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Ε.Ε. Παρ. I(I) 
Αρ. 3383, 28.1.2000 
 

Ν. 7(Ι)/2000 
 

Ο περί Ορισµένων Πτυχών της Πώλησης Καταναλωτικών Αγαθών και των Συναφών Εγγυήσεων 
Νόµος του 2000 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 
σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. 
 

Αριθµός 7(I) του 2000 
 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 
 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 
ΜΕΡΟΣ Ι — ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Συνοπτικός τίτλος. 

90(Ι) του 2007. 
1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Ορισµένων Πτυχών της Πώλησης 
Καταναλωτικών Αγαθών και των Συναφών Εγγυήσεων Νόµος του 2000. 
 

Ερµηνεία. 2. Στον παρόντα Νόµο, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια— 
 
«δικαστήριο» σηµαίνει τον Πρόεδρο ή Ανώτερο Επαρχιακό ∆ικαστή οποιουδήποτε 
επαρχιακού δικαστηρίου· 
 
«εγγύηση» σηµαίνει κάθε ανάληψη υποχρέωσης εκ µέρους του πωλητή ή του 
παραγωγού προς τον καταναλωτή, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση, για επιστροφή του 
καταβληθέντος τιµήµατος, ή για αντικατάσταση, επισκευή ή φροντίδα 
καθοιονδήποτε τρόπο του καταναλωτικού αγαθού σε περίπτωση που το 
καταναλωτικό αγαθό δεν ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στη 
δήλωση της εγγύησης ή στη σχετική διαφήµιση· 
 
«Εντεταλµένη Υπηρεσία» σηµαίνει την Υπηρεσία Ανταγωνισµού και Προστασίας 
Καταναλωτών του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού· 
 
«επισκευή» σηµαίνει την αποκατάσταση του καταναλωτικού αγαθού σε περίπτωση 
έλλειψης συµµόρφωσης, ώστε αυτό να είναι σύµφωνο προς τους όρους της 
σύµβασης πώλησης· 
 
«καταναλωτής» σηµαίνει το φυσικό πρόσωπο το οποίο, στο πλαίσιο των συµβάσεων 
που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Νόµου, ενεργεί για σκοπό µη 
εντασσόµενο στο πλαίσιο της εµπορικής, επιχειρηµατικής ή επαγγελµατικής του 
δραστηριότητας· 
 
«καταναλωτικά αγαθά» σηµαίνει κάθε ενσώµατο, κινητό πράγµα, εκτός από— 
 
(α) Τα αγαθά τα οποία πωλούνται στα πλαίσια αναγκαστικής εκτέλεσης ή µε άλλο 
τρόπο από δικαστική αρχή, 
 
(β) το νερό και το φυσικό αέριο, όταν δεν είναι συσκευασµένα προς πώληση σε 
περιορισµένο όγκο ή καθορισµένη ποσότητα, και 
 
(γ) την ηλεκτρική ενέργεια· 
 
«µόνιµο µέσο επικοινωνίας» σηµαίνει κάθε µέσο που επιτρέπει την ασφαλή 
επικοινωνία µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών, χωρίς να επιτρέπει οποιαδήποτε 
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αλλοίωση των πληροφοριών ή των δεδοµένων· 
 
«παραγωγός» σηµαίνει τον κατασκευαστή ενός καταναλωτικού αγαθού, τον 
εισαγωγέα του καταναλωτικού αγαθού στο έδαφος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ή 
κάθε πρόσωπο που παρουσιάζεται ως παραγωγός θέτοντας επί του καταναλωτικού 
αγαθού το όνοµά του, το σήµα του ή άλλο διακριτικό σηµείο· 
 
«πωλητής» σηµαίνει το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο, δυνάµει συµβάσεως, 
πωλεί καταναλωτικά αγαθά στο πλαίσιο τη εµπορικής, επιχειρηµατικής ή 
επαγγελµατικής του δραστηριότητας· 
 
«σύµβαση πώλησης» σηµαίνει τη σύµβαση πώλησης καταναλωτικών αγαθών και 
περιλαµβάνει τις συµβάσεις προµήθειας καταναλωτικών αγαθών, τα οποία πρόκειται 
να κατασκευαστούν ή να παραχθούν· 
 
«Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργό Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού. 
 

Πεδίο εφαρµογής. 3. Ο παρών Νόµος εφαρµόζεται στις συµβάσεις πώλησης καταναλωτικών αγαθών 
που συνάπτονται µε καταναλωτές. 
 

 ΜΕΡΟΣ II— ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Συµµόρφωση προς 
τους όρους της 

σύµβασης. 

4.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ο πωλητής πρέπει να 
παραδίδει στον καταναλωτή αγαθά που είναι σύµφωνα προς τους όρους της 
σύµβασης πώλησης. 
 
(2) Τα καταναλωτικά αγαθά τεκµαίρονται ότι είναι σύµφωνα προς τους όρους της 
σύµβασης, εάν — 
 
(α) Ανταποκρίνονται στην περιγραφή που έχει γίνει από τον πωλητή και έχουν τις 
ιδιότητες του αγαθού εκείνου που ο πωλητής είχε παρουσιάσει στον καταναλωτή ως 
δείγµα ή υπόδειγµα· 
 
(β) είναι κατάλληλα για κάθε ειδική χρήση την οποία επιζητεί ο καταναλωτής και 
την οποία γνωστοποίησε στον πωλητή κατά τη στιγµή της σύναψης της σύµβασης, ο 
δε πωλητής την αποδέχθηκε· 
 
(γ) είναι κατάλληλα για τις χρήσεις για τις οποίες προορίζονται συνήθως τα αγαθά 
του ίδιου τύπου· 
 
(δ) έχουν τη συνήθη ποιότητα και τις επιδόσεις ενός αγαθού του ίδιου τύπου τις 
οποίες µπορεί ευλόγως να αναµένει ο καταναλωτής, λαµβάνοντας υπόψη τη φύση 
του αγαθού και τις δηµόσιες δηλώσεις του πωλητή, του παραγωγού ή του 
αντιπροσώπου του για τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά των αγαθών, ιδίως στο 
πλαίσιο της διαφήµισης ή της επισήµανσης. 
 
(3) Χωρίς επηρεασµό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (2), η ποιότητα 
των αγαθών περιλαµβάνει ειδικότερα — 
 
(α) Τη διαθεσιµότητα ανταλλακτικών, εξαρτηµάτων και ειδικευµένων τεχνικών, στις 
περιπτώσεις που απαιτείται, 
 

74(I) του 1994 
99(I) του 1997 

107(I) του 1998. 

(β) την ασφάλεια των αγαθών, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 2 των περί 
Ασφάλειας Καταναλωτικών Προϊόντων Νόµων του 1994 έως 1998 και στους 
Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει αυτών, 
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(γ) την εύλογη αντοχή στο χρόνο και στη χρήση, 
 
(δ) την εµφάνιση και την τελική επεξεργασία, και 
 
(ε) την ανυπαρξία ελαττωµάτων. 
 
(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, δεν υφίσταται έλλειψη συµµόρφωσης 
προς τους όρους της σύµβασης εάν, κατά τη στιγµή της σύναψης της σύµβασης, ο 
καταναλωτής εγνώριζε ή δεν µπορούσε ευλόγως να αγνοεί την έλλειψη της 
συµµόρφωσης ή εάν η έλλειψη συµµόρφωσης οφείλεται σε υλικά που προµηθεύει ο 
καταναλωτής. 
 
(5) Ο πωλητής δεν ευθύνεται για τις δηµόσιες δηλώσεις, που αναφέρονται στο 
εδάφιο (2), παράγραφος (δ), εάν — 
 
(α) Αποδεικνύει ότι δε γνώριζε και δεν µπορούσε ευλόγως να γνωρίζει τη σχετική 
δήλωση, 
 
(β) αποδεικνύει ότι είχε διορθωθεί η σχετική δήλωση µέχρι τη στιγµή σύναψης της 
σύµβασης, ή 
 
(γ) αποδεικνύει ότι η απόφαση για την αγορά του καταναλωτικού αγαθού δεν 
µπορούσε να επηρεαστεί από τη δήλωση. 
 
(6) Η έλλειψη συµµόρφωσης που απορρέει από κακή εγκατάσταση του 
καταναλωτικού αγαθού εξοµοιούται µε έλλειψη συµµόρφωσης προς τους όρους της 
σύµβασης, όταν η εγκατάσταση αποτελεί µέρος της σύµβασης πώλησης του αγαθού 
και έχει πραγµατοποιηθεί από τον πωλητή ή µε ευθύνη του. Τούτο ισχύει εξίσου 
όταν το αγαθό, το οποίο προοριζόταν να εγκατασταθεί από τον καταναλωτή, 
εγκαταστάθηκε από τον καταναλωτή η δε κακή εγκατάσταση οφείλεται σε ελλιπείς, 
ανακριβείς ή λανθασµένες οδηγίες εγκατάστασης: 
 
Νοείται ότι οδηγίες εγκατάστασης, που δεν παρέχονται τουλάχιστο σε µία από τις 
επίσηµες γλώσσες της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, νοουµένου ότι πρόκειται για 
επίσηµη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα θεωρούνται ως ελλιπείς. 
 

∆ικαιώµατα του 
καταναλωτή. 

5.—(1) Ο πωλητής ευθύνεται έναντι του καταναλωτή για κάθε έλλειψη 
συµµόρφωσης που υπάρχει κατά την παράδοση του αγαθού. 
 
(2) Όταν υπάρχει έλλειψη συµµόρφωσης, ο καταναλωτής έχει δικαίωµα είτε σε 
δωρεάν αποκατάσταση της συµµόρφωσης του αγαθού µε επισκευή ή αντικατάσταση, 
σύµφωνα µε το εδάφιο (3), είτε σε προσήκουσα µείωση του τιµήµατος, είτε σε 
υπαναχώρηση από τη σύµβαση όσον αφορά το αγαθό αυτό, σύµφωνα µε τα εδάφια 
(5) και (6). 
 
(3) Ο καταναλωτής έχει, κατ’ αρχάς, δικαίωµα να απαιτήσει από τον πωλητή τη 
δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση του αγαθού, εκτός εάν µια τέτοια πράξη είναι 
αδύνατη ή δυσανάλογη. Η επανόρθωση θεωρείται δυσανάλογη εάν, σε σύγκριση µε 
τον εναλλακτικό τρόπο επανόρθωσης, συνεπάγεται για τον πωλητή υπερβολικά 
υψηλό κόστος, λαµβάνοντας υπόψη — 
 
(α) Την αξία που θα είχε το αγαθό, εάν δεν υπήρχε έλλειψη συµµόρφωσης, 
 
(β) τη σηµασία της έλλειψης συµµόρφωσης, και 
 
(γ) το κατά πόσον ο εναλλακτικός τρόπος επανόρθωσης θα µπορούσε να 
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πραγµατοποιηθεί χωρίς σηµαντική ενόχληση του καταναλωτή. 
 
(4) Η επισκευή ή η αντικατάσταση πρέπει να πραγµατοποιούνται εντός εύλογου 
χρονικού διαστήµατος και χωρίς σηµαντική ενόχληση του καταναλωτή, 
λαµβάνοντας υπόψη τη φύση του αγαθού και το σκοπό για τον οποίο ο καταναλωτής 
προόριζε το αγαθό. 
 
(5) Ο όρος «δωρεάν» στα εδάφια (2) και (3) αναφέρεται στα απαραίτητα έξοδα που 
συνεπάγεται η αποκατάσταση της συµµόρφωσης του αγαθού, ιδίως στις δαπάνες 
αποστολής, το εργατικό κόστος και στο κόστος των υλικών. 
 
(6) Ο καταναλωτής µπορεί να ζητήσει προσήκουσα µείωση του τιµήµατος ή να 
υπαναχωρήσει από τη σύµβαση, εάν — 
 
(α) Ο καταναλωτής δε δικαιούται ούτε σε επισκευή ούτε σε αντικατάσταση, ή 
 
(β) Ο πωλητής δεν ολοκλήρωσε την επανόρθωση εντός εύλογου χρονικού 
διαστήµατος, ή 
 
(γ) ο πωλητής δεν ολοκλήρωσε την επανόρθωση χωρίς σηµαντική ενόχληση του 
καταναλωτή. 
 
(7) Ο καταναλωτής δε δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύµβαση, εάν η έλλειψη 
συµµόρφωσης είναι ασήµαντη. 
 

∆ικαίωµα αναγωγής 
κατά παραγωγού ή 

προηγούµενου 
πωλητή. 

6. Όταν ο τελικός πωλητής υπέχει ευθύνη έναντι του καταναλωτή λόγω έλλειψης 
συµµόρφωσης προς τους όρους της σύµβασης, η οποία απορρέει από πράξη ή 
παράλειψη του παραγωγού, ενός προηγούµενου πωλητή ο οποίος εντάσσεται στην 
ίδια αλυσίδα συµβάσεων ή οποιουδήποτε άλλου ενδιάµεσου, ο τελικός πωλητής δε 
χάνει το δικαίωµα του να στραφεί κατά του υπευθύνου ή των υπευθύνων στην 
αλυσίδα αυτή των συµβάσεων, µε βάση τις γενικές διατάξεις περί συµβατικής ή 
εξωσυµβατικής ευθύνης. 
 

Προθεσµίες. 7.—(1) Ο πωλητής ευθύνεται έναντι του καταναλωτή, κατά τις διατάξεις του άρθρου 
5, όταν η έλλειψη συµµόρφωσης εκδηλώνεται εντός δύο ετών από την παράδοση του 
αγαθού. 
 
(2) Ο καταναλωτής, προκειµένου να απολαύσει των δυνάµει του άρθρου 5 
δικαιωµάτων του, οφείλει να ενηµερώνει τον πωλητή για την έλλειψη συµµόρφωσης, 
εντός προθεσµίας δύο µηνών από την ηµεροµηνία κατά την οποία διαπίστωσε την 
έλλειψη συµµόρφωσης. 
 
(3) Μέχρις αποδείξεως του αντιθέτου, η έλλειψη συµµόρφωσης, η οποία 
εκδηλώνεται εντός έξι µηνών από την παράδοση του αγαθού, τεκµαίρεται ότι 
υφίσταται κατά την παράδοση, εκτός εάν το τεκµήριο αυτό είναι ασυµβίβαστο µε τη 
φύση του αγαθού ή τη φύση της έλλειψης συµµόρφωσης. 
 
(4) Ανεξάρτητα απ’ οποιαδήποτε ισχύουσα γενική ή ειδική διάταξη περί παραγραφής 
δικαιωµάτων, η περίοδος παραγραφής των δικαιωµάτων του καταναλωτή δυνάµει 
του άρθρου 5 δε δύναται να λήγει εντός της περιόδου των δύο ετών από την 
παράδοση του αγαθού, επιφυλασσοµένου του δικαιώµατος του καταναλωτή δυνάµει 
του εδαφίου (2). 
 

Εγγυήσεις. 8.—(1) Η εγγύηση δεσµεύει νοµικά το άτοµο που την προσφέρει, σύµφωνα µε τους 
όρους που ορίζονται στη δήλωση της εγγύησης και στη σχετική διαφήµιση. 
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(2) Στην εγγύηση πρέπει — 
 
(α) Να δηλώνεται ότι ο καταναλωτής έχει νόµιµα δικαιώµατα δυνάµει του παρόντος 
Νόµου και να καθίσταται σαφές ότι αυτά τα δικαιώµατα δε θίγονται από την 
εγγύηση, 
 
(β) να προσδιορίζονται, σε απλή και κατανοητή γλώσσα, το περιεχόµενο της 
εγγύησης και τα ουσιαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την ενεργοποίηση της 
εγγύησης, και κυρίως η διάρκεια και η εδαφική της έκταση, καθώς και το όνοµα και 
η διεύθυνση του εγγυητή. 
 
(3) Εφόσον το ζητήσει ο καταναλωτής, η εγγύηση πρέπει να τίθεται στη διάθεσή του 
γραπτώς ή να περιέχεται σε άλλο µόνιµο µέσο επικοινωνίας που είναι διαθέσιµο και 
προσιτό σ’ αυτόν. 
 
(4) Η εγγύηση πρέπει να συντάσσεται τουλάχιστο σε µια από τις επίσηµες γλώσσες 
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, νοουµένου ότι πρόκειται για επίσηµη γλώσσα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
(5) Παράλειψη συµµόρφωσης της εγγύησης προς τις απαιτήσεις των εδαφίων (2), (3) 
ή (4), ουδόλως θίγει την εγκυρότητα της, ο δε καταναλωτής µπορεί να βασιστεί σ' 
αυτή και να απαιτήσει την τήρησή της. 
 

 ΜΕΡΟΣ III— ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 
∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ 

 
Εξέταση 

παραβάσεων. 
9.—(1) Η Εντεταλµένη Υπηρεσία έχει καθήκον να εξετάζει, κατόπιν υποβολής 
παραπόνου ή και αυτεπάγγελτα, παραβάσεις πωλητών οποιασδήποτε 
προστατευτικής των συµφερόντων των καταναλωτών διάταξης του παρόντος Νόµου. 
 
(2) Όταν, ύστερα από εξέταση που διενεργείται σύµφωνα µε το εδάφιο (1), η 
Εντεταλµένη Υπηρεσία θεωρήσει ότι υπήρξε παράβαση, δύναται, αν το θεωρήσει 
σκόπιµο, να ζητήσει µε αίτηση της προς το δικαστήριο την έκδοση απαγορευτικού ή 
προστακτικού διατάγµατος, περιλαµβανοµένου και προσωρινού διατάγµατος, 
εναντίον οποιουδήποτε προσώπου το οποίο, κατά την κρίση της, ενέχεται ή 
ευθύνεται για την παράβαση αυτή. 
 
(3) Κατά την εξέταση αυτή η Εντεταλµένη Υπηρεσία δύναται, αν το θεωρήσει 
σκόπιµο, να λάβει υπόψη της οποιαδήποτε ανάληψη δέσµευσης, που παρέχεται σ’ 
αυτή από οποιοδήποτε πρόσωπο ή εκ µέρους οποιουδήποτε προσώπου, αναφορικά 
µε τη γενοµένη παράβαση και την προοπτική άρσης ή αποκατάστασης αυτής. 
 
(4) Η Εντεταλµένη Υπηρεσία οφείλει να αιτιολογεί δεόντως την απόφασή της να µην 
αποταθεί στο δικαστήριο δυνάµει του εδαφίου (2) σε σχέση µε οποιοδήποτε 
παράπονο το οποίο, δυνάµει του παρόντος άρθρου, έχει καθήκον να εξετάζει. 
 

Έκδοση 
διαταγµάτων. 

10.—(1) Το δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκδικάζεται οποιαδήποτε αίτηση 
δυνάµει του εδαφίου (2) του άρθρου 9 έχει εξουσία, τηρουµένων των διατάξεων του 
περί Πολιτικής ∆ικονοµίας Νόµου, των περί ∆ικαστηρίων Νόµων και των περί 
Πολιτικής ∆ικονοµίας ∆ιαδικαστικών Κανονισµών, να εκδώσει απαγορευτικό ή 
προστακτικό διάταγµα, περιλαµβανοµένου και προσωρινού διατάγµατος, µε το οποίο 
να διατάσσει — 
 
(α) Την άµεση παύση και/ή µη επανάληψη της γενόµενης παράβασης· και/ή 
 
(β) την εντός ορισµένης προθεσµίας λήψη τέτοιων διορθωτικών, κατά την κρίση του 
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δικαστηρίου µέτρων, προς άρση της παράνοµης κατάστασης που δηµιούργησε η περί 
ης η αίτηση παράβαση· και/ή 
 
(γ) τη δηµοσίευση του συνόλου ή µέρους της σχετικής απόφασης του ∆ικαστηρίου ή 
τη δηµοσίευση επανορθωτικής ανακοίνωσης µε σκοπό την εξάλειψη των τυχόν 
συνεχιζόµενων επιπτώσεων της περί ης η αίτηση παράβασης· και/ή 
 
(δ) οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή µέτρο που 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 
στις συγκεκριµένες πράξεις ή συµπεριφορά του καθ' ου η αίτηση έναντι 
συγκεκριµένου καταναλωτή, αλλά και σε παρόµοιες µελλοντικές πράξεις ή 
συµπεριφορά αυτού έναντι των καταναλωτών γενικά. 
 

2 του 90(Ι) του 
2007. 

∆ικαίωµα 
προσφυγής στο 
δικαστήριο από 
οργανισµούς, ή 

συνδέσµους 
προστασίας 

καταναλωτών. 
 

11. Καταργήθηκε µε το Άρθρο 2 του 90(Ι) του 2007. 
 

Εξουσία 
Εντεταλµένης 
Υπηρεσίας για 

διάδοση 
πληροφοριών. 

12. Η Εντεταλµένη Υπηρεσία δύναται να µεριµνήσει για τη διάδοση τέτοιων 
πληροφοριών και συµβουλών, περιλαµβανοµένων διαταγµάτων του δικαστηρίου, 
αναφορικά µε την εφαρµογή του παρόντος Νόµου, τις οποίες αυτή θεωρεί χρήσιµες 
για την εξυπηρέτηση του κοινού, καθώς και όλων των προσώπων που ενδεχοµένως 
επηρεάζονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόµου. 
 

 ΜΕΡΟΣ IV—ΠΟΙΚΙΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Αναγκαστικός 
χαρακτήρας των 

διατάξεων. 

13.—(1) Συµβατικοί όροι ή συµφωνίες, οι οποίες συνάπτονται µε τον πωλητή πριν 
από την ενηµέρωσή του για την έλλειψη συµµόρφωσης και οι οποίες, αµέσως ή 
εµµέσως, καταργούν ή περιορίζουν τα δικαιώµατα που απορρέουν από τον παρόντα 
Νόµο, δε δεσµεύουν τον καταναλωτή. 
 
(2) Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση 
µεταχειρισµένων αγαθών, ο πωλητής και ο καταναλωτής µπορούν να συµφωνούν 
συµβατικούς όρους ή να συνάπτουν συµφωνίες που προβλέπουν µικρότερη περίοδο 
όσον αφορά την ευθύνη του πωλητή από εκείνη που προβλέπεται στο άρθρο 7(1), 
αλλά σε καµιά περίπτωση η περίοδος αυτή δεν µπορεί να είναι µικρότερη του ενός 
έτους. 
 

Επιλογή 
εφαρµοστέου 

δικαίου. 

14. Παρά την ύπαρξη οποιασδήποτε συµβατικής ρήτρας η οποία καθιστά ή σκοπεί 
να καταστήσει εφαρµοστέο στη σύµβαση το δίκαιο άλλης επικράτειας πλην των 
κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο παρών Νόµος τυγχάνει εφαρµογής, αν 
ένα από τα δύο ή και τα δύο από τα πιο κάτω συντρέχουν, δηλαδή — 
 
(α) Η ρήτρα αυτή, κατά την κρίση του δικαστηρίου, έχει ως αποτέλεσµα την 
εφαρµογή δικαίου κατώτερης προστασίας από την προστασία που παρέχεται µε τον 
παρόντα Νόµο· ή 
 
(β) κατά τη σύναψη της σύµβασης ο καταναλωτής είχε τη συνήθη διαµονή του είτε 
στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία είτε σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα 
αναγκαία µέτρα για τη σύναψη ή την εκπλήρωση της σύµβασης είχαν ληφθεί στην 
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επικράτεια είτε της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας είτε κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης από τον καταναλωτή ή από άλλους για λογαριασµό του καταναλωτή. 
 

Εφαρµογή του περί 
Συµβάσεων Νόµου 

και των περί 
Πωλήσεως Αγαθών 

Νόµων. 
Κεφ. 149. 

10(I) του 1994 
8(I) του 1995 

101(I) του 1999. 
 

15. Οι διατάξεις του περί Συµβάσεων Νόµου και των περί Πωλήσεων Αγαθών 
Νόµων του 1994 έως 1999 θα εξακολουθούν να εφαρµόζονται στις συµβάσεις 
πώλησης καταναλωτικών αγαθών, εκτός κατά την έκταση που αυτές συγκρούονται ή 
είναι ασυµβίβαστες µε τις ρητές διατάξεις του παρόντος Νόµου. 
 

Κανονισµοί. 16.—(1) Χωρίς αυτό να αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρµογή του παρόντος 
Νόµου, το Υπουργικό Συµβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισµούς για την 
καλύτερη εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου, καθώς επίσης για τον 
καθορισµό οποιουδήποτε θέµατος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισµού 
δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου. 
 
(2) Κανονισµοί που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος άρθρου κατατίθενται στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση. 
 

 


