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1. Οι συμβάσεις καταναλωτών κατά 
την έννοια και υπό τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στην επόμενη παράγραφο 
διέπονται από το δίκαιο του κράτους μέλους 
στο οποίο ο καταναλωτής έχει τη συνήθη 
διαμονή του.

1. Η σύμβαση που συνάπτεται από ένα 
φυσικό πρόσωπο για χρήση που μπορεί να 
θεωρηθεί ξένη προς την επαγγελματική 
δραστηριότητά του («ο καταναλωτής») με 
ένα άλλο πρόσωπο που ενεργεί στο πλαίσιο 
της άσκησης της επαγγελματικής 
δραστηριότητάς του («ο επαγγελματίας») 
διέπεται από το δίκαιο του κράτους μέλους 
στο οποίο ο καταναλωτής έχει τη συνήθη 
διαμονή του.

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται στις 
συμβάσεις που συνάπτονται από φυσικό 
πρόσωπο, τον καταναλωτή, ο οποίος έχει 
τη συνήθη διαμονή του σε κάποιο κράτος 
μέλος, για χρήση που μπορεί να θεωρηθεί 
ξένη προς την επαγγελματική 
δραστηριότητά του, με κάποιο άλλο 

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται εάν, 
τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης:
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πρόσωπο, τον επαγγελματία, ο οποίος 
ενεργεί στο πλαίσιο της άσκησης της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας.
Εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ότι η 
σύμβαση έχει συναφθεί με επαγγελματία ο 
οποίος ασκεί τις εμπορικές ή 
επαγγελματικές δραστηριότητές του στο 
κράτος μέλος της συνήθους διαμονής του 
καταναλωτή ή ο οποίος, με οποιοδήποτε 
μέσο, κατευθύνει αυτές τις δραστηριότητές 
του σε αυτό το κράτος μέλος ή σε διάφορες 
χώρες μεταξύ των οποίων και το 
συγκεκριμένο κράτος μέλος, και ότι η 
σύμβαση εμπίπτει στο πεδίο των εν λόγω 
δραστηριοτήτων εκτός εάν ο 
επαγγελματίας αγνοεί τον τόπο της 
συνήθους διαμονής του καταναλωτή και 
αυτή η άγνοια δεν οφείλεται σε εκ μέρους 
του αμέλεια.

(α) ο επαγγελματίας ασκεί την 
επαγγελματική δραστηριότητά του στο 
κράτος μέλος της συνήθους διαμονής του 
καταναλωτή,
(β) ή ο επαγγελματίας, με εσκεμμένες 
ενέργειες, κατευθύνει αυτή τη 
δραστηριότητα σε αυτό το κράτος μέλος ή 
σε διάφορες χώρες μεταξύ των οποίων και 
το συγκεκριμένο κράτος μέλος,
και η σύμβαση εμπίπτει στο πεδίο της εν 
λόγω δραστηριότητας.
2α. Η επιλογή εφαρμοστέου δικαίου 
δυνάμει του άρθρου 3 δεν είναι δυνατόν να 
οδηγήσει σε εξαίρεση από το εφαρμοστέο 
δίκαιο της παραγράφου 1.
2β. Το δίκαιο που εφαρμόζεται σε 
σύμβαση συναπτόμενη μεταξύ ενός 
καταναλωτή και ενός επαγγελματία 
καθορίζεται βάσει των άρθρων 3 και 4 
όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 2 στοιχεία (α) και (β), ή όταν, 
τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης, ο 
επαγγελματίας αγνοούσε τον τόπο της 
συνήθους διαμονής του καταναλωτή και 
αυτή η άγνοια δεν οφείλεται σε εκ μέρους 
του αμέλεια.
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3. Η πρώτη παράγραφος δεν 
εφαρμόζεται στις ακόλουθες συμβάσεις:

3. Η πρώτη παράγραφος δεν 
εφαρμόζεται στις ακόλουθες συμβάσεις:

(α) στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, 
όταν οι οφειλόμενες στον καταναλωτή 
υπηρεσίες πρέπει να παρασχεθούν 
αποκλειστικά σε χώρα άλλη από εκείνη της 
συνήθους διαμονής του·

(α) στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, 
όταν οι οφειλόμενες στον καταναλωτή 
υπηρεσίες πρέπει να παρασχεθούν 
αποκλειστικά σε χώρα άλλη από εκείνη της 
συνήθους διαμονής του·

(β) στις συμβάσεις μεταφοράς πλην των 
συμβάσεων που αφορούν οργανωμένο 
ταξίδι κατά την έννοια της οδηγίας 
90/314/ΕΟΚ της 13ης Ιουνίου 1990·

(β) στις συμβάσεις μεταφοράς πλην των 
συμβάσεων που αφορούν οργανωμένο 
ταξίδι κατά την έννοια της οδηγίας 
90/314/ΕΟΚ της 13ης Ιουνίου 1990·

(γ) στις συμβάσεις που έχουν ως 
αντικείμενο εμπράγματο δικαίωμα επί 
ακινήτου ή δικαίωμα χρήσης ακινήτου πλην 
των συμβάσεων που έχουν ως αντικείμενο 
δικαίωμα χρήσης ακινήτου υπό καθεστώς 
χρονομεριστικής μίσθωσης κατά την έννοια 
της οδηγίας 94/47/ΕΚ της 26ης Οκτωβρίου 
1994.

(γ) στις συμβάσεις που έχουν ως 
αντικείμενο εμπράγματο δικαίωμα επί 
ακινήτου ή δικαίωμα χρήσης ακινήτου πλην 
των συμβάσεων που έχουν ως αντικείμενο 
δικαίωμα χρήσης ακινήτου υπό καθεστώς 
χρονομεριστικής μίσθωσης κατά την έννοια 
της οδηγίας 94/47/ΕΚ της 26ης Οκτωβρίου 
1994·
(δ) στις συμβάσεις που συνάπτονται σε 
χρηματοπιστωτική αγορά και στις 
συμβάσεις για τη μέσω προεγγραφής 
απόκτηση μετοχών, ομολογιών ή άλλων 
νεοκδιδόμενων τίτλων·
(ε) στις συμβάσεις που αφορούν την 
παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή 
χρηματοπιστωτικών μέσων κατά την 
έννοια της οδηγίας 2004/39/ΕΚ.
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