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(Ν. 2460/1997 ΦΕΚ Α 22)
Διεθνής δικαιοδοσία σε συμβάσεις καταναλωτών
Άρθρο 13

Σε συμβάσεις που ο σκοπός τους μπορεί να θεωρηθεί ξένος προς την επαγγελματική
δραστηριότητα αυτού που τις καταρτίζει, και που αποκαλείται στη συνέχεια “καταναλωτής”, η
διεθνής δικαιοδοσία καθορίζεται από τις διατάξεις του παρόντος τμήματος με την επιφύλαξη του
παρόντος τμήματος, με την επιφύλαξη του αρθρ. 4 και του αρθρ. 5 σημείο 5:
1……………………………………………………………
2……………………………………………………………
3. Για κάθε άλλη σύμβαση που έχει ως αντικείμενο παροχή υπηρεσιών η προμήθεια ενσωμάτων
κινητών, αν α) πριν την κατάρτιση της συμβάσεως, έγινε στο κράτος της κατοικίας του καταναλωτή
ειδική προσφορά η διαφήμιση και β) ο καταναλωτής ολοκλήρωσε στο κράτος αυτό τις απαραίτητες
για την κατάρτιση της συμβάσεως πράξεις.
Όταν ο αντισυμβαλλόμενος του καταναλωτή δεν έχει κατοικία στο έδαφος συμβαλλομένου
κράτους, αλλά διαθέτει υποκατάστημα, πρακτορείο ή εγκατάσταση σε συμβαλλόμενο κράτος,
θεωρείται ως προς τις διαφορές τις σχετικές με την εκμετάλλευση τους ότι έχει κατοικία στο έδαφος
του κράτους αυτού.
Το παρόν τμήμα δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις μεταφοράς.
Άρθρο 14

Η αγωγή καταναλωτή κατά του αντισυμβαλλόμενου μπορεί να ασκηθεί, είτε ενώπιον των
δικαστηρίων του συμβαλλομένου κράτους στο έδαφος του οποίου έχει την κατοικία του ο
αντισυμβαλλόμενος, είτε ενώπιον των δικαστηρίων του συμβαλλομένου κράτους, στο έδαφος του
οποίου έχει την κατοικία του ο καταναλωτής.
Η αγωγή του αντισυμβαλλομένου κατά του καταναλωτή μπορεί να ασκηθεί μόνον ενώπιον των
δικαστηρίων του συμβαλλομένου κράτους, στο έδαφος του οποίου έχει την κατοικία του ο
καταναλωτής.
Οι διατάξεις αυτές δεν θίγουν το δικαίωμα ασκήσεως ανταγωγής ενώπιον του δικαστηρίου στο
οποίο είναι εκκρεμής η κύρια αγωγή που έχει εισαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
τμήματος.
Άρθρο 15

Παρέκκλιση από τις διατάξεις του παρόντος τμήματος είναι δυνατή μόνο με συμφωνίες:
1. μεταγενέστερες από την γέννηση της διαφοράς ή
2. που επιτρέπουν στον καταναλωτή να προσφύγει και σε άλλα δικαστήρια εκτός από αυτά που
προβλέπονται στο παρόν τμήμα, ή
3. που, έχοντας συναφθεί ανάμεσα σε καταναλωτή και αντισυμβαλλόμενο με κατοικία ή συνήθη
διαμονή κατά τον χρόνο συνάψεως της συμβάσεως στο ίδιο συμβαλλόμενο κράτος, απονέμουν διεθνή
δικαιοδοσία στα δικαστήρια του κράτους αυτού, εκτός αν το δίκαιο του κράτους αυτού απαγορεύει
τέτοιες συμφωνίες,

Αποκλειστική διεθνής δικαιοδοσία
Άρθρο 16

Αποκλειστική διεθνή δικαιοδοσία, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η κατοικία, έχουν:
1 α) σε υποθέσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων και μισθώσεων ακινήτων, τα
δικαστήρια του συμβαλλομένου κράτους της τοποθεσίας του ακινήτου.
β) πάντως, σε υποθέσεις μισθώσεων ακινήτων που συνάπτονται για προσωρινή ιδιωτική χρήση
μέγιστης διάρκειας έξη συνεχών μηνών, έχουν επίσης διεθνή δικαιοδοσία και τα δικαστήρια του
συμβαλλομένου κράτους στο οποίο έχει κατοικία ο εναγόμενος, εφόσον ο μισθωτής είναι φυσικό
πρόσωπο και κανένας από τους διάδικους δεν έχει κατοικία στο συμβαλλόμενο κράτος της
τοποθεσίας του ακινήτου.

