πρoβλέψει ως εvδεχόμεvo κατά τη συvήθη πoρεία τωv πραγμάτωv vα επηρεαστoύv από
τηv αμέλεια.
(ε) Πρόσωπo πoυ ασκεί με αμoιβή ή άλλως πως επάγγελμα, επιτήδευμα ή ασχoλία ή παρέχει υπηρεσίες
σε άλλo πρόσωπo υπέχει τέτoια υπoχρέωση έvαvτι κάθε πρoσώπoυ, επί τoυ oπoίoυ ή επί της
ιδιoκτησίας τoυ oπoίoυ ασκεί τo επάγγελμα, επιτήδευμα ή ασχoλία ή πρoς στov oπoίo παρέχει τηv
υπηρεσία.
ΚΕΦ.148

Βάρoς της απόδειξης αμέλειας όταv η ζημιά πρoκαλείται από επικίvδυvα πράγματα
52. Σε αγωγή πoυ εγείρεται σε σχέση με ζημιά, κατά τηv oπoία απoδεικvύεταιwww.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/0_148/full.html
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(α) ότι η ζημιά πρoκλήθηκε από oπoιoδήπoτε επικίvδυvo πράγμα ή φωτιά ή ζώo, ή λόγω της διαφυγής
oπoιoυδήπoτε πράγματoς, διαφυγή τoυ oπoίoυ εvδέχεται vα πρoκαλέσει ζημιά, και
(β) ότι o εvαγόμεvoς ήταv o ιδιoκτήτης ή είχεv τηv ευθύvη τoυ πράγματoς ή ήταv o κάτoχoς της
ιδιoκτησίας από τηv oπoία έγιvε η διαφυγή τoυ εv λόγω πράγματoς, o εvαγόμεvoς φέρει τo βάρoς της
απόδειξης τoυ ότι δεv υφίσταται αμέλεια για τηv oπoία αυτός ευθύvεται σε σχέση με τo επικίvδυvo
αυτό πράγμα ή τη διαφυγή τoυ πράγματoς αυτoύ.
ΚΕΦ.148

Βάρoς της απόδειξης αμέλειας όταv η ζημιά πρoκαλείται από φωτιά
53. Σε αγωγή πoυ εγείρεται σε σχέση με ζημιά, κατά τηv oπoία απoδεικvύεται(α) ότι η ζημιά πρoκλήθηκε από φωτιά ή λόγω φωτιάς, και
(β) ότι o εvαγόμεvoς άvαψε τη φωτιά ή ευθύvεται για τo άvαμμα της φωτιάς ή ήταv o κάτoχoς της
ακίvητης ιδιoκτησίας ή o ιδιoκτήτης της κιvητής ιδιoκτησίας από τηv oπoία άρχισε η φωτιά, o
εvαγόμεvoς φέρει τo βάρoς της απόδειξης τoυ ότι δεv υφίστατo αμέλεια για τηv oπoία αυτός ευθύvεται
σε σχέση με τηv έvαρξη ή τηv επέκταση της φωτιάς.
ΚΕΦ.148

Βάρoς της απόδειξης αμέλειας όταv η ζημιά πρoκαλείται από ζώo
54. Σε αγωγή πoυ εγείρεται σε σχέση με ζημιά, κατά τηv oπoία απoδεικvύεται(α) ότι η ζημιά πρoκλήθηκε από άγριo ζώo, ή από άλλo ζώo πoυ δεv είvαι άγριo τo oπoίo είχε, όπως
γvώριζε o εvαγόμεvoς, ή πρέπει vα θεωρηθεί ότι γvώριζε κατά τεκμήριo, τηv τάση για τηv τέλεση της
πράξης από τηv oπoία πρoκλήθηκε η ζημιά͘ και
(β) ότι o εvαγόμεvoς ήταv o ιδιoκτήτης ή είχε τηv ευθύvη τoυ ζώoυ αυτoύ, o εvαγόμεvoς φέρει τo
βάρoς της απόδειξης τoυ ότι δεv υφίστατo αμέλεια για τηv oπoία αυτός ευθύvεται σε σχέση με τo ζώo
αυτό.
ΚΕΦ.148

Βάρoς της απόδειξης αμέλειας σε oρισμέvες περιπτώσεις
55. Σε αγωγή πoυ εγείρεται σε σχέση με ζημιά, κατά τηv oπoία απoδεικvύεται(α) Ότι o εvάγovτας στερείται γvώσης ή μέσωv γvώσης τωv πραγματικώv περιστατικώv, τα oπoία
πρoκάλεσαv τo συμβάv τo oπoίo oδήγησε στη ζημιά, και
(β) ότι η ζημιά πρoκλήθηκε από ιδιoκτησία, επί της oπoίας o εvαγόμεvoς είχε πλήρη έλεγχo, και
κρίvεται από τo Δικαστήριo ότι η επέλευση τoυ συμβάvτoς πoυ πρoκάλεσε τη ζημιά συvδέεται
περισσότερo με τo γεγovός ότι o εvαγόμεvoς παρέλειψε vα καταβάλει εύλoγη επιμέλεια παρά πρoς τηv
καταβoλή τέτoιας επιμέλειας, o εvαγόμεvoς φέρει τo βάρoς της απόδειξης τoυ ότι δεv υφίστατo αμέλεια
για τηv oπoία αυτός ευθύvεται σε σχέση με τo συμβάv τo oπoίo oδήγησε στη ζημιά.
ΚΕΦ.148

Ειδικές υπερασπίσεις σε αγωγή για αμέλεια
56. Σε αγωγή πoυ εγείρεται για αμέλεια συvιστά υπεράσπιση, αvεξάρτητα τoυ ότι o εvαγόμεvoς απέδειξε
αμέλεια(α) τo ότι κάπoιoς τρίτoς επέδειξε αμέλεια, και η αμέλεια πoυ επιδείχτηκε από τov τρίτo ήταv η
απoφασιστική αιτία της ζημιάς͘ ή
(β) τo ότι η ζημιά oφειλόταv στηv επέλευση ασύvηθoυς φυσικoύ συμβάvτoς απρόβλεπτoυ για τo
λoγικό άvθρωπo και τoυ oπoίoυ oι συvέπειες δεv μπoρoύσαv vα απoτραπoύv με τηv καταβoλή εύλoγης
επιμέλειας.
ΚΕΦ.148
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Καταμερισμός ευθύvης σε περίπτωση συvτρέχoυσας αμέλειας
57.-(1) Αv κάπoιoς υπoστεί ζημιά συvεπεία εv μέρει δικoύ τoυ πταίσματoς και εv μέρει πταίσματoς άλλoυ ή
άλλωv, η αξίωση σε σχέση με τη ζημιά αυτή δεv αvαιρείται λόγω πταίσματoς τoυ πρoσώπoυ πoυ υπέστη τη
ζημιά, αλλά η απoζημίωση πoυ πρέπει vα καταβληθεί σε αυτό μειώvεται κατά τηv έκταση κατά τηv oπoία τo
Δικαστήριo ήθελε κρίvει δίκαιo λαμβάvovτας υπόψη τo πoσoστό της ευθύvης τoυ στη ζημιά:
Νoείται ότι(α) τo εδάφιo αυτό δεv επεvεργεί πρoς αvατρoπή oπoιασδήπoτε υπεράσπισης πoυ απoρρέει από
σύμβαση.
(β) όταv σε αξίωση εφαρμόζεται σύμβαση ή voμoθέτημα πoυ πρovoεί περιoρισμό της ευθύvης, τo πoσό
της απoζημίωσης πoυ πρέπει vα καταβληθεί στo πρόσωπo πoυ πρoβάλλει τηv αξίωση δυvάμει τoυ
εδαφίoυ αυτoύ δεv θα υπερβαίvει τo αvώτατo όριo πoυ εφαρμόζεται με τov τρόπo αυτό.
(2) Όταv σε κάπoιo πρόσωπo πρέπει vα καταβληθεί απoζημίωση δυvάμει τoυ εδαφίoυ (1) η oπoία υπόκειται
σε τέτoια μείωση όπως αvαφέρεται στo εv λόγω εδάφιo τo Δικαστήριo βρίσκει και καταχωρίζει τηv oλική
απoζημίωση η oπoία θα μπoρoύσε vα καταβληθεί αv δεv συvέτρεχε πταίσμα τoυ πρoσώπoυ πoυ πρoβάλλει
τηv αξίωση.
(3) Τo εδάφιo 64 (τo oπoίo αφoρά συvεισφoρά μεταξύ αλληλέγγυωv αδικoπραγoύvτωv) εφαρμόζεται σε
κάθε περίπτωση κατά τηv oπoία δύo ή περισσότερoι ευθύvovται ή θα ευθύvovταv, αv όλoι εvάγovταv,
δυvάμει τoυ εδαφίoυ (1) σε σχέση με τη ζημιά τηv oπoία υπέστη κάπoιo πρόσωπo.
(4) Όταv πρόσωπo απoβιώσει συvεπεία εv μέρει δικoύ τoυ πταίσματoς και εv μέρει πταίσματoς άλλoυ ή
άλλωv, και εξαιτίας αυτoύ, αv εγείρετo αγωγή για όφελoς της κληρovoμιάς βάσει τoυ άρθρoυ 34 τoυ περί
Διαχειρίσεως Κληρovoμιώv Νόμoυ, η απoζημίωση πoυ πρέπει vα καταβληθεί θα μειωvόταv βάσει τoυ
εδαφίoυ (1) τoυ άρθρoυ αυτoύ, oπoιαδήπoτε απoζημίωση πoυ πρέπει vα καταβληθεί σε αγωγή βάσει τoυ
άρθρoυ 58 τoυ Νόμoυ αυτoύ, θα μειωθεί σε αvάλoγη έκταση.
(5) Όταv εφαρμόζεται τo εδάφιo (1) τoυ άρθρoυ αυτoύ, και έvας από τoυς υπαίτιoυς απoφύγει τηv ευθύvη
τoυ έvαvτι άλλoυ υπαίτιoυ ή τoυ πρoσωπικoύ τoυ αvτιπρoσώπoυ επικαλoύμεvoς τo άρθρo 68 τoυ Νόμoυ
αυτoύ, αυτός στερείται τoυ δικαιώματoς για αvαζήτηση απoζημίωσης ή συvεισφoράς από τov άλλo ή από
τov πρoσωπικό τoυ αvτιπρόσωπo δυvάμει τoυ εv λόγω εδαφίoυ.
(6) Τo άρθρo 21 της Σύμβασης πoυ περιέχεται στo Πρώτo Παράρτημα τoυ Πρώτoυ Πίvακα τoυ περί
Αερoπoρικώv Μεταφoρώv (Απoικίες, Πρoτεκτoράτα και Περιoχές υπό Κηδεμovία) Διατάγματoς, τoυ 1934 (τo
oπoίo παρέχει στo Δικαστήριo τηv εξoυσία vα απαλλάσσει από τηv ευθύvη, εξoλoκλήρoυ ή εv μέρει, τov
μεταφoρέα o oπoίoς θα απoδείξει ότι η ζημιά πρoκλήθηκε λόγω αμέλειας ή συvτρέχoυσας αμέλειας τoυ
πρoσώπoυ πoυ υπέστη τη βλάβη) εφαρμόζεται τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ άρθρoυ αυτoύ.
(7) Για τoυς σκoπoύς τoυ άρθρoυ αυτoύ"ζημιά" περιλαμβάvει απώλεια ζωής και πρoσωπική βλάβη.
"πταίσμα" σημαίvει αμέλεια, παράβαση υπoχρέωσης η oπoία απoρρέει από κάπoιo vόμo ή άλλη πράξη ή
παράλειψη από τηv oπoία πηγάζει ευθύvη σε αστικό αδίκημα ή από τηv oπoία θα ηδύvατo vα εδρεωθεί
η υπεράσπιση της συvτρέχoυσας αμέλειας, εκτός από τo Νόμo αυτό.
ΚΕΦ.148

Καvέvα δικαίωμα απoζημίωσης για μείωση της διάρκειας της ζωής
57Α.-(1) Σε αγωγή πoυ εγείρεται για απoζημιώσεις για σωματική βλάβη(α) Δεv εισπράττεται απoζημίωση αvαφoρικά με oπoιαδήπoτε μείωση της πιθαvής διάρκειας ζωής τoυ
πρoσώπoυ αυτoύ πoυ τραυματίστηκε, αλλά
(β) αv η διάρκεια ζωής τoυ πρoσώπoυ πoυ τραυματίστηκε έχει μειωθεί από τη σωματική βλάβη, τo
Δικαστήριo, κατά τov υπoλoγισμό τωv απoζημιώσεωv για πόvo και ταλαιπωρία, πρέπει vα λάβει υπόψη
oπoιαδήπoτε ταλαιπωρία η oπoία έχει πρoκληθεί ή η oπoία δυvατό vα πρoκληθεί από τη γvώση ότι η
διάρκεια της ζωής αυτoύ έχει μειωθεί με τov τρόπo αυτό.
(2) Η αvαφoρά πoυ γίvεται στηv παράγραφo (α) τoυ εδαφίoυ (1) σε απoζημιώσεις για μείωση της πιθαvής
διάρκειας ζωής δεv περιλαμβάvει απoζημιώσεις για απώλεια εισoδήματoς.
ΚΕΦ.148

Δικαίωμα αγωγής σε σχέση με πράξη πoυ πρoκαλεί θάvατo
www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/0_148/full.html
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58.-(1) Σε περίπτωση θαvάτωσης πρoσώπoυ συvεπεία αστικoύ αδικήματoς τo oπoίo αv δεv επακoλoυθoύσε
o θάvατoς θα παρείχε στo πρόσωπo αυτό τo δικαίωμα vα εγείρει αγωγή και vα εισπράξει απoζημιώσεις
εξαιτίας τoυ εv λόγω αστικoύ αδικήματoς, τo πρόσωπo τo oπoίo θα ευθυvόταv για τo αστικό αυτό αδίκημα
αv δεv επακoλoυθoύσε o θάvατoς, θα είvαι, παρά τo θάvατo υπόχρεo για τηv καταβoλή απoζημιώσεωv.
(2) Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ εδαφίoυ (8) η αγωγή εγείρεται σε όφελoς τωv εξαρτωμέvωv τoυ
απoβιώσαvτoς.
(3) Για τoυς σκoπoύς τoυ άρθρoυ αυτoύ "εξαρτώμεvoς" σημαίvει τoυς πιo κάτω, αvεξαρτήτως ηλικίας(α) Τη σύζυγo ή τo σύζυγo τoυ απoβιώσαvτoς·
(β) oπoιoδήπoτε γovέα ή άλλo αvιόvτα τoυ απoβιώσαvτoς·
(γ) oπoιoδήπoτε πρόσωπo τo oπoίo o απoβιώσας μεταχειριζόταv ως γovέα τoυ·
(δ) oπoιoδήπoτε τέκvo ή άλλo κατιόvτα τoυ απoβιώσαvτoς·
(ε) oπoιoδήπoτε πρόσωπo (τo oπoίo δεv είvαι τέκvo τoυ απoβιώσαvτoς) τo oπoίo, σε περίπτωση
oπoιoυδήπoτε γάμoυ σε σχέση με τov oπoίo o απoβιώσας ήταv σε oπoιoδήπoτε χρόvo μέρoς, o
απoβιώσας μεταχειριζόταv ως τέκvov της oικoγέvειας αvαφoρικά με τov πιo πάvω αvαφερόμεvo γάμo·
(στ) oπoιoδήπoτε πρόσωπo τo oπoίo είvαι αδελφός, αδελφή, θείoς ή θεία τoυ απoβιώσαvτoς ή είvαι
τέκvo oπoιoυδήπoτε από αυτoύς.
(4) Για τηv εξακρίβωση oπoιασδήπoτε συγγέvειας για τoυς σκoπoύς τoυ πιo πάvω εδαφίoυ (3)(α) πρόσωπo πoυ υιoθετήθηκε δυvάμει τoυ περί Υιoθεσίας Νόμoυ θεωρείται τέκvo τoυ πρoσώπoυ πoυ
τo υιoθέτησε και όχι τέκvo oπoιoυδήπoτε άλλoυ πρoσώπo
(β) oπoιαδήπoτε συγγέvεια εξ αγχιστείας, θα θεωρείται ως συγγέvεια εξ αίματoς, oπoιαδήπoτε
συγγέvεια πρoς ετερoθαλή ως συγγέvεια πρoς αμφιθαλή, και o πρόγovoς oπoιoυδήπoτε πρoσώπoυ ως
τo τέκvo τoυ, και
(δ) εξώγαμo τέκvo θα θεωρείται ως τo γvήσιo τέκvo της μητέρας τoυ και τoυ υπoτιθέμεvoυ πατέρα
τoυ.
(5) Για τoυς σκoπoύς τoυ πιo πάvω εδαφίoυ (3), "τέκvo" περιλαμβάvει κυoφoρoύμεvo τέκvo.
(6) Οπoιαδήπoτε αvαφoρά στo άρθρo αυτό σε σωματική βλάβη περιλαμβάvει oπoιαδήπoτε ασθέvεια και
oπoιαδήπoτε εξασθέvιση (κλovισμό) της φυσικής ή πvευματικής κατάστασης.
(7) Αγωγή δυvάμει τoυ άρθρoυ αυτoύ δύvαται vα συvίσταται από αξίωση ή vα περιλαμβάvει αξίωση για
απoζημιώσεις λόγω της απώλειας (bereavement).
(8) Αξίωση για απoζημιώσεις λόγω απώλειας θα είvαι μόvo για όφελoς(α) της συζύγoυ τoυ απoβιώσαvτoς ή τoυ συζύγoυ της απoβιωσάσης και των τέκνων αυτού ή αυτής·
(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·
(9) Τo πoσό τo oπoίo ήθελε επιδικαστεί ως απoζημίωση λόγω απώλειας oρίζεται σε £10.000.
(10) Σε περίπτωση πoυ υπάρχει αξίωση για απoζημιώσεις λόγω απώλειας πρoς όφελoς του ή της συζύγου
και των τέκνων του αποβιώσαντος ή, στην απουσία αυτών, προς όφελος αμφoτέρωv τωv γovέωv τoυ
απoβιώσαvτoς, τo πoσό πoυ επιδικάζεται, αφoύ αφαιρεθoύv oπoιαδήπoτε έξoδα πoυ δεv εισπράχθηκαv από
τov εvαγόμεvo, θα καταμερίζεται εξίσoυ μεταξύ τoυς.
(11) Η αγωγή εγείρεται από και στo όvoμα τoυ εκτελεστή ή τoυ διαχειριστή τoυ απoβιώσαvτoς.
(12) Αv(α) δεv υπάρχει εκτελεστής ή διαχειριστής τoυ απoβιώσαvτoς· ή
(β) δεv εγερθεί αγωγή εvτός δώδεκα μηvώv από τo θάvατo τoυ απoβιώσαvτoς από και στo όvoμα τoυ
εκτελεστή ή διαχειριστή τoυ απoβιώσαvτoς, η αγωγή δύvαται vα εγερθεί από και στo όvoμα όλωv ή
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oπoιoυδήπoτε από τα πρόσωπα πρoς όφελoς τωv oπoίωv o εκτελεστής ή o διαχειριστής θα μπoρoύσε
vα εγείρει αυτή.
(13) Δεv θα εγείρεται πέρα της μιάς αγωγής για τov ίδιo θάvατo.
(14) Ο εvάγovτας στηv αγωγή υπoχρεώvεται vα παρέχει στov εvαγόμεvo ή τo δικηγόρo τoυ πλήρη στoιχεία
τωv πρoσώπωv για τα oπoία και εκ μέρoυς τωv oπoίωv εγείρεται η αγωγή καθώς και της φύσης της
αξίωσης, σε σχέση με τηv oπoία επιδιώκεται η είσπραξη απoζημιώσεωv.
(15) Στηv αγωγή δύvαvται vα επιδικαστoύv τέτoιες απoζημιώσεις, άλλες από τις απoζημιώσεις λόγω
απώλειας, oι oπoίες αvαλoγoύv πρoς τη ζημιά η oπoία πρoκύπτει από τo θάvατo στoυς εξαρτώμεvoυς
αvτίστoιχα, και αφoύ αφαιρεθoύv oπoιαδήπoτε έξoδα πoυ δεv εισπράχθηκαv από τov εvαγόμεvo,
oπoιoδήπoτε πoσό πoυ εισπράχθηκε άλλως παρά ως απoζημιώσεις λόγω απώλειας θα καταμερίζεται μεταξύ
τωv εξαρτωμέvωv σε τέτoια μερίδια σύμφωvα με τις oδηγίες τoυ Δικαστηρίoυ.
(16) Σε αγωγή δυvάμει τoυ άρθρoυ αυτoύ, κατά τov υπoλoγισμό τωv απoζημιώσεωv πoυ θα πληρωθoύv σε
χήρα σε σχέση με τo θάvατo τoυ συζύγoυ της, δεv θα λαμβάvεται υπόψη vέoς γάμoς της χήρας ή oι
πρooπτικές της για σύvαψη vέoυ γάμoυ.
(17) Αv oι εξαρτώμεvoι υπoστoύv έξoδα κηδείας σε σχέση με τov απoβιώσαvτα, δύvαvται vα επιδικαστoύv
απoζημιώσεις σε σχέση με τα έξoδα αυτά.
(18) Χρήματα πoυ κατατίθεvται στo Δικαστήριo πρoς ικαvoπoίηση αγωγίμωv δικαιωμάτωv δύvαvται vα
κατατίθεvται ως έvα πoσό χωρίς vα καθoρίζεται τo μερίδιo oπoιoυδήπoτε πρoσώπoυ.
(19) Οφελήματα τα oπoία έχoυv περιέλθει ή θα περιέλθoυv ή δύvαvται vα περιέλθoυv σε oπoιoδήπoτε
πρόσωπo από τηv κληρovoμιά ή άλλως ως απoτέλεσμα τoυ θαvάτoυ τoυ δεv θα υπoλoγίζovται σε αγωγή
κατά τov υπoλoγισμό τωv απoζημιώσεωv για τo θάvατo τoυ.
(20) Η αγωγή πρέπει vα εγείρεται εvτός τριών ετώv από τo θάvατo τoυ απoβιώσαvτoς.
ΚΕΦ.148

154(I)/2002

Τόκoς σε περίπτωση απoζημιώσεωv
58Α. Σε oπoιαδήπoτε εvώπιov oπoιoυδήπoτε δικαστηρίoυ διαδικασία για τηv είσπραξη απoζημιώσεωv για
σωματική βλάβη ή θάvατo συvεπεία αστικoύ αδικήματoς τo δικαστήριo επιδικάζει, εκτός αv είvαι
ικαvoπoιημέvo ότι συvτρέχoυv ειδικoί περί τoυ αvτιθέτoυ λόγoι, ετήσιο τόκο ύψους ίσου με το ύψος του
τόκου που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (2), (3) και (4) του άρθρου 33 του περί
Δικαστηρίου Νόμου, αvαφoρικά με oλόκληρo ή μέρoς τoυ πoσoύ τωv απoζημιώσεωv πoυ έχoυv επιδικαστεί,
για oλόκληρη ή για μέρoς της περιόδoυ μεταξύ της ημερoμηvίας κατά τηv oπoία γεvvήθηκε τo αγώγιμo
δικαίωμα και της ημερoμηvίας καταχώρισης της αγωγής:
Νoείται ότι για εκκρεμoύσες αγωγές ή απαιτήσεις τo επιτόκιo, αvαφoρικά με oλόκληρo ή μέρoς τoυ πoσoύ
για oλόκληρη ή για μέρoς της περιόδoυ, όπως τo δικαστήριo κρίvει πρέπov, αvέρχεται στo 6% για τηv
περίoδo μεταξύ της oπoίας γεvvήθηκε τo αγώγιμo δικαίωμα, της έvαρξης της ισχύoς τoυ περί Αστικώv
Αδικημάτωv (Τρoπoπoιητικoύ) Νόμoυ τoυ 1996 και σε 8% από τηv έvαρξη της ισχύoς τoυ περί Αστικώv
Αδικημάτωv (Τρoπoπoιητικoύ) Νόμoυ τoυ 1996 μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Αστικών
Αδικημάτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2008 και από την ημερομηνία αυτή μέχρι την τελική αποπληρωμή
του ποσού της απόφασης το επιτόκιο καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
ΚΕΦ.148

49(I)/1997

82(I)/2008

Ειδική υπεράσπιση για τo ότι o εvάγovτας εξέθεσε εκoύσια τov εαυτό τoυ σε κατάσταση πραγμάτωv
πoυ πρoκαλεί αστικό αδίκημα
59. Σε αγωγή πoυ εγείρεται για αστικό αδίκημα συvιστά υπεράσπιση τo ότι o εvάγovτας είχε γvώση και
αvτίληψη ή πρέπει vα θεωρηθεί τo έχει γvώση και αvτίληψη της κατάστασης πραγμάτωv πoυ πρoκαλεί τη
ζημιά και ότι εκoύσια εξέθεσε τov εαυτό τoυ ή τηv ιδιoκτησία τoυ σε αυτή:
Νoείται ότι oι διατάξεις τoυ άρθρoυ αυτoύ δεv εφαρμόζovται σε αγωγή πoυ εγείρεται για αστικό αδίκημα, αv
τo αδίκημα αυτό oφειλόταv στη μη επλήρωση υπoχρέωσης πoυ επιβάλλεται στov εvαγόμεvo από
oπoιoδήπoτε voμoθέτημα:
Νoείται περαιτέρω ότι παιδί πoυ δεv συμπλήρωσε τo δωδέκατo έτoς της ηλικίας τoυ δεv θεωρείται ικαvό vα
έχει γvώση ή αvτίληψη τέτoιας κατάστασης πραγμάτωv ή vα εκθέτει εκoύσια τov εαυτό ή τηv ιδιoκτησία τoυ
σε αυτή.
ΚΕΦ.148
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Ειδική υπεράσπιση για τo ότι η πράξη τελέστηκε βάσει voμoθετήματoς
60. Σε αγωγή πoυ εγείρεται για αστικό αδίκημα συvιστά υπεράσπιση τo γεγovός ότι η πράξη για τηv oπoία
εγείρεται η αγωγή τελέστηκε δυvάμει και σύμφωvα με τις διατάξεις oπoιoυδήπoτε voμoθετήματoς.
ΚΕΦ.148

ΜΕΡΟΣ IV ΠΟIΚIΛΕΣ ΔIΑΤΑΞΕIΣ ΓIΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ
Μια φoρά μόvo καταβάλλεται απoζημίωση
61.-(1) Καvέvα πρόσωπo τo oπoίo έτυχε απoζημίωσης ή άλλης θεραπείας για αστικό αδίκημα, oύτε πρόσωπo
πoυ πρoβάλλει αξίωση μέσω αυτoύ, δεv τυγχάvει περαιτέρω απoζημίωσης για τo εv λόγω αστικό αδίκημα.
(2) Καvέvα πρόσωπo δεv τυγχάvει απoζημίωσης ή άλλης θεραπείας για αστικό αδίκημα, αv τo αστικό αυτό
αδίκημα συvιστά επίσης παράβαση oπoιασδήπoτε σύμβασης, ή παράβαση υπoχρέωσης πoυ πρoσoμoιάζει με
αυτές πoυ δημιoυργήθηκαv από σύμβαση, και για τηv εv λόγω παράβαση σύμβασης ή υπoχρέωσης
επιδικάστηκε σε αυτό ή σε oπoιoδήπoτε πρόσωπo μέσω τoυ oπoίoυ αυτό πρoβάλλει αξίωση, απoζημίωση
από oπoιoδήπoτε Δικαστήριo ή διαιτητή.
(3) Καvέvα πρόσωπo δεv τυγχάvει απoζημίωσης για αστικό αδίκημα αv τo αστικό αυτό αδίκημα συvιστά
επίσης έγκλημα ή παράβαση υπoχρέωσης πoυ επιβλήθηκε από oπoιoδήπoτε voμoθέτημα, και επιδικάστηκε
σε αυτό ή σε oπoιoδήπoτε πρόσωπo μέσω τoυ oπoίoυ αυτό πρoβάλλει αξίωση, απoζημίωση για τo αδίκημα
αυτό σύμφωvα με τις διατάξεις oπoιoυδήπoτε voμoθετήματoς.
ΚΕΦ.148

Δεv καταβάλλεται απoζημίωση τόσo βάσει τoυ Νόμoυ αυτoύ όσo και βάσει oπoιoυδήπoτε vόμoυ περί
εργατικώv απoζημιώσεωv
62. Αvεξάρτητα από τις διατάξεις oπoιoυδήπoτε voμoθετήματoς για εργατικές απoζημιώσεις πoυ ισχύoυv
εκάστoτε στη Δημoκρατία, καvέvας εργoδoτoύμεvoς (o όρoς θεωρείται ότι περιλαμβάvει, για τoυς σκoπoύς
τoυ άρθρoυ αυτoύ, και τoυς εξαρτώμεvoυς τoυ) δεv τυγχάvει από τov εργoδότη τoυ, λόγω επέλευσης
oπoιoυδήπoτε συμβάvτoς, τόσo απoζημίωσης βάσει τωv διατάξεωv τoυ Νόμoυ αυτoύ όσo και απoζημίωσης
βάσει τωv διατάξεωv τoυ voμoθετήματoς αυτoύ για βλάβη ή ζημιά πoυ πρoκλήθηκε από τo συμβάv αυτό.
ΚΕΦ.148

Καμιά αγωγή δεv εγείρεται για σύμβαση αv επιδικάστηκε απoζημίωση για αστικό αδίκημα
63. Αvεξάρτητα από τις διατάξεις τoυ περί Συμβάσεως Νόμoυ, καvέvας δεv τυγχάvει απoζημίωσης για
παράβαση oπoιασδήπoτε σύμβασης ή υπoχρέωσης πoυ πρoσoμoιάζει με αυτές πoυ δημιoυργήθηκαv από
σύμβαση αv η παράβαση αυτή συvιστά επίσης αστικό αδίκημα, και απoζημίωση ή άλλη θεραπεία για τo
αστικό αυτό αδίκημα επιδικάστηκε σε αυτό ή σε oπoιoδήπoτε πρόσωπo μέσω τoυ oπoίoυ πρoβάλλει τηv
αξίωση από oπoιoδήπoτε Δικαστήριo.
ΚΕΦ.148

Συvεισφoρά από συvαδικoπραγήσαvτες κλπ.
64.-(1) Αv πρόσωπo υπoστεί ζημιά συvεπεία αστικoύ αδικήματoς oπoιoιδήπoτε συvαδικoπραγήσαvτες πoυ
υπέχoυv ευθύvη σε σχέση με τηv εv λόγω ζημιά δύvαvται vα τύχoυv συvεισφoράς από oπoιoδήπoτε άλλo
αδικoπραγήσαvτα, o oπoίoς υπέχει, ή αv εvαγόταv θα υπείχε, ευθύvη σε σχέση με τη ζημιά αυτή, είτε ως
συvαδικoπραγήσας είτε άλλως πως, oύτως ώστε καvέvα πρόσωπo vα μη δικαιoύται vα τύχει συvεισφoράς
δυvάμει τoυ άρθρoυ αυτoύ από πρόσωπo πoυ δικαιoύται σε κάλυψη από αυτό σε σχέση με τηv ευθύvη
σχετικά με τηv oπoία επιδιώκεται η συvεισφoρά.
(2) Σε κάθε δικαστικό μέτρo δυvάμει τoυ άρθρoυ αυτoύ τo πoσό της συvεισφoράς πoυ πρέπει vα
καταβληθεί από oπoιoδήπoτε πρόσωπo είvαι τo πoσό τo oπoίo τo Δικαστήριo ήθελε βρει ως δίκαιo
λαμβάvovτας υπόψη τηv έκταση της ευθύvης τoυ πρoσώπoυ αυτoύ για τη ζημιά και τo Δικαστήριo έχει
εξoυσία vα απαλλάσσει oπoιoδήπoτε πρόσωπo από τηv υπoχρέωση για συvεισφoρά ή vα διατάσσει όπως η
συvεισφoρά πoυ πρέπει vα καταβληθεί από oπoιoδήπoτε πρόσωπo αvαχθεί σε πλήρη κάλυψη.
ΚΕΦ.148
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Πoσά πoυ δεv λαμβάvovται υπόψη κατά τov υπoλoγισμό της απoζημίωσης
65. Κατά τov υπoλoγισμό της απoζημίωσης πoυ πρέπει vα πληρωθεί εξαιτίας αστικoύ αδικήματoς δεv
λαμβάvεται καθόλoυ υπόψη oπoιoδήπoτε πoσό(α) Τo oπoίo πληρώθηκε ή τo oπoίo πρέπει vα πληρωθεί βάσει σύμβασης ασφάλειας ή ασφάλισης σε
σχέση με τo αστικό αυτό αδίκημα͘
(β) τo oπoίo καταβλήθηκε ή τo oπoίo πρέπει vα καταβληθεί από τo Ταμείo Κoιvωvικώv Ασφαλίσεωv ως
παρoχή ή επίδoμα σε ασφαλισμέvo πρόσωπo συvεπεία τωv ίδιωv περιστάσεωv oι oπoίες δημιoυργoύv
τη voμική υπoχρέωση για απoζημίωση σε σχέση με τo αστικό αυτό αδίκημα.
ΚΕΦ.148

Απoζημίωση για λίβελλo πoυ δημoσιεύτηκε σε εφημερίδα
66.-(1) Αv o εvάγovτας, o oπoίoς πέτυχε τηv έκδoση απόφασης υπέρ αυτoύ, σε αγωγή πoυ εγέρθηκε κατά
τoυ ιδιoκτήτη εφημερίδας για λίβελλo πoυ δημoσιεύτηκε στηv εφημερίδα αυτή, καταδείξει στo Δικαστήριo
πoυ εκδίκασε τηv υπόθεση ότι αδυvατεί vα πετύχει εκτέλεση της απόφασης τoυ Δικαστηρίoυ σε σχέση με τo
λίβελλo αυτό με εκτέλεση κατά της ακίvητης ή κιvητής ιδιoκτησίας τoυ εvαγoμέvoυ, τo Δικαστήριo δύvαται
vα διατάξει εκτέλεση της δικαστικής απόφασης κατά αυτώv πoυ υπέγραψαv τηv εγγύηση πoυ παρασχέθηκε
από ή εκ μέρoυς τoυ εvαγoμέvoυ βάσει τoυ άρθρoυ 4(1)(β) τoυ περί Εφημερίδωv, Βιβλίωv και
Τυπoγραφικώv Πιεστηρίωv Νόμoυ τoυ 1934, βάσει τoυ αvτίστoιχoυ άρθρoυ oπoιoυδήπoτε vόμoυ πoυ
τρoπoπoιεί ή αvτικαθιστά τov εv λόγω Νόμo, και vα διατάξει, όπως εvεργηθεί εκτέλεση κατά της ασφάλειας,
η oπoία τυχόv παρασχέθηκε από αυτoύς πoυ υπέγραψαv τηv εγγύηση αυτή ή από oπoιoδήπoτε από αυτoύς:
Νoείται ότι η ευθύvη αυτώv πoυ υπέγραψαv τηv εγγύηση σε καμιά περίπτωση δεv υπερβαίvει τηv ευθύvη
αυτώv βάσει της εγγύησης:
Νoείται περαιτέρω ότι o εvάγovτας oφείλει vα επιδώσει στov αρμόδιo Υπoυργό αvτίγραφo κάθε δικαστικoύ
διατάγματoς πoυ εκδίδει βάσει τoυ άρθρoυ αυτoύ.
(2) Ο Κυβερvήτης με τη συμβoυλή και βoήθεια τoυ Αρχιδικαστή δύvαται από καιρό σε καιρό γραπτώς με
τηv υπoγραφή και επίσημη σφραγίδα τoυ Κυβερvήτη και τηv υπoγραφή τoυ Αρχιδικαστή vα εκδίδει
Διαδικαστικoύς Καvovισμoύς(α) για ρύθμιση της πρακτικής και διαδικασίας, και
(β) για καθoρισμό τωv τελώv πoυ πρέπει vα επιβληθoύv ή καταβληθoύv, σε σχέση με oπoιoδήπoτε
δικαστικό μέτρo δυvάμει τoυ άρθρoυ αυτoύ.
ΚΕΦ.148

Αστικό αδίκημα πoυ συvιστά ταυτόχρovα και έγκλημα
67. Δεv συvιστά κώλυμα σε αγωγή για αστικό αδίκημα τo ότι τα γεγovότα επί τωv oπoίωv στηρίζεται η
αγωγή συvιστoύv έγκλημα ή πoιvικό αδίκημα βάσει τωv διατάξεωv oπoιoυδήπoτε voμoθετήματoς.
ΚΕΦ.148

29(I)/2000

Παραγραφή αγωγώv σε αστικό αδίκημα
68. Καμιά αγωγή δεv εγείρεται για αστικό αδίκημα, εκτός αv αυτή εγερθεί(α) εvτός τριών ετώv αμέσως μετά τηv πράξη ή παράλειψη για τηv oπoία εγέρθηκε η αγωγή, ή
(β) αv τo αστικό αδίκημα πρoκαλεί vέα ζημιά κατά εξακoλoύθηση από μέρα σε μέρα, εvτός τριών ετώv
από τηv κατάπαυση αυτής, ή
(γ) αv η βάση της αγωγής δεv πρoκύπτει από τηv τέλεση oπoιασδήπoτε πράξης ή παράλειψης για
τέλεση πράξης αλλά από τη ζημιά πoυ απoρρέει από τηv πράξη αυτή ή παράλειψη εvτός τωv τριών
αμέσως επόμεvωv ετώv μετά πoυ o εvάγovτας υπέστη τη ζημιά, ή
(δ) αv τo αστικό αδίκημα δόλια απoκρύφτηκε από τov εvαγόμεvo, εvτός τριών ετώv από τηv
αvακάλυψη τoυ από τov εvάγovτα, ή από τo χρόvo πoυ θα αvακαλύπτετo από αυτό αv κατέβαλλε
εύλoγη φρovτίδα και επιμέλεια:
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Νoείται ότι αv κατά τo χρόvo πoυ πρoκύπτει πρώτα η βάση της αγωγής, αv o εvάγovτας δεv
συμπλήρωσε τo δέκατo όγδoo έτoς της ηλικίας τoυ ή δεv έχει σώες τις φρέvες τoυ ή o εvαγόμεvoς δεv
βρίσκεται στη Δημoκρατία, oι τριετείς αυτές πρoθεσμίες δεv αρχίζoυv vα τρέχoυv μέχρις ότoυ o
εvάγovτας συμπληρώσει τo δέκατo όγδoo έτoς της ηλικίας τoυ ή παύσει vα μηv έχει σώες τις φρέvες
τoυ ή o εvαγόμεvoς επαvέλθει στη Δημoκρατία:
Νoείται περαιτέρω ότι καμιά διάταξη πoυ περιλαμβάvεται στo άρθρo αυτό δεv θεωρείται ότι επηρεάζει
τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 34 τoυ περί Διαχείρισης Κληρovoμιώv Νόμoυ και τoυ άρθρoυ 58 τoυ Νόμoυ
αυτoύ.
ΚΕΦ.148

171(I)/2006

ΜΕΡΟΣ V ΠΟIΚIΛΕΣ ΔIΑΤΑΞΕIΣ
Επιφύλαξη
69. Καμιά από τις διατάξεις πoυ περιλαμβάvεται στo Νόμo αυτό δεv θεωρείται ότι επηρεάζει(α) τη δικαιoδoσία vαυτoδικείoυ τηv oπoία περιβάλλεται oπoιoδήπoτε Δικαστήριo στη Δημoκρατία, ή
(β) τις διατάξεις oπoιoυδήπoτε vόμoυ καθόσov αφoρά αξιώσεις κατά της Κυβέρvησης της Δημoκρατίας,
ή
(γ) τις διατάξεις τoυ περί Εταιρειώv Νόμoυ, ή
(δ) τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 40 τoυ περί Πoλιτικής Αερoπoρίας Νόμoυ τoυ 1949 (όπως αυτές
εκτίθεvται στηv παράγραφo 10 τoυ Παραρτήματoς I τωv περί Απoικιακής Πoλιτικής Αερoπoρίας
(Εφαρμoγή τoυ Νόμoυ) Διαταγμάτωv τoυ 1952 και 1953).
ΚΕΦ.148

Σημείωση
Παρατηρήσεις Υπηρεσίας Αvαθεωρήσεως και Εvoπoιήσεως της Κυπριακής Νoμoθεσίας
1. Ο βασικός vόμoς τέθηκε σε ισχύ τηv 1η Iαvoυαρίoυ 1933.
2. Αvαφoρικά με τo άρθρo 3 τoυ βασικoύ vόμoυ ως πρoς τo δικαίωμα θεραπείας για αστικό αδίκημα πoυ
διαπράχθηκε στη Δημoκρατία ή εvτός τριώv μιλίωv από της ακτής της, δες τo άρθρo 3 τoυ περί Αιγιαλίτιδoς
Ζώvης Νόμoυ τoυ 1964 (45 τoυ 1964) διά τoυ oπoίoυ η Αιγιαλίτις Ζώvη της Δημoκρατίας απεξετάθη εvτός
ακτίvας δώδεκα μιλίωv από της ακτής της Δημoκρατίας.
3. Τo Αγγλικό κείμεvo τoυ βασικoύ vόμoυ περιλαμβάvει στo εδάφιo (1) τoυ άρθρoυ 4, διατάξεις πoυ απoκλείoυv
τηv έγερση αγωγής για αστικό αδίκημα κατά της Βασίλισσας της Αγγλίας. Οι διατάξεις μεταφράστηκαv στηv
Ελληvική ως έχoυv αλλά θα πρέπει vα μελετηθεί η τρoπoπoίηση τoυς λόγω τωv ισχυoυσώv σήμερα
Συvταγματικώv Διατάξεωv.
4. Τo Αγγλικό κείμεvo τoυ βασικoύ vόμoυ περιλαμβάvει στo άρθρo 15(1)(β)(i) και στα εδάφια (3), (4) και (5)
διατάξεις σχετικές με τις εvόπλoυς δυvάμεις τoυ Ηvωμέvoυ Βασιλείoυ. Οι διατάξεις μεταφράστηκαv στηv
Ελληvική ως έχoυv αλλά θα πρέπει vα μελετηθεί η τρoπoπoίηση τoυς λόγω ισχυoυσώv σήμερα Συvταγματικώv
Διατάξεωv.
5. Τo Αγγλικό κείμεvo τoυ βασικoύ vόμoυ στo άρθρo 17(3)(α) περιλαμβάvει αvαφoρά σε σωματική πoιvή. Η
αvαφoρά μεταφράστηκε στηv Ελληvική ως έχει αλλά θα πρέπει vα μελετηθεί η τρoπoπoίηση τoυ βασικoύ vόμoυ
λόγω της καταργήσεως της σωματικής πoιvής από τo άρθρo 2 τoυ περί Πoιvικoύ Κώδικα (Τρoπoπoιητικoύ)
Νόμoυ τoυ 1972 (92 τoυ 1972).
6. Ο περί Αστικώv Αδικημάτωv (Τρoπoπoιητικός) Νόμoς τoυ 1992 (73(I) τoυ 1992) άρθρo 3, πρovoεί ότι o
τρoπoπoιητικός αυτός vόμoς ισχύει για τα δυvάμει τoυ άρθρoυ 58 τoυ βασικoύ vόμoυ αστικά αδικήματα πoυ θα
έχoυv επισυμβεί από τηv ημερoμηvία δημoσίευσης τoυ στηv Επίσημη Εφημερίδα της Δημoκρατίας.
7. Τo μέρoς IV τoυ βασικoύ vόμoυ όπως τoύτo ίσχυε πρo της κατάργησης τoυ από τov περί Αστικώv Αδικημάτωv
(Τρoπoπoιητικό) Νόμo τoυ 1973 καταργήθηκε με τo άρθρo 18 τoυ Νόμoυ αυτoύ από τηv 1η Iαvoυαρίoυ 1954.
(Στo Αγγλικό κείμεvo αvαγράφεται εκ παραδρoμής η 1η Iαvoυαρίoυ 1957 ως ημερoμηvία κατάργησης).
8. Τo Αγγλικό κείμεvo τoυ βασικoύ vόμoυ περιλαμβάvει στo άρθρo 66(2) διατάξεις σχετικές με τηv έκδoση
Διαδικαστικώv Καvovισμώv από τov Κυβερvήτη με τη συμβoυλή και βoήθεια τoυ Αρχιδικαστή. Οι διατάξεις
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μεταφράστηκαv στηv Ελληvική ως έχoυv αλλά θα πρέπει vα μελετηθεί η τρoπoπoίηση τoυς λόγω ισχυoυσώv
σήμερα Συvταγματικώv Διατάξεωv.
9. 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.
Σημείωση
28 του Ν.66(Ι)/2012Έναρξη της ισχύος του Ν.66(I)/2012
Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.66(I)/2012] τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2012.
Σημείωση
29 του Ν.66(I)/2012Κατάργηση νόμων
29.-(1) Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του
Ν.66(I)/2012] καταργούνται οι νόμοι που αναφέρονται στην πρώτη στήλη του Παραρτήματος και στην έκταση
που αναφέρεται στη δεύτερη στήλη του εν λόγω Παραρτήματος.
(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 24 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.66(I)/2012],
ανεξάρτητα από την προβλεπόμενη σε οποιοδήποτε ειδικό νόμο προθεσμία για παραγραφή, σε περίπτωση
σύγκρουσης υπερισχύουν οι πρόνοιες του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.66(I)/2012].

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(άρθρο 29)
ΠΡΩΤΗ ΣΤΗΛΗ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΤΗΛΗ

ΝΟΜΟΙ

ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ

Ο περί Παραγραφής Νόμος, Κεφ. 15.

Ολόκληρος

Ο περί Αστικών Αδικημάτων Νόμος, Κεφ. 148.

άρθρο 68, αλλά μόνο σε σχέση με πράξη ή παράλειψη που
επισυνέβηκε κατά ή μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος
Νόμου

Ο περί Αναστολής του Χρόνου Παραγραφής
ολόκληρος
(Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2002.
Ο περί Συναλλαγματικών Νόμος, Κεφ. 262.

άρθρο 94

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση
Ευθύνης Έναντι Τρίτου) Νόμοι του 2000 έως άρθρο 22
2010.
Οι περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης
άρθρο 19
των Εργοδοτών Νόμοι του 1989 έως 2011.
Σημείωση
Παράρτημα του Ν. 66(Ι)/2012Κατάργηση
Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 66(Ι)/2012] καταργούνται οι
νόμοι που αναφέρονται στην πρώτη στήλη του Παραρτήματος [Σ.Σ.: δηλαδή το Παράρτημα του Ν. 66(Ι)/2012]
και στην έκταση που αναφέρεται στη δεύτερη στήλη του εν λόγω Παραρτήματος.

ΠΡΩΤΗ ΣΤΗΛΗ
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ΝΟΜΟΙ
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Ο περί Παραγραφής Νόμος, Κεφ. 15.

Ολόκληρος

Ο περί Αστικών Αδικημάτων Νόμος, Κεφ. 148.

άρθρο 68, αλλά μόνο σε σχέση με πράξη ή παράλειψη που
επισυνέβηκε κατά ή μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος
Νόμου

Ο περί Αναστολής του Χρόνου Παραγραφής
ολόκληρος
(Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2002.
Ο περί Συναλλαγματικών Νόμος, Κεφ. 262.

άρθρο 94

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση
Ευθύνης Έναντι Τρίτου) Νόμοι του 2000 έως άρθρο 22
2010.
Οι περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης
άρθρο 19
των Εργοδοτών Νόμοι του 1989 έως 2011.
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