
 

Ο περί Ρύθμισης των Σχέσεων Εμπορικού Αντιπροσώπου και Αντιπροσωπευομένου
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 Αριθμός 149(Ι) του 2000  
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
 ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΜΕΝΟΥ 

ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1992 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων -ψηφίζει ως ακολούθως: 
Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρύθμισης των Σχέσεων Εμπορικού 

Αντιπροσώπου και Αντιπροσωπευομένου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 και θα 
διαβάζεται μαζί με τον περί Ρύθμισης των Σχέσεων Εμπορικού Αντιπροσώπου και 
Αντιπροσωπευομένου Νόμο του 1992 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») 
και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ρύθμισης των 
Σχέσεων Εμπορικού Αντιπροσώπου και Αντιπροσωπευομένου Νόμοι του 1992 και 2000. 

51(Ι) του 1992. 

Τροποποίηση του 
άρθρου 3 του 
βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού 
της ακολούθου νέας υποπαραγράφου (γ) ευθύς μετά από το τέλος της υποπαραγράφου (β):

 «(γ) να συμμορφώνεται με τις εύλογες οδηγίες του αντιπροσωπευομένου.». 
Τροποποίηση του 
άρθρου 11 του 
βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από το εδάφιο (3) αυτού 
της λέξης «εξάμηνο» (δεύτερη γραμμή) και την αντικατάστασή της με τη λέξη «τρίμηνο». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 17 του 
βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της τελείας στο τέλος 
αυτού και την προσθήκη στο τέλος αυτού της φράσης: 

«ή λόγω εξαιρετικών περιστάσεων που προέκυψαν». 
Τροποποίηση του 
άρθρου 20 του 
βασικού νόμου. 

5. Το άρθρο 20 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το 
εδάφιο (3) αυτού του ακόλουθου νέου εδαφίου (4): 

«(4) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν τις διατάξεις νόμων ή 
κανονισμών οι οποίοι ρυθμίζουν την ή επιβάλλουν άλλους περιορισμούς στην εγκυρότητα ή 
την εφαρμογή των συμφωνιών μη ανταγωνισμού ή οι οποίοι παρέχουν εξουσία στα 
δικαστήρια να μειώνουν τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων που απορρέουν από τέτοιες 
συμφωνίες.». 
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