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Ο περί Εμπορικών Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1994 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 'Αρθρο 
52 του Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
76 του 1986. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 4 
του βασικού 
νόμου. 

Αριθμός 21(1) του 1994 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΝΟΜΟ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εμπορικών Αντιπροσώπων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 1994 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί 
Εμπορικών Αντιπροσώπων Νόμο του 1986 (που στο εξής θα αναφέρεται ως 
«ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται 
μαζί ως οι περί Εμπορικών Αντιπροσώπων Νόμοι του 1986 και 1994. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του 
ορισμού «εμπορικός αντιπρόσωπος» από τον ακόλουθο νέο ορισμό: 

«'εμπορικός αντιπρόσωπος' σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
στο οποίο, υπό την ιδιότητα του ως ανεξάρτητου μεσολαβητή, ανατίθεται 
σε μόνιμη βάση είτε να διαπραγματεύεται για λογαριασμό άλλου 
προσώπου, το οποίο καλείται στη συνέχεια ' αντιπροσωπευόμενος', την 
πώληση ή την αγορά εμπορευμάτων είτε να διαπραγματεύεται και να 
συνάπτει τις πράξεις αυτές στο όνομα και για λογαριασμό του αντι
προσωπευομένου: 

Νοείται ότι δεν είναι εμπορικοί αντιπρόσωποι σύμφωνα με την έννοια 
του παρόντος Νόμου οι ακόλουθες κατηγορίες ατόμων: 

— Τα πρόσωπα τα οποία υπό την ιδιότητα του οργάνου έχουν την 
εξουσία να δεσμεύουν μια εταιρεία ή ένωση προσώπων, 

— ρι εταίροι οι οποίοι έχουν νόμιμη εξουσία να δεσμεύουν τους άλλους 
εταίρους, 

— οι διαχειριστές που ορίζονται από το δικαστήριο, εκκαθαριστές ή 
σύνδικοι πτωχεύσεως.». 

3. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται από το 
ακόλουο νέο άρθρο: 

«Απαιτούμενα 
προσόντα για 
την εγγραφή. 

Κεφ. 199. 
53 του 1972. 
82 του 1967 
57 του 1969 
4 του 1971 
45 του 1973 
12 του 1977 
104 του 1987 
98 του 1989 

5 του 1991. 

4. Κάθε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί ως εμπορικός αντι
πρόσωπος, αν το Συμβούλιο πεισθεί ότι δεν έχει καταδικαστεί 
εντός δέκα ετών πριν από την ημερομηνία της αίτησης του για 
αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα ή για 
αδίκημα κατά παράβαση του περί Ελέγχου Συναλλάγματος Νόμου 
ή των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων του 1967 
έως 1991 ή ότι δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση και είναι απόφοιτος 
σχολής μέσης εκπαίδευσης: 

Νοείται ότι σε περίπτωση νομικού προσώπου το Συμβούλιο 
πρέπει να πεισθεί για τα πιο πάνω σε σχέση με το διευθυντή ή το 
γραμματέα του νομικού αυτού προσώπου.». 


