1219

E.E. Παρ. 1(1)
Αρ. 3156,13.6.97

Ν. 49(Ι)/97

Ο περί Αστικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δ ημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του
Συντάγματος.
Αριθμός 49(1) του 1997
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 (Τροπο
ποιητικός) Νόμος του 1997 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Αστικών Αδι
κημάτων Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).

2. Το άρθρο 58Α του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο
άρθρο:
\
«τόκος σε
58Α. Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) του
αποζημιώσεων, άρθρου 33 των περί Δικαστηρίων Νόμων του 1960 έως 1997, σε
Η του 1960 οποιαδήποτε ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου διαδικασία για
π του 1963 ΧΤ 1 ν είσπραξη αποζημιώσεων για σωματική βλάβη ή θάνατο συνε
8 του 1969 πεία αστικού αδικήματος το δικαστήριο επιδικάζει, εκτός αν
58 του 1972 ε ^ ν α ι ικανοποιημένο ότι συντρέχουν ειδικοί περί του αντιθέτου
ι του 1980 λόγοι, τόκο ύψους 8% ετησίως, αναφορικά με ολόκληρο ή μέρος
Ι5.του ί«ϋ? του ποσού των αποζημιώσεων που έχουν επιδικαστεί, για ολό
24 του 1983
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9ΐ του 1983 κληρη η για μέρος της περιόδου μεταξύ της ημερομηνίας κατά
16 του 1984 τ η ν οποία γεννήθηκε το αγώγιμο δικαίωμα και της ημερομηνίας
83 ΐοϊ 1984 καταχώρησης της αγωγής:
18 του 1985
Νοείται ότι για εκκρεμούσες αγωγές ή απαιτήσεις το επιτόκιο,
7ΐ του 1985 αναφορικά με ολόκληρο ή μέρος του ποσού για ολόκληρη ή για
96 τ ° υ 1986 Μέρος της περιόδου, όπως το δικαστήριο κρίνει πρέπον, ανέρχε
317 του 1987 xotL στο 6% για την περίοδο μεταξύ της οποίας γεννήθηκε το αγώ
49 του 1988 γι,μο δικαίωμα και της έναρξης της ισχύος του περί Αστικών Αδι
136 του ΐ99ΐ κημάτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 1996 και σε 8% από την
149 του 1991 κού)
έναρξη
της ισχύος
του μέχρι
περί Αστικών
Αδικημάτων
(Τροποποιητι
Νόμου
του 1996
την τελική
αποπληρωμή
του ποσού
237 του 1991
42(1) του 1992 της απόφασης.».
43(1) του 1992
102(1) του 1992
26(1) του 1993
82(1) του 1995
102(1) του 1996
4(1) του 1997
101(1) του 1996

Συνοπτικός
τίτλος.
Κεφ. 148.
87 του 1973
54 του 1978
156 του 1985
41 του 1989
73(1) του 1992
101(1) του 1996.
Αντικατάσταση
του άρθρου 58Α
του βασικού
νόμου.

