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Νόµος 93(Ι) του 1996 

Ο περί Καταχρηστικών Ρητρών 
σε Καταναλωτικές Συµβάσεις Νόµος του 1996 

εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 

σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. 

Αριθµός 93(I) του 1996 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΕΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 
ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συµβάσεις 
Νόµος του 1996. 

2.  Στον παρόντα Νόµο, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετικά— 

"∆ιευθυντής" σηµαίνει το ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας Ανταγωνισµού και Προστασίας Κατανα-
λωτών· 
"δικαστήριο" σηµαίνει οποιοδήποτε Επαρχιακό ∆ικαστήριο αρµόδιας δικαιοδοσίας· 
"επιχείρηση" περιλαµβάνει εµπόριο ή επάγγελµα, καθώς και τις επιχειρηµατικές δραστηριότη-
τες οποιουδήποτε κυβερνητικού τµήµατος ή τοπικής ή δηµόσιας αρχής· 
"καταναλωτής" σηµαίνει κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο, κατά την κατάρτιση σύµβασης στην 
οποία εφαρµόζεται ο παρών Νόµος ενεργεί για σκοπούς οι οποίοι είναι άσχετοι µε την άσκηση 
της επιχείρησης του· 
"προµηθευτής" σηµαίνει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο προµηθεύει αγαθά ή υπηρε-
σίες και το οποίο, κατά την κατάρτιση σύµβασης στην οποία εφαρµόζεται ο παρών Νόµος, ε-
νεργεί για σκοπούς σχετικούς µε την άσκηση της επιχείρησης του· 
"πωλητής" σηµαίνει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο πωλεί αγαθά και το οποίο κατά 
τη σύναψη σύµβασης στην οποία εφαρµόζεται ο παρών Νόµος ενεργεί για σκοπούς σχετικούς 
µε την άσκηση της επιχείρησης του. 

3.—(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4, ο παρών Νόµος τυγχάνει εφαρµογής σε 
κάθε ρήτρα σύµβασης που συνάπτεται µεταξύ πωλητή ή προµηθευτή και καταναλωτή και η οποία 
δεν αποτέλεσε αντικείµενο ατοµικής διαπραγµάτευσης. 

(2) Όταν ρήτρα σύµβασης είναι διατυπωµένη κατά τρόπο σαφή και κατανοητό, καµιά αµφισβήτη-
ση του θεµιτού χαρακτήρα της δεν επιτρέπεται, εφόσον αυτή αφορά— 

(α) Τον καθορισµό του κύριου αντικειµένου της σύµβασης· ή 
(β) την αντιπροσωπευτικότητα της τιµής ή του ανταλλάγµατος για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες 

που πωλήθηκαν ή παρασχέθηκαν. 

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, ρήτρα θεωρείται ότι δεν αποτέλεσε αντικείµενο ατοµι-
κής διαπραγµάτευσης, όταν έχει συνταχθεί εκ των προτέρων και ο καταναλωτής εκ των πραγµά-
των δεν ήταν δυνατό να επηρεάσει το περιεχόµενο της, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε προσπάθεια 
του για το σκοπό αυτό. 

(4) Το γεγονός ότι για ορισµένα στοιχεία κάποιας ρήτρας ή για µια µεµονωµένη ρήτρα υπήρξε α-
τοµική διαπραγµάτευση, δεν αποκλείει την εφαρµογή του παρόντος Νόµου στο υπόλοιπο µέρος 
µιας σύµβασης, εφόσον η συνολική αξιολόγηση οδηγεί στο συµπέρασµα ότι, παρ' όλα αυτά, πρό-
κειται για συνήθη προκαθορισµένη σύµβαση. 
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(5) Εναπόκειται στον πωλητή ή στον προµηθευτή που ισχυρίζεται ότι µια ρήτρα υπήρξε αντικείµε-
νο ατοµικής διαπραγµάτευσης να το αποδείξει. 

(6) Οι διατάξεις του παρόντος Νόµου εφαρµόζονται µε τις ανάλογες φραστικές αναπροσαρµογές 
και στις ρήτρες συµβάσεων για πώληση, µίσθωση ή οποιαδήποτε άλλη διάθεση ακίνητης ιδιοκτη-
σίας. 

4. Από την εφαρµογή του παρόντος Νόµου εξαιρούνται— 

(α) Οι συµβάσεις εργασίας· 
(β) οι συµβάσεις που αφορούν κληρονοµικά δικαιώµατα· 
(γ) οι συµβάσεις που αφορούν θέµατα οικογενειακού δικαίου· 
(δ) οι συµβάσεις που αφορούν τη σύσταση και την οργάνωση εταιρειών ή συνεταιρισµών· και 
(ε) οι ρήτρες που ενσωµατώθηκαν µε σκοπό τη συµµόρφωση µε— 

(i)  νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας· ή 
(ii) πρόνοιες ή αρχές διεθνών συµβάσεων στις οποίες η Κυπριακή ∆ηµοκρατία είναι συµβαλ-

λόµενο µέρος. 

5.—(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου και τηρουµένων των εδαφίων (2) και (3) του παρό-
ντος άρθρου, "καταχρηστική ρήτρα" θεωρείται κάθε ρήτρα η οποία, παρά την απαίτηση καλής πί-
στης, δηµιουργεί σε βάρος του καταναλωτή σηµαντική ανισότητα ανάµεσα στα δικαιώµατα και 
στις υποχρεώσεις των µερών που απορρέουν από τη σύµβαση. 

(2) Η εκτίµηση του καταχρηστικού χαρακτήρα µιας ρήτρας γίνεται, αφού ληφθούν υπόψη η φύση 
των αγαθών ή των υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείµενο της σύµβασης, όλες οι κατά το χρόνο 
της σύναψης της σύµβασης περιστάσεις που περιβάλλουν την εν λόγω σύµβαση, καθώς και όλες οι 
υπόλοιπες ρήτρες της σύµβασης ή άλλης σύµβασης από την οποία αυτή εξαρτάται. 

(3) Για να διαπιστωθεί κατά πόσο µια ρήτρα ικανοποιεί την απαίτηση καλής πίστης, λαµβάνονται 
ιδιαίτερα υπόψη τα ακόλουθα— 

(α) Η διαπραγµατευτική δύναµη των µερών· 
(β) αν ο καταναλωτής δέχθηκε  οποιεσδήποτε  παροτρύνσεις, για να συµφωνήσει στη ρήτρα· 
(γ) αν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες πωλήθηκαν ή προµηθεύτηκαν κατόπιν ειδικής παραγγελίας   

του καταναλωτή· και 
(δ) ο βαθµός στον οποίο ο πωλητής ή προµηθευτής χειρίστηκαν δίκαια τον καταναλωτή. 

(4) Το Παράρτηµα του παρόντος Νόµου περιέχει ενδεικτικό και µη εξαντλητικό κατάλογο ρητρών 
που δυνατό να θεωρηθούν καταχρηστικές. 

6.—(1) Παρά τις διατάξεις του περί Συµβάσεων Νόµου, καταχρηστική ρήτρα σε σύµβαση µεταξύ 
πωλητή ή προµηθευτή και καταναλωτή δε δεσµεύει τον καταναλωτή. 

(2) Η σύµβαση εξακολουθεί να δεσµεύει τους συµβαλλοµένους, εκτός αν αυτή δε δύναται να συ-
νεχίσει να υφίσταται χωρίς την καταχρηστική ρήτρα. 

7. Ο πωλητής ή ο προµηθευτής οφείλει να διασφαλίζει ότι σε περίπτωση γραπτών συµβάσεων, οι 
ρήτρες διατυπώνονται µε σαφή και κατανοητό τρόπο. Σε περίπτωση αµφιβολίας για την έννοια 
µιας γραπτής ρήτρας, υπερισχύει η ευνοϊκότερη για τον καταναλωτή ερµηνεία. 

8. Παρά την ύπαρξη οποιουδήποτε συµβατικού όρου ο οποίος 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— 

(α) Ο όρος αυτός, κατά την κρίση του δικαστηρίου, έχει εισαχθεί στη σύµβαση κυρίως για να 
αποφευχθεί η εφαρµογή του παρόντος Νόµου· ή 
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(β) κατά τη σύναψη της σύµβασης ο καταναλωτής είχε τη συνήθη διαµονή του στην Κυπριακή 
∆ηµοκρατία και τα αναγκαία µέτρα για τη σύναψη της σύµβασης είχαν ληφθεί στην επι-
κράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας από τον καταναλωτή ή από άλλους για λογαριασµό 
του καταναλωτή. 

9.—(1) Ο ∆ιευθυντής έχει καθήκον, κατόπιν υποβολής παραπόνου, να εξετάζει κατά πόσο οποια-
δήποτε συµβατική ρήτρα που προορίζεται για γενική χρήση είναι καταχρηστική, εκτός αν το πα-
ράπονο αυτό είναι κατά την κρίση του επιπόλαιο ή οχληρό. 

(2) Όταν ύστερα από εξέταση παραπόνου σχετικά µε οποιαδήποτε συµβατική ρήτρα, σύµφωνα µε 
το εδάφιο (1), ο ∆ιευθυντής θεωρήσει ότι αυτή είναι καταχρηστική, δύναται, αν το θεωρήσει σκό-
πιµο, να αρχίσει διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου για την έκδοση απαγορευτικού διατάγµατος, 
περιλαµβανοµένου και προσωρινού διατάγµατος, εναντίον οποιουδήποτε προσώπου το οποίο, κα-
τά την κρίση του, χρησιµοποιεί ή εισηγείται τη χρήση τέτοιων ρητρών σε συµβάσεις που συνάπτο-
νται µε καταναλωτές. 

(3) Ο ∆ιευθυντής 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 συµβάσεις που συνάπτονται µε καταναλωτές. 

(4) Ο ∆ιευθυντής αιτιολογεί την απόφαση του να αποταθεί ή όχι, ανάλογα µε την περίπτωση, για 
έκδοση απαγορευτικού διατάγµατος σε σχέση µε οποιοδήποτε παράπονο το οποίο, δυνάµει των 
διατάξεων του παρόντος άρθρου, έχει καθήκον να εξετάζει. 

(5) Το δικαστήριο, ενώπιον του οποίου αποτείνεται ο ∆ιευθυντής σύµφωνα µε το εδάφιο (2), µπο-
ρεί να  εκδώσει απαγορευτικό διάταγµα, περιλαµβανοµένου και προσωρινού διατάγµατος, µε ό-
ρους που θεωρεί κατάλληλους. 

(6) Το απαγορευτικό ή το προσωρινό διάταγµα δύναται να αφορά όχι µόνο τη χρησιµοποίηση 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 χρησιµοποιηθεί από τον καθ' ου η αίτηση. 

(7) Ο ∆ιευθυντής δύναται να µεριµνήσει για τη διάδοση τέτοιων πληροφοριών και συµβουλών, 
περιλαµβανοµένων διαταγµάτων του δικαστηρίου, αναφορικά µε την εφαρµογή του παρόντος Νό-
µου τις οποίες αυτός θεωρεί χρήσιµες για την εξυπηρέτηση του κοινού, καθώς και όλων των προ-
σώπων που ενδεχοµένως επηρεάζονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόµου. 

10.—(1) Ο παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1997. 

(2) Καµιά διάταξη του παρόντος Νόµου δεν τυγχάνει εφαρµογής σε συµβάσεις που έχουν καταρτι-
στεί πριν από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
(Άρθρο 5(4)) 

ΡΗΤΡΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΩΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΕΣ 

1. Ρήτρες που έχουν σκοπό ή αποτέλεσµα— 

(α) Να αποκλείουν ή να περιορίζουν την εκ του νόµου ευθύνη του πωλητή ή τον προµηθευτή 
σε περίπτωση θανάτου ή σωµατικής βλάβης καταναλωτή, που προκύπτει από πράξη ή 
παράλειψη του ίδιου του πωλητή ή του προµηθευτή· 

(β) να αποκλείουν ή να περιορίζουν κατά τρόπο ανάρµοστο τα εκ του νόµου δικαιώµατα του 
καταναλωτή έναντι του πωλητή ή του προµηθευτή ή άλλου συµβαλλόµενου µέρους σε 
περίπτωση µη πλήρους ή µερικής εκτέλεσης ή πληµµελούς εκτέλεσης οποιασδήποτε από 
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τις συµβατικές υποχρεώσεις εκ µέρους του πωλητή ή του προµηθευτή, συµπεριλαµβανο-
µένης της δυνατότητας συµψηφισµού οφειλής έναντι του πωλητή ή του προµηθευτή µε 
απαίτηση που θα είχε ο καταναλωτής έναντι αυτού· 

(γ) να αποκλείουν το δικαίωµα υπαναχώρησης του καταναλωτή, ενώ η εκτέλεση των υπο-
χρεώσεων του πωλητή ή του προµηθευτή υπόκειται σε όρο, η εκπλήρωση του οποίου ε-
ξαρτάται από τη βούληση του και µόνο· 

(δ) να επιτρέπουν στον πωλητή ή στον προµηθευτή να παρακρατεί τα ποσά που έχει κατα-
βάλει ο καταναλωτής όταν ο καταναλωτής υπαναχωρώντας δε δέχεται να συνάψει ή να 
εκτελέσει τη σύµβαση, χωρίς να προβλέπεται δικαίωµα του καταναλωτή να λάβει ισοδύ-
ναµη αποζηµίωση από τον πωλητή ή τον προµηθευτή όταν ο τελευταίος είναι το µέρος 
που υπαναχωρεί· 

(ε) να επιβάλλουν στον καταναλωτή που δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του δυσανάλογα ψηλή 
αποζηµίωση· 

(στ) να επιτρέπουν στον πωλητή ή στον προµηθευτή να καταγγέλλει τη σύµβαση κατά την 
κρίση του, ενώ η ίδια ευχέρεια δεν αναγνωρίζεται στον καταναλωτή, καθώς και να επι-
τρέπουν στον πωλητή ή στον προµηθευτή να παρακρατεί τα ποσά που έχουν καταβληθεί 
για παροχές που δεν έχουν ακόµα παρασχεθεί από αυτόν στην περίπτωση που τη σύµβα-
ση καταγγέλλει ο ίδιος ο πωλητής ή ο προµηθευτής· 

(ζ) να επιτρέπουν στον πωλητή ή στον προµηθευτή να καταγγέλλει χωρίς εύλογη προειδο-
ποίηση σύµβαση αόριστης διάρκειας, εκτός αν συντρέχει σοβαρός λόγος· 

(η) να παρατείνεται αυτοµάτως η ισχύς σύµβασης ορισµένης διάρκειας στην απουσία αντίθε-
της δήλωσης του καταναλωτή, ενώ ως προθεσµία για τη δήλωση αυτής της βούλησης του 
καταναλωτή περί µη παράτασης έχει οριστεί µια ηµεροµηνία που απέχει υπερβολικά από 
τη λήξη της σύµβασης· 

(θ) να συνάγουν αµετάκλητα την εκ µέρους του καταναλωτή αποδοχή ρητρών τις οποίες δεν 
είχε καµία πραγµατική δυνατότητα να γνωρίζει πριν συνάψει τη σύµβαση· 

(ι) να επιτρέπουν στον πωλητή ή στον προµηθευτή να τροποποιεί µονοµερώς τους όρους της 
σύµβασης χωρίς σοβαρό λόγο ο οποίος να προβλέπεται στη σύµβαση· 

(ια) να επιτρέπουν στους πωλητές ή στους προµηθευτές να τροποποιούν µονοµερώς και χωρίς 
σοβαρό λόγο τα χαρακτηριστικά του προς παράδοση προϊόντος ή της προς παροχή υπη-
ρεσίας· 

(ιβ) να προβλέπουν ότι η τιµή των αγαθών καθορίζεται κατά τη στιγµή της παράδοσης ή να 
παρέχουν στον πωλητή αγαθών ή στον παρέχοντα υπηρεσίες το δικαίωµα να αυξάνει τις 
τιµές του, χωρίς ο καταναλωτής να έχει, και στις δύο περιπτώσεις, αντίστοιχο δικαίωµα 
που να του επιτρέπει να λύει τη σύµβαση στην περίπτωση που η τελική τιµή είναι πολύ 
ψηλή σε σχέση µε την τιµή που συµφωνήθηκε κατά τη σύναψη της σύµβασης· 

(ιγ) να παρέχουν στον πωλητή ή στον προµηθευτή το δικαίωµα να καθορίζει αν τα εµπορεύ-
µατα που παραδίδονται ή οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι σύµφωνες µε τους όρους της 
σύµβασης, ή να του παρέχουν το αποκλειστικό δικαίωµα να ερµηνεύει µια οποιαδήποτε 
ρήτρα της σύµβασης· 

(ιδ) να περιορίζουν την υποχρέωση του πωλητή ή τον προµηθευτή να τηρεί τις υποχρεώσεις   
που έχουν αναλάβει οι εντολοδόχοι ή οι αντιπρόσωποι του ή να εξαρτά την τήρηση των 
υποχρεώσεων του από την τήρηση ειδικής τυπικής διαδικασίας· 

(ιε) να υποχρεώνουν τον καταναλωτή να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του, ενώ ο πωλη-
τής ή ο προµηθευτής δεν εκπληρώνει τις δικές του· 

(ιστ) να προβλέπουν τη δυνατότητα εκχώρησης της σύµβασης από τον πωλητή ή στον προµη-
θευτή, όταν αυτή ενδέχεται να δηµιουργεί ελάττωση των εγγυήσεων για τον καταναλωτή, 
χωρίς αυτός να είναι σύµφωνος· 

(ιζ) να καταργούν ή να παρεµποδίζουν την προσφυγή ενώπιον δικαστηρίου ή την άσκηση έν-
δικων µέσων από τον καταναλωτή, ιδίως µε το να υποχρεώνουν τον καταναλωτή να κα-
ταφεύγει αποκλειστικά σε διαιτησία µη καλυπτόµενη από νοµικές διατάξεις, µε το να πε-
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ριορίζουν µη προσηκόντως τα αποδεικτικά µέσα του καταναλωτή, ή µε το να επιβάλλουν 
σ' αυτόν το βάρος της απόδειξης το οποίο, σύµφωνα µε το εφαρµοστέο δίκαιο, φέρει κα-
νονικά άλλος συµβαλλόµενος. 

2. Πεδίο εφαρµογής των υποπαραγράφων (ζ), (ι) και (ιβ)— 

(α) Η υποπαράγραφος (ζ) δεν επηρεάζει τις ρήτρες µε τις οποίες ο προµηθευτής χρηµατοοι-
κονοµικών υπηρεσιών επιφυλάσσεται του δικαιώµατος του να λύσει σύµβαση αορίστου 
χρόνου µονοµερώς και χωρίς προειδοποίηση, εφόσον συντρέχει βασικός λόγος, αρκεί να 
επιβαρύνεται ο πωλητής ή ο προµηθευτής µε την υποχρέωση να πληροφορεί αµέσως το 
άλλο ή τα άλλα συµβαλλόµενα µέρη· 

(β) η υποπαράγραφος (ι) δεν επηρεάζει τις ρήτρες µε τις οποίες ο προµηθευτής χρηµατοοι-
κονοµικών υπηρεσιών επιφυλάσσεται του δικαιώµατος του να τροποποιεί το επιτόκιο 
που οφείλεται από τον καταναλωτή ή που οφείλεται σε αυτόν, ή το ποσό όλων των άλ-
λων επιβαρύνσεων των σχετικών µε τις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες χωρίς καµία προ-
ειδοποίηση σε περίπτωση βάσιµου λόγου, αρκεί ο πωλητής ή ο προµηθευτής να επιβαρύ-
νεται µε την υποχρέωση να πληροφορεί αµέσως το άλλο ή τα άλλα συµβαλλόµενα µέρη 
και αυτό ή αυτά να είναι ελεύθερα να καταγγείλουν πάραυτα τη σύµβαση· 
Η υποπαράγραφος (ι) δεν επηρεάζει εξάλλου τις ρήτρες µε τις οποίες ο πωλητής ή προ-
µηθευτής επιφυλάσσεται του δικαιώµατος του να τροποποιήσει µονοµερώς τους όρους 
µιας σύµβασης αορίστου χρόνου, εφόσον όµως θα τον βαρύνει η υποχρέωση να προειδο-
ποιήσει εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος τον καταναλωτή, ο οποίος και παραµένει 
ελεύθερος να καταγγείλει τη σύµβαση· 

(γ) οι υποπαράγραφοι (ζ), (ι) και (ιβ) δεν εφαρµόζονται όταν πρόκειται για— 
— συναλλαγές που αφορούν κινητές αξίες και προϊόντα ή υπηρεσίες η τιµή των οποίων 
υπόκειται στις διακυµάνσεις επιτοκίου της χρηµαταγοράς που δεν ελέγχει ο πωλητής ή ο 
προµηθευτής· και 
— συµβάσεις  αγοράς ή πώλησης συναλλάγµατος, ταξιδιωτικών επιταγών ή διεθνών τα-
χυδροµικών ενταλµάτων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγµα· 

(δ) η υποπαράγραφος (ιβ) δεν επηρεάζει τις ρήτρες τιµαριθµικής αναπροσαρµογής της τιµής, 
εφόσον οι ρήτρες αυτές είναι νόµιµες και ο τρόπος µεταβολής της τιµής περιγράφεται 
επακριβώς. 
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