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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.

1.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αστικών

Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 και θα
Κεφ. 148 διαβάζεται μαζί με τον περί Αστικών Αδικημάτων Νόμο (που
87 του 1973
54 του 1978

στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).

156 του 1985
41 του 1989
73(Ι) του 1992
101(Ι) του 1996
49(Ι) του 1997
29(Ι) του 2000
154(Ι) του 2002.
Τροποποίηση του
άρθρου 3 του

2.

Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

ακολούθως:-

βασικού νόμου.

(α)

Με την αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου
αυτού σε εδάφιο (1) και με τη διαγραφή από
αυτό της φράσης «που διαπράχθηκε στη
Δημοκρατία ή εντός τριών μιλίων από την
ακτή, αφού μετρηθούν από το χαμηλότερο
σημείο του ύδατος, σε ώρα άμπωτης» (τρίτη
έως πέμπτη γραμμή)∙ και

(β)

με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (1)
αυτού, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί, των
ακόλουθων νέων εδαφίων:
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«(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

διαπράχθηκε

χώρα
η

πράξη

στην
ή

οποία
έγινε

η

παράλειψη.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου,
έδαφος της Δημοκρατίας περιλαμβάνει τα
2
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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

διεθνούς

δικαίου,

το

εάν,
εν

δυνάμει

λόγω

πλοίο

του
ή

αεροσκάφος υπόκειται κατά το σχετικό χρόνο,
λόγω της

θέσεώς του, στην αποκλειστική

δικαιοδοσία αλλοδαπού δικαίου.».

3

