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Ο περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρα

τίας σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

93(1) του 1996. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 7 
τουβασικού 
νόμου. 

Αντικατάσταση 
του άρθρου 8 
του βασικού 
νόμου. 

Αντικατάσταση 
του άρθρου 9 
του βασικού 
νόμου. 

Αριθμός 69(1) ΧΟΌ 1999 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΩΝ ΡΗΤΡΩΝ 

ΣΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1996 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Καταχρηστικών Ρητρών σε 

Καταναλωτικές Συμβάσεις (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999 και θα διαβά
ζεται μαζί με τον περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις 
Νόμο του 1996 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο 
βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Καταχρη
στικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμοι του 1996 και 1999. 

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

«'δικαστήριο' σημαίνει τον Πρόεδρο οποιουδήποτε επαρχιακού δικαστη
ρίου·». 
3. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, ευθύς 

μετά το τέλος αυτού, της ακόλουθης φράσης: 
«Αυτός ο ερμηνευτικός κανόνας δεν εφαρμόζεται στα πλαίσια των διαδι
κασιών που προβλέπονται στο άρθρο 9(5).». 
4. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο 

άρθρο: 
8. Παρά την ύπαρξη οποιασδήποτε συμβατικής ρήτρας η οποία 

καθιστά ή σκοπεί να καταστήσει εφαρμοστέο στη σύμβαση το δίκαιο 
άλλης επικράτειας πλην των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ο παρών Νόμος τυγχάνει εφαρμογής, αν εκάτερον ή και 
τα δύο από τα πιο κάτω συντρέχουν, δηλαδή: 

(α) Η ρήτρα αυτή, κατά την κρίση του δικαστηρίου, έχει ως 
αποτέλεσμα την εφαρμογή δικαίου κατώτερης προστασίας 
από την προστασία που παρέχεται με τον παρόντα Νόμο· ή 
κατά τη σύναψη της σύμβασης ο καταναλωτής είχε τη συνήθη 
διαμονή του είτε στην Κυπριακή Δημοκρατία είτε σε κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα αναγκαία μέτρα για 
τη σύναψη ή την εκπλήρωση της σύμβασης είχαν ληφθεί 
στην επικράτεια είτε της Κυπριακής Δημοκρατίας είτε 
κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον κατανα
λωτή ή από άλλους για λογαριασμό του καταναλωτή.». 

9 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο 

«Επιλογή 
εφαρμοστέου 
δικαίου. 

(β) 

5. Το άρθρο 
άρθρο: 
«Παρεμπόδιση 
της συνεχιζό

9.(1) Ο Διευθυντής έχει καθήκον να εξετάζει κατόπιν 
υποβολής παραπόνου ή και αυτεπάγγελτα κατά πόσο οποιαδή

μενης χρήσης , 
καταχρηστικών ποτέ συμβατική ρήτρα που προορίζεται για γενική χρήση είναι 
ρητρών. καταχρηστική. 

(2) Όταν, ύστερα από εξέταση που διενεργείται σύμφωνα με 
το εδάφιο (1) σχετικά με οποιαδήποτε συμβατική ρήτρα, ο Διευ

θυντής θεωρήσει ότι αυτή είναι καταχρηστική, δύναται, αν το 
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θεωρήσει σκόπιμο, να ζητήσει με αίτηση του προς το Δικαστήριο 
την έκδοση απαγορευτικού διατάγματος, περιλαμβανομένου και 
προσωρινού διατάγματος, εναντίον οποιουδήποτε προσώπου το 
οποίο, κατά την κρίση του, χρησιμοποιεί ή εισηγείται τη χρήση 
τέτοιων ρητρών σε συμβάσεις που συνάπτονται με καταναλωτές. 

(3) Ο Διευθυντής δύναται, αν το θεωρήσει σκόπιμο, να λάβει 
υπόψη του οποιαδήποτε ανάληψη δέσμευσης που δόθηκε προς 
αυτόν από πρόσωπο ή εκ μέρους οποιουδήποτε προσώπου, 
αναφορικά με τη συνεχιζόμενη χρήση τέτοιων ρητρών σε συμβά
σεις που συνάπτονται με καταναλωτές. 

(4) Σε περίπτωση που ο Διευθυντής ύστερα από εξέταση που 
διενεργείται σύμφωνα με το εδάφιο (1), δε θεωρεί σκόπιμο να 
αποταθεί στο δικαστήριο σε σχέση με οποιοδήποτε παράπονο το 
οποίο, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, έχει 
καθήκον να εξετάζει, τότε οφείλει να αιτιολογεί την απόφαση του 
αυτή. 

(5) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, 
δικαίωμα να αποταθούν στο Δικαστήριο όπως αναφέρεται στο 
εδάφιο (2) πιο πάνω εναντίον οποιουδήποτε προσώπου το οποίο 
χρησιμοποιεί ή εισηγείται τη χρήση συμβατικών ρητρών που 
προορίζονται για γενική χρήση και δύνανται να θεωρηθούν κατα
χρηστικές, έχουν και άτομα ή νόμιμα συσταθέντες οργανισμοί 
που είτε δυνάμει νόμου είτε δυνάμει του καταστατικού τους 
θεμελιώνουν επαρκώς έννομο συμφέρον για την προστασία των 
συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών. 

(6) Οι αιτήσεις που αναφέρονται στα εδάφια (2) και (5) 
μπορούν να απευθύνονται κατά πλειόνων πωλητών ή προμη
θευτών, χωριστά ή από κοινού, του ίδιου επαγγελματικού τομέα 
ή κατά των ενώσεων τους που χρησιμοποιούν ή συνιστούν τη 
χρησιμοποίηση των ίδιων ή παρεμφερών συμβατικών ρητρών για 
γενική χρήση. 

(7) Το δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκδικάζεται οποιαδή
ποτε αίτηση δυνάμει του εδαφίου (2) ή (5) του παρόντος άρθρου 
έχει εξουσία, τηρουμένων των διατάξεων του περί Πολιτικής 
Δικονομίας Νόμου, των περί Δικαστηρίων Νόμων και των περί 
Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικών Κανονισμών, να εκδώσει 
απαγορευτικό διάταγμα, περιλαμβανομένου και προσωρινού 
διατάγματος, με το οποίο να διατάσσει

(α) Την άμεση παύση και/ή τη μη επανάληψη της χρησιμο
ποίησης της περί ής η αίτηση καταχρηστικής ρήτρας· και/ ή 

(β) την εντός ορισμένης προθεσμίας λήψη τέτοιων διορθωτικών, 
κατά την κρίση του Δικαστηρίου, μέτρων προς άρση της 
παράνομης κατάστασης που δημιούργησε η χρησιμοποίηση 
της περί ής η αίτηση καταχρηστικής ρήτρας· και/ή 

(γ) τη δημοσίευση του συνόλου ή μέρους της σχετικής απόφασης 
του δικαστηρίου ή τη δημοσίευση επανορθωτικής ανακοί
νωσης με σκοπό την εξάλειψη των τυχόν συνεχιζόμενων 
επιπτώσεων της χρησιμοποίησης της περί ής η αίτηση κατα
χρηστικής ρήτρας· και/ή 
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(δ) οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή μέτρο που κρίνεται αναγκαίο ή 
εύλογο υπό τις περιστάσεις της συγκεκριμένης υπόθεσης. 

(8) Το απαγορευτικό ή το προσωρινό διάταγμα που εκδίδεται 
δυνάμει του εδαφίου (7) δύναται να αφορά όχι μόνο τη χρησιμο
ποίηση μιας συγκεκριμένης συμβατικής ρήτρας που προορίζεται 
για γενική χρήση, αλλά και τη χρησιμοποίηση οποιασδήποτε 
παρεμφερούς ρήτρας, ή ρήτρας που έχει τις ίδιες συνέπειες για 
τον καταναλωτή και χρησιμοποιείται ή σκοπείται να χρησιμο
ποιηθεί από τον καθ' ού η αίτηση. 

(9) Ο Διευθυντής, μεριμνά για την παροχή τέτοιων πληροφο
ριών και συμβουλών, περιλαμβανομένης της αναφοράς σε 
διατάγματα του δικαστηρίου αναφορικά με την εφαρμογή του 
παρόντος Νόμου τις οποίες αυτός θεωρεί χρήσιμες για την 
εξυπηρέτηση του κοινού, καθώς και όλων των προσώπων που 
ενδεχομένως επηρεάζονται από τις διατάξεις του παρόντος 
Νόμου.». 


