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Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 105(1) του 1995 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ 
ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων Συνοπτικός 

(Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995. τιτ ος' 

ΜΕΡΟΣ Ι 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

2. (1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει Ερμηνεία, 
διαφορετική έννοια-

"ασφαλές", σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν, σημαίνει ότι η κατοχή, η 
χρήση ή η κατανάλωση του προϊόντος από οποιοδήποτε πρόσωπο δεν 
εκθέτει-

(α) Το πρόσωπο αυτό ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο σε κίνδυνο 
προσωπικής βλάβης οποιασδήποτε μορφής, περιλαμβανομένου 
οποιουδήποτε κινδύνου στην υγεία, ο οποίος κατά κανόνα δεν 
αναμένεται αντικειμενικά και εύλογα ότι θα επέλθει από αυτή ή 

(β) οποιαδήποτε περιουσία (περιλαμβανομένης ακίνητης περιουσίας) 
σε κίνδυνο οποιασδήποτε απώλειας ή ζημιάς ο οποίος κατά κανόνα 
δεν αναμένεται αντικειμενικά και εύλογα ότι θα επέλθει από αυτή, 

και οι όροι "ασφάλεια" και "ασφαλέστερο" ερμηνεύονται ανάλογα· 
"Δημοκρατία" σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία· 
"ζημιά" σημαίνει ζημιά λόγω θανάτου ή προσωπικών βλαβών ή 

οποιαδήποτε απώλεια οποιασδήποτε περιουσίας ή ζημιά σε αυτή 
(περιλαμβανομένης ακίνητης περιουσίας) η οποία, κατά το χρόνο της 
απώλειας της ή της πρόκλησης ζημιάς σε αυτή-

(α) Είναι είδος περιουσίας που συνήθως προορίζεται για ιδιωτική 
χρήση ή κατανάλωση και 

(β) χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για ιδιωτική χρήση ή κατανάλωση 
από το πρόσωπο που υφίσταται την απώλεια ή τη ζημιά· 

"θέτει σε κυκλοφορία", με τις διάφορες γραμματικές παραλλαγές, σε 
σχέση με οποιοδήποτε προϊόν σημαίνει ότι ο παραγωγός κατά τη 
διεξαγωγή των εργασιών του καθιστά το προϊόν διαθέσιμο για προμήθεια 
σε άλλους· 
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"παραγωγός" σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο κατασκευάζει 
προϊόν ή οποιοδήποτε συστατικό μέρος αυτού, περιλαμβανομένης της 
παραγωγής οποιασδήποτε πρώτης ύλης, ή εμφανίζεται ως παραγωγός 
αυτού με την τοποθέτηση του ονόματος του στο προϊόν ή με τη χρήση 
εμπορικού σήματος ή άλλου διακριτικού σήματος σε σχέση με το εν λόγω 
προϊόν 

"προϊόν" σημαίνει οποιοδήποτε κινητό αγαθό, εκτός από πρωτογενή 
γεωργικά προϊόντα ή προϊόντα κυνηγίου, και περιλαμβάνει οποιοδήποτε 
προϊόν το οποίο είτε περιέχεται σε άλλο προϊόν ως συστατικό μέρος ή ως 
πρώτη ύλη αυτού ή είναι ενσωματωμένο σε ακίνητη περιουσία· "προϊόντα" 
θεωρούνται επίσης ο ηλεκτρισμός και το υγραέριο, περιλαμβανομένης της 
ειδικής συσκευασίας του. 
(2) Στον ορισμό "ασφαλές" του εδαφίου (1) η αναφορά στην κατοχή, στη 

χρήση ή στην κατανάλωση προϊόντος συνιστά αναφορά στην-

(α) Κατοχή, χρήση ή κατανάλωση του προϊόντος-

(i) από τα πρόσωπα από τα οποία ή 
. (ii) με οποιοδήποτε τρόπο ή κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες 

υπό τις οποίες 
εύλογα αναμένεται να κατέχεται, χρησιμοποιείται ή καταναλώνεται 
αυτό και 

(β) κατοχή, χρήση ή κατανάλωση του προϊόντος είτε μόνο του ή σε 
συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλα προϊόντα με τα οποία εύλογα 
αναμένεται να κατέχεται, χρησιμοποιείται ή καταναλώνεται. 

(3) Στον ορισμό "παραγωγός" του εδαφίου (1) η αναφορά σε κατασκευή 
προϊόντος συνιστά αναφορά στο σχεδιασμό ή στην κατασκευή του προϊόντος 
ή στην εφαρμογή οποιασδήποτε βιομηχανικής επεξεργασίας σε αυτό ή σε 
οποιοδήποτε συστατικό μέρος αυτού, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε 
πρώτης ύλης. 

(4) Στον ορισμό "προ ϊόν" του εδαφίου (1) η αναφορά σε πρωτογενή 
γεωργικά προϊόντα ή προϊόντα κυνηγίου συνιστά αναφορά σε οποιοδήποτε 
π ρ ο ϊ ό ν του εδάφους, της κτηνοτροφίας ή της αλιείας ή σε προϊόν κυνηγίου το 
οποίο δεν έχει υποστεί οποιαδήποτε βιομηχανική ή άλλη ανάλογη 
επεξεργασία. 

Εφαρμογή 3. Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται σε προϊόντα που τέθηκαν σε 
παρόντος κυκλοφορία πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος 
Νόμου. Νόμου. 

ΜΕΡΟΣ II 

ΕΛΑΤΤΩΜΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΑ 

Έννοια 4. (1) Προϊόν είναι ελαττωματικό, όταν δεν παρέχει ασφάλεια, 
ελαττωματικού 
προϊόντος. λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστάσεων υπό τις οποίες το προϊόν 

κατέχεται, χρησιμοποιείται ή καταναλώνεται και περιλαμβάνει-

(α) Τον τρόπο με τον οποίο και τους σκοπούς για τους οποίους το 
προϊόν τέθηκε σε κυκλοφορία· 
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αποτον 
παραγωγό. 

(β) την παροχή οποιωνδήποτε οδηγιών ή προειδοποιήσεων ή την 
παροχή οποιωνδήποτε δηλώσεων αναφορικά με την κατοχή, τη 
χρήση ή την κατανάλωση του προϊόντος· 

(γ) τη χρήση επί του προϊόντος, ή σε σχέση με αυτό, οποιουδήποτε 
σήματος το οποίο αναφέρεται στην ασφάλεια του ή το οποίο μπορεί 
εύλογα να εκληφθεί ότι αναφέρεται στην ασφάλεια του· και 

(δ) το χρόνο κατά τον οποίο το προϊόν τέθηκε σε κυκλοφορία. 
(2) Προϊόν δεν είναι ελαττωματικό από το γεγονός και μόνο ότι άλλο 

ασφαλέστερο προϊόν τέθηκε σε κυκλοφορία μεταγενέστερα. 
5. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, στις περιπτώσεις Ευθύνη , 

όπου αποδεικνύεται ότι οποιαδήποτε ζημιά προκλήθηκε ολικώς ή μερικώς 
από ελαττωματικό προϊόν, ο παραγωγός του προϊόντος ευθύνεται για τη 
ζημιά που προκλήθηκε κατά τον πιο πάνω τρόπο. 

6. Χωρίς επηρεασμό της ευθύνης του παραγωγού, ευθύνεται ως να ήταν ο Ευθύνη 
προσώπων 

παράγωγος του προϊόντος- άλλων εκτός 
(α) Κάθε πρόσωπο το οποίο εισήγαγε, κατά τη διεξαγωγή των εργασιών 

του, προϊόν εντός της Δημοκρατίας, με σκοπό να το προμηθεύσει σε 
άλλο ή 

(β) κάθε πρόσωπο το οποίο προμήθευσε προϊόν σε άλλο και το οποίο-

(i) καλείται γραπτώς από ή εκ μέρους του άλλου προσώπου ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο υπέστη ζημιά, η οποία κατ' 
ισχυρισμόν προκλήθηκε από το προϊόν, να αποκαλύψει την 
ταυτότητα του παραγωγού αυτού ή του προσώπου που 
προμήθευσε το προϊόν σε αυτό, και 

(ii) η πιο πάνω παράκληση γίνεται εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος μετά την πρόκληση της ζημίας, και 

(iii) παραλείπει να συμμορφωθεί γραπτώς με την παράκληση μέσα 
σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά από αυτή. 

7. Η ευθύνη οποιουδήποτε προσώπου, δυνάμει του παρόντος Νόμου, για Μείωση η 
, , , , , εκμηδένιση 
ζημία που υπέστη άλλος- κτλ. ευθύνης. 

(α) Δε μειώνεται, όταν η ζημιά προκαλείται τόσο από ελαττωματικό 
προϊόν όσο και από πράξη ή παράλειψη τρίτου προσώπου, χωρίς 
όμως αυτό να επηρεάζει με οποιοδήποτε τρόπο τα δικαιώματα του 
έναντι του τρίτου προσώπου δυνάμει οποιουδήποτε κανόνα 
δικαίου· 

(β) μπορεί να μειωθεί ή να εκμηδενιστεί στις περιπτώσεις όπου, ενόψει 
όλων των περιστάσεων, η ζημιά προκαλείται τόσο από 
ελαττωματικό προϊόν όσο και από υπαιτιότητα του ζημιωθέντος ή 
οποιουδήποτε προσώπου που ενεργεί υπό την ευθύνη αυτού και 

(γ) δεν επιτρέπεται να περιοριστεί ή να αποκλειστεί με οποιοδήποτε 
συμβατικό όρο, με οποιαδήποτε ειδοποίηση ή με άλλο τρόπο και 
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Κοινή και 
κεχωρισμένη 
ευθύνη. 

οποιαδήποτε πρόνοια η οποία αποσκοπεί να περιορίσει ή να 
αποκλείσει την ευθύνη αυτή θα είναι άκυρη και χωρίς νομική ισχύ. 

8. Όταν δύο ή περισσότερα πρόσωπα ευθύνονται δυνάμει του παρόντος 
Νόμου για την ίδια ζημιά, η ευθύνη τους έναντι του ζημιωθέντος θα είναι 
κοινή και κεχωρισμένη: 

Νοείται ότι το δικαίωμα που απορρέει από οποιοδήποτε ισχύοντα 
κανόνα δικαίου υπέρ οποιουδήποτε προσώπου να αξιώσει κάλυψη ή 
συνεισφορά από οποιοδήποτε συνυπεύθυνο πρόσωπο δεν επηρεάζεται 
λόγω της ευθύνης του δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου. 

Επιφύλαξη 
συμβατικών 
ή άλλων 
δικαιωμάτων. 

Αποκλεισμός 
ζημιάς σε 
ορισμένες 
περιπτώσεις. 

Χρονικά 
όρια για 
έγερση 
αγωγής και 
παραγραφή 
του 
δικαιώματος. 

ΜΕΡΟΣ III 
ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΕΙΣ 

9. Τα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου το οποίο υφίσταται ζημιά που 
προκαλείται από ελαττωματικό προϊόν για αξίωση αποζημίωσης δυνάμει του 
παρόντος Νόμου δεν επηρεάζουν οποιαδήποτε δικαιώματα τα οποία δυνατόν 
το πρόσωπο αυτό να έχει δυνάμει των όρων οποιασδήποτε σύμβασης ή 
δυνάμει οποιουδήποτε κανόνα δικαίου. 

10. Δεν επιδικάζεται οποιαδήποτε αποζημίωση δυνάμει του παρόντος 
Νόμου σε οποιοδήποτε πρόσωπο αναφορικά με-

(α) Οποιαδήποτε ζημιά που προκλήθηκε στο ίδιο το προϊόν από 
ελάττωμα του ή σε ολόκληρο ή οποιοδήποτε μέρος του προϊόντος 
από ελάττωμα άλλου προϊόντος το οποίο αποτελούσε μέρος αυτού 
κατά το χρόνο που το προμηθεύτηκε· ή 

(β) οποιαδήποτε ζημιά σε περιουσία, στις περιπτώσεις όπου το ποσό το 
οποίο θα επιδικαζόταν στο πρόσωπο αυτό δε θα υπερέβαινε τις 
διακόσιες πενήντα λίρες, εξαιρουμένης οποιασδήποτε ευθύνης για 
καταβολή δεδουλευμένων τόκων επί του ποσού αυτού. 

11. Το δικαίωμα οποιουδήποτε προσώπου, βάσει του παρόντος Νόμου, να 
εγείρει αγωγή για καταβολή αποζημιώσεων σχετικά με ζημιά την οποία 
υπέστη-

(α) Δεν μπορεί να ασκηθεί μετά την παρέλευση τριών ετών από το 
χρόνο κατά τον οποίο το πρόσωπο αυτό έλαβε γνώση ή που θα 
μπορούσε εύλογα να λάβει γνώση της ζημιάς, του ελαττώματος και 
της ταυτότητας του παραγωγού του ελαττωματικού προϊόντος, από 
το ελάττωμα του οποίου προκλήθηκε η ζημιά· και 

(β) αποσβέννυται σε κάθε περίπτωση με την πάροδο δέκα ετών από το 
χρόνο κατά τον οποίο το συγκεκριμένο ελαττωματικό προϊόν, από 
το οποίο προκλήθηκε η ζημιά, τέθηκε σε κυκλοφορία, εκτός αν-

(i) ο παραγωγός ή, ανάλογα με την περίπτωση, ο εισαγωγέας του 
προϊόντος έδωσε ρητή εγγύηση ότι το προϊόν δύναται να 
χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερη χρονική περίοδο· ή 

(ii) η βλάβη προκλήθηκε μέσα στην περίοδο των δέκα ετών, αλλά 
δεν μπορούσε εύλογα να ανακαλυφθεί παρά μόνο σε 
μεταγενέστερο χρόνο. 
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12. Όταν εγείρεται οποιαδήποτε αγωγή για καταβολή αποζημιώσεων για Υπερασπίσεις 
ζημιά που προκλήθηκε από ελαττωματικό προϊόν δυνάμει του παρόντος αγωγών. 
Νόμου εναντίον οποιουδήποτε προσώπου, αποτελεί υπεράσπιση του 
προσώπου αυτού, αν αποδείξει-

(α) Ότι δεν κατασκεύασε ή δεν εισήγαγε το προϊόν προς πώληση ή 
διάθεση κατά τη διεξαγωγή οποιασδήποτε εργασίας· ή 

(β) ότι δεν έθεσε το προϊόν σε κυκλοφορία· ή 
(γ) ότι το προϊόν περιείχετο σε άλλο προϊόν και ότι το ελάττωμα 

οφείλετο εξ ολοκλήρου στο σχεδιασμό του άλλου προϊόντος ή σε εκ 
μέρους του συμμόρφωση σε οδηγίες που δόθηκαν από τον 
παραγωγό του άλλου προϊόντος· ή 

(δ) ότι το ελάττωμα οφείλετο εξ ολοκλήρου στην εκ μέρους του 
συμμόρφωση σε όρους που επιβάλλονται από ή δυνάμει 
οποιασδήποτε νομοθετικής διάταξης· ή 

(ε) ότι το ελάττωμα δεν υπήρχε στο προϊόν κατά το χρόνο που 
βρισκόταν υπό τον έλεγχο του ή ότι δημιουργήθηκε σε κάποιο 
μεταγενέστερο χρόνο· ή 

(στ) ότι, χωρίς να είναι ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας του προϊόντος, 
αποκάλυψε την ταυτότητα του παραγωγού ή του προσώπου που 
προμήθευσε το προϊόν σε αυτόν ή 

(ζ) ότι, όταν έθεσε το προϊόν σε κυκλοφορία, το επίπεδο των 
επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων δεν επέτρεπε να διαπιστωθεί 
η ύπαρξη του ελαττώματος. 

13. Σε αγωγή αποζημιώσεων που εγείρεται δυνάμει του παρόντος Νόμου, Εξομοίωση της 
θέματα σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της ζημιάς και των αποζημιώσεων, ^ ^ ^ 
περιλαμβανομένων ζητημάτων αιτιώδους συνάφειας, συντρέχουσας αμέλειας, αστικού 
συνεισφοράς μεταξύ συνυπεύθυνων, καθώς και θέματα σχετικά με το ποια της̂ μ&ειας 
πρόσωπα αποκτούν το αγώγιμο δικαίωμα σε περίπτωση πρόκλησης θανάτου «ορισμένα 
από ελαττωματικό προϊόν κρίνονται και αποφασίζονται, εκτός αν 
προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο, σαν η προκύπτουσα ευθύνη να 
οφειλόταν σε πράξη ή παράλειψη που συνιστά το αστικό αδίκημα της 
αμέλειας. 

14. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1997. Έναρξη 
ισχύος 
του παρόντος 
Νόμου. 


