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Νόµος 3 του 1992 

Ο περί Εµπορικών Περιγραφών (Τροποποιητικός) Νόµος του 1992 

Ο περί Εµπορικών Περιγραφών (Τροποποιητικός) Νόµος του 1992 
εκδόθηκε µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 

σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. 
Αριθµός 3 του 1992 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1987 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
Συνοπτικός 
τίτλος. 

5 του 1987 
201 του 
1987. 

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Εµπορικών Περιγραφών (Τροποποιητικός) 
Νόµος του 1992 και θα διαβάζεται µαζί µε τους περί Εµπορικών Περιγραφών Νόµους του 
1987 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόµος») και ο παρών Νόµος και ο 
βασικός νόµος θα αναφέρονται µαζί ως οι περί Εµπορικών Περιγραφών Νόµοι του 1987 
και 1992. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόµου. 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την προσθήκη στην 
κατάλληλη αλφαβητική σειρά των ακολουθών νέων ορισµών: 

 « ‘καταναλωτής’ σηµαίνει— 
 (α) Σε σχέση µε οποιαδήποτε αγαθά, κάθε πρόσωπο το οποίο θα επιθυµούσε να 

προµηθευτεί τα αγαθά για ιδιωτική χρήση ή κατανάλωση· 
 (β) σε σχέση µε οποιεσδήποτε υπηρεσίες ή ευκολύνσεις, κάθε πρόσωπο το οποίο 

θα επιθυµούσε να του παρασχεθούν οι υπηρεσίες ή οι ευκολύνσεις για σκοπούς 
άλλους από αυτούς του επαγγέλµατος του· 

 (γ) σε σχέση µε οποιοδήποτε κατάλυµα, κάθε πρόσωπο το οποίο θα επιθυµούσε να 
χρησιµοποιήσει το κατάλυµα για σκοπούς άλλους από αυτούς του 
επαγγέλµατος του· 

 ‘τιµή’, σε σχέση µε οποιαδήποτε αγαθά, υπηρεσίες, καταλύµατα ή ευκολύνσεις, σηµαίνει 
το σύνολο των ποσών που απαιτείται να καταβληθεί από τον καταναλωτή για την 
προµήθεια των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών, καταλυµάτων ή ευκολύνσεων και 
περιλαµβάνει κάθε µέθοδο η οποία θα εφαρµοστεί ή έχει εφαρµοστεί για το καθορισµό 
του συνόλου αυτού.». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 5 
του βασικού 
νόµου. 

3. Το άρθρο 5 του βασικού νόµου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) Στο εδάφιο (2) προστίθεται αµέσως µετά τη λέξη «εκληφθεί» (δεύτερη γραµµή) 
η φράση «συµπερασµατικά απ’ ό,τι αποκαλύπτει ή παραλείπει να 
αποκαλύψει,». Επίσης η φράση, «ουσιαστικό βαθµό» (τέταρτη γραµµή) 
αντικαθίσταται µε τη φράση «βαθµό που εξ αντικειµένου µπορεί να οδηγήσει 
σε παραπλάνηση». 

 (β) Στο εδάφιο (3) προστίθεται αµέσως µετά τη λέξη «εκληφθεί» (δεύτερη γραµµή) 
η φράση, «συµπερασµατικά απ’ ό,τι αποκαλύπτει ή παραλείπει να 
αποκαλύψει,». 

 4. Το άρθρο 9 του βασικού καταργείται και στη  θέση του προστίθενται τα ακόλουθα νέα 
άρθρα: 

 «Αδικήµατα 
παραπλανητικής 
ένδειξης. 

9Α.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου, πρόσωπο 
διαπράττει αδίκηµα αν, κατά τη διεξαγωγή εµπορίου, επιχείρησης ή 
επαγγέλµατος, παρέχει µε οποιοδήποτε τρόπο σε οποιουσδήποτε 
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καταναλωτές οποιαδήποτε ένδειξη που είναι παραπλανητική ως προς την 
τιµή στην οποία διατίθενται οποιαδήποτε αγαθά, υπηρεσίες, καταλύµατα 
ή ευκολύνσεις είτε γενικά είτε από ορισµένα πρόσωπα. 

 (2) Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου, πρόσωπο διαπράττει αδίκηµα αν— 
 (α) Κατά τη διεξαγωγή εµπορίου, επιχείρησης ή επαγγέλµατος, παρέσχε σε 

οποιουσδήποτε καταναλωτές οποιαδήποτε ένδειξη η οποία, µετά την παροχή 
της, έχει καταστεί παραπλανητική όπως αναφέρεται στο εδάφιο (1) πιο πάνω· 
και 

 (β) ορισµένοι ή όλοι οι καταναλωτές θα αναµενόταν λογικά να βασισθούν στην 
ένδειξη σε χρόνο µεταγενέστερο του χρόνου κατά τον οποίο αυτή κατέστη 
παραπλανητική· και 

 (γ) το πρόσωπο αυτό παραλείπει να λάβει κάθε λογικό µέτρο για να εµποδίσει τους 
καταναλωτές αυτούς να βασισθούν στην ένδειξη αυτή. 

 (3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου δεν έχει καµιά σηµασία αν— 
 (α) Το πρόσωπο το οποίο παρέχει ή παρέσχε την ένδειξη, ενεργεί ή ενεργούσε για 

δικό του λογαριασµό ή για λογαριασµό άλλου· 
 (β) το πρόσωπο αυτό είναι το πρόσωπο που διαθέτει ή περιλαµβάνεται µεταξύ των 

προσώπων που διαθέτουν τα αγαθά, τις υπηρεσίες, τα καταλύµατα ή τις 
ευκολύνσεις· 

 (γ) η ένδειξη είναι ή κατέστη παραπλανητική αναφορικά µε όλους τους 
καταναλωτές στους οποίους παρέχεται ή παρασχέθηκε ή αναφορικά µε 
ορισµένους µόνο από αυτούς. 

 (4) Πρόσωπο το οποίο βρίσκεται ένοχο του αδικήµατος το οποίο προβλέπεται στο εδάφιο 
(1) ή (2) υπόκειται στις ίδιες ποινές που προβλέπονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 16 του 
βασικού νόµου. 

 (5) Σε ποινική διαδικασία για αδίκηµα που διαπράχθηκε δυνάµει του εδαφίου (1), 
αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγορούµενο αν αποδείξει ότι— 

 (α) Η ένδειξη δεν αφορούσε τη διάθεση από τον ίδιο οποιωνδήποτε εµπορευµάτων, 
υπηρεσιών, καταλυµάτων ή ευκολύνσεων· 

 (β) η τιµή είχε υποδειχθεί σε κάθε πρόσωπο το οποίο, σύµφωνα µε την ένδειξη, 
διέθετε τα εµπορεύµατα, τις υπηρεσίες, τα καταλύµατα ή τις ευκολύνσεις· 

 (γ) η ένδειξη αφορούσε την τιµή αυτή και ήταν παραπλανητική ως προς την τιµή 
αυτή αποκλειστικά λόγω παράλειψης οποιουδήποτε προσώπου να ακολουθήσει 
την τιµή που υποδείχθηκε· 

 (δ) ήταν εύλογο για το πρόσωπο που παρέσχε την ένδειξη να υποθέσει ότι η 
υπόδειξη ακολουθείτο κατά µεγάλο µέρος. 

 Έννοια 
παραπλανητικής 
ένδειξης τιµής. 

9Β.—(1) Για τους σκοπούς του άρθρου 9Α, ένδειξη η οποία παρέχεται σε 
καταναλωτές είναι παραπλανητική ως προς την τιµή αν ο,τιδήποτε 
µεταδίδεται µε την ένδειξη, ή ο,τιδήποτε θα αναµενόταν λογικά από τους 
καταναλωτές αυτούς να συµπεράνουν από την ένδειξη ή οποιαδήποτε 
παράλειψη από αυτή, περιλαµβάνει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα, ότι 
δηλαδή— 

 (α) Ότι  η τιµή είναι µικρότερη απ’ ό,τι είναι στην πραγµατικότητα· 
 (β) η εφαρµογή της τιµής δεν εξαρτάται από γεγονότα ή περιστάσεις από τις οποίες 

στην πραγµατικότητα εξαρτάται· 
 (γ) η τιµή καλύπτει θέµατα για τα οποία στην πραγµατικότητα επιβάλλεται 

επιπρόσθετη χρέωση· 
 (δ) πρόσωπο το  οποίο δεν έχει στην πραγµατικότητα τέτοια προσδοκία— 
 (i) Αναµένει ότι η τιµή θα αυξηθεί ή θα µειωθεί, είτε µέσα σε ορισµένο ή µη 

χρόνο είτε κατά ορισµένο ή µη ποσό·  ή 
 (ii) αναµένει ότι η τιµή, ή η τιµή όπως έχει αυξηθεί ή µειωθεί, θα διατηρηθεί 

για ορισµένη ή µη περίοδο· 
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 (ε) τα γεγονότα ή οι περιστάσεις µε βάση τις οποίες οι καταναλωτές θα 
αναµενόταν λογικά να κρίνουν το κύρος οποιασδήποτε σχετικής σύγκρισης που 
έγινε ή υπονοείτο µε την ένδειξη δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα. 

 (2) Για τους σκοπούς της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1), η σύγκριση είναι σχετική 
σύγκριση σε σχέση µε τιµή, αν γίνεται µεταξύ της τιµής αυτής και οποιασδήποτε τιµής ή 
αξίας η οποία δηλώνεται ή υπονοείται ότι αναφέρεται ή είναι πιθανόν να αναφέρεται στα 
συγκεκριµένα αγαθά, υπηρεσίες, καταλύµατα ή ευκολύνσεις ή σε οποιαδήποτε άλλα 
αγαθά, υπηρεσίες, καταλύµατα ή ευκολύνσεις. 

 Κώδικας 
πρακτικής 

9Γ.—(1) Ο Υπουργός µπορεί, ύστερα από διαβουλεύσεις µε τις 
ενδιαφερόµενες οργανώσεις ή τους ενδιαφερόµενους συνδέσµους που, κατά 
την κρίση του εκπροσωπούν συµφέροντα που επηρεάζονται σηµαντικά, µε 
διάταγµα που θα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, να 
καθορίσει κώδικα πρακτικής µε σκοπό— 

 (α) Την παροχή πρακτικής καθοδήγησης αναφορικά µε τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 9Α· και  

 (β) την προαγωγή των µεθόδων ή διαδικασιών οι οποίες φαίνονται στον Υπουργό 
ότι αποτελούν επιθυµητή πρακτική ως προς τις περιστάσεις και τον τρόπο µε 
τον οποίο οποιοδήποτε πρόσωπο παρέχει ένδειξη ως προς την τιµή στην οποία 
διατίθενται οποιαδήποτε εµπορεύµατα, υπηρεσίες, καταλύµατα ή ευκολύνσεις ή 
την επισήµανση οποιουδήποτε άλλου θέµατος για το οποίο η ένδειξη αυτή 
µπορεί να είναι παραπλανητική. 

 (2) Η παράβαση του κώδικα πρακτικής που καθορίζεται δυνάµει του παρόντος άρθρου 
δεν αποτελεί µόνη της βάση ποινικής ή αστικής ευθύνης, αλλά σε ποινική διαδικασία 
εναντίον προσώπου για αδίκηµα που διαπράχθηκε σύµφωνα µε το εδάφιο (1) ή (2) του 
άρθρου 9Α— 

 (α) Οποιαδήποτε παράβαση του κώδικα από το πρόσωπο αυτό µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί σε σχέση µε οποιοδήποτε θέµα για σκοπούς απόδειξης της 
διάπραξης από το πρόσωπο αυτό του αδικήµατος ή για σκοπούς εξουδετέρωσης 
οποιασδήποτε υπεράσπισης· 

 (β) τήρηση από το πρόσωπο αυτό του κώδικα µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε σχέση 
µε οποιοδήποτε θέµα για να καταδειχθεί ότι η διάπραξη του αδικήµατος από το 
πρόσωπο αυτό δεν έχει αποδειχθεί ή ότι το πρόσωπο αυτό έχει υπεράσπιση. 

 Κανονισµοί 
ενδείξεων 
τιµής. 

9∆.—(1) Κανονισµοί που εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 35 µπορούν να 
περιέχουν διατάξεις για— 

 (α) Τη ρύθµιση των περιστάσεων και του τρόπου µε τον οποίο οποιοδήποτε 
πρόσωπο— 

 (i) Παρέχει οποιαδήποτε ένδειξη ως προς την τιµή στην οποία οποιαδήποτε 
αγαθά, υπηρεσίες, καταλύµατα ή ευκολύνσεις διατίθενται ή παρέχονται ή 
έχουν διατεθεί ή παρασχεθεί ή πρόκειται να διατεθούν ή παρασχεθούν· ή  

 (ii) επισηµαίνει οποιοδήποτε άλλο θέµα σε σχέση µε το οποίο οποιαδήποτε 
τέτοια ένδειξη δυνατόν να είναι παραπλανητική· 

 (β) τη διευκόλυνση της εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 9Α ή οποιωνδήποτε 
κανονισµών οι οποίοι εκδίδονται δυνάµει του παρόντος άρθρου. 

 (2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), κανονισµοί που εκδίδονται 
δυνάµει του παρόντος άρθρου µπορούν— 

 (α) Να απαγορεύουν οποιαδήποτε ένδειξη ως προς την τιµή να αναφέρεται σε 
θέµατα που θα καθορισθούν στους κανονισµούς· 

 (β) να απαιτούν οποιαδήποτε ένδειξη ως προς την τιµή ή άλλο θέµα να 
συνοδεύεται ή να συµπληρώνεται µε τις επεξηγήσεις ή τις πρόσθετες 
πληροφορίες που θα καθορισθούν στους κανονισµούς· 

 (γ) να απαιτούν πληροφορίες ή επεξηγήσεις σχετικές µε οποιαδήποτε τιµή ή άλλο 
θέµα να δίδονται στον εξουσιοδοτηµένο λειτουργό και να παρέχουν σ' αυτόν 
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εξουσία να ζητά να του δοθούν τέτοιες πληροφορίες ή επεξηγήσεις· 
 (δ) να απαιτούν οποιεσδήποτε πληροφορίες ή επεξηγήσεις που δίδονται για τους 

σκοπούς οποιωνδήποτε κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει της παραγράφου 
(β) ή (γ) να είναι ακριβείς· 

 (ε) να απαγορεύουν τη συµπερίληψη σε ενδείξεις ως προς την τιµή ή άλλο θέµα 
δηλώσεων ότι οι ενδείξεις δεν προσφέρονται για να χρησιµοποιηθούν ως βάση· 

 (στ) να προβλέπουν ότι εκφράσεις που χρησιµοποιούνται σ’ οποιεσδήποτε ενδείξεις 
ως προς την τιµή ή άλλο θέµα θα ερµηνεύονται µε συγκεκριµένο τρόπο για 
τους σκοπούς του παρόντος Νόµου· 

 (ζ) να προβλέπουν ότι οποιαδήποτε παράβαση των διατάξεων των κανονισµών 
συνιστά αδίκηµα για το οποίο οι προβλεπόµενες ποινές δεν µπορούν να 
υπερβαίνουν τις προβλεπόµενες στο εδάφιο (1) του άρθρου 16 του βασικού 
νόµου· 

 (η) να προβλέπουν την εφαρµογή οποιασδήποτε σχετικής µε αδίκηµα διάταξης του 
παρόντος Νόµου σε αδίκηµα που διαπράττεται δυνάµει της παραγράφου (ζ).». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 
11 του 
βασικού 
νόµου. 

5.  Το άρθρο 11 του βασικού νόµου τροποποιείται ως ακολούθως:  

 (α)  Το εδάφιο (1) του άρθρου 11 του βασικού νόµου αντικαθίσταται µε το ακόλουθο νέο 
εδάφιο: 

 «Τηρουµένων των διατάξεων κάθε άλλου νόµου, κανένα πρόσωπο κατά τη διεξαγωγή 
εµπορίου, επιχείρησης ή επαγγέλµατος— 

 (α) ∆εν κάνει δήλωση που γνωρίζει ότι είναι ανακριβής·ή  
 (β) δεν κάνει απερίσκεπτα ανακριβή δήλωση, για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα 

θέµατα,  δηλαδή— 
 (i) Την παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών, καταλυµάτων ή ευκολύνσεων κατά 

τη διεξαγωγή εµπορίου, επιχείρησης ή επαγγέλµατος· 
 (ii) τη φύση οποιωνδήποτε υπηρεσιών, καταλυµάτων ή ευκολύνσεων που 

παρέχονται κατά τη διεξαγωγή εµπορίου, επιχείρησης ή επαγγέλµατος·  
 (iii) το χρόνο ή τον τόπο στον οποίο ή τον τρόπο µε τον οποίο ή τα πρόσωπα 

από τα οποία παρέχονται µε τον τρόπο αυτό οποιεσδήποτε υπηρεσίες, 
καταλύµατα, ή ευκολύνσεις, καθώς και τα προσόντα και τις ιδιότητες των 
προσώπων αυτών · 

 (iv) την εξέταση, έγκριση ή αξιολόγηση από οποιοδήποτε πρόσωπο 
οποιωνδήποτε υπηρεσιών, καταλυµάτων ή ευκολύνσεων που παρέχονται 
µε τον τρόπο αυτό· 

 (v) την τοποθεσία ή τις ανέσεις οποιωνδήποτε καταλυµάτων που παρέχονται 
µε τον τρόπο αυτό.». 

 (β) Η παράγραφος (α) του εδαφίου (2) τροποποιείται µε την προσθήκη µετά τη 
λέξη «εκληφθεί»   (τέταρτη γραµµή) της φράσης «συµπερασµατικά, απ’ ότι 
αποκαλύπτει ή παραλείπει να αποκαλύψει». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 
12 του 
βασικού 
νόµου. 

6. Το εδάφιο (1) του άρθρου 12 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την προσθήκη 
αµέσως µετά τη λέξη «επιφύλαξη» (πρώτη γραµµή) της φράσης «των  διατάξεων 
οποιωνδήποτε Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 
16 του 
βασικού 
νόµου. 
 
 

7. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 16 του βασικού νόµου τροποποιείται µε 
την αντικατάσταση των αριθµών «9(1)» µε τους αριθµούς «9Α». 

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόµου µε την 
προσθήκη 
νέου άρθρου. 

8. Ο βασικός νόµος τροποποιείται µε την προσθήκη αµέσως µετά το άρθρο 23 του 
ακόλουθου νέου άρθρου: 
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 «Εξουσιοδοτηµένη 
ενέργεια ή 
παράληψη. 

23Α. Σε ποινική διαδικασία για αδίκηµα που διαπράχθηκε δυνάµει του 
παρόντος Νόµου αναφορικά µε οποιαδήποτε εµπορική περιγραφή, 
δήλωση ή ένδειξη, αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγορούµενο αν 
αποδείξει ότι για τις πράξεις ή παραλείψεις του είχε σχετική 
εξουσιοδότηση για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου από 
κανονισµούς που εκδόθηκαν δυνάµει του παρόντος Νόµου.». 

Αντικατάστα
ση του 
άρθρου 30 
του βασικού 
νόµου. 

9. Το άρθρο 30 του βασικού νόµου αντικαθίσταται µε το ακόλουθο νέο άρθρο: 

 «Απαγόρευση 
εισαγωγής. 

30.—(1) Αγαθά στα οποία έχει επιτεθεί οποιαδήποτε ανακριβής 
εµπορική περιγραφή απαγορεύεται να εισαχθούν στη ∆ηµοκρατία, 
εκτός αν εισάγονται για ιδιωτική ή οικιακή χρήση του προσώπου που τα 
εισάγει. 

82 του 1967 
57 του 1969 
4 του 1971 
45 του 1973 
12 του 1977. 

(2) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (3), αγαθά των οποίων η εισαγωγή 
απαγορεύεται δυνάµει του εδαφίου (1) ή της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 
12 του βασικού νόµου υπόκεινται, κατά την εισαγωγή τους στη ∆ηµοκρατία, σε 
κατάσχεση και δήµευση σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις των περί Τελωνείων και  
Φόρων Καταναλώσεως Νόµων. 

 (3) Όταν η εισαγωγή οποιωνδήποτε αγαθών στη ∆ηµοκρατία απαγορεύεται δυνάµει του 
παρόντος άρθρου, ο Υπουργός, αφού ικανοποιηθεί ότι τα αγαθά µπορούν να 
επισηµανθούν µε τρόπο που να συνάδει µε τις απαιτήσεις του παρόντος Νόµου ή των  
διαταγµάτων ή κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει αυτού,  µπορεί, µε τους όρους που  
θα καθορίσει, να επιτρέψει στον εισαγωγέα να επισηµάνει τα αγαθά αυτά µε τρόπο ώστε 
να συνάδουν µε τις απαιτήσεις αυτές.». 

Έναρξη 
ισχύος του 
παρόντος 
νόµου. 

10. Η ισχύς του παρόντος Νόµου αρχίζει από την ηµεροµηνία που θα καθορίσει το 
Υπουργικό Συµβούλιο µε γνωστοποίηση του που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
της ∆ηµοκρατίας. 

 


