Νόµος 103(Ι) του 2007
Ο περί των Αθέµιτων Εµπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους
Καταναλωτές Νόµος του 2007 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.

Ο περί των Αθέµιτων Εµπορικών Πρακτικών
των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόµος του 2007
Προοίµιο.
Επίσηµη
Εφηµερίδα
της E.E.:
L 149,
11.6.2005,
σ. 22.

Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο
«Οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
11ης Μαΐου 2005, για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς
τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας
84/450/ΕΟΚ του Συµβουλίου, των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου («Οδηγία για τις
αθέµιτες εµπορικές πρακτικές»)»,
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Συνοπτικός
τίτλος.

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί των Αθέµιτων Εµπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόµος του 2007.

Ερµηνεία.

2. Στον παρόντα Νόµο, εκτός εάν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια«απόφαση συναλλαγής» σηµαίνει την απόφαση που λαµβάνει ο καταναλωτής για
το κατά πόσον, πώς και υπό ποιους όρους θα πραγµατοποιήσει αγορά, θα καταβάλει τίµηµα πλήρως ή εν µέρει, θα κρατήσει ή θα διαθέσει προϊόν ή θα ασκήσει
συµβατικό δικαίωµα επί του προϊόντος, είτε ο καταναλωτής αποφασίσει να προβεί σε ενέργεια είτε όχι·
«∆ηµοκρατία» σηµαίνει την Κυπριακή ∆ηµοκρατία·
«∆ικαστήριο» σηµαίνει ∆ικαστήριο αρµόδιας δικαιοδοσίας·
«εµπορευόµενος» σηµαίνει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο, όσον αφορά
τις εµπορικές πρακτικές που καλύπτει ο παρών Νόµος, ενεργεί για σκοπούς οι
οποίοι σχετίζονται µε την εµπορική, επιχειρηµατική, βιοτεχνική ή ελεύθερη επαγγελµατική του δραστηριότητα και κάθε πρόσωπο το οποίο ενεργεί εξ ονόµατος ή
για λογαριασµό του εµπορευόµενου·
«εµπορική πρακτική» σηµαίνει κάθε πράξη, παράλειψη, τρόπο συµπεριφοράς ή
εκπροσώπησης, εµπορική επικοινωνία, συµπεριλαµβανοµένης της διαφήµισης και
του µάρκετινγκ, ενός εµπορευόµενου, άµεσα συνδεόµενη µε την προώθηση, πώληση ή προµήθεια ενός προϊόντος σε καταναλωτές·
«Εντεταλµένη Υπηρεσία» σηµαίνει το ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας Ανταγωνισµού
και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού και οποιοδήποτε λειτουργό της εν λόγω Υπηρεσίας εξουσιοδοτηµένο γραπτώς από το ∆ιευθυντή για να ενεργεί εκ µέρους αυτού·
«επαγγελµατική ευσυνειδησία» σηµαίνει το µέτρο της ειδικής τεχνικής ικανότητας και µέριµνας που ευλόγως αναµένεται να επιδεικνύει ένας εµπορευόµενος
προς τους καταναλωτές, κατ’ αναλογίαν προς την έντιµη πρακτική της αγοράς
και/ή τη γενική αρχή της καλής πίστης, στον τοµέα δραστηριοτήτων του εµπορευόµενου·
Υπηρεσία Ανταγωνισµού και Προστασίας Καταναλωτών
Ο περί των Αθέµιτων Εµπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόµος του 2007
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4135, 18/07/2007
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«ιδιοκτήτης κώδικα» σηµαίνει κάθε οντότητα, συµπεριλαµβανοµένων ενός εµπορευοµένου ή µιας οµάδας εµπορευοµένων, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διατύπωση και την αναθεώρηση ενός κώδικα συµπεριφοράς και/ή για την παρακολούθηση της συµµόρφωσης προς τον κώδικα όσων έχουν αναλάβει να δεσµεύονται
από αυτόν·
«καταναλωτής» σηµαίνει κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο, όσον αφορά τις εµπορικές πρακτικές που καλύπτει ο παρών Νόµος, ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν
εµπίπτουν στην εµπορική, επιχειρηµατική, βιοτεχνική ή ελεύθερη επαγγελµατική
του δραστηριότητα·
«κατάχρηση επιρροής» σηµαίνει την εκµετάλλευση της θέσης ισχύος σε σχέση µε
τον καταναλωτή για την άσκηση πίεσης, ακόµα και χωρίς τη χρήση ή την απειλή
σωµατικής βίας, µε τρόπο που περιορίζει σηµαντικά την ικανότητα του καταναλωτή να λάβει τεκµηριωµένη απόφαση·
«κράτος µέλος» σηµαίνει κράτος που είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή /και
συµβαλλόµενο µέρος της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο·
«κώδικας συµπεριφοράς» σηµαίνει κάθε συµφωνία ή σύνολο κανόνων που δεν
επιβάλλονται από νοµοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη κράτους µέλους
και που καθορίζουν, όσον αφορά µια ή περισσότερες συγκεκριµένες εµπορικές
πρακτικές ή επιχειρηµατικούς τοµείς, τη συµπεριφορά των εµπορευοµένων που
αναλαµβάνουν να δεσµεύονται από τον κώδικα·
«µέλος της Εντεταλµένης Υπηρεσίας» σηµαίνει κάθε µέλος της Υπηρεσίας Ανταγωνισµού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού·
«µέσος καταναλωτής» σηµαίνει τον καταναλωτή που έχει τη συνήθη πληροφόρηση και είναι ευλόγως προσεκτικός και ενηµερωµένος, λαµβανοµένων υπόψη των
κοινωνικών, πολιτιστικών και γλωσσικών παραγόντων, όπως επίσης και των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων των καταναλωτών, που τους καθιστούν ιδιαίτερα
ευάλωτους στις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές·
«νοµοθετικώς κατοχυρωµένο επάγγελµα» σηµαίνει την επαγγελµατική δραστηριότητα ή οµάδα επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, η πρόσβαση στις οποίες ή η
άσκηση των οποίων ή ένας από τους τρόπους άσκησης των οποίων προϋποθέτει,
άµεσα ή έµµεσα, ειδικά επαγγελµατικά προσόντα, κατ’ εφαρµογήν νοµοθετικών,
κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων·
«ουσιώδης στρέβλωση της οικονοµικής συµπεριφοράς των καταναλωτών» σηµαίνει τη χρήση µιας εµπορικής πρακτικής µε σκοπό τη σηµαντική µείωση της
ικανότητας του καταναλωτή να λάβει τεκµηριωµένη απόφαση, µε επακόλουθο ο
καταναλωτής να λάβει µια απόφαση συναλλαγής που διαφορετικά δε θα ελάµβανε·
«προϊόν» σηµαίνει κάθε αγαθό ή υπηρεσία, συµπεριλαµβανοµένης της ακίνητης
περιουσίας, των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων·
«πρόσκληση για αγορά» σηµαίνει την εµπορική επικοινωνία στην οποία αναφέρονται τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, η τιµή ή /και ένδειξη τιµής, µε τρόπο ο
οποίος ενδείκνυται για τα µέσα της εµπορικής επικοινωνίας που χρησιµοποιούνται, ούτως ώστε να δύναται ο καταναλωτής να αποφασίσει ή και να πραγµατοποιήσει την αγορά·
«πρόσωπο» σηµαίνει φυσικό ή /και νοµικό πρόσωπο·
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«Συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο» σηµαίνει τη Συµφωνία για τον
Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο η οποία υπογράφηκε στο Οπόρτο στις 2 Μαΐου
1992 και προσαρµόσθηκε από το Πρωτόκολλο το οποίο υπογράφηκε στις Βρυξέλλες την 17η Μαρτίου 1993, και όπως η Συµφωνία αυτή εκάστοτε περαιτέρω
τροποποιείται·
«Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργό Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού.
Πεδίο εφαρµογής του παρόντος Νόµου.

3.-(1) Ο παρών Νόµος εφαρµόζεται στις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 4, πριν,
κατά τη διάρκεια και ύστερα από εµπορική συναλλαγή σχετιζόµενη µε ένα συγκεκριµένο προϊόν.
(2) Ο παρών Νόµος εφαρµόζεται υπό την επιφύλαξη του δικαίου των συµβάσεων και, ιδίως, των κανόνων εγκυρότητας, διαµόρφωσης ή αποτελέσµατος µιας
σύµβασης.
(3) Ο παρών Νόµος εφαρµόζεται υπό την επιφύλαξη των κοινοτικών και εθνικών κανόνων που αφορούν θέµατα υγείας και ασφάλειας των προϊόντων.
(4) Σε περίπτωση σύγκρουσης των διατάξεων του παρόντος Νόµου µε άλλους
νόµους που ρυθµίζουν συγκεκριµένες πτυχές αθέµιτων εµπορικών πρακτικών, οι
τελευταίοι επικρατούν και εφαρµόζονται επί των πτυχών αυτών.
(5) Ο παρών Νόµος εφαρµόζεται υπό την επιφύλαξη των τυχόν όρων εγκατάστασης ή των καθεστώτων αδειών ή των δεοντολογικών κωδίκων συµπεριφοράς
ή άλλων ειδικών κανόνων που διέπουν νοµοθετικώς κατοχυρωµένα επαγγέλµατα,
προκειµένου να τηρούνται υψηλά πρότυπα επαγγελµατικής ακεραιότητας, που
επιβάλλονται στους επαγγελµατίες σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο.
(6) Ο παρών Νόµος δεν εφαρµόζεται αναφορικά µε τα θέµατα πιστοποίησης
και αναγραφής του ονοµαστικού τίτλου των αντικειµένων από πολύτιµα µέταλλα.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ ― ΑΘΕΜΙΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Απαγόρευση
των αθέµιτων
εµπορικών
πρακτικών.

4.-(1) Οι αθέµιτες εµπορικές πρακτικές απαγορεύονται.
(2) Μια εµπορική πρακτική είναι αθέµιτη όταν:
(α) Είναι αντίθετη προς τις απαιτήσεις επαγγελµατικής ευσυνειδησίας, ή /και
(β) στρεβλώνει ουσιωδώς ή ενδέχεται να στρεβλώσει ουσιωδώς την οικονοµική συµπεριφορά του µέσου καταναλωτή στον οποίο φθάνει ή στον
οποίο απευθύνεται το προϊόν ή του µέσου µέλους της οµάδας, όταν µια
εµπορική πρακτική απευθύνεται σε µια συγκεκριµένη οµάδα καταναλωτών, ή/και
(γ) είναι παραπλανητική, όπως αυτή καθορίζεται στα άρθρα 5 και 6, ή/και
(δ) είναι επιθετική, όπως αυτή καθορίζεται στα άρθρα 7 και 8.
(3) Εµπορικές πρακτικές που ενδέχεται να στρεβλώνουν ουσιωδώς την οικονοµική συµπεριφορά µόνο µιας σαφώς προσδιοριζόµενης οµάδας καταναλωτών που
είναι ιδιαιτέρως ευάλωτοι ως προς την πρακτική αυτή ή ως προς το συγκεκριµένο
προϊόν λόγω πνευµατικής ή σωµατικής αναπηρίας, ηλικίας ή ακρισίας, µε τέτοιο
τρόπο ώστε ο εµπορευόµενος να µπορεί ευλόγως να το προβλέψει, εκτιµώνται υπό
το πρίσµα του µέσου µέλους της συγκεκριµένης οµάδας:
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Νοείται ότι, αυτό ισχύει υπό την επιφύλαξη της κοινής και θεµιτής διαφηµιστικής πρακτικής της διατύπωσης δηλώσεων που ενέχουν υπερβολές ή δηλώσεων οι οποίες δεν αναµένεται να εκληφθούν, ως έχουν, στην κυριολεξία τους.
(4) Στο Παράρτηµα Ι εκτίθεται ο κατάλογος των εµπορικών πρακτικών που
θεωρούνται αθέµιτες υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις.

Παράρτηµα Ι.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Παραπλανητικές
πρακτικές.

5.-(1) Μια εµπορική πρακτική θεωρείται παραπλανητική όταν περιλαµβάνει εσφαλµένες πληροφορίες και είναι εποµένως αναληθής ή, όταν, µε οποιοδήποτε
τρόπο, συµπεριλαµβανοµένης της συνολικής παρουσίασής της, εξαπατά ή ενδέχεται να εξαπατήσει το µέσο καταναλωτή, όσον αφορά ένα ή περισσότερα από τα
στοιχεία τα οποία παρατίθενται στο εδάφιο (2), ακόµα και εάν οι πληροφορίες
είναι, αντικειµενικά, ορθές, ή ούτως ή άλλως, όταν τον οδηγεί ή ενδέχεται να τον
οδηγήσει να λάβει απόφαση συναλλαγής την οποία, διαφορετικά, δε θα ελάµβανε.
(2) Τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (1) αφορούν:
(α) Την ύπαρξη ή τη φύση του προϊόντος,
(β) τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος, όπως είναι η διαθεσιµότητα, τα
οφέλη, οι κίνδυνοι, η εκτέλεση, η σύνθεση, τα συνοδευτικά εξαρτήµατα,
η µετά την πώληση υποστήριξη προς τον καταναλωτή και η αντιµετώπιση των παραπόνων, η µέθοδος και η ηµεροµηνία κατασκευής ή παροχής, η παράδοση, η καταλληλότητα, η χρήση, η ποσότητα, οι προδιαγραφές, η γεωγραφική ή εµπορική προέλευση ή τα αναµενόµενα από τη
χρήση του προϊόντος αποτελέσµατα ή τα αποτελέσµατα και τα ουσιώδη
χαρακτηριστικά των δοκιµών ή ελέγχων του προϊόντος,
(γ) την έκταση των δεσµεύσεων του εµπορευόµενου, τα κίνητρα για την
εµπορική πρακτική και τη φύση της διαδικασίας πωλήσεων, κάθε δήλωση ή σύµβολο που αφορά άµεση ή έµµεση χορηγία ή έγκριση του εµπορευόµενου ή του προϊόντος,
(δ) την τιµή ή τον τρόπο υπολογισµού της ή την ύπαρξη ειδικής πλεονεκτικής τιµής,
(ε) την ανάγκη υπηρεσίας, ανταλλακτικού, αντικατάστασης ή επισκευής,
(στ) τη φύση, τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και τα δικαιώµατα του εµπορευόµενου ή του πράκτορά του, όπως είναι η ταυτότητα και τα περιουσιακά στοιχεία του, τα προσόντα του, η ιδιότητα, η έγκριση, η εταιρική
σχέση ή η σύνδεση και η κυριότητα δικαιωµάτων βιοµηχανικής, εµπορικής ή πνευµατικής ιδιοκτησίας ή τα βραβεία και οι διακρίσεις του,

7(Ι) του 2000.

(ζ) τα δικαιώµατα του καταναλωτή, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος
αντικατάστασης ή επιστροφής σύµφωνα µε τον περί Ορισµένων Πτυχών
της Πώλησης Καταναλωτικών Αγαθών και των Συναφών Εγγυήσεων
Νόµο, ή των κινδύνων που µπορεί να αντιµετωπίσει ο καταναλωτής.
(3) Μια εµπορική πρακτική θεωρείται επίσης παραπλανητική όταν στο πραγµατικό της πλαίσιο, λαµβανοµένων υπόψη όλων των χαρακτηριστικών της και
των περιστάσεων, οδηγεί ή ενδέχεται να οδηγήσει το µέσο καταναλωτή να λάβει
απόφαση συναλλαγής την οποία διαφορετικά δε θα ελάµβανε, και η πρακτική αυτή περιλαµβάνει:
(α)

Κάθε τρόπο προώθησης προς πώληση προϊόντος (µάρκετινγκ), συµπε4/18
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ριλαµβανοµένης της συγκριτικής διαφήµισης, που δηµιουργεί σύγχυση
µε προϊόντα, εµπορικά σήµατα, εµπορικές επωνυµίες και άλλα διακριτικά γνωρίσµατα ενός ανταγωνιστή,
(β)

µη συµµόρφωση του εµπορευόµενου προς τις δεσµεύσεις που περιέχουν κώδικες συµπεριφοράς µε τους οποίους ανέλαβε να δεσµευτεί,
όταν:
(i) Η δέσµευση δεν είναι προγραµµατική αλλά είναι ρητή και µπορεί
να εξακριβωθεί, και
(ii) ο εµπορευόµενος αναφέρει σε µια εµπορική πρακτική ότι δεσµεύεται από τον κώδικα.

Παραπλανητικές
παραλείψεις.

6.-(1) Μια εµπορική πρακτική θεωρείται παραπλανητική όταν, στο πραγµατικό
της πλαίσιο, λαµβανοµένων υπόψη όλων των χαρακτηριστικών της και των περιστάσεων, καθώς και των περιορισµών του συγκεκριµένου µέσου επικοινωνίας,
παραλείπει ουσιώδεις πληροφορίες που χρειάζεται ο µέσος καταναλωτής, ανάλογα µε το συγκεκριµένο πλαίσιο, για να λάβει τεκµηριωµένη απόφαση συναλλαγής,
και ως εκ τούτου τον οδηγεί ή ενδέχεται να τον οδηγήσει να λάβει απόφαση συναλλαγής την οποία διαφορετικά δε θα ελάµβανε.
(2) Παραπλανητική παράλειψη τεκµαίρεται επίσης όταν ο εµπορευόµενος
αποκρύπτει ουσιώδεις πληροφορίες ή τις παρέχει κατά τρόπο ασαφή, ακατάληπτο,
διφορούµενο ή εκτός χρόνου κατά τα αναφερόµενα στο εδάφιο (1), λαµβανοµένων υπόψη των ζητηµάτων που περιγράφονται στο εν λόγω εδάφιο, ή όταν δεν
προσδιορίζει την εµπορική επιδίωξη της εµπορικής πρακτικής, εφόσον αυτή δεν
είναι ήδη προφανής από το συγκεκριµένο πλαίσιο και όταν, και στις δύο περιπτώσεις, τούτο έχει ή ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσµα να λάβει ο µέσος καταναλωτής
απόφαση για συναλλαγή την οποία, διαφορετικά, δε θα είχε λάβει.
(3) Όταν το µέσο που χρησιµοποιείται για την ανακοίνωση της εµπορικής πρακτικής επιβάλλει περιορισµούς τόπου ή χρόνου, οι περιορισµοί αυτοί, καθώς και
τα µέτρα που λαµβάνει ο εµπορευόµενος για να καταστήσει την πληροφορία προσιτή στους καταναλωτές µε άλλο τρόπο, λαµβάνονται υπόψη προκειµένου να καθοριστεί αν η πληροφορία έχει παραλειφθεί.
(4) Στην περίπτωση της πρόσκλησης για αγορά, θεωρούνται ουσιώδεις οι ακόλουθες πληροφορίες, εάν δεν είναι ήδη προφανείς από το συγκεκριµένο περιεχόµενο:
(α)

Τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος, στο βαθµό που ενδείκνυνται
σε σχέση µε το µέσο προβολής και το προϊόν,

(β)

η γεωγραφική διεύθυνση και η ταυτότητα του εµπορευόµενου, όπως η
εµπορική επωνυµία του και, όπου ενδείκνυται, η γεωγραφική διεύθυνση και η ταυτότητα του εµπορευόµενου για λογαριασµό του οποίου ενεργεί,

(γ)

η τιµή, συµπεριλαµβανοµένων των φόρων, ή αν, λόγω της φύσης του
προϊόντος, η τιµή δεν µπορεί ευλόγως να καθοριστεί εκ των προτέρων,
ο τρόπος µε τον οποίο υπολογίζεται η τιµή, και, όπου ενδείκνυται, όλες
οι πρόσθετες επιβαρύνσεις αποστολής, παράδοσης ή ταχυδροµείου ή,
όταν αυτές οι επιβαρύνσεις ευλόγως δεν µπορούν να υπολογιστούν εκ
των προτέρων, το γεγονός ότι µπορεί να απαιτηθούν τέτοιες πρόσθετες
επιβαρύνσεις,

(δ)

οι ρυθµίσεις για την πληρωµή, παράδοση, εκτέλεση και αντιµετώπιση
παραπόνων, εφόσον αποκλίνουν από τις απαιτήσεις επαγγελµατικής
ευσυνειδησίας,
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(ε)

Παράρτηµα ΙΙ.

για προϊόντα και συναλλαγές όπου υφίσταται δικαίωµα υπαναχώρησης
ή ακύρωσης, η ύπαρξη αυτού του δικαιώµατος.

(5) Οι απαιτήσεις παροχής πληροφοριών, σχετικά µε την εµπορική επικοινωνία, συµπεριλαµβανοµένης της διαφήµισης ή του µάρκετινγκ, των οποίων ενδεικτικός κατάλογος περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙΙ, θεωρούνται ουσιώδεις.

ΜΕΡΟΣ IV – ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Επιθετικές
εµπορικές
πρακτικές.

7. Μια εµπορική πρακτική θεωρείται επιθετική εάν, στο πραγµατικό της πλαίσιο,
λαµβανοµένων υπόψη όλων των χαρακτηριστικών της και των περιστάσεων, χρησιµοποιεί παρενόχληση, καταναγκασµό, συµπεριλαµβανοµένης και της άσκησης
σωµατικής βίας, ή κατάχρηση επιρροής και, ως εκ τούτου, παρεµποδίζει σηµαντικά ή ενδέχεται να παρεµποδίσει σηµαντικά την ελευθερία επιλογής ή συµπεριφοράς του µέσου καταναλωτή ως προς το προϊόν, µε αποτέλεσµα να τον οδηγεί ή να
είναι πιθανόν να τον οδηγήσει να λάβει απόφαση συναλλαγής που διαφορετικά δε
θα ελάµβανε.

Παρενόχληση,
καταναγκασµός
ή κατάχρηση
επιρροής.

8. Κατά τον προσδιορισµό του κατά πόσο µια εµπορική πρακτική κάνει χρήση
παρενόχλησης, καταναγκασµού, συµπεριλαµβανοµένης της άσκησης σωµατικής
βίας ή κατάχρησης επιρροής, πρέπει να συνεκτιµώνται τα εξής:
(α) Η χρονική στιγµή, ο τόπος, η φύση ή η επιµονή,
(β) η χρήση απειλητικών ή προσβλητικών εκφράσεων ή απειλητικής ή προσβλητικής συµπεριφοράς,
(γ) η εκµετάλλευση, από τον εµπορευόµενο, κάθε συγκεκριµένης ατυχίας ή
περίστασης, την οποία γνωρίζει και η οποία είναι τόσο σοβαρή ώστε να
διαταράσσει την κρίση του καταναλωτή, προκειµένου να επηρεάσει την
απόφασή του όσον αφορά το προϊόν,
(δ) κάθε επαχθές ή δυσανάλογο µη συµβατικό εµπόδιο που επιβάλλει ο εµπορευόµενος σε περίπτωση που ο καταναλωτής επιθυµεί να ασκήσει τα δικαιώµατά του στο πλαίσιο της σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων λύσης της σύµβασης ή µετάβασης σε άλλο προϊόν ή σε άλλον
εµπορευόµενο,
(ε) κάθε απειλή για λήψη µέτρου που δεν µπορεί να ληφθεί νόµιµα.
ΜΕΡΟΣ V - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ
ΤΗΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Εξουσίες της
Εντεταλµένης
Υπηρεσίας για
έρευνα και
έλεγχο.

9.-(1) Η Εντεταλµένη Υπηρεσία και κάθε µέλος της Εντεταλµένης Υπηρεσίας,
µέσα στα πλαίσια εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος Νόµου, έχει τις ακόλουθες εξουσίες:
(α) Να εισέρχεται, επιθεωρεί, ερευνά και διενεργεί έλεγχο σε οποιοδήποτε
υποστατικό ή άλλο χώρο, που έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι υπάρχει
παράβαση ή παράλειψη συµµόρφωσης µε τον παρόντα Νόµο·
(β)

να ανακόπτει, εισέρχεται, επιθεωρεί, ερευνά και διενεργεί έλεγχο σε
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οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο ξηράς, θάλασσας ή αέρα, στο οποίο έχει
εύλογη αιτία να πιστεύει ότι συνδέεται µε παράβαση ή παράλειψη συµµόρφωσης µε τον παρόντα Νόµο·
(γ)

να εξετάζει οποιαδήποτε στοιχεία, καταχωρηµένα σε µηχανικό, ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό σύστηµα δεδοµένων, και οποιαδήποτε βιβλία και έγγραφα, τα οποία βρίσκονται σε υποστατικό ή άλλο χώρο ή σε µεταφορικό µέσο, για τα οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι περιέχουν οποιαδήποτε πληροφορία ή καταχώρηση σχετικά µε πιθανή παράβαση και να
παίρνει αντίγραφα, φωτοτυπίες και αποσπάσµατά τους, νοουµένου, όσον
αφορά τα αποσπάσµατα, ότι έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι τα αποσπάσµατα αυτά ενδεχοµένως να χρειαστούν για αποδεικτικούς σκοπούς
αναφορικά µε οποιαδήποτε παράβαση ή παράλειψη συµµόρφωσης µε
τον παρόντα Νόµο·

(δ)

να εισέρχεται σε υποστατικό ή άλλο χώρο και σε µεταφορικό µέσο συνοδευόµενος από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, του οποίου την
παρουσία κρίνει αναγκαία για οποιοδήποτε σκοπό για τον οποίο
ασκεί εξουσία δυνάµει του παρόντος άρθρου,
(ii) φέροντας µαζί του οποιοδήποτε εξοπλισµό ή υλικά, που κρίνει αναγκαία για οποιοδήποτε σκοπό για τον οποίο ασκεί εξουσία δυνάµει του παρόντος άρθρου, και
(iii) παίρνει δείγµατα προϊόντων που κρίνει αναγκαία για οποιοδήποτε
σκοπό για τον οποίο ασκεί εξουσία δυνάµει του παρόντος Νόµου.
(i)

(2) Ανεξάρτητα από το εδάφιο (1), δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κατοικία ή η
άσκηση σε κατοικία οποιασδήποτε άλλης εξουσίας την οποία χορηγεί το εδάφιο
(1), εκτός κατόπιν δικαστικού διατάγµατος.
(3) Ο κάτοχος και ο υπεύθυνος οποιουδήποτε υποστατικού ή άλλου χώρου ή
µεταφορικού µέσου και ο κάτοχος σχετικού µε την υπό διερεύνηση παράβαση
προϊόντος και αυτός που προσφέρει ή παρέχει σχετική µε την υπό διερεύνηση παράβαση υπηρεσία και οποιοδήποτε πρόσωπο απασχολείται σε υποστατικό ή άλλο
χώρο ή µεταφορικό µέσο, στο οποίο εισέρχεται το µέλος της Εντεταλµένης Υπηρεσίας, δυνάµει του εδαφίου (1), έχουν έκαστος υποχρέωση να παρέχουν στο µέλος της Εντεταλµένης Υπηρεσίας οποιαδήποτε πληροφορία που κατέχουν και κάθε διευκόλυνση, την οποία το µέλος της Εντεταλµένης Υπηρεσίας εύλογα απαιτεί,
το δε µέλος της Εντεταλµένης Υπηρεσίας έχει εξουσία να απαιτεί και να λαµβάνει
οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία και διευκόλυνση.
(4) Κάθε µέλος της Εντεταλµένης Υπηρεσίας έχει υποχρέωση να επιδεικνύει,
εφόσον του ζητηθεί, πριν και κατά την άσκηση οποιασδήποτε από τις εξουσίες
που του χορηγούνται δυνάµει του παρόντος άρθρου, πιστοποιητικό της ιδιότητάς
του.
(5) Σε περίπτωση που, δυνάµει του παρόντος άρθρου, µέλος της Εντεταλµένης
Υπηρεσίας –
(α)

παίρνει δείγµα προϊόντος, ή/και

(β)

παίρνει αντίγραφο, φωτοτυπία ή απόσπασµα στοιχείων, βιβλίων ή εγγράφων, ή/και

(γ)

κατακρατεί ή δεσµεύει µεταφορικό µέσο ή προϊόντα ή µέρος των προϊόντων,
7/18

Ο περι των Αθέµιτων Εµπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόµος του 2007
Υπηρεσία Ανταγωνισµού και Προστασίας Καταναλωτών /2007

πληροφορεί σχετικά το πρόσωπο του οποίου τα συµφέροντα επηρεάζονται από τη
σχετική προαναφερόµενη πράξη ή απόφαση ή το πρόσωπο το οποίο κατά τη στιγµή που δεσµεύονται ή κατακρατούνται τα αντικείµενα που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ) είναι υπεύθυνο του υποστατικού ή του µεταφορικού
µέσου, στη δε περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο (γ), το µέλος της Εντεταλµένης Υπηρεσίας, επιπλέον πληροφορεί, το συντοµότερο δυνατό, το προαναφερόµενο πρόσωπο γραπτώς ή µε άλλο προσιτό υπό τις περιστάσεις τρόπο για
τους λόγους στους οποίους βασίζεται η σχετική πράξη ή απόφαση.
(6) Στην περίπτωση που αναφέρεται η παράγραφος (γ) του εδαφίου (5), το
µέλος της Εντεταλµένης Υπηρεσίας πληροφορεί επίσης το πρόσωπο που αναφέρεται στο ίδιο εδάφιο (α)

περί του δικαιώµατος του προαναφερόµενου προσώπου να προσβάλει
την πράξη ή την απόφαση µε προσφυγή στον Υπουργό, σύµφωνα µε τα
διαλαµβανόµενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 12, και

περί της προθεσµίας εντός της οποίας δύναται να ασκηθεί το προαναφερόµενο δικαίωµα, η οποία καθορίζεται στο ίδιο εδάφιο του άρθρου
12.
10.-(1) Πρόσωπο είναι ένοχο αδικήµατος, σε περίπτωση που:
(β)

Παράλειψη παροχής πληροφοριών
και παρακώλυση
µέλους της Εντεταλµένης Υπηρεσίας.

(α)

Αποκρύπτει, καταστρέφει ή παραποιεί πληροφορία, στοιχεία, βιβλίο ή
έγγραφο, ή παρέχει σε µέλος της Εντεταλµένης Υπηρεσίας ψευδή, ελλιπή, ανακριβή ή παραπλανητική πληροφορία, στοιχεία, βιβλίο ή έγγραφο, ή αρνείται να προσκοµίσει στο µέλος της Εντεταλµένης Υπηρεσίας πληροφορία, στοιχεία, βιβλίο ή έγγραφο, την οποία πληροφορία, στοιχεία, βιβλίο ή έγγραφο το µέλος της Εντεταλµένης Υπηρεσίας
απαιτεί κατά την άσκηση των εξουσιών που του χορηγεί ο παρών Νόµος, ή

(β)

µετακινεί, µεταβάλλει ή επεµβαίνει, µε οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την
εξουσιοδότηση του µέλους της Εντεταλµένης Υπηρεσίας, σε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο ή προϊόν, το οποίο µέλος της Εντεταλµένης Υπηρεσίας κατακράτησε ή δέσµευσε δυνάµει της παραγράφου (γ) του
εδαφίου (5) του άρθρου 9, ή

(γ)

παραλείπει να συµµορφωθεί µε διαταγή της Εντεταλµένης Υπηρεσίας
δυνάµει της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (2) του άρθρου 11.

(2) Πρόσωπο ένοχο αδικήµατος δυνάµει του εδαφίου (1) τιµωρείται, σε περίπτωση καταδίκης του, µε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες λίρες (£50.000) ή µε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες ή και µε τις
δυο αυτές ποινές.
(3) Ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη ή ποινική δίωξη οποιουδήποτε προσώπου, η Εντεταλµένη Υπηρεσία δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιµο σύµφωνα µε την παράγραφο (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 11 (α)

Στον παραγωγό ή στο διανοµέα, ανάλογα µε την περίπτωση, όταν δεν
παραχωρούν σε αυτήν, µέσα σε τακτή προθεσµία, τα απαιτούµενα έγγραφα ή τις πληροφορίες που αφορούν συγκεκριµένα προϊόντα ή παρακωλύουν µε οποιοδήποτε τρόπο τις διαδικασίες αυτές ή παρέχουν
ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες·

(β)

σε οποιοδήποτε πρόσωπο που εσκεµµένα παρακωλύει µέλος της Εντεταλµένης Υπηρεσίας κατ’ εφαρµογήν των διατάξεων του παρόντος
Νόµου·
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(γ)

σε οποιοδήποτε πρόσωπο που δε συµµορφώνεται µε διαταγή της Εντεταλµένης Υπηρεσίας, σύµφωνα µε την παράγραφο (ζ) του εδαφίου (2)
του άρθρου 11.

(4) Σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης, η Εντεταλµένη Υπηρεσία δύναται να επιβάλλει πρόστιµο σύµφωνα µε την παράγραφο (ε) του εδαφίου (2) του
άρθρου 11, για κάθε µέρα συνέχισης της παράβασης ανάλογα µε τη βαρύτητα αυτής.
Εξέταση παραβάσεων, επιβολή
διοικητικών προστίµων και έκδοση
απαγορευτικού ή
προστακτικού
διατάγµατος.

11.-(1) Η Εντεταλµένη Υπηρεσία έχει καθήκον και αρµοδιότητα να εξετάζει, κατόπιν υποβολής παραπόνου ή και αυτεπάγγελτα, τυχόν παραβάσεις διατάξεων του
παρόντος Νόµου.
(2) ΄Οταν η Εντεταλµένη Υπηρεσία, κατά τη δυνάµει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου διερεύνηση παραπόνου ή αυτεπάγγελτη έρευνα, διαπιστώσει παράβαση του παρόντος Νόµου, έχει εξουσία να προβαίνει στις πιο κάτω ενέργειες:
(α)

Να διατάσσει ή να συστήνει στον ενδιαφερόµενο παραβάτη ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο, κατά την κρίση της, ενέχεται ή ευθύνεται για
την παράβαση αυτή, ή ακόµα και οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο, κατά
την κρίση της, στην περίπτωση που αθέµιτη εµπορική πρακτική δεν έχει ακόµα εφαρµοστεί αλλά εύλογα κρίνεται από την Εντεταλµένη Υπηρεσία ότι επίκειται η εφαρµογή της, έστω και αν δεν αποδεικνύεται
πραγµατική ζηµιά ή βλάβη, ούτε δόλος ή αµέλεια εκ µέρους του εµπορευόµενου, όπως, άµεσα ή µέσα σε τακτή προθεσµία, τερµατίσει την
παράβαση και αποφύγει επανάληψή της στο µέλλον,

(β)

να δηµοσιεύει ή να απαιτεί από τον παραβάτη τη δηµοσίευση απόφασής της στο σύνολό της ή εν µέρει, µε την µορφή και τον τρόπο που
κρίνει κατάλληλο,

(γ)

να απαιτεί επιπλέον από τον παραβάτη τη δηµοσίευση µέσα σε τακτή
προθεσµία, επανορθωτικής δήλωσης µε τη µορφή και τον τρόπο που
κρίνει υπό τις περιστάσεις κατάλληλο,

(δ)

να επιβάλλει διοικητικό πρόστιµο, ανάλογα µε τη φύση, τη βαρύτητα
και τη διάρκεια της παράβασης, ύψους µέχρι και το πέντε τοις εκατόν
(5%) του κύκλου εργασιών του παραβάτη κατά το αµέσως προηγούµενο της παράβασης έτος ή πρόστιµο ύψους µέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδες λίρες (£150,000):
Νοείται ότι, αναφορικά µε ίδρυµα ή οργανισµό που κρίνεται ότι δεν
έχει κύκλο εργασιών, για τον υπολογισµό του πιο πάνω διοικητικού
προστίµου χρησιµοποιείται, ως βάση, αντί του κύκλου εργασιών, το
πέντε τοις εκατόν (5%) του συνόλου του ενεργητικού του:
Νοείται περαιτέρω ότι, αναφορικά µε ασφαλιστική εταιρεία, ως βάση
για τον υπολογισµό του πιο πάνω διοικητικού προστίµου, χρησιµοποιείται, αντί του κύκλου εργασιών, η αξία των κατά το τελευταίο οικονοµικό έτος ανεκκαθάριστων ασφαλίστρων, που περιλαµβάνουν όλα
τα εισπραχθέντα και προς είσπραξη χρηµατικά ποσά δυνάµει των ασφαλιστηρίων συµβολαίων που έχουν εισπραχθεί από την ασφαλιστική
εταιρεία ή για λογαριασµό της, συµπεριλαµβανοµένων των ασφαλίστρων που έχουν εκχωρηθεί σε αντασφαλιστές, µετά την έκπτωση του
φόρου προστιθέµενης αξίας και άλλων φόρων που συνδέονται άµεσα
µε τον κύκλο εργασιών:
Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε καµία περίπτωση το διοικητικό πρόστιµο
δε θα υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες λίρες (£150,000),
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(ε)

να αποφασίζει ότι σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης, θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο µέχρι και χίλιες λίρες (£1000), για κάθε µέρα συνέχισης της παράβασης, ανάλογα µε τη βαρύτητα αυτής,

(στ) να ζητεί µε αίτησή της προς το ∆ικαστήριο, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 13 του παρόντος Νόµου, την έκδοση απαγορευτικού ή
προστακτικού διατάγµατος, περιλαµβανο-µένου και προσωρινού διατάγµατος, εναντίον οποιουδήποτε προσώπου το οποίο, κατά την κρίση
της, ενέχεται στην παράβαση αυτή ή ευθύνεται για την εν λόγω παράβαση, ή/και
(ζ)

να διατάσσει τους προµηθευτές µέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως
και οποιαδήποτε πρόσωπα δηµοσιεύουν ή διευθετούν τη δηµοσίευση
διαφηµίσεων, να τερµατίσουν, εφόσον είναι σε θέση να το πράξουν, τις
πρακτικές εκείνες που έχουν κηρυχθεί ως αθέµιτες εµπορικές πρακτικές δυνάµει δικαστικής απόφασης σύµφωνα µε το άρθρο 13 του παρόντος Νόµου ή τις εµπορικές πρακτικές που η Εντεταλµένη Υπηρεσία
έχει διαπιστώσει ότι είναι αθέµιτες εµπορικές πρακτικές.

(3) Κατά τη δυνάµει του εδαφίου (1) διερεύνηση οποιασδήποτε παράβασης, η
Εντεταλµένη Υπηρεσία δύναται, αν το θεωρήσει σκόπιµο, να λάβει υπόψη την
οποιαδήποτε ανάληψη δέσµευσης που παρέχεται έναντι του καταναλωτή από ή εκ
µέρους του παραβάτη, αναφορικά µε τη γενόµενη παράβαση και την προοπτική
του χρόνου και του τρόπου άρσης ή αποκατάστασης αυτής.
(4) Η Εντεταλµένη Υπηρεσία οφείλει να αιτιολογεί δεόντως την απόφασή της
σε σχέση µε την άσκηση οποιασδήποτε από τις εξουσίες που προβλέπονται στα
εδάφια (3) και (4) του άρθρου 10 και στις παραγράφους (δ) και (ε) του εδαφίου
(2) του παρόντος άρθρου.
Επιβολή διοικητικών προστίµων και
άσκηση ιεραρχικής προσφυγής.

12.-(1) Τα προβλεπόµενα στα εδάφια (3) και (4) του άρθρου 10 και στις παραγράφους (δ) και (ε) του εδαφίου (2) του άρθρου 11 διοικητικά πρόστιµα, επιβάλλονται στον παραβάτη, µε αιτιολογηµένη απόφαση της
Εντεταλµένης Υπηρεσίας, αφού ακούσει ή δώσει την ευκαιρία στον ενδιαφερόµενο παραβάτη ή εκπρόσωπό του να ακουστεί, προφορικά ή /και γραπτά.
(2) Κατά της απόφασης για επιβολή διοικητικού προστίµου σύµφωνα µε το
εδάφιο (1), όπως επίσης και στην περίπτωση της παραγράφου (γ), του εδαφίου (5)
του άρθρου 9, επιτρέπεται η άσκηση ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Υπουργού, µέσα σε προθεσµία τριάντα ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον
παραβάτη.
(3) Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή και, αφού ακούσει τους ενδιαφερόµενους ή δώσει την ευκαιρία σ’ αυτούς να εκθέσουν τις απόψεις τους, αποφασίζει
σύµφωνα µε το εδάφιο (4) του παρόντος άρθρου.
(4) Ο Υπουργός µπορεί να εκδώσει µια από τις ακόλουθες αποφάσεις:
(α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση,
(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση,
(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση,
(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.
(5) Το ποσό του διοικητικού προστίµου εισπράττεται από την Εντεταλµένη
Υπηρεσία όταν περάσει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής, ενώπιον του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου, προθεσµία των εβδοµήντα πέντε ηµερών, η οποία αρχίζει να
µετράται από την κοινοποίηση της απόφασης για επιβολή διοικητικού προστίµου
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ή, σε περίπτωση που ασκείται ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Υπουργού σύµφωνα µε το εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου, από την κοινοποίηση της απόφασης
του Υπουργού επί της ιεραρχικής προσφυγής εναντίον της απόφασης της Εντεταλµένης Υπηρεσίας.
(6) Τα διοικητικά πρόστιµα που επιβάλλονται δυνάµει των άρθρων 10 και 11,
εισπράττονται ως χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες από ∆ικαστήριο κατά την άσκηση ποινικής δικαιοδοσίας.
Έκδοση
διαταγµάτων.
Κεφ.6.
11 του 1965
161 του 1989
228 του 1989
51(Ι) του 1999
134(Ι) του 1999
58(Ι) του 2003
66(Ι) του 2004
138(Ι) του 2006.
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(Ι) του 1992
43(Ι) του 1992
102(Ι) του 1992
26(Ι) του 1993
82(Ι) του 1995
102(Ι) του 1996
4(Ι) του 1997
53(Ι) του 1997
90(Ι) του 1997
27(Ι) του 1998
53(Ι) του 1998
110(Ι) του 1998
34(Ι) του 1999
146(Ι) του 1999
41(I) του 2000
32(Ι) του 2001
40(Ι) του 2002
80(Ι) του 2002
140(Ι) του 2002
206(Ι) του 2002

13.-(1) Το ∆ικαστήριο ενώπιον του οποίου εκδικάζεται οποιαδήποτε αίτηση δυνάµει της παραγράφου (στ) του εδαφίου (2) του άρθρου 11 και του άρθρου 17 του
παρόντος Νόµου, έχει εξουσία, τηρουµένων των διατάξεων του περί Πολιτικής
∆ικονοµίας Νόµου, του περί ∆ικαστηρίων Νόµου και των περί Πολιτικής ∆ικονοµίας ∆ιαδικαστικών Κανονισµών, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων νόµων ή κανονισµών που τροποποιούν ή αντικαθιστούν αυτούς, να εκδώσει απαγορευτικό ή
προστακτικό διάταγµα, συµπεριλαµβανοµένου και προσωρινού διατάγµατος, µε
το οποίο να διατάσσει-
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17(I) του 2004
165(I) του 2004
268(Ι) του 2004
21(Ι) του 2006.

(α) Την άµεση παύση και/ή µη επανάληψη της γενόµενης παράβασης,
(β) την εντός ορισµένης προθεσµίας λήψη τέτοιων διορθωτικών, κατά την
κρίση του ∆ικαστηρίου µέτρων, προς άρση της παράνοµης κατάστασης
που δηµιούργησε η σχετική παράβαση,
(γ) τη δηµοσίευση του συνόλου ή µέρους της σχετικής απόφασης του ∆ικαστηρίου, ή τη δηµοσίευση επανορθωτικής ανακοίνωσης µε σκοπό την
απάλειψη των τυχόν συνεχιζόµενων επιπτώσεων της παράβασης, και /ή
(δ) οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή µέτρο ήθελε κριθεί αναγκαίο ή εύλογο υπό
τις περιστάσεις της συγκεκριµένης υπόθεσης.
(2) Το διάταγµα, που εκδίδεται δυνάµει του εδαφίου (1), δύναται να αφορά όχι
µόνο τις συγκεκριµένες πράξεις, παραλείψεις ή τη συµπεριφορά του παραβάτη,
αλλά και παρόµοιες µελλοντικές πράξεις ή παραλείψεις ή συµπεριφορά αυτού.
(3) Οι διατάξεις του περί ∆ικαστηρίων Νόµου, του περί Πολιτικής ∆ικονοµίας
Νόµου και των περί Πολιτικής ∆ικονοµίας ∆ιαδικαστικών Κανονισµών που εφαρµόζονται σχετικά µε αιτήσεις έκδοσης διαταγµάτων σε πολιτικές υποθέσεις,
εφαρµόζονται κατ’ αναλογίαν αναφορικά µε τον τύπο, τη σύνταξη, την καταχώριση και την εκδίκαση της προβλεπόµενης στην παράγραφο (στ) του εδαφίου (2)
του άρθρου 11 αίτησης.
Επίδοση
απόφασης.

14.-(1) Κάθε απόφαση της Εντεταλµένης Υπηρεσίας ή του Υπουργού δυνάµει
του παρόντος Νόµου, δύναται να επιδοθεί σε κάθε επηρεαζόµενο πρόσωπο (α) µε ιδιόχειρη παράδοση ή µε την άφεση της απόφασης στην προσήκουσα
διεύθυνση ή µε την αποστολή της απόφασης διά συστηµένου ταχυδροµείου, ή
(β) αν το πρόσωπο αυτό είναι νοµικό πρόσωπο, µε επίδοση της απόφασης
σύµφωνα µε την παράγραφο (α) στο γραµµατέα ή στο διευθυντή ή σ’
οποιοδήποτε διευθύνοντα σύµβουλο, ή
(γ) αν πρόκειται για οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη εταιρεία, µε επίδοση του
εγγράφου σύµφωνα µε την παράγραφο (α) σ’ έναν από τους εταίρους ή
σε πρόσωπο το οποίο έχει τον έλεγχο ή τη διεύθυνση των εργασιών της
εταιρείας αυτής.
(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), η προσήκουσα διεύθυνση οποιουδήποτε
προσώπου στο οποίο µπορεί να επιδοθεί απόφαση δυνάµει του παρόντος Νόµου,
είναι η τελευταία γνωστή διεύθυνση αυτού, εξαιρουµένων των επόµενων περιπτώσεων:
(α) Στην περίπτωση επίδοσης σε νοµικό πρόσωπο ή στο γραµµατέα ή στο
διευθυντή ή στο διευθύνοντα σύµβουλό του, η προσήκουσα διεύθυνση
θα είναι η διεύθυνση του εγγεγραµµένου ή του κεντρικού γραφείου του
νοµικού προσώπου·
(β) στην περίπτωση επίδοσης σε οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη εταιρεία ή σε
εταίρο ή σε πρόσωπο το οποίο έχει τον έλεγχο ή τη διεύθυνση των εργασιών της εταιρείας αυτής, η προσήκουσα διεύθυνση θα είναι το κεντρικό
γραφείο της εταιρείας αυτής.
(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2), το κεντρικό γραφείο ενός νοµικού προσώπου εγγεγραµµένου εκτός της ∆ηµοκρατίας ή µιας εταιρείας η οποία διεξάγει
εργασία εκτός της ∆ηµοκρατίας θα είναι το κεντρικό γραφείο αυτών στη ∆ηµοκρατία.
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ΜΕΡΟΣ VI – ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
∆ιοικητικές αρχές,
τεκµηρίωση
ισχυρισµών.

15.-(1) Κατά την εκδίκαση της ιεραρχικής προσφυγής που προβλέπεται στο άρθρο
12, ο Υπουργός, δύναται:
(α) Να ζητά από τον εµπορευόµενο να προσκοµίσει µέσα σε εύλογο υπό τις
περιστάσεις χρονικό διάστηµα, αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε την ακρίβεια των πραγµατικών ισχυρισµών που αναφέρονται σε µια εµπορική
πρακτική, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, επί τη βάσει των δεδοµένων
της συγκεκριµένης υπόθεσης και λαµβάνοντας υπόψη τα έννοµα συµφέροντα του εµπορευόµενου και των λοιπών επηρεαζοµένων, ή/και
(β) να θεωρεί ανακριβείς τους πραγµατικούς ισχυρισµούς, εφόσον τα αποδεικτικά στοιχεία που ζητούνται σύµφωνα µε την παράγραφο (α) δεν προσκοµιστούν έγκαιρα ή θεωρηθούν ανεπαρκή από τον Υπουργό.

∆ικαίωµα
Προσφυγής
από οργανισµούς.

16.-(1) Πρόσωπα, τα οποία έχουν προς τούτο έννοµο συµφέρον, δύνανται:
(α) Να καταγγείλουν µια εµπορική πρακτική για την οποία έχουν εύλογες
υποψίες ότι δυνατό να παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος Νόµου,
στην Εντεταλµένη Υπηρεσία·
(β) να υποβάλουν αίτηση στο ∆ικαστήριο για έκδοση διατάγµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13, σε περίπτωση που παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόµου.
(2) ΄Εννοµο συµφέρον δυνάµει του εδαφίου (1) έχουν:
(α) Καταναλωτές που επηρεάζονται άµεσα από αθέµιτη εµπορική πρακτική·
(β) νόµιµα συνεστηµένοι οργανισµοί ή σύνδεσµοι που είτε δυνάµει νόµου
είτε του καταστατικού τους, θεµελιώνουν επαρκώς έννοµο συµφέρον
για την καταπολέµηση αθέµιτων εµπορικών πρακτικών·
(γ) οι ανταγωνιστές του καταγγελλόµενου προσώπου κατά του οποίου ζητείται η έκδοση διατάγµατος.

Εξουσία Εντεταλµένης Υπηρεσίας για
διάδοση πληροφοριών.

17. Η Εντεταλµένη Υπηρεσία µεριµνά για τη διάδοση τέτοιων πληροφοριών και
συµβουλών, περιλαµβανοµένων των αποφάσεών της αναφορικά µε την εφαρµογή
του παρόντος Νόµου, εξαιρουµένων των πληροφοριών που κρίνονται ως απόρρητες, τις οποίες αυτή θεωρεί χρήσιµες για την εξυπηρέτηση ή την ενηµέρωση των
καταναλωτών, καθώς και όλων των προσώπων που ενδεχοµένως να επηρεάζονται
από τις διατάξεις του παρόντος Νόµου.

Ευθύνη αξιωµατούχων, υπαλλήλων,
κλπ. νοµικών προσώπων.

18. Όταν οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος Νόµου διαπράττεται από νοµικό
πρόσωπο ή από πρόσωπο που ενεργεί εκ µέρους νοµικού προσώπου και αποδεικνύεται ότι αυτή έχει διαπραχθεί µε τη συγκατάθεση, συνενοχή ή έγκριση ή έχει
διευκολυνθεί από την επιδειχθείσα αµέλεια συµβούλου, διευθυντή, γραµµατέα ή
οποιουδήποτε άλλου αξιωµατούχου του νοµικού προσώπου ή οποιουδήποτε άλλου
φυσικού προσώπου που φαίνεται ότι ενεργεί υπό τέτοια ιδιότητα, το φυσικό αυτό
πρόσωπο είναι επίσης ένοχο της προαναφερθείσας παράβασης.

Έκδοση
διαταγµάτων.

19. Ο Υπουργός δύναται, µε διάταγµά του που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, να τροποποιεί οποιοδήποτε Παράρτηµα του παρόντος
Νόµου και των κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει αυτού.

Κανονισµοί.

20. Το Υπουργικό Συµβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει κανονισµούς για την καλύτερη εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου.

Έναρξη ισχύος

21. Ο παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ στις 12 ∆εκεµβρίου 2007.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
(Άρθρο 4(4))
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΑΘΕΜΙΤΕΣ
ΥΠΟ ΟΠΟΙΕΣ∆ΗΠΟΤΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Α. ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ.
1) Ισχυρισµός ότι πρόκειται για συµβαλλόµενο σε κώδικα συµπεριφοράς, ενώ ο εµπορευόµενος δεν είναι συµβαλλόµενος.
2) Χρησιµοποίηση σήµατος «trust», ποιοτικού σήµατος ή αντίστοιχου διακριτικού,
χωρίς την αντίστοιχη άδεια.
3) Ισχυρισµός ότι ένας κώδικας συµπεριφοράς έχει την έγκριση δηµόσιου ή άλλου
φορέα, ενώ δεν την έχει.
4) Ισχυρισµός ότι ο εµπορευόµενος (συµπεριλαµβανοµένων των εµπορικών πρακτικών του) ή ένα προϊόν έχει την έγκριση, την επικύρωση ή την άδεια δηµόσιου ή ιδιωτικού φορέα, ενώ δεν την έχει, ή παρόµοιος ισχυρισµός ο οποίος δεν ανταποκρίνεται
στους όρους της έγκρισης, της επικύρωσης ή της άδειας.
5) Πρόσκληση για αγορά προϊόντων σε µια καθορισµένη τιµή, χωρίς να γίνεται γνωστή η ύπαρξη των οποιωνδήποτε εύλογων λόγων µπορεί να έχει ο εµπορευόµενος να
πιστεύει ότι δε θα µπορέσει να προµηθεύσει ή να αναθέσει σε άλλον εµπορευόµενο
να προµηθεύσει τα προϊόντα αυτά ή ισοδύναµά τους στην τιµή αυτή µέσα σε εύλογο
διάστηµα και σε εύλογες ποσότητες, λαµβανοµένου υπόψη του προϊόντος, της κλίµακας διαφήµισης του προϊόντος και της τιµής που προσφέρεται (διαφήµιση «δόλωµα»).
6) Πρόσκληση για αγορά προϊόντων σε καθορισµένη τιµή και στη συνέχεια:
(α) άρνηση επίδειξης του διαφηµιζόµενου προϊόντος στους καταναλωτές, ή
(β) άρνηση λήψης παραγγελιών για το προϊόν ή παράδοσή του σε εύλογο χρόνο,
ή
(γ) επίδειξη ενός ελαττωµατικού δείγµατός του µε πρόθεση προώθησης ενός άλλου προϊόντος («δόλωµα και µεταστροφή»).
7) Ψευδής δήλωση ότι το προϊόν θα είναι διαθέσιµο για πολύ περιορισµένο χρονικό
διάστηµα ή ότι θα διατίθεται µόνο υπό ειδικούς όρους για πολύ περιορισµένο χρονικό διάστηµα, έτσι ώστε να προκληθεί η λήψη άµεσης απόφασης και να στερηθεί από
τους καταναλωτές η δυνατότητα ή ο χρόνος να προβούν σε τεκµηριωµένη επιλογή.
8) Ανάληψη της υποχρέωσης παροχής υπηρεσιών υποστήριξης, µετά την πώληση σε
καταναλωτές, µε τους οποίους ο εµπορευόµενος είχε επικοινωνήσει πριν από τη συναλλαγή σε γλώσσα που δεν είναι επίσηµη γλώσσα του κράτους µέλους στο οποίο
βρίσκεται ο εµπορευόµενος και στη συνέχεια διάθεση αυτής της υπηρεσίας µόνο σε
άλλη γλώσσα, χωρίς αυτό να έχει καταστεί γνωστό στον καταναλωτή πριν να δεσµευθεί για τη συναλλαγή.
9) ∆ήλωση ή µε άλλο τρόπο δηµιουργία της εντύπωσης ότι ένα προϊόν µπορεί να
πωλείται νόµιµα, ενώ δεν µπορεί.
10) Παρουσίαση των δικαιωµάτων που παρέχει ο Νόµος στον καταναλωτή ως ειδικό
χαρακτηριστικό της προσφοράς του εµπορευόµενου.

14/18
Ο περι των Αθέµιτων Εµπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόµος του 2007
Υπηρεσία Ανταγωνισµού και Προστασίας Καταναλωτών /2007

7(Ι) του 1998
88(Ι) του 1998
13(Ι) του 1999.
159(Ι) του 1999
23(Ι) του 2000
55(Ι) του 2000
134(Ι) του 2000
18(Ι) του 2001
53(Ι) του 2001
65(Ι) του 2001
78(Ι) του 2001
126(Ι) του 2001
102(Ι) του 2002
186(Ι) του 2002
24(Ι) του 2003
97(Ι) του 2004
84(Ι) του 2006
85(Ι) του 2006
170(Ι) του 2006.

11) Χρήση για την προώθηση ενός προϊόντος πληρωµένου από τον εµπορευόµενο
ανακοινώσεων στα µέσα, χωρίς αυτό να γίνεται σαφές από το περιεχόµενο της ανακοίνωσης ή από εικόνα ή ήχο σαφώς αναγνωρίσιµα από τον καταναλωτή (κεκαλυµµένη διαφήµιση), υπό την επιφύλαξη του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθµών Νόµου.

12) ∆ιατύπωση ουσιωδώς ανακριβούς ισχυρισµού όσον αφορά τη φύση ή την έκταση του κινδύνου για την προσωπική ασφάλεια του καταναλωτή ή της οικογένειάς
του, αν ο καταναλωτής δεν αγοράσει το προϊόν.
13) Προώθηση παρόµοιου προϊόντος µε εκείνο που προσφέρει συγκεκριµένος κατασκευαστής, µε τέτοιο τρόπο ώστε να παραπλανάται σκοπίµως ο καταναλωτής ότι έχει
κατασκευασθεί από το συγκεκριµένο κατασκευαστή, ακόµα και όταν δε συµβαίνει
αυτό.
14) ∆ηµιουργία, λειτουργία ή προώθηση ενός πυραµιδωτού συστήµατος πωλήσεων,
όπου ο καταναλωτής θεωρεί ότι έχει την ευκαιρία να έχει όφελος περισσότερο µε την
εισαγωγή άλλων καταναλωτών στο σύστηµα παρά µε την πώληση ή την κατανάλωση
προϊόντων.
15) Ισχυρισµός ότι ο εµπορευόµενος πρόκειται να σταµατήσει τη δραστηριότητά του
ή να µετακοµίσει, ενώ αυτό δεν ισχύει.
16) Ισχυρισµός ότι τα προϊόντα µπορούν να διευκολύνουν το κέρδος σε τυχερά παιχνίδια.
17) Αναληθής ισχυρισµός ότι προϊόν είναι σε θέση να θεραπεύει ασθένεια, δυσλειτουργίες ή δυσµορφίες.
18) ∆ιάδοση ουσιωδώς ανακριβών πληροφοριών σχετικά µε τις συνθήκες της αγοράς ή τη δυνατότητα εύρεσης του προϊόντος, προκειµένου να παροτρυνθεί ο καταναλωτής να αποκτήσει το προϊόν υπό όρους λιγότερο ευνοϊκούς από ότι στις κανονικές
συνθήκες της αγοράς.
19) Ισχυρισµός σε εµπορική πρακτική διεξαγωγής διαγωνισµού ή καταβολής επάθλων, χωρίς τη χορήγηση των περιγραφόµενων επάθλων ή του ισοδύναµου τους.
20) Περιγραφή του προϊόντος ως «δωρεάν», «χωρίς επιβάρυνση» ή αντίστοιχη, αν ο
καταναλωτής οφείλει να καταβάλει άλλη πληρωµή πλην του αναπόφευκτου κόστους
για την απάντηση στην εµπορική πρακτική ή για την παραλαβή ή την παράδοση του
αντικειµένου.
21) Προσθήκη στο υλικό µάρκετινγκ τιµολογίου ή αντίστοιχου εγγράφου µε το οποίο ζητείται πληρωµή και το οποίο παρέχει στον καταναλωτή την εντύπωση ότι έχει
ήδη παραγγείλει το προϊόν, ενώ αυτό δεν ισχύει.
22) Ψευδής ισχυρισµός ή δηµιουργία της εντύπωσης ότι ο εµπορευόµενος δεν ενεργεί για σκοπούς που συνδέονται µε την εµπορική δραστηριότητά του, την επιχείρηση,
την τέχνη ή το επιτήδευµά του ή υποδυόµενος ψευδώς τον καταναλωτή.
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23) ∆ηµιουργία της ψευδούς εντύπωσης ότι οι υπηρεσίες µετά την πώληση του
προϊόντος διατίθενται σε κράτος µέλος άλλο από αυτό στο οποίο πωλείται το προϊόν.

Β. ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
24) ∆ηµιουργία της εντύπωσης ότι ο καταναλωτής δεν µπορεί να εγκαταλείψει το
χώρο έως ότου συναφθεί η σύµβαση.

Κεφ. 149.
22(Ι) του 1995.
14(Ι) του 2000
237(Ι) του 2004
93(Ι) του 2007
138(Ι) του 2001
37(Ι) του 2003
112(Ι) του 2004
84(Ι) του 2005
149(Ι) του 2005
67(Ι) του 2006

25) Προσωπικές επισκέψεις στο σπίτι του καταναλωτή κατά τις οποίες αγνοείται το
αίτηµα του καταναλωτή για αποχώρηση ή µη επάνοδο, εκτός από περιστάσεις και
στο βαθµό που αυτό δικαιολογείται, δυνάµει του περί Συµβάσεων Νόµου, για να επιβληθεί η εκπλήρωση συµβατικής υποχρέωσης.
26) Συνεχής και ανεπιθύµητη άγρα πελατών µέσω τηλεφώνου, τηλεοµοιότυπου
(φαξ) ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή άλλων µέσων εξ αποστάσεως, εκτός από περιστάσεις και στο βαθµό που αυτό δικαιολογείται, δυνάµει του περί Συµβάσεων Νόµου, για να επιβληθεί εκπλήρωση συµβατικής υποχρέωσης. Αυτό ισχύει υπό την επιφύλαξη του άρθρου 14 του περί της Σύναψης Καταναλωτικών Συµβάσεων εξ Αποστάσεως Νόµου και του περί Επεξεργασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(Προστασία του Ατόµου) Νόµου και του περί Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Νόµου.
27) Απαίτηση από τον καταναλωτή που επιθυµεί να προβάλει απαίτηση δυνάµει ασφαλιστήριου συµβολαίου να προσκοµίσει έγγραφα που δε θα µπορούσαν εύλογα να
θεωρηθούν συναφή για την απόδειξη της αξίωσης ή συστηµατική αποφυγή απάντησης στη σχετική αλληλογραφία, έτσι ώστε να αποθαρρυνθεί ο καταναλωτής από την
άσκηση των συµβατικών του δικαιωµάτων.
28) Ένταξη σε διαφήµιση άµεσης πιεστικής πρόσκλησης προς τα παιδιά να αγοράσουν ή να πείσουν τους γονείς τους ή άλλα ενήλικα άτοµα να τους αγοράσουν διαφηµιζόµενα προϊόντα. Η διάταξη αυτή ισχύει υπό την επιφύλαξη του εδαφίου (7) του
άρθρου 33 του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθµών Νόµου.
29) Απαίτηση άµεσης ή µεταγενέστερης πληρωµής ή επιστροφής ή φύλαξης για
προϊόντα που έχει προµηθεύσει ο εµπορευόµενος, αλλά δεν έχουν παραγγελθεί από
τον καταναλωτή, εκτός αν το προϊόν αποτελεί υποκατάστατο που παρέχεται σύµφωνα µε το εδάφιο (3) του άρθρου 8 του περί της Σύναψης Καταναλωτικών Συµβάσεων
εξ Αποστάσεως Νόµου.
30) Ρητή ενηµέρωση του καταναλωτή ότι αν δεν αγοράσει το προϊόν ή την υπηρεσία
τίθεται σε κίνδυνο το επάγγελµα ή η ζωή του εµπορευόµενου.
31) ∆ηµιουργία της ψευδούς εντύπωσης ότι ο καταναλωτής έχει ήδη κερδίσει, πρόκειται να κερδίσει, ή αν προβεί σε συγκεκριµένη ενέργεια, θα κερδίσει έπαθλο ή θα
αποκοµίσει άλλο αντίστοιχο όφελος, ενώ στην πραγµατικότητα:
(1) ∆εν υφίσταται έπαθλο ή άλλο αντίστοιχο όφελος, ή
(2) η δυνατότητα διεκδίκησης του επάθλου ή άλλου οφέλους προϋποθέτει την
καταβολή χρηµάτων από τον καταναλωτή ή συνεπάγεται δαπάνη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
(Άρθρο 6 (5))
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
14(Ι) του 2000
237(Ι) του 2004
93(Ι) του 2007

Άρθρα 5 και 6 του περί της Σύναψης Καταναλωτικών Συµβάσεων εξ Αποστάσεως
Νόµου.

51(Ι) του 1998
72(Ι) του 1999

Άρθρα 4, 5, 6, 7 και 8 του περί Οργανωµένων Ταξιδίων, ∆ιακοπών και Περιηγήσεων Νόµου.

113(Ι) του 2001
127(Ι) του 2004.

Άρθρα 3, 8 και 9 του περί Χρονοµεριστικών Συµβάσεων Νόµου.

112(Ι) του 2000
119(Ι) του 2005
136(Ι) του 2005.

Άρθρο 5 του περί της Αναγραφής της Τιµής Πώλησης και της Μοναδιαίας Τιµής
των Προϊόντων που προσφέρονται στους Καταναλωτές Νόµου.

70(Ι) του 2001
83(Ι) του 2002
35(Ι) του 2004
78(Ι) του 2004
100(Ι) του 2004
263(Ι) του 2004
13(Ι) του 2005
28(Ι) του 2005
97(Ι) του 2005
122(Ι) του 2005
20(Ι) του 2006
75(Ι) του 2006
104(Ι) του 2006
20(Ι) του 2007
76(Ι) του 2007

Άρθρα 60 έως 76 του περί Φαρµάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας,
Προµήθειας και Τιµών) Νόµου.

156(Ι) του 2004
97(Ι) του 2007

Άρθρα 8 και 9 του περί Ορισµένων Πτυχών των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της
Πληροφορίας και ειδικά του Ηλεκτρονικού Εµπορίου καθώς και για Συναφή Θέµατα Νόµου.

39(Ι) του 2001
166(Ι) του 2001
34(Ι) του 2002
77(Ι) του 2002
33(Ι) του 2004

Άρθρο 8(1)(ε) του περί Καταναλωτικής Πίστης Νόµου.

242(Ι) του 2004

Άρθρα 4, 5, 6, 7 και 8 του περί της εξ Αποστάσεως Εµπορίας Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών προς τους Καταναλωτές Νόµου.

200(Ι) του 2004

Άρθρο 2 του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων σε
Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεµάτων Νόµου.

35(Ι) του 2002
141(Ι) του 2003
165(Ι) του 2003
69(Ι) του 2004
70(Ι) του 2004

Άρθρο 133 του περί Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών
Θεµάτων Νόµου και των Κανονισµών 26, 27 και 28 των περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεµάτων Κανονισµών.
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136(Ι) του 2004
152(Ι) του 2004
153(Ι) του 2004
240(Ι) του 2004
17(Ι) του 2005
Επίσηµη
Εφηµερίδα,
Παράρτηµα
Τρίτο (Ι):
19.4.2002
3.10.2003
26.11.2004
35(Ι) του 2002
141(Ι) του 2003
165(Ι) του 2003
69(Ι) του 2004
70(Ι) του 2004
136(Ι) του 2004
152(Ι) του 2004
153(Ι) του 2004
240(Ι) του 2004
17(Ι) του 2005
Επίσηµη
Εφηµερίδα,
Παράρτηµα
Τρίτο (Ι):
19.4.2002
3.10.2003
26.11.2004

Άρθρο 182 του περί Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών
Θεµάτων Νόµου και Κανονισµός 50 των περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεµάτων Κανονισµών.

Επίσηµη
Εφηµερίδα,
Παράρτηµα
Τρίτο (Ι):
19.4.2002
3.10.2003
26.11.2004.

Κανονισµός 26 των περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεµάτων Κανονισµών.

114(Ι) του 2005.

Άρθρα 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 και 25 του περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµου.

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4135, 18-7-2007

18/18
Ο περι των Αθέµιτων Εµπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόµος του 2007
Υπηρεσία Ανταγωνισµού και Προστασίας Καταναλωτών /2007

