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Ν. 110(Ι)/98

Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός ) (Αρ. 3) Νόμος του 1998 εκδίδεται με δημο
σίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κ υπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το
Αρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 110(1) του 1998
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δικασ τηρίων (Τροποποιη
τικός) (Αρ. 3) Νόμος του 1998 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Δικασ τη
ρίων Νόμους του 1960 έως (Αρ. 2) 1998 (που σ το εξής θα αναφέρονται ως «ο
βασικός νόμος») και ο βασ ικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται
μαζί ως οι περί Δικαστηρίων Νόμοι του 1960 έως (Αρ. 3) του 1998.

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 21 του βασ ικού νόμου τροποποιείται με την
αντικατάσταση της τελείας σ το τέλος της παραγράφου (δ) αυτού με άνω
τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά της ακόλουθης νέας παραγράφου:
«(ε) η βάση της αγωγής έχει προκύψει εν όλω ή εν μέρει μέσ α σ τις
Κυρίαρχες Περιοχές των Βάσ εων από ατύχημα ή επαγγελμα
τική ασ θένεια σ ε εργοδότουμενο που προέκυψε από την και
κατά τη διάρκεια της απασ χόλησ ης του σ ε σ χέσ η με ευθύνη
εργοδότη για την οποία ήταν ή έπρεπε να ήταν ασ φαλισ μένος
174 του 1989
δυνάμει του άρθρου 4 του περί Υποχρεωτικής Ασ φάλισ ης
63(1) του 1997.
της Ευθύνης των Εργοδοτών Νόμου.».

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία.

Συνοπτικός
τίτλος.
14 του 1960
50 του 1962
11 του 1963
8 του 1969
40 του 1970
58 του 1972
1 του 1980
35 του 1982
29 του 1983
91 του 1983
16 του 1984
51 του 1984
83 του 1984
93 του 1984
18 του 1985
71 του 1985
89 του 1985
96 του 1986
317 του 1987
49 του 1988
64 του 1990
136 του 1991
149 του 1991
237 του 1991
42(1) του 1992
43(1) του 1992
102(1) του 1992
26(1) του 1993
82(1) του 1995
102(1) του 1996
4(1) του 1997
53(1) του 1997
90(1) του 1997
27(1) του 1998
53(1) του 1998.
Τροποποίηση
του άρθρου 21
του βασικού
νόμου.

