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Ο περί Ελέγχου των Παραπλανητικών και Συγκριτικών Διαφημίσεων (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2007 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής 
.Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 98(1) του 2007 

:ΝΟΜΟ[ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓχογ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤιΚΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΓΚΡIΤιΚΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ 

r.ιptloihilo~ 
Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: Ι 149 

11.06.2005, 

σ.22. 

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη· της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11 ης ΜαίΌυ 2005, για τις 

αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους 

καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για την τροποποίηση της 

οδηγίας 84/4501ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών 97171ΕΚ, 

98/27/ΕΚ και 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: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου των Συνοπτικός 

τίτλος. Παραπλανητικών και Συγκριτικών Διαφημίσεων (Τροποποιητικός) 

92(1) του 2000. Νόμος του 2007 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Ελέγχου των 

Τροποποίηση. 

του άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

Παραπλανητικών και Συγκριτικών Διαφημίσεων Νόμο του 2000 

(που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός 

νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ελέγχου 

των Παραπλανητικών και Συγκριτικών Διαφημίσεων Νόμοι του 

2000 και 2007. 

'. 2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σ' 

αυτό, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων 

όρων και των ορισμών τους: 

«"εμπορευόμενος" σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το 

οποίο ενεργεί για σκοπούς οι οποίοι σχετίζονται με την εμπορική, 



ΤροποποΙηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη σ' 

αυτό νέου 

άρθρου. 

Αντικατάσταση 

του άρθρου 4 του 

βασικού νόμου. 

! 
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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 ή/και για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης 

προς τον κώδικα όσων έχουν αναλάβει να δεσμεύονται από 

αυτόν'». 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά 

το άρθρο 2 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

«Σκοπός 

καιπεδΙο 

εφαρμογής. 

2Α. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η προστασία 

των εμπορευομένων από την παραπλανητική 

διαφήμιση και τις αθέμιτες συνέπειές της και τον 

καθορισμό των όρων υπό τους οποίους επιτρέπεται 

η συγκριτική διαφήμιση.». 

4. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο 

νέο άρθρο: 

«ΠροΟποθέσεις 

θεμιτής 

συγκριτικής 

διαφήμισης. 

i~(I) του 2007. 

4. Η συγκριτική διαφήμιση επιτρέπεται, όσον 

αφορά τη σύγκριση, όταν πληρούνται οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

(α) Δεν είναι παραπλανητική σύμφωνα με τα 

άρθρα 4, 5 ,6, και 7 του περί των Αθέμιτων 

Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων 

προς τους Καταναλωτές Νόμου' 

(β) συγκρίνει αγαθά ή υπηρεσίες που 

ανταποιφίνονταl στις ίδιες ανάγκες ή έχουν 

τους ίδιους στόχους 



Έναρξη της 

ισχύος του 

παρόντος Νόμου. 

855 

(γ) συγκρίνει κατά τρόπο αντικειμενικό ένα ή 

περισσότερα χαρακτηριστικά που είναι 

ουσιωδη, συναφή, εξαιφιβωσιμα, και 

αντιπροσωπευτικά των εν λόγω αγαθων και 

υπηρεσιων, στα οποία . "jJΠΟρεί να 

συμπεριλαμβάνεται και η τιμή' 

(δ) δεν έχει ως συνέπεια τη δυσφήμιση ή την 

υποτίμηση των σημάτων, εμπορικων 

επωνυμιιίJν, άλλων διακριτικων σημείων, 

αγαθών, υπηρεσιων, δραστηριοτήτων ή της 

κατάστασης ενός ανταγωνιστή' 

(ε) για προϊόντα με ονομασία προέλευσης, 

αφορά σε κάθε περίπτωση προϊόντα με την 

ίδια ονομασία προέλευσης 

(στ) δεν επωφελείται αθέμιτα από τη φήμη 

σήματος, εμπορικής επωνυμίας ή άλλων 

διακριτικών σημείων ανταγωνιστή ή από τα 

δηλωτικά καταγωγής ανταγωνιστικών 

προϊόντων· 

(ζ) δεν παρουσιάζει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία 

ως απομίμηση ή αντίγραφο αγαθού ή 

υπηρεσίας που φέρει σήμα κατατεθέν ή 

εμπορική επωνυμία' 

(η) δε δημιουργεί σύγχυση μεταξύ 

εμπορευομένων, μεταξύ διαφημιστή και 

ανταγωνιστή ή μεταξύ των εμπορικών 

σημ6των, των εμπορικιίJV επωνυμιών, 

άλλων διαΚΡΙTlκιίJν γνωρισμάτων, αγαθων ή 

υπηρεσιών του διαφημιστή· και του 

ανταγωνιστή.». 

5. Ο παρων Νόμος τίθεται σε ισχύ στις 12 Δεκεμβρίου 2007. 


