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Ο περί Καταχρθςτικών Ρθτρών ςε Καταναλωτικζσ υμβάςεισ Νόμοσ του 1996 
(N. 93(I)/1996) 

 

Ζρευνα του Διευκυντι τθσ Τπθρεςίασ Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ 
Καταναλωτϊν του Τπουργείου Ενζργειασ, Εμπορίου, Βιομθχανίασ και Σουριςμοφ 
αναφορικά με τθν φπαρξθ καταχρθςτικϊν ςυμβατικϊν ρθτρϊν ςτα ςυμβόλαια 
(αγοραπωλθτιρια ζγγραφα για ακίνθτθ ιδιοκτθςία) τθσ εταιρείασ PAFILIA 
PROPERTY DEVELOPERS LTD  

 

 ΑΠΟΦΑΗ 

 

Ο Διευκυντισ τθσ Τπθρεςίασ Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτϊν    

(εφεξισ «Διευκυντισ ΤΑΠΚ») βάςει των προνοιϊν του Περί Καταχρθςτικϊν Ρθτρϊν 

ςε Καταναλωτικζσ υμβάςεισ Νόμου του 1996 (N. 93(I)/1996) (εφεξισ «Νόμοσ»), 

ζχει κακικον να εξετάηει κατόπιν υποβολισ παραπόνου ι και αυτεπάγγελτα κατά 

πόςο οποιαδιποτε ςυμβατικι ριτρα που προορίηεται για γενικι χριςθ είναι 

καταχρθςτικι. 

 

Σα κακικοντα, αρμοδιότθτεσ και εξουςίεσ του Διευκυντι τθσ ΤΑΠΚ 

κακορίηονται ςτο άρκρο 9 του Νόμου.  

 

Με αφορμι αρικμό παραπόνων, το αντικείμενο εξζταςθσ τθσ παροφςασ 

υπόκεςθσ αποτελεί τθ διεξαγωγι ζρευνασ από  τον Διευκυντι ΤΑΠΚ αναφορικά με 

καταχρθςτικζσ ριτρεσ ςε ςυμβάςεισ αγοραπωλθςίασ ακίνθτθσ περιουςίασ μεταξφ 

αρικμό παραπονοφμενων (εφεξισ «Παραπονοφμενοι») και εταιρείασ ανάπτυξθσ γθσ 

και οικοδομϊν (developer). τθν παροφςα εξζταςθ λιφκθκαν υπόψθ οι ζρευνεσ 

που είχαν γίνει για πανομοιότυπα παράπονα. 
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1. Τποβολι παραπόνων και διερεφνθςθ περιςτατικών 

 

Με ςυμβάςεισ που υπογράφτθκαν μεταξφ του 2003 και 2007, θ εταιρεία PAFILIA 

PROPERTY DEVELOPERS LTD (εφεξισ «Πωλθτισ») πϊλθςε ςτο πλαίςιο τθσ 

εμπορικισ τθσ δραςτθριότθτασ ςτουσ Παραπονοφμενουσ ακίνθτεσ περιουςίεσ ςτθν 

Πάφο. 

 

Οι Παραπονοφμενοι υπζβαλαν παράπονα προσ τον Διευκυντι τθσ ΤΑΠΚ, μεταξφ 

άλλων και εναντίον του Πωλθτι, για το ςυμβόλαιο και/ι για ενζργειεσ και/ι 

πρακτικι του τελευταίου επί του ακινιτου που αγόραςαν και/ι για τα ψθλά 

διαχειριςτικά ζξοδα του ακινιτου και/ι για τθν μθ ζκδοςθ τίτλων ιδιοκτθςίασ και 

ηθτοφςαν όπωσ αυτά εξεταςτοφν με βάςθ τον Περί των Ακζμιτων Εμπορικϊν 

Πρακτικϊν των Επιχειριςεων προσ τουσ Καταναλωτζσ Νόμο του 2007 (N. 

103(I)/2007) (εφεξισ «ο Α.Ε.Π. Νόμοσ»). 

 

Ο Διευκυντισ ΤΑΠΚ απζςτειλε επιςτολι ςε όλουσ τουσ Παραπονοφμενουσ 

αναφζροντασ ότι με βάςθ τον Α.Ε.Π. Νόμο, δεν μπορεί να επζμβει ςε αγορζσ 

ακινιτων όπου θ θμερομθνία υπογραφισ των ςυμβολαίων είναι προγενζςτερθ τθσ 

θμερομθνίασ εφαρμογισ, δθλαδι 12/12/2007.  

 

Ο Διευκυντισ ΤΑΠΚ ξεκίνθςε τθ διερεφνθςθ των παραπόνων εναντίον του 

Πωλθτι ςφμφωνα με τισ πρόνοιεσ του Νόμου και με αντίςτοιχεσ επιςτολζσ του 

ενθμζρωςε τον Πωλθτι ότι μετά από τθν εξζταςι τουσ, κεωρεί ότι εκ πρϊτθσ 

όψεωσ ότι ςυγκεκριμζνοι όροι ςτα ςυμβόλαια των Παραπονοφμενων τισ ωσ άνω 

περιόδου, ενδζχεται να κεωρθκοφν ωσ αδιαφανείσ και/ι καταχρθςτικοί.  

 

Οι ςυγκεκριμζνοι όροι είχαν χρθςιμοποιθκεί ςε όλεσ τισ ςυμβάςεισ του Πωλθτι 

που ιρκαν ςτθν αντίλθψθ του Διευκυντι ΤΑΠΚ κατά τθν ενδεικνυόμενθ χρονικι 

περίοδο υπογραφισ των ςυμβάςεων. Ανεξάρτθτα από τυχόν διαφορετικι 

διατφπωςθ ι διαφορετικι αρίκμθςθ (μεταξφ των ςυμβάςεων), οι υπό εξζταςθ 

όροι είναι επί τθσ ουςίασ ομοιόμορφοι, ϊςτε να μποροφν να λθφκοφν υπόψθ.  

 

Δεδομζνου ότι οι αρικμοί των όρων ςτισ ςυμβάςεισ πικανόν να διαφζρουν, ο 

Διευκυντισ ΤΑΠΚ ζχει δϊςει νζα αρίκμθςθ ςτουσ όρουσ των ςυμβολαίων ωσ 

ακολοφκωσ: 
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υνδυαςμόσ όρων, I *αποπλθρωμι+ και  II *μεταβίβαςθ και εγγραφι ακινιτου+. 

 

  (Ι)  The Purchase Price has been agreed at CY£ΧΧ 000 (ΧΧΧ ΧΧΧ thousand 

Cyprus Pounds Only) payable in Cyprus as follows: 

a) The amount of CY£Χ 000 has already been paid 

b) The amount of CY£ΧΧ Χ00 will be paid by the Xst of (month) 

200X 

c) The amount of CY£ΧΧ Χ00 will be paid by the Xst of (month) 

200X 

d) The amount of CY£Χ 000 will be paid upon completion of the 

property 

e) Provided that the snagging list if any prepared and accepted by 

both Parties has been carried out by the Vendor as per the 

terms of the present Sale Agreement. This amount bears 

interest if it remains unpaid only after the completion of the 

snagging list. 

(II) The transfer and registration of the property in the name of the 

purchaser or in the name of any other person nominated by him, free of any 

encumbrances, shall be effected within a reasonable time from the issuing of 

the title deeds by the appropriate authority and provided the Purchaser shall 

have paid the whole purchase price and all other dues and shall have obtained 

the necessary permits from the Council of Ministers of the Republic of Cyprus, 

the Central Bank of Cyprus and any other competent authority. 

 

υνδυαςμόσ όρων III, IV *κακοριςμόσ τόκου υπερθμερίασ ςτουσ αγοραςτζσ+ και V 

*ολοκλιρωςθ και παράδοςθ ακίνθτθσ ιδιοκτθςίασ+. 

 

(III)  No interest is payable by the Purchaser provided that all payments are 

received on their due dates. Otherwise interest is payable at 9% per 

annum on any outstanding amount, from the date on which they fall due 

until the date of the final payment. It is hereby expressly agreed that the 

time of payment stipulated above is of the essence in the contract. 

(IV) Any balance remaining unpaid after the completion of the property will 

bear interest 9% per annum 

(V) Possession of the property passes to the Purchaser on the date of 

completion which time is agreed to be the Xst of Month 200x provided 

that the Purchaser has complied at the date with all the Purchasers 
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obligations under the contract. Provided that if the completion of the 

property is delayed by reason of force majeur, major Government 

prohibition or restrictions, strikes, war or warlike operations, civil 

disturbances, riots, unusual weather conditions, or any other cause 

beyond the control of the Vendors, the completion of the property to the 

Purchaser shall be postponed for such time as shall be estimated to have 

been lost due to any one of the combination of the above causes.  

 

υνδυαςμόσ όρων VI και VII *φόροσ, υποχρεϊςεισ, χρεϊςεισ και ζξοδα+. 

(VI)  The Purchaser shall, as from the date of being offered possession of the 

property by under the obligation to pay all taxes, duties, fees, 

management charges and expenses of whatsoever nature relating to the 

property including the property tax. In the event of any aforesaid taxes, 

duties, charges, fees or expenses being paid by the Vendors, the 

Purchaser shall reimburse them immediately upon request. 

(VII) The Purchasers shall be exclusively responsible for the payment of the 

stamp duty on the Present Agreement as well as for the transfer fee or 

any other expenses on fees directly or indirectly related to the transfer 

and registration of the property into their names.  

 

υνδυαςμόσ όρων, VIII *αςφάλιςθ+, IX παράγραφοσ 1 και (b) *δικαιϊματα, 

υποχρεϊςεισ μετά τθν  αγορά και διαχείριςθ+. 

 

(VIII) The Purchasers, on taking possession of the property, shall at their own 

expense insure and keep insured the Property and his share of the areas 

of common ownership and/or common use of the development trough 

the vendor, until the Title deed will be transferred in their name The 

Purchasers also undertake to look after, irrigate, weed and keep clean ad 

tidy their property, private garden and footpaths, if any. 

(IX) The Purchasers by their purchase become shareowners of the commonly 

owned spaces and in this capacity the Purchasers, acquire the rights and 

accept the liabilities arising consequently. And in this respect the 

Purchaser shall sign and comply with the terms and conditions of: 

  (a)… 

(b) The Management Agreement which shall be signed by the 

Purchasers when he will be offered possession of the property 

which will vest the management of the development in the Vendor 

or any other company that the Vendor may indicate for a period 

of 2 years. Thereafter the management Agreement will be 
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automatically renewable unless the majority of the owners in the 

development decide otherwise. 

 

Ο όροσ X *κατάκεςθ εγγράφων+.  

(X) The Purchasers shall, within a reasonable time after the signing of this 

Agreement, submit the relevant applications with all necessary 

documents and information to the Council of Ministers of the Republic of 

Cyprus and any other competent authority for the required permit to 

acquire the property in accordance with the relevant provisions of the 

law. In this respect the Vendors undertakes to assist the Purchaser in any 

reasonable way to secure the permit. 

 

Ο Διευκυντισ ΤΑΠΚ κάλεςε τον Πωλθτι να εκφράςει τισ απόψεισ του επί των πιο 

πάνω και να αποςτείλει ςτοιχεία ι ζγγραφα.  

 

Ο Πωλθτισ απάντθςε αναφζροντασ ότι διαφωνεί με τθν άποψθ ότι οι 

ςυγκεκριμζνοι όροι των ςυμβάςεων ενδζχεται να είναι καταχρθςτικοί και αναφζρει 

ότι ο Νόμοσ δεν ζχει εφαρμογι ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ κακϊσ όλεσ οι 

ςυμβάςεισ για τισ αγορζσ των ακινιτων υπογράφτθκαν κατόπιν ελεφκερθσ 

διαπραγμάτευςθσ ξεχωριςτά με τον κακζνα από τουσ Παραπονοφμενουσ, οι οποίοι 

είχαν τθ δυνατότθτα να αντιλθφκοφν και να επθρεάςουν το περιεχόμενο τθσ κατά 

τθν ζννοια του εν λόγω Νόμου.  

 

Η κζςθ του Πωλθτι είναι ότι δεν αποδεικνφεται ςε καμία από τισ περιπτϊςεισ ότι 

θ εταιρεία ιταν ςε πλεονεκτικι διαπραγματευτικι κζςθ ζναντι των 

Παραπονουμζνων και ότι είναι αυταπόδεικτο ότι τα Πωλθτιρια ζγγραφα είναι απλά 

και πλιρωσ κατανοθτά ωσ προσ τα δικαιϊματα των Παραπονουμζνων, ενϊ δεν 

υπάρχει οποιαδιποτε πρόνοια που να δθμιουργεί αμφιβολία ι διαφορετικι 

ερμθνεία. Επιπρόςκετα, ο Πωλθτισ αναφζρει ότι οι Παραπονοφμενοι είχαν το 

δικαίωμα ςε οποιοδιποτε ςτάδιο να προχωριςουν ςε τερματιςμό τθσ υμφωνίασ 

και να ηθτιςουν αποηθμιϊςεισ, ςε περίπτωςθ που υπιρχε παράβαςθ ςε ουςιϊδθ 

όρο αυτϊν, κάτι που οι Παραπονοφμενοι δεν ζκαναν.    

 

υγκεκριμζνα, ο Πωλθτισ αναφζρει περί των όρων τα εξισ: 
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Όροσ Ι – [αποπλθρωμι] 

Αποτελεί πραγματικό γεγονόσ ότι τα Πωλθτιρια ζγγραφο ετοιμάςτθκαν, αφοφ 

ζγινε ςχετικι διαπραγμάτευςθ με τουσ κάκε Παραπονοφμενουσ ξεχωριςτά  και 

ειδικά όςον αφορά το τίμθμα και τουσ όρουσ πλθρωμισ με δόςεισ. Η εξόφλθςθ του 

τιμιματοσ ςυμβάδιηε με τθν πρόοδο και τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν και τθν 

παράδοςθ τθσ κατοχισ τθσ κατοικίασ ςτον κάκε Παραπονοφμενο ξεχωριςτά, θ 

οποία ζγινε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ ενϊ δόκθκε από τθν εταιρεία 

εγγφθςθ 12 μθνϊν για τθν ποιότθτα των υλικϊν που χρθςιμοποιικθκαν. 

 

Η εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του κάκε Παραπονοφμενου ωσ Αγοραςτι για 

καταβολι κάκε δόςθσ του τιμιματοσ τθσ αγοράσ ςυμβάδιηε με τθν εκπλιρωςθ τθσ 

υποχρζωςθσ τθσ εταιρείασ να προχωρεί ανάλογα με τισ οικοδομικζσ εργαςίεσ ενϊ θ 

τελευταία δόςθ κακίςτατο πλθρωτζα μετά τθν εκπλιρωςθ από τθν πλευρά τθσ 

εταιρείασ των ςυμβατικϊν τθσ υποχρεϊςεων, δθλαδι τθν παράδοςθ κατοχισ τθσ 

κατοικίασ ςτουσ Αγοραςτζσ κακϊσ και τθν εκτζλεςθ οποιωνδιποτε εκκρεμουςϊν 

εργαςιϊν κατόπιν ςχετικισ ςυμφωνίασ με τουσ Αγοραςτζσ. Ωσ εκ τοφτου ο εν λόγω 

όροσ τθσ φμβαςθσ δεν μπορεί να κεωρθκεί καταχρθςτικόσ βάςει των προνοιϊν 

του Νόμου.   

 

Όροσ ΙΙ – [μεταβίβαςθ και εγγραφι ακινιτου+. 

Ο Πωλθτισ ιςχυρίηεται ότι είναι κακιερωμζνθ πρακτικι, εκτόσ ελαχίςτων 

εξαιρζςεων, ςε όλεσ τισ ςυμβάςεισ αγοράσ ακινιτων, το ςυμφωνθμζνο τίμθμα να 

εξοφλείται πλιρωσ με τθν παράδοςθ του ακινιτου ςτον αγοραςτι ςε πλιρθ και 

κανονικι λειτουργία του ακινιτου. Αυτό είναι εφλογο κακ’ ιςχυριςμό του Πωλθτι, 

γιατί οι ξεχωριςτοί τίτλοι, εκδίδονται αρκετά χρόνια μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

οικοδομισ και ιδιαίτερα ςε μεγάλα ςυγκροτιματα. Επιπρόςκετα, αποτελεί εκ του 

νόμου υποχρζωςθ του κάκε Αγοραςτι να εξαςφαλίηει τθν ςχετικι άδεια του 

Τπουργικοφ υμβουλίου για τθν μεταβίβαςθ και εγγραφι ακινιτου ςτο όνομα του 

και αυτό διαςφαλίηει ςυγκεκριμζνοσ όροσ εντόσ των ςυμβολαίων.  

 

Ωσ εκ τοφτου ο όροσ αυτόσ δεν μπορεί να κεωρθκεί καταχρθςτικόσ βάςει των 

προνοιϊν του Νόμου.   

 

 Όροι III, IV *κακοριςμόσ τόκου υπερθμερίασ ςτουσ αγοραςτζσ+ και V 

*ολοκλιρωςθ και παράδοςθ ακίνθτθσ ιδιοκτθςίασ+ 

Κανζνα ποςό επιτοκίου χρεϊκθκε, νοουμζνου ότι οι δόςεισ κα πλθρϊνονταν ςτισ 

ςυμφωνθμζνεσ θμερομθνίεσ. Σο επιτόκιο που αναφζρεται ςτθν ςφμβαςθ ςε 
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περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ πλθρωμισ, ιταν το νόμιμο επιτόκιο κατά το χρόνο 

κατάρτιςθσ τθσ ςυμφωνίασ, ιταν δίκαιο και αφοροφςε προχπολογιςμό των ηθμιϊν 

τθσ εταιρείασ από τθν παράλθψθ του οποιουδιποτε Παραπονοφμενου να 

καταβάλει τισ πλθρωμζσ ςτισ ςυμφωνθμζνεσ θμερομθνίεσ κακϊσ ιταν ανάλογο με 

το κάκε επιτόκιο που θ εταιρεία επιβαρυνόταν για πλθρωμζσ ζναντι δικϊν τθσ 

δανείων από τισ τράπεηεσ. 

 

Βάςει του όρου V τθσ ςυμφωνίασ, ταυτόχρονα με τθν καταβολι τθσ προτελευταίασ 

δόςθσ του τιμιματοσ αγοράσ, θ εταιρεία κα παρζδιδε ςτουσ Παραπονοφμενουσ 

κατοχι του ακινιτου ενϊ θ τελευταία δόςθ κα κακίςτατο οφειλόμενθ ζνα μινα 

μετά τθν παράδοςθ τθσ κατοχισ ςτουσ Παραπονοφμενουσ νοουμζνου ότι ο 

Πωλθτισ με δικό του κόςτοσ κα προζβαινε ςτθν διόρκωςθ οποιωνδιποτε 

ελλείψεων και/ι ελαττωμάτων υπιρχαν ςτο ακίνθτο ςφμφωνα με ςυγκεκριμζνο  

όρο εντόσ των ςυμβάςεων. 

 

Ωσ εκ τοφτου δεν ο Πωλθτισ δεν κεωρεί  ότι οι όροι III, IV και V αποτελοφν 

καταχρθςτικζσ ριτρεσ βάςει των προνοιϊν του Νόμου. 

 

Όροι VI και VII *φόροσ, υποχρεώςεισ, χρεώςεισ και ζξοδα+ 

Ο Πωλθτισ ιςχυρίηεται ότι θ πλθρωμι οποιωνδιποτε φόρων και/ι τελϊν αφοροφν 

ακίνθτθ ιδιοκτθςία, αποτελεί εκ του νόμου υποχρζωςθ του κάκε Αγοραςτι 

ανεξάρτθτα από τθν ςυμπερίλθψθ ι όχι ςχετικισ πρόνοιασ ςε ςφμβαςθ πϊλθςθσ 

και ουδεμία υποχρζωςθ φζρει ο Πωλθτισ προσ περαιτζρω επεξιγθςθ και/ι 

υπολογιςμό τζτοιων οφειλϊν. 

 

Όροι VIII *αςφάλιςθ+, IX παράγραφοσ 1 και (b) *δικαιώματα, υποχρεώςεισ μετά 

τθν  αγορά και διαχείριςθ+ 

Ο Πωλθτισ ιςχυρίηεται ότι όςον αφορά τον όρο VIII των ςυμβάςεων που 

αναφζρεται ςτθν αςφάλιςθ, είναι κακιερωμζνθ πρακτικι ο οποιοςδιποτε 

αγοραςτισ να αςφαλίηει το ακίνθτο και το περιεχόμενο του όχι πριν, αλλά μόνο 

μετά τθν παράδοςθ τθσ κατοχισ ςτον ίδιο και ότι δεν υπάρχει οποιαδιποτε 

κατάχρθςθ ςτον όρο αυτό. χετικά με τον όρο ΙΧ που αναφζρεται ςτισ υμφωνίεσ 

Διαχείριςθσ κοινόχρθςτων χϊρων, ο Περί Ακίνθτθσ Ιδιοκτθςίασ Νόμοσ Κεφ.224, 

Σροποποιθτικόσ Νόμοσ 6(Ι)/93, ςτα άρκρα 38(α) και επόμενα, προνοεί για τθν 

διαχείριςθ κοινόκτθτων οικοδομϊν και κακορίηει ότι ο εγγεγραμμζνοσ ιδιοκτιτθσ, 

δθλαδι ο Πωλθτισ, ζχει τθν ευκφνθ του διαχειριςτι τθσ κοινόκτθτθσ οικοδομισ 

μζχρι τθν ζκδοςθ των ξεχωριςτϊν τίτλων. Πζραν των πιο πάνω, θ υμφωνία 
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Διαχείριςθσ υπογράφεται κατά τθν παράδοςθ τθσ κατοικίασ ςτον οποιαδιποτε 

Αγοραςτι οπότε και ξεκινά θ διαχείριςθ ζργου και όχι ενωρίτερα. 

 

Παράγραφοσ Χ – *κατάκεςθ εγγράφων+. 

Ο Πωλθτισ ιςχυρίηεται ότι αποτελεί εκ του νόμου υποχρζωςθ του κάκε Αγοραςτι 

να εξαςφαλίηει τθν ςχετικι άδεια του Τπουργικοφ υμβουλίου για τθν μεταβίβαςθ 

και εγγραφι ακινιτου ςτο όνομα του και αυτό διαςφαλίηει ο όροσ Χ και ουδεμία 

υποχρζωςθ φζρει ο Πωλθτισ προσ περαιτζρω επεξιγθςθ ι βοικεια θ οποία 

δόκθκε ςτουσ Αγοραςτζσ καλι τθ πίςτει. 

 

Ο Πωλθτισ ανάφερε επιπλζον ότι οριςμζνοι από τουσ Παραπονοφμενουσ 

χρθματοδοτικθκαν από Σράπεηεσ ςτθν Κφπρο, δυνάμει φμβαςθσ Δανείου ςτισ 

οποίεσ ο Πωλθτισ ςυμπεριλιφκθκε ωσ εγγυθτισ και/ι ενυπόκθκοσ οφειλζτθσ. ε 

οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, και λόγω παράλειψθσ κάποιων από αυτϊν των 

Παραπονοφμενων να καταβάλλουν τισ ςυμφωνθμζνεσ δόςεισ, τα δάνεια 

κατζςτθςαν λθξιπρόκεςμα με τθν τράπεηα να κινθκεί νομικά εναντίον τόςο των 

πρωτοφειλετϊν όςο και των εγγυθτϊν για πλθρωμι του υπολοίπου του δανείου ωσ 

και επιβάρυνςθ κάποιων από των ακινιτων με εγγραφι ΜΕΜΟ. Για ςκοποφσ 

απόδειξθσ των ιςχυριςμϊν του, ο Πωλθτισ παρζδωςε προσ τον Διευκυντι τθσ ΤΑΠΚ 

ςχετικι απόφαςθ Δικαςτθρίου εναντίον του ιδίου ωσ ςχετικζσ καταςτάςεισ 

λογαριαςμοφ ςυγκεκριμζνων  Παραπονοφμενων προσ τον Πωλθτι.  

 

Ο  Πωλθτισ ιςχυρίηεται επιπλζον ότι οι καταγγελίεσ των Παραπονοφμενων είναι 

κακόπιςτεσ και υςτερόβουλεσ προςπάκειεσ των τελευταίων να αποφφγουν τισ 

ςυμβατικζσ τουσ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθν φμβαςθ Αγοράσ του 

ακινιτου κακϊσ και από τθν δανειακι ςφμβαςθ που υπζγραψαν με τθν τράπεηα.  

 

2. Αρμοδιότθτα του Διευκυντι και νομικι εξζταςθ των παραπόνων 

 

Ζργο του Διευκυντι ΤΑΠΚ είναι, μεταξφ άλλων, ο ζλεγχοσ νομιμότθτασ των 

ςυμβάςεων «πωλθτϊν» με «καταναλωτζσ» ςτθ βάςθ του Νόμου, με αφορμι 

παράπονα καταναλωτϊν ι και αυταπάγγελτα. Ο Νόμοσ μετεγγράφει ςτο κυπριακό 

δίκαιο τθν Οδθγία 93/13/ΕΟΚ («θ Οδθγία»). Σο άρκρο 9 εδάφια (1) – (3) του Νόμου 

ορίηει ότι  
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(1) Ο Διευκυντισ ζχει κακικον να εξετάηει κατόπιν υποβολισ παραπόνου 

ι και αυτεπάγγελτα κατά πόςο οποιαδιποτε ςυμβατικι ριτρα που 

προορίηεται για γενικι χριςθ είναι καταχρθςτικι. 

 

(2) Όταν, φςτερα από εξζταςθ που διενεργείται ςφμφωνα με το εδάφιο (1) 

ςχετικά με οποιαδιποτε ςυμβατικι ριτρα, ο Διευκυντισ κεωριςει ότι 

αυτι είναι καταχρθςτικι, δφναται, αν το κεωριςει ςκόπιμο, να ηθτιςει 

με αίτθςθ του προσ το Δικαςτιριο τθν ζκδοςθ απαγορευτικοφ 

διατάγματοσ, περιλαμβανομζνου και προςωρινοφ διατάγματοσ, 

εναντίον οποιουδιποτε προςϊπου το οποίο, κατά τθν κρίςθ του, 

χρθςιμοποιεί ι ειςθγείται τθ χριςθ τζτοιων ρθτρϊν ςε ςυμβάςεισ που 

ςυνάπτονται με καταναλωτζσ. 

 

(3) Ο Διευκυντισ δφναται, αν το κεωριςει ςκόπιμο, να λάβει υπόψθ του 

οποιαδιποτε ανάλθψθ δζςμευςθσ που δόκθκε προσ αυτόν από 

πρόςωπο ι εκ μζρουσ οποιουδιποτε προςϊπου, αναφορικά με τθ 

ςυνεχιηόμενθ χριςθ τζτοιων ρθτρϊν ςε ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται με 

καταναλωτζσ. 

 

Επομζνωσ ο ζλεγχοσ που πραγματοποιεί ο Διευκυντισ ΤΑΠΚ δεν περιορίηεται 

μόνο ςτο παράπονο ςυγκεκριμζνων καταναλωτϊν, αλλά αφορά και τθν παροχι 

γενικισ προςταςίασ ςτο καταναλωτικό κοινό, πάντοτε ςτο πλαίςιο που ορίηει ο 

Νόμοσ. Ωσ εκ τοφτου, θ ζκταςθ του ελζγχου νομιμότθτασ που πραγματοποιεί ο 

Διευκυντισ δεν αφορά μόνο τα υποβαλλόμενα παράπονα, αλλά μπορεί να 

επεκτακεί αυτεπαγγζλτωσ ςε οποιαδιποτε ςφμβαςθ που ζχει υπογραφτεί με τον 

Πωλθτι. 

 

Άρα, θ αρμοδιότθτα του Διευκυντι ΤΑΠΚ για εξζταςθ ςφμβαςθσ ςτθ βάςθ 

ςυγκεκριμζνου παραπόνου δεν επθρεάηεται οφτε και από τυχόν εκχϊρθςθ τθσ 

ςφμβαςθσ από τον καταναλωτι προσ άλλο πρόςωπο. Η εκχϊρθςθ αποκτά ςθμαςία 

ςτα πλαίςια ατομικισ δίκθσ μεταξφ του καταναλωτι και του Πωλθτι/προμθκευτι, 

όχι όμωσ ςτα πλαίςια του γενικοφ ελζγχου νομιμότθτασ των ςυμβατικϊν όρων που 

διενεργεί ο Διευκυντισ. 

  

Παράλλθλα, κρίςιμο ςτοιχείο για τθν απόφαςθ του Διευκυντι ΤΑΠΚ είναι αν 

οι εξεταηόμενοι όροι παριγαγαν κατά το παρελκόν, παράγουν επί του παρόντοσ ι 

δφνανται να παραγάγουν ςτο μζλλον δυςμενείσ ζννομεσ ςυνζπειεσ για τουσ 

καταναλωτζσ, κατά παράβαςθ των διατάξεων του Νόμου. υνεπϊσ, δεν αςκεί 

ζννομθ επιρροι κατά τον ζλεγχο των όρων αυτϊν από τον Διευκυντι ΤΑΠΚ το αν 
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ςυγκεκριμζνοι ςυμβατικοί όροι χρθςιμοποιικθκαν ςε βάροσ των παραπονοφμενων 

καταναλωτϊν ι αν οι εν λόγω όροι δεν χρθςιμοποιοφνται πλζον ςτισ ςυναλλακτικζσ 

ςχζςεισ του Πωλθτι με άλλουσ καταναλωτζσ. 

 

θμειωτζον επίςθσ ότι, μολονότι το γράμμα του άρκρου 9 εδάφιο 1 του 

Νόμου αναφζρεται μόνο ςτθν εξζταςθ τθσ καταχρθςτικότθτασ των όρων, θ 

αρμοδιότθτα του Διευκυντι ΤΑΠΚ επεκτείνεται και ςτθν εξζταςθ τθσ διαφάνειασ 

των όρων. Σο άρκρο 7 αϋ πρόταςθ τθσ Οδθγίασ ορίηει ότι «τα κράτθ μζλθ μεριμνοφν 

ϊςτε, προσ το ςυμφζρον των καταναλωτϊν, κακϊσ και των ανταγωνιηόμενων 

επαγγελματιϊν, να υπάρχουν τα κατάλλθλα και αποτελεςματικά μζςα, προκειμζνου 

να πάψει θ χρθςιμοποίθςθ των καταχρθςτικϊν ρθτρϊν ςτισ ςυμβάςεισ που 

ςυνάπτονται από ζναν επαγγελματία με καταναλωτζσ».  

 

υνεπϊσ, με βάςθ τθν αρχι τθσ ςφμφωνθσ με το ενωςιακό δίκαιο ερμθνείασ 

και τθ διαφφλαξθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ Οδθγίασ (effet utile), επιβάλλεται 

να γίνει δεκτό ότι οι αρμοδιότθτεσ του Διευκυντι ΤΑΠΚ ςυμπεριλαμβάνουν και τον 

ζλεγχο τθσ ςαφοφσ και κατανοθτισ διατφπωςθσ των όρων, δθλαδι τθσ διαφάνειασ 

αυτϊν (βλ. ςυναφϊσ The Law Commission and The Scottish Law Commission, 

Unfair terms in consumer contracts: Advice to the Department for Business, 

Innovation and Skills, March 2013, αρ. 6.53-6.55, που κεωρεί ότι θ αρμοδιότθτα των 

Διοικθτικϊν Αρχϊν Προςταςίασ Καταναλωτι να ελζγχουν τθ διαφάνεια ςυμβατικϊν 

όρων απορρζει από τθν Οδθγία 98/27/ΕΚ ςε ςυνδυαςμό με τθν αιτιολογικι ςκζψθ 

20 τθσ Οδθγίασ 93/13/ΕΟΚ, βάςει τθσ οποίασ οι ςυμβάςεισ πρζπει να ςυντάςςονται 

με ςαφι και κατανοθτό τρόπο, ϊςτε οι καταναλωτζσ πρζπει να ζχουν τθ 

δυνατότθτα να λάβουν γνϊςθ όλων των ςυμβατικϊν ρθτρϊν). Άλλωςτε, τοφτο 

ςυνάδει και με τθ νομολογία του ΔικΕΕ, το οποίο ζχει δεχκεί ότι θ διαφφλαξθ τθσ 

πρακτικισ αποτελεςματικότθτασ τθσ Οδθγίασ ενίοτε επιβάλλει τθ διαςταλτικι 

ερμθνεία των ςχετικϊν εκνικϊν διατάξεων ι τθν αναλογικι εφαρμογι τουσ (βλ. 

απόφαςθ  τθσ 14.3.2013, υπόκεςθ C-415/11 Aziz, EU:C:2013:164, ςκζψεισ 57 επ., 

όπου το ΔικΕΕ δζχτθκε ότι θ αναςτολι εκτζλεςθσ διαταγισ πλθρωμισ που ζχει 

εκδοκεί ςτθ βάςθ δανειακισ ςφμβαςθσ που ενδζχεται να περιζχει καταχρθςτικοφσ 

όρουσ δφναται να διαταχκεί από το εκνικό δικαςτιριο, ακόμθ κι αν το εκνικό δίκαιο 

δεν παρζχει τζτοια δυνατότθτα, κακϊσ και απόφαςθ τθσ 14.6.2012, υπόθ. C-

618/10, Banco Español de Crédito, EU:C:2012:349, ςκζψεισ 53 επ., όπου το ΔικΕΕ 

δζχτθκε ότι το εκνικό δικαςτιριο ζχει αρμοδιότθτα αυτεπάγγελτθσ εξζταςθσ τθσ 

καταχρθςτικότθτασ ςυμβατικϊν όρων, ακόμθ κι αν δεν προβλζπεται τζτοια εξουςία 

από το εκνικό δίκαιο). 
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Κατά τα λοιπά, θ αρμοδιότθτα του Διευκυντι ΤΑΠΚ να εξετάςει τα 

υποβαλλόμενα παράπονα δεν επθρεάηεται από τυχόν παράλλθλεσ διαδικαςίεσ 

ενϊπιον των δικαςτθρίων μεταξφ των εμπλεκομζνων προςϊπων για τθν ίδια 

υπόκεςθ. Η διοικθτικι διαδικαςία ενϊπιον του Διευκυντι ΤΑΠΚ είναι ανεξάρτθτθ 

από τυχόν εκκρεμείσ ι/και μελλοντικζσ δίκεσ. 

 

3. Νομικι ανάλυςθ των εφαρμοςτζων διατάξεων 

 

Η νομικι εξζταςθ των ςυμβατικϊν ρθτρϊν με βάςθ τον Νόμο γίνεται ωσ εξισ: 

Πρϊτον εξετάηεται αν θ υπόκεςθ εμπίπτει ςτο πεδίο εφαρμογισ του Νόμου 

ςφμφωνα με τα άρκρα 2 και 3 αυτϊν, ιδίωσ αν οι Παραπονοφμενοι και ο κακ’ οφ το 

παράπονο εμπίπτουν ςτθν ζννοια του «καταναλωτι» και του «Πωλθτι» αντίςτοιχα. 

Δεφτερον εξετάηεται αν οι όροι αποτζλεςαν αντικείμενο ατομικισ 

διαπραγμάτευςθσ, τρίτον εξετάηεται θ διαφάνεια των ςυμβατικϊν όρων ςφμφωνα 

με το άρκρο 7 του Νόμου και τζταρτον εξετάηεται τυχόν καταχρθςτικότθτά τουσ 

βάςει του άρκρου 5 του Νόμου. 

  

 Α) Πεδίο εφαρμογισ 

Σο πεδίο εφαρμογισ του Νόμου ορίηεται ςτο άρκρο 3: 

3.-(1)  Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του άρκρου 4, ο παρϊν Νόμοσ 

τυγχάνει εφαρμογισ ςε κάκε ριτρα ςφμβαςθσ που ςυνάπτεται μεταξφ 

Πωλθτι ι προμθκευτι και καταναλωτι και θ οποία δεν αποτζλεςε 

αντικείμενο ατομικισ διαπραγμάτευςθσ. 

(2)  Όταν ριτρα ςφμβαςθσ είναι διατυπωμζνθ κατά τρόπο ςαφι και 

κατανοθτό, καμιά αμφιςβιτθςθ του κεμιτοφ χαρακτιρα τθσ δεν 

επιτρζπεται, εφόςον αυτι αφορά- 

(α)  Τον κακοριςμό του κφριου αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ι 

(β)  τθν αντιπροςωπευτικότθτα τθσ τιμισ ι του ανταλλάγματοσ για τα 

αγακά ι τισ υπθρεςίεσ που πωλικθκαν ι παραςχζκθκαν. 

(3)  Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ Νόμου, ριτρα κεωρείται ότι δεν 

αποτζλεςε αντικείμενο ατομικισ διαπραγμάτευςθσ, όταν ζχει ςυνταχκεί 

εκ των προτζρων και ο καταναλωτισ εκ των πραγμάτων δεν ιταν δυνατό 

να επθρεάςει το περιεχόμενο τθσ, ανεξάρτθτα από οποιαδιποτε 

προςπάκεια του για το ςκοπό αυτό. 

(4)  Το γεγονόσ ότι για οριςμζνα ςτοιχεία κάποιασ ριτρασ ι για μια 

μεμονωμζνθ ριτρα υπιρξε ατομικι διαπραγμάτευςθ, δεν αποκλείει τθν 
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εφαρμογι του παρόντοσ Νόμου ςτο υπόλοιπο μζροσ μιασ ςφμβαςθσ, 

εφόςον θ ςυνολικι αξιολόγθςθ οδθγεί ςτο ςυμπζραςμα ότι, παρ’ όλα 

αυτά, πρόκειται για ςυνικθ προκακοριςμζνθ ςφμβαςθ. 

(5)  Εναπόκειται ςτον Πωλθτι ι ςτον προμθκευτι που ιςχυρίηεται ότι μια 

ριτρα υπιρξε αντικείμενο ατομικισ διαπραγμάτευςθσ να το αποδείξει. 

(6)  Οι διατάξεισ του παρόντοσ Νόμου εφαρμόηονται με τισ ανάλογεσ 

φραςτικζσ αναπροςαρμογζσ και ςτισ ριτρεσ ςυμβάςεων για πϊλθςθ, 

μίςκωςθ ι οποιαδιποτε άλλθ διάκεςθ ακίνθτθσ ιδιοκτθςίασ. 

 

Σο άρκρο 2 του Νόμου ορίηει ωσ «καταναλωτι» κάκε φυςικό πρόςωπο το 

οποίο, κατά τθν κατάρτιςθ ςφμβαςθσ ςτθν οποία εφαρμόηεται ο παρϊν Νόμοσ 

ενεργεί για ςκοποφσ οι οποίοι είναι άςχετοι με τθν άςκθςθ τθσ επιχείρθςθσ του· ενϊ 

“Πωλθτισ” ςθμαίνει κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο το οποίο πωλεί αγακά και το 

οποίο, κατά τθν κατάρτιςθ ςφμβαςθσ ςτθν οποία εφαρμόηεται ο παρϊν Νόμοσ, 

ενεργεί για ςκοποφσ ςχετικοφσ με τθν άςκθςθ τθσ επιχείρθςθσ του. 

 

Από τον ανωτζρω οριςμό του «καταναλωτι» προκφπτει ότι κρίςιμο ςτοιχείο 

για τθν ιδιότθτα του παραπονοφμενου προςϊπου ωσ καταναλωτι είναι θ κατάρτιςθ 

τθσ ςφμβαςθσ για ςκοποφσ που δεν ςχετίηονται με τθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ ι 

τθσ επιχείρθςισ του. Είναι αδιάφορο το επίπεδο γνϊςεων του ςυγκεκριμζνου 

προςϊπου, όπωσ επίςθσ και ο τυχόν επενδυτικόσ ςκοπόσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον ο 

ςκοπόσ αυτόσ δεν εντάςςεται ςτο πλαίςιο επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ. Η 

ζννοια του καταναλωτι είναι αντικειμενικι, εξαρτάται δθλαδι αποκλειςτικά από 

τον επιδιωκόμενο ςκοπό. Ζτςι είναι δυνατό ζνα πρόςωπο να ενεργεί ωσ 

«καταναλωτισ» ςε μία ςφμβαςθ και ωσ «προμθκευτισ» ι «Πωλθτισ» ςε μία άλλθ 

(ΔικΕΕ απόφαςθ 3.9.2015, υπόθ. C-110/14, Costea, EU:C:2015:538, ςκζψεισ 20-21, 

βλ. επίςθσ Προτάςεισ του Γενικοφ Ειςαγγελζα Villalon τθσ 23.4.2015 ςτθν υπόκεςθ 

C-110/14, ςκζψεισ 28-33).  

 

Κρίςιμο για τθν κατάφαςθ τθσ ιδιότθτασ του «καταναλωτι» είναι οι 

Παραπονοφμενοι να ενιργθςαν εκτόσ του πλαιςίου τθσ επαγγελματικισ τουσ 

δραςτθριότθτασ. Ο επενδυτικόσ ςκοπόσ μιασ πράξθσ δεν καταδεικνφει 

επαγγελματικι δραςτθριότθτα, εφόςον δεν ςυνοδεφεται από ςυςτθματικι 

διενζργεια παρόμοιων πράξεων με ςκοπό βιοποριςμοφ. Η ιδιότθτα του 

‘’καταναλωτι’’ δεν ιςχφει μόνο αν θ πράξθ αγοράσ κατοικιϊν για επενδυτικοφσ 

ςκοποφσ είχε ςχζςθ με το επάγγελμα ι τθν επιχείρθςθ του αγοραςτι. Ωσ εκ τοφτου, 

θ πράξθ τθσ αγοράσ ιδιοκτθςίασ για επενδυτικοφσ ςκοποφσ δεν μπορεί, από μόνθ 

τθσ, να αποτελεί λόγω για να μθν αναγνωριςτεί ςτον αγοραςτι θ ιδιότθτα του 
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‘’καταναλωτι’’ και ωσ εκ τοφτου να απορριφκεί θ εφαρμογι των διατάξεων του 

Νόμου. 

 

Ο καταναλωτισ που αγοράηει ζνα επενδυτικό προϊόν, ανεξάρτθτα από το αν 

πρόκειται για ακίνθτο ι χρθματοοικονομικό προϊόν, ζχει ανάγκθ τθσ ίδιασ 

προςταςίασ, όπωσ όταν αγοράηει οποιοδιποτε άλλο είδοσ προϊόντοσ. Δεν υπάρχουν 

ενδείξεισ ςτθν Οδθγία 93/13/ΕΟΚ ότι το πεδίο εφαρμογισ τθσ πρζπει να είναι πιο 

περιοριςμζνο ςε ςχζςθ με ςυναλλαγζσ που ζχουν επενδυτικό ςκοπό. 

 

Η ερμθνεία αυτι βαςίηεται και ςτθν οδθγία 2002/65/ΕΚ ςχετικά με τθν εξ 

αποςτάςεωσ εμπορία χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν προσ τουσ καταναλωτζσ, θ 

οποία ορίηει ωσ χρθματοοικονομικι υπθρεςία ‘’κάκε υπθρεςία τραπεηικισ, 

πιςτωτικισ αςφαλιςτικισ ι επενδυτικισ φφςεωσ, ι ςχετικι με ατομικζσ ςυντάξεισ ι 

με πλθρωμζσ’’ (άρκρο 2 (β)). Επομζνωσ, ζνα φυςικό πρόςωπο, ενεργϊντασ με τθν 

ιδιότθτα του καταναλωτι, δφναται κάλλιςτα να αγοράςει  ζνα επενδυτικό προϊόν 

(ίδετε και ΔικΕΕ απόφαςη 3.9.2015, υπόθ. C-110/14, Costea, EU:C:2015:538, που 

ζκρινε ότι ακόμθ και ζνα πρόςωπο που αςκεί το επάγγελμα του δικθγόρου μπορεί 

να κεωρθκεί ωσ καταναλωτισ ςφμφωνα με το άρκρο 2 (β) τθσ οδθγίασ 93/13/ΕΟΚ 

ςχετικά με τισ καταχρθςτικζσ ριτρεσ των ςυμβάςεων που ςυνάπτονται με 

καταναλωτζσ). 

 

Εξάλλου, από τθν αρνθτικι διατφπωςθ του οριςμοφ του καταναλωτι που 

περιζχεται ςτο Νόμο και τθν Οδθγία 93/13/ΕΟΚ, δθλαδι «κάκε φυςικό πρόςωπο το 

οποίο, κατά τθν κατάρτιςθ ςφμβαςθσ ςτθν οποία εφαρμόηεται ο παρϊν Νόμοσ 

ενεργεί για ςκοποφσ οι οποίοι είναι άςχετοι με τθν άςκθςθ τθσ επιχείρθςθσ του», 

προκφπτει ότι πράξθ που διενεργεί φυςικό πρόςωπο κεωρείται ότι δεν εμπίπτει 

κατ’ αρχιν  ςτο πλαίςιο τθσ επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ, εκτόσ αν 

υπάρχουν επαρκείσ ενδείξεισ περί του αντικζτου (ίδετε και ερμθνεία ζννοιασ 

«καταναλωτι» από το γερμανικό Ακυρωτικό Δικαςτήριο (BGH) ςτην απόφαςη τησ 

30/09/2009, με ςτοιχεία VII ZR 7/09, που καταλιγει ςτο ίδιο ςυμπζραςμα). 

 

 Β) Απαιτιςεισ διαφάνειασ 

Η απαίτθςθ περί διαφάνειασ βρίςκεται ςτο άρκρο 7 του Νόμου, που 

μεταφζρει ςτο κυπριακό δίκαιο το άρκρο 5 τθσ Οδθγίασ 93/13/ΕΟΚ και ορίηει ότι: Ο 

Πωλθτισ ι ο προμθκευτισ οφείλει να διαςφαλίηει ότι ςε περίπτωςθ γραπτϊν 

ςυμβάςεων, οι ριτρεσ διατυπϊνονται με ςαφι και κατανοθτό τρόπο. υναφϊσ θ 

αιτιολογικι ςκζψθ 20 τθσ Οδθγίασ εξθγεί ότι ο καταναλωτισ πρζπει να ζχει 

πράγματι τθν ευκαιρία να λάβει γνϊςθ όλων των ςυμβατικϊν ρθτρϊν. 
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Σο Δικαςτιριο τθσ ΕΕ ζχει διευκρινίςει ότι θ απαίτθςθ περί διαφάνειασ των 

ςυμβατικϊν ρθτρϊν δεν μπορεί να περιοριςκεί αποκλειςτικϊσ ςτον κατανοθτό 

χαρακτιρα τουσ από άποψθ τφπου και γραμματικισ. Αντικζτωσ, δεδομζνου ότι το 

ςφςτθμα προςταςίασ που τίκεται ςε εφαρμογι με τθν οδθγία 93/13/ΕΟΚ ςτθρίηεται 

ςτθν παραδοχι ότι ο καταναλωτισ βρίςκεται ςε υποδεζςτερθ κζςθ ζναντι του 

επαγγελματία, δθλαδι προμθκευτι ι Πωλθτι, όςον αφορά, μεταξφ άλλων, το 

επίπεδο πλθροφόρθςθσ, θ απαίτθςθ αυτι πρζπει να ερμθνεφεται διαςταλτικϊσ 

(βλ., απόφαςθ τθσ 30/04/2014, υπόθ. C-26/13 Kásler, EU:C:2014:282, ςκζψεισ 71 

και 72, και απόφαςθ τθσ 26/02/2015, υπόθ. C-143/13 Matei, EU:C:2015:127, 

ςκζψη 73, απόφαςη τησ 23/04/2015, υπόθ. C-96/14 CNP Assurances, ςκζψη 40). 

 

Ουςιϊδουσ ςθμαςίασ για τουσ καταναλωτζσ είναι θ πλθροφόρθςθ, πριν τθ 

ςφναψθ τθσ ςυμβάςεωσ, ςχετικά με τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ και τισ ςυνζπειεσ τθσ 

εν λόγω ςυνάψεωσ. Βάςει ιδίωσ τθσ πλθροφοριςεωσ αυτισ ο καταναλωτισ 

αποφαςίηει αν επικυμεί να δεςμεφεται από τουσ όρουσ που ζχει προδιατυπϊςει ο 

επαγγελματίασ (ΔικΕΕ απόφαςη τησ 21.3.2013, υπόθ. C-92/11, RWE Vetrieb AG, 

EU:C:2013:180, ςκζψη 44). 

 

Γενικά, θ αρχι τθσ διαφάνειασ επιτάςςει οι ςυμβατικοί όροι να είναι 

διατυπωμζνοι με τρόπο ςαφι και κατανοθτό, ϊςτε ο καταναλωτισ να μπορεί να 

διαγνϊςει εκ των προτζρων κρίςιμα ςτοιχεία ι μεγζκθ τθσ ςφμβαςθσ που 

περικλείονται ςτθ βαςικι ςχζςθ παροχισ και αντιπαροχισ. Η ςχζςθ αυτι παροχισ 

και αντιπαροχισ, ενϊ καταρχιν δεν λαμβάνεται υπόψθ για τθν εκτίμθςθ του 

καταχρθςτικοφ χαρακτιρα κάποιου όρου, εντοφτοισ, ςφμφωνα και με το άρκρο 4 

παρ. 2 τθσ Οδθγίασ, ελζγχεται εάν ο ςχετικόσ όροσ δεν είναι διατυπωμζνοσ κατά 

τρόπο ςαφι και κατανοθτό, εάν δθλαδι ζχει παραβιαςκεί θ αρχι τθσ διαφάνειασ 

(ομοίωσ Ολομζλεια Αρείου Πάγου απόφαςη υπ’ αριθμ. 15/2007, ΕλλΔνη 2007, 

987). 

 

Ειδικι περίπτωςθ αδιαφανϊν ρθτρϊν αποτελοφν και οι «αιφνιδιαςτικζσ ι 

απροςδόκθτεσ» ριτρεσ, οι οποίεσ είτε προβλζπουν ρυκμίςεισ που αντιτίκενται ςτισ 

εφλογεσ προςδοκίεσ του μζςου, επαρκϊσ πλθροφορθμζνου και προςεκτικοφ 

καταναλωτι, ςχετικά με τθν ζννομθ κζςθ του  ςτθ ςφμβαςθ, δθλαδι τα δικαιϊματα 

και τισ υποχρεϊςεισ του, είτε περιζχονται ςε μθ εμφανι μορφι μζςα ςε άλλεσ 

ριτρεσ που αφοροφν ηθτιματα άςχετα με αυτό που οι ίδιεσ ρυκμίηουν (βλ. και 

απόφαςη Αρείου Πάγου υπ’ αριθμ. 1219/2001, ΕλλΔνη 2001, 1609, Δζλλιο Γιϊργο, 

Γενικοί Όροι Συναλλαγϊν, 2η ζκδ., εκδόςεισ Σάκκουλα, Αθήνα-Θεςςαλονίκη 2013, 

αρ. 265-266, 270-273 και 290-295). 
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Άλλωςτε, οι αδιαφανείσ ριτρεσ, αποκρφπτοντασ τθν πραγματικι, νομικι και 

οικονομικι κατάςταςθ, δθμιουργοφν τον κίνδυνο ο καταναλωτισ, είτε να απόςχει 

από οριςμζνεσ ενζργειεσ (άςκθςθ δικαιωμάτων του), είτε να υποκφψει ςε 

δικαιϊματα ι αξιϊςεισ, που φαίνεται ζχει ο προμθκευτισ. Τπό το πρίςμα αυτό οι 

αδιαφανείσ ριτρεσ οδθγοφν, ακριβϊσ λόγω τθσ αδιαφάνειάσ τουσ, ςτθ διατάραξθ 

τθσ ςυμβατικισ ιςορροπίασ ςε βάροσ του καταναλωτι κατά παράβαςθ των αρχϊν 

τθσ καλισ πίςτθσ (ομοίωσ Άρειοσ Πάγοσ απόφαςη υπ’ αριθμ. 430/2005, ΕλλΔνη 

2005, 802 επ.). 

 

 Γ) Εξζταςθ καταχρθςτικότθτασ 

Η εξζταςθ τθσ καταχρθςτικότθτασ γίνεται με βάςθ το άρκρο 5 του Νόμου, που 

μεταφζρει ςτο κυπριακό δίκαιο το άρκρο 3 και/ι το αντίςτοιχο άρκρο 4 (1) τθσ 

Οδθγίασ 93/13/ΕΟΚ.  

 

Σο άρκρο 5 ςυγκεκριμζνα ορίηει ότι:  

 (1) Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ Νόμου και τθρουμζνων των εδαφίων 

(2) και (3) του παρόντοσ άρκρου, “καταχρθςτικι ριτρα” κεωρείται 

κάκε ριτρα θ οποία, παρά τθν απαίτθςθ καλισ πίςτθσ, δθμιουργεί ςε 

βάροσ του καταναλωτι ςθμαντικι ανιςότθτα ανάμεςα ςτα 

δικαιϊματα και ςτισ υποχρεϊςεισ των μερϊν που απορρζουν από τθ 

ςφμβαςθ. 

(2) Η εκτίμθςθ του καταχρθςτικοφ χαρακτιρα μιασ ριτρασ γίνεται, αφοφ 

λθφκοφν υπόψθ θ φφςθ των αγακϊν ι των υπθρεςιϊν που 

αποτελοφν το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, όλεσ οι κατά το χρόνο τθσ 

ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ περιςτάςεισ που περιβάλλουν τθν εν λόγω 

ςφμβαςθ, κακϊσ και όλεσ οι υπόλοιπεσ ριτρεσ τθσ ςφμβαςθσ ι άλλθσ 

ςφμβαςθσ από τθν οποία αυτι εξαρτάται. 

(3) Για να διαπιςτωκεί κατά πόςο μια ριτρα ικανοποιεί τθν απαίτθςθ 

καλισ πίςτθσ, λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψθ τα ακόλουκα- 

(α) Η διαπραγματευτικι δφναμθ των μερϊν· 

(β) αν ο καταναλωτισ δζχκθκε οποιεςδιποτε παροτρφνςεισ, 

για να ςυμφωνιςει ςτθ ριτρα· 

(γ) αν τα αγακά ι οι υπθρεςίεσ πωλικθκαν ι προμθκεφτθκαν 

κατόπιν ειδικισ παραγγελίασ του καταναλωτι· και 



 ελίδα 16 από 24 
  

 

(δ) ο βακμόσ ςτον οποίο ο Πωλθτισ ι προμθκευτισ 

χειρίςτθκαν δίκαια τον καταναλωτι. 

(4) Το Παράρτθμα του παρόντοσ Νόμου περιζχει ενδεικτικό και μθ 

εξαντλθτικό κατάλογο ρθτρϊν που δυνατό να κεωρθκοφν 

καταχρθςτικζσ. 

 

Σο Παράρτθμα του Νόμου, που μετεγγράφει το Παράρτθμα τθσ Οδθγίασ ςτο 

άρκρο 5(4) ςυμπεριλαμβάνει ζνα κατάλογο με 17 ριτρεσ που δυνατό να 

κεωρθκοφν καταχρθςτικζσ εκ των οποίων και/ι ενδεικτικά ςυμπεριλαμβάνει: 

1. Ριτρεσ που ζχουν ςκοπό ι αποτζλεςμα- 

…. 

 (β) να αποκλείουν ι να περιορίηουν κατά τρόπο ανάρμοςτο τα 

εκ του νόμου δικαιϊματα του καταναλωτι ζναντι του Πωλθτι 

ι του προμθκευτι ι άλλου ςυμβαλλόμενου μζρουσ ςε 

περίπτωςθ μθ πλιρουσ ι μερικισ εκτζλεςθσ ι πλθμμελοφσ 

εκτζλεςθσ οποιαςδιποτε από τισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ εκ 

μζρουσ του Πωλθτι ι του προμθκευτι, ςυμπεριλαμβανομζνθσ 

τθσ δυνατότθτασ ςυμψθφιςμοφ οφειλισ ζναντι του Πωλθτι ι 

του προμθκευτι με απαίτθςθ που κα είχε ο καταναλωτισ 

ζναντι αυτοφ· 

…. 

(ε) να επιβάλλουν ςτον καταναλωτι που δεν εκτελεί τισ 

υποχρεϊςεισ του δυςανάλογα ψθλι αποηθμίωςθ· 

…. 

(κ) να ςυνάγουν αμετάκλθτα τθν εκ μζρουσ του καταναλωτι 

αποδοχι ρθτρϊν τισ οποίεσ δεν είχε καμία πραγματικι 

δυνατότθτα να γνωρίηει πριν ςυνάψει τθ ςφμβαςθ· 

….. 

 (ιε) να υποχρεϊνουν τον καταναλωτι να εκπλθρϊνει όλεσ τισ 

υποχρεϊςεισ του, ενϊ ο Πωλθτισ ι ο προμθκευτισ δεν 

εκπλθρϊνει τισ δικζσ του· 

……. 

 

Σο ΔικΕΕ ζχει υπογραμμίςει κατ’ επανάλθψθ ότι το ςφςτθμα προςταςίασ που 

κεςπίηει θ Οδθγία 93/13/ΕΟΚ ςτθρίηεται ςτθν αντίλθψθ ότι ο καταναλωτισ 

βρίςκεται ςε αςκενζςτερθ κζςθ ζναντι του επαγγελματία, τόςο ωσ προσ τθ 
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δυνατότθτα διαπραγματεφςεωσ όςο και ωσ προσ το επίπεδο τθσ πλθροφοριςεωσ 

(π.χ. απόφαςθ τθσ 14.3.2013, υπόθεςη C-415/11 Aziz, EU:C:2013:164, ςκζψη 44, 

απόφαςη 14.6.2012, υπόθ. C-618/10, Banco Español de Crédito, EU:C:2012:349, 

ςκζψη 39). 

 

Σο ΔικΕΕ ζχει κρίνει ότι, προκειμζνου να κρικεί αν οριςμζνθ ριτρα δθμιουργεί 

εισ βάροσ του καταναλωτι «ςθμαντικι ανιςορροπία» μεταξφ των δικαιωμάτων και 

των υποχρεϊςεων των ςυμβαλλομζνων μερϊν, πρζπει να λθφκεί υπόψθ ιδίωσ το 

νομικό κακεςτϊσ το οποίο ιςχφει κατά το εκνικό δίκαιο, ςε περίπτωςθ κατά τθν 

οποία δεν υπάρχει ςχετικι ςυμφωνία των ςυμβαλλομζνων μερϊν. Μζςω τθσ 

ςυγκριτικισ αυτισ αναλφςεωσ κα μπορζςει ο εκνικόσ δικαςτισ να εκτιμιςει αν, και 

ενδεχομζνωσ ςε ποιο βακμό, θ ςφμβαςθ κζτει τον καταναλωτι ςε νομικι 

κατάςταςθ λιγότερο ευνοϊκι από εκείνθ που προβλζπει θ ιςχφουςα εκνικι 

νομοκεςία (ΔικΕΕ απόφαςη τησ 14.3.2013, υπόθεςη C-415/11 Aziz, EU:C:2013:164, 

ςκζψη 68, ΔικΕΕ απόφαςη τησ 16.1.2014, υπόθ. C-226/12, Constructora 

Principado, EU:C:2014:10, ςκζψη 21). 

 

Ωσ εκ τοφτου, θ φπαρξθ τζτοιασ ςθμαντικισ ανιςορροπίασ δεν μπορεί να 

προκφπτει μόνο από οικονομικι εκτίμθςθ ποςοτικοφ χαρακτιρα, βαςιηόμενθ ςε 

ςφγκριςθ, αφενόσ, του ςυνολικοφ ποςοφ τθσ ςυναλλαγισ θ οποία αποτζλεςε 

αντικείμενο τθσ ςυμβάςεωσ και, αφετζρου, των δαπανϊν που βάςει τθσ ωσ άνω 

ριτρασ βαρφνουν τον καταναλωτι. Αντικζτωσ, θ ςθμαντικι ανιςορροπία μπορεί να 

προκφπτει από μόνθ τθν αρκοφντωσ ςοβαρι επιδείνωςθ τθσ νομικισ καταςτάςεωσ 

ςτθν οποία περιάγουν οι εφαρμοςτζεσ εκνικζσ διατάξεισ τον καταναλωτι, ωσ 

ςυμβαλλόμενο ςτθν επίμαχθ ςφμβαςθ, είτε αυτι λαμβάνει τθ μορφι περιοριςμοφ 

του περιεχομζνου των δικαιωμάτων που αντλεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ αυτζσ 

από τθ ςφμβαςθ, είτε τθ μορφι εμποδίου ςτθν άςκθςι τουσ, είτε ακόμθ τθ μορφι 

επιβαρφνςεϊσ του με πρόςκετθ υποχρζωςθ, τθν οποία δεν προβλζπουν οι εκνικοί 

κανόνεσ (ΔικΕΕ απόφαςη τησ 16.1.2014, υπόθ. C-226/12, Constructora Principado, 

EU:C:2014:10, ςκζψεισ 22-23). 

 

Όςον αφορά τισ ςυνκικεσ υπό τισ οποίεσ δθμιουργικθκε θ εν λόγω 

ανιςορροπία «παρά τθν απαίτθςθ καλισ πίςτθσ», διαπιςτϊνεται ότι, λαμβανομζνθσ 

υπόψθ τθσ δζκατθσ ζκτθσ αιτιολογικισ ςκζψεωσ τθσ Οδθγίασ, ο εκνικόσ δικαςτισ 

πρζπει να εξακριβϊςει αν ο επαγγελματίασ, ζχοντασ ςυμβλθκεί νομίμωσ και 

κεμιτϊσ με τον καταναλωτι, μποροφςε ευλόγωσ να αναμζνει ότι ο καταναλωτισ κα 

δεχκεί τθν οικεία ριτρα κατόπιν ατομικισ διαπραγματεφςεωσ (ΔικΕΕ απόφαςη τησ 

14.3.2013, υπόθεςη C-415/11 Aziz, EU:C:2013:164, ςκζψη 69). 
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χετικά με τθ λειτουργία του Παραρτιματοσ, το ΔικΕΕ ζχει νομολογιςει ότι το 

περιεχόμενο του εν λόγω Παραρτιματοσ δεν αρκεί μεν από μόνο του για να 

διαπιςτωκεί αυτομάτωσ ότι θ επίμαχθ ριτρα είναι καταχρθςτικι, πλθν όμωσ 

αποτελεί βαςικό ςτοιχείο ςτο οποίο ο εκνικόσ δικαςτισ μπορεί να ςτθρίξει τθν 

εκτίμθςθ του καταχρθςτικοφ χαρακτιρα τθσ ριτρασ αυτισ (απόφαςθ τθσ 26.4.2012, 

υπόθ. C-472/10, Invitel, EU:C:2012:242, ςκζψη 26). 

 

4. Εξζταςθ των ςυγκεκριμζνων παραπόνων  

 

 Α) Ιδιότθτα Παραπονοφμενων ωσ «καταναλωτζσ» και Πωλθτι ωσ «Πωλθτι» 

Όπωσ προκφπτει από ςτοιχεία που περιιλκαν ςε γνϊςθ του Διευκυντι ΤΑΠΚ 

οι Παραπονοφμενοι, κατά το χρόνο ςφναψθσ των ςυμβάςεων, ενεργοφςαν όλοι 

εκτόσ του πλαιςίου τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ.  

 

Εν πάςθ περιπτϊςει, ακόμθ και αν τίκετο το ερϊτθμα ςε κάποιεσ από τισ 

περιπτϊςεισ των παραπόνων ότι θ αγορά τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ ςτθν Κφπρο είχε 

το χαρακτιρα επζνδυςθσ αυτό δεν αςκεί ζννομθ επιρροι. Όπωσ ζχει ιδθ εκτεκεί 

ανωτζρω, κρίςιμο για τθν κατάφαςθ τθσ ιδιότθτασ του «καταναλωτι» είναι οι 

Παραπονοφμενοι να ενιργθςαν εκτόσ του πλαιςίου τθσ επαγγελματικισ τουσ 

δραςτθριότθτασ. Ο πικανόσ επενδυτικόσ ςκοπόσ μιασ πράξθσ δεν καταδεικνφει 

επαγγελματικι δραςτθριότθτα, εφόςον δεν ςυνοδεφεται από ςυςτθματικι 

διενζργεια παρόμοιων πράξεων με ςκοπό βιοποριςμοφ. τισ υπό κρίςθ 

περιπτϊςεισ, από κανζνα ςτοιχείο των φακζλων ι ιςχυριςμοφσ των εμπλεκομζνων 

μερϊν δεν προκφπτει ότι οποιοιδιποτε από τουσ Παραπονοφμενουσ διενεργοφςαν 

ςυςτθματικά τζτοιεσ πράξεισ, δθλαδι αγορά ακινιτων προσ μεταπϊλθςθ ι 

εκμίςκωςθ, με ςκοπό βιοποριςμοφ, ϊςτε να κεωρθκεί ότι εντάςςονταν ςτο πλαίςιο 

επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ.  

 

Κατά τα λοιπά, δεν αμφιςβθτείται από κανζνα εμπλεκόμενο μζροσ θ ιδιότθτα 

των Παραπονοφμενων ωσ «καταναλωτζσ» ι τθσ εταιρείασ ωσ «Πωλθτισ», θ οποία 

πϊλθςε τα ακίνθτα ςτα πλαίςια τθσ επιχειρθματικισ τθσ δραςτθριότθτασ. ε κάκε 

περίπτωςθ από κανζνα ςτοιχείο που περιιλκε ςε γνϊςθ του Διευκυντι ΤΑΠΚ δε 

προκφπτει ότι οι ςυμβάςεισ που περιείχαν τουσ υπό εξζταςθ όρουσ 

χρθςιμοποιοφνταν αποκλειςτικά ςε ςχζςθ με επιχειριςεισ ι επαγγελματίεσ.  

 

Επομζνωσ, οι Παραπονοφμενοι είναι «καταναλωτζσ» και ο Πωλθτισ είναι 

«Πωλθτισ» κατά τθν ζννοια του Νόμου. 
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 Β) Χριςθ προδιατυπωμζνων όρων προοριηομζνων για απεριόριςτο αρικμό 

ςυμβάςεων 

Ο Πωλθτισ ιςχυρίηεται ότι οι ςυμβάςεισ αποτζλεςαν αντικείμενο 

διαπραγμάτευςθσ με τουσ Παραπονοφμενουσ με τθ βοικεια των αντιπροςϊπων 

τουσ και των δικθγόρων τουσ, χωρίσ όμωσ να προςκομιςκοφν τα οποιαδιποτε 

ςτοιχεία περί αυτοφ. Η ευκαιρία και θ δυνατότθτα των Παραπονοφμενων να 

επθρεάςουν και να ςυμφωνιςουν ελεφκερα του όρουσ του ςυμβολαίου ωσ 

ιςχυρίηεται ο Πωλθτισ δεν αποδεικνφεται από τα γεγονότα τθσ ζρευνασ, διότι 

ταυτόςθμοι ι παρεμφερείσ όροι με τουσ εξεταηόμενουσ ζχουν περιλθφκεί ςε όλεσ 

τισ ςυμβάςεισ αγοραπωλθςίασ ακινιτων του Πωλθτι που ζχουν περιζλκει ςε γνϊςθ 

του Διευκυντι ΤΑΠΚ και ςυμπεριλαμβάνονται εντόσ των φακζλων εξζταςθσ των 

παραπόνων.  Άλλωςτε, είναι τουλάχιςτον παράδοξο ςτθν πράξθ, οι οποιοιδιποτε 

Αγοραςτζσ να υπαγορεφουν ςτον Πωλθτι όρουσ ςχετικά με τισ προχποκζςεισ και 

τισ ςυνζπειεσ τουσ οι οποίοι τυγχάνει να είναι ταυτόςθμοι ι παρεμφερείσ με όρουσ 

άλλων ςυμβάςεων αγοραπωλθςίασ ακινιτων του Πωλθτι.  

 

ε κάκε περίπτωςθ, από το άρκρο 3 (4) και 3 (5) του Νόμου, προκφπτει ότι 

ακόμθ και αν για ςκοποφσ ςυηιτθςθσ γινόταν αποδεκτό ότι υπιρξε κάποια ατομικι 

διαπραγμάτευςθ, θ τυχόν ατομικι διαπραγμάτευςθ κάποιων όρων δεν αποκλείει 

τθν εξζταςθ των λοιπϊν όρων, εφόςον θ ςυνολικι αξιολόγθςθ οδθγεί ςτο 

ςυμπζραςμα ότι, παρ’ όλα αυτά, πρόκειται για προκακοριςμζνθ ςφμβαςθ. Σο  

βάροσ απόδειξθσ ότι υπιρξε ατομικι διαπραγμάτευςθ ςυγκεκριμζνων όρων φζρει 

το άτομο που ιςχυρίηεται ότι θ ςφμβαςθ και/ι ριτρεσ αυτισ υπιρξαν αντικείμενο 

ατομικισ διαπραγμάτευςθσ, δθλαδι ο Πωλθτισ. Σοφτο ςυνεπάγεται ότι ςε 

περίπτωςθ αμφιβολίασ κεωρείται πωσ οι όροι ιταν προδιατυπωμζνοι. 

 

Επομζνωσ, λαμβάνοντασ υπόψθ ςε πρϊτο ςτάδιο ότι ο Πωλθτισ δεν 

προςκόμιςε κανζνα ςτοιχείο για ςκοποφσ απόδειξθσ ότι θ ςφμβαςθ και/ι ριτρεσ 

αυτισ υπιρξαν αντικείμενο ατομικισ διαπραγμάτευςθσ και ςε δεφτερο ςτάδιο τισ 

κζςεισ του Πωλθτι ωσ ζχουν αναφερκεί ανωτζρω, κρίνεται ότι οι όροι τθσ 

ςφμβαςθσ ιταν προδιατυπωμζνοι και προορίηονταν για χριςθ ςε απεριόριςτο 

αρικμό ςυμβάςεων. 

 

 Γ) Εξζταςθ των επιμζρουσ όρων των ςυμβάςεων 

Από τθ νομικι εξζταςθ των όρων όπωσ ζχουν διατυπωκεί ςτισ υπό εξζταςθ 

ςυμβάςεισ, ςε ςυνδυαςμό με τα περιςτατικά τθσ ςυγκεκριμζνων υποκζςεων, όπωσ 

αυτά προζκυψαν από τθ διερεφνθςθ που πραγματοποίθςε ο Διευκυντισ ΤΑΠΚ και 
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τουσ υποβλθκζντεσ ιςχυριςμοφσ των μερϊν, διαπιςτϊνεται ότι οι ςυγκεκριμζνοι 

όροι εμφανίηουν προβλιματα ςυμμόρφωςθσ με τισ διατάξεισ του Νόμου για τουσ 

ακόλουκουσ λόγουσ. θμειϊνεται ότι θ αρίκμθςθ των όρων όπωσ παρατίκενται 

ςτθν παροφςα απόφαςθ ζχει γίνει από το Διευκυντι ΤΑΠΚ, δεδομζνου ότι οι 

αρικμοί των όρων ςτισ ςυμβάςεισ πικανόν να διαφζρουν ανά ςφμβαςθ. 

 

υνδυαςμόσ όρων, I *αποπλθρωμι+ και  II *μεταβίβαςθ και εγγραφι ακινιτου+. 

Ο όροσ Ι των ςυμβολαίων αναφζρεται ςε πρόγραμμα αποπλθρωμισ για το 

κτίςιμο του ακινιτου και μζχρι τθν παράδοςθ τθσ κατοχισ του ακινιτου από τον 

Πωλθτι ςτουσ Παραπονοφμενουσ, χωρίσ όμωσ να γίνεται αναφορά ςε καταβολι 

χρθματικοφ ποςοφ, ωσ εγγφθςθ για τουσ Παραπονοφμενουσ, με τθν ζκδοςθ των 

τίτλων ιδιοκτθςίασ ςτο όνομα των Παραπονοφμενων.  

 

Ο όροσ ΙΙ των ςυμβολαίων, αναφζρεται ςτθ μεταβίβαςθ του ακινιτου χωρίσ  

οποιεςδιποτε επιβαρφνςεισ, χωρίσ όμωσ να ενθμερϊνει τουσ Παραπονοφμενουσ 

για τθ χρονικι περίοδο μεταβίβαςθσ και/ι  εγγραφισ του ακινιτου από τον Πωλθτι 

για ςκοποφσ ζκδοςθσ τίτλων του ακινιτου ςτο όνομα των Παραπονοφμενων από 

τθν αρμόδια αρχι. Επιπλζον  δεν ενθμερϊνει τουσ Παραπονοφμενουσ ςε ποιεσ 

πλθρωμζσ (εκτόσ τισ πλθρωμζσ τθσ ςυμφωνθκζντοσ αξίασ του ακινιτου) και 

ενζργειεσ πρζπει να προβοφν για να λάβουν τισ εγκρίςεισ από τισ κυπριακζσ 

αρμόδιεσ αρχζσ για τθ μεταβίβαςθ των τίτλων ιδιοκτθςίασ.  

 

Ο όροσ ΙΙ εμφανίηει προβλιματα διαφάνειασ και παραβιάηει τισ πρόνοιεσ του 

άρκρου 7 του Νόμου ωσ ο Πωλθτισ δεν διαςφάλιςε όπωσ θ ριτρα διατυπωκεί με 

ςαφι και κατανοθτό τρόπο. 

 

Ενόψει των πιο πάνω, οι όροι Ι και ΙΙ κεωροφνται καταχρθςτικζσ ριτρεσ, με 

βάςθ τισ πρόνοιεσ του άρκρου 5 (1) του Νόμου, λόγω του ότι δθμιουργοφν εισ 

βάροσ των Παραπονοφμενων ςθμαντικι ανιςότθτα ανάμεςα ςτα δικαιϊματα και 

ςτισ υποχρεϊςεισ των δφο μερϊν τθσ ςφμβαςθσ. Ο Πωλθτισ υποχρεϊνει τουσ 

Παραπονοφμενουσ να αποπλθρϊςουν το ςυνολικό ποςό ωσ ζχει ςυμφωνθκεί προσ 

τθν αξία του ακινιτου, πριν μεταβιβάςει τθν κυριότθτα και/ι πριν μεταβιβάςει τον 

τίτλο ιδιοκτθςίασ του ακινιτου ςτουσ Παραπονοφμενουσ.  

 

Επιπρόςκετα, οι όροι Ι και ΙΙ κεωροφνται καταχρθςτικζσ ριτρεσ με βάςθ τισ 

πρόνοιεσ του άρκρου 5(4), υποπαραγράφου (ιε) τθσ παραγράφου (1) του 

Παραρτιματοσ του Νόμου, κακϊσ υποχρεϊνουν τουσ Παραπονοφμενουσ να 



 ελίδα 21 από 24 
  

 

εκπλθρϊνουν όλεσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ, δθλαδι να γίνει θ αποπλθρωμι του 

ςυνολικοφ ποςοφ οφειλισ προσ τον Πωλθτι, προτοφ αυτόσ εκπλθρϊςει τισ δικζσ 

του υποχρεϊςεισ δθλαδι να μεταβιβάςει τθν κυριότθτα και/ι να μεταβιβάςει τον 

τίτλο ιδιοκτθςίασ του ακινιτου ςτουσ Παραπονοφμενουσ. 

 

υνδυαςμόσ όρων III, IV [κακοριςμόσ τόκου υπερθμερίασ ςτουσ αγοραςτζσ+ και 

V *ολοκλιρωςθ και παράδοςθ ακίνθτθσ ιδιοκτθςίασ+. 

Ο όροσ V του ςυμβολαίου, αναφζρει ότι ο Πωλθτισ κα παραδϊςει το ακίνθτο 

ςτουσ Παραπονοφμενουσ ςε κακοριςμζνθ θμερομθνία με επιπλζον χρόνο αν θ 

πρόοδοσ των εργαςιϊν εμποδίηεται από ανωτζρα βία.  Οι όροι III και IV επιβάλλουν 

ςτουσ Παραπονοφμενουσ τόκο υπερθμερίασ ςε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ δόςθσ 

πλθρωμισ (ωσ κακορίςτθκαν ςτον όρο V) ι ςε περίπτωςθ υπόλοιπου με τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ ακίνθτθσ ιδιοκτθςίασ. 

  

Η ςφμβαςθ δεν αναφζρει τισ ςυνζπειεσ τθσ μθ παράδοςθσ του ακινιτου ςτουσ 

Παραπονοφμενουσ ςτθν κακοριςμζνθ θμερομθνία από τον Πωλθτι, οφτε ςτο πϊσ 

διαςφαλίηονται τα ςυμφζροντα των Παραπονοφμενων από τθ μθ παράδοςθ ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία. Επιπλζον, ολόκλθρο το ποςό του τιμιματοσ είναι 

καταβλθτζο μζχρι τθν θμζρα παράδοςθσ τθσ κατοχισ του ακινιτου και όχι των 

τίτλων ιδιοκτθςίασ. Με άλλα λόγια, δεν γίνεται καμία αναφορά ςε μζροσ 

χρθματικοφ ποςοφ οφειλισ των Παραπονοφμενων προσ τον Πωλθτι, από το 

ςυνολικό ποςό του τιμιματοσ το οποίο να δίνεται από τουσ Παραπονοφμενουσ 

προσ τον Πωλθτι κατά τθ μεταβίβαςθ τθσ κυριότθτασ/τίτλου ιδιοκτθςίασ του 

ακινιτου. Ζτςι όμωσ δεν υπάρχει καμία εγγφθςθ για τον οποιοδιποτε αγοραςτι ςε 

περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ ι μθ μεταβίβαςθσ των τίτλων ιδιοκτθςίασ του ακινιτου.  

 

Εξάλλου, οι εν λόγω όροι του ςυμβολαίου πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ 

υποπαραγράφου (ιε) παραγράφου (1) του Παραρτιματοσ του Νόμου, κακϊσ 

υποχρεϊνουν τουσ Παραπονοφμενουσ να εκπλθρϊνουν τισ υποχρεϊςεισ τουσ, ιτοι 

αποπλθρωμι ολόκλθρου του ποςοφ του τιμιματοσ προσ τον Πωλθτι, προτοφ ο 

Πωλθτισ εκπλθρϊςει τισ δικζσ του, ιτοι μεταβίβαςθ τθσ κυριότθτασ/ τίτλων 

ιδιοκτθςίασ του ακινιτου ςτουσ Παραπονοφμενουσ. 

 

υνεπϊσ, οι πιο πάνω όροι δθμιουργοφν ςε βάροσ των Παραπονοφμενων 

ςθμαντικι ανιςότθτα ανάμεςα ςτα δικαιϊματα και ςτισ υποχρεϊςεισ των δφο 

μερϊν τθσ ςφμβαςθσ και κεωροφνται ωσ καταχρθςτικζσ ριτρεσ με βάςθ τισ 

πρόνοιεσ του άρκρου 5, παράγραφοσ (1) του Νόμου, λόγω του ότι: 
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1. Ο Πωλθτισ υποχρεϊνει τουσ Παραπονοφμενουσ να αποπλθρϊςουν το 

ςυνολικό ποςό οφειλισ, πριν τθ μεταβίβαςθ τθσ κυριότθτασ – μεταβίβαςθσ 

τίτλων ιδιοκτθςίασ του ακινιτου, χωρίσ καμία εγγφθςθ ότι το ακίνθτο είναι 

ελεφκερο από υποκικεσ ι ενυπόκθκα βάρθ.  

 

2. Ο Πωλθτισ ςε περίπτωςθ που δεν παραδϊςει το ακίνθτο ςτουσ 

Παραπονοφμενουσ ςτθν ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία ι ςε μεταγενζςτερο 

χρόνο αν θ πρόοδοσ των εργαςιϊν εμποδίηεται από άλλουσ παράγοντεσ, δεν 

ζχει υποχρζωςθ να καταβάλει οποιαδιποτε αποηθμίωςθ, ενϊ αντίκετα οι 

Παραπονοφμενοι κα πρζπει να καταβάλουν εντόσ τθσ προκεςμίασ τισ 

οφειλζσ τουσ όπωσ ορίηεται ςτο ςυμβόλαιο, διαφορετικά κα επωμιςτοφν 

ετιςιο τόκο.  

 

υνεπϊσ, οι όροι III, IV και V κεωροφνται καταχρθςτικζσ ριτρεσ με βάςθ τισ 

πρόνοιεσ του άρκρου 5(4), υποπαραγράφου (ιε) τθσ παραγράφου (1) του 

Παραρτιματοσ του Νόμου ωσ επιβάλλουν ςτουσ Παραπονοφμενουσ που δεν 

εκτελοφν τισ υποχρεϊςεισ τουσ δυςανάλογα ψθλι αποηθμίωςθ και τουσ 

υποχρεϊνουν να εκπλθρϊνουν όλεσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ, ενϊ ςε περίπτωςθ που ο 

Πωλθτισ δεν εκπλθρϊνει τισ δικζσ του δεν υπάρχει το αντίςτοιχο δικαίωμα ζναντι 

του. Επιπλζον, υπάρχει επιβάρυνςθ των Παραπονοφμενων με κινδφνουσ τουσ 

οποίουσ οι ίδιοι οφτε μποροφν να προβλζψουν οφτε μποροφν να επθρεάςουν με 

κάποιο τρόπο, χωρίσ να παρζχει αντίςτοιχθ απαλλαγι των Παραπονοφμενων από 

τισ υποχρεϊςεισ τουσ ζναντι του Πωλθτι. 

 

υνδυαςμόσ όρων VI και VII *φόροσ, υποχρεώςεισ, χρεώςεισ και ζξοδα+. 

Οι όροι VI και VII του ςυμβολαίου αναφζρουν ότι όλοι οι φόροι από τθν θμζρα 

ολοκλιρωςθσ του ακινιτου και προςφοράσ για κατοχι αυτοφ από τουσ 

Παραπονοφμενουσ, είναι ευκφνθ των ιδίων, χωρίσ ωςτόςο να γίνεται καμία 

αναφορά για το είδοσ των φόρων, υποχρεϊςεων, γενικϊν χρεϊςεων και εξόδων 

που αναφζρονται και οφτε προςδιορίηονται τα κριτιρια βάςει των οποίων κα 

υπολογιςτοφν οι εν λόγω υποχρεϊςεισ και το φψοσ του χρθματικοφ ποςοφ που 

καλοφνται να πλθρϊςουν οι Παραπονοφμενοι. 

 

Ωσ εκ τοφτου, οι όροι VI και VII του ςυμβολαίου, προςκροφουν ςτθν αρχι τθσ 

διαφάνειασ και παραβιάηουν τισ πρόνοιεσ του άρκρου 7 του Νόμου. 
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υνδυαςμόσ όρων, VIII *αςφάλιςθ+, IX παράγραφοσ 1 και (b) *δικαιώματα, 

υποχρεώςεισ μετά τθν  αγορά και διαχείριςθ+. 

 

Οι όροι VIII, IX παράγραφοσ 1 και (b) κακορίηουν τθν υποχρζωςθ των 

Παραπονοφμενων με τθν κατοχι του ακινιτου, να αςφαλίςουν αυτό ωσ και τουσ 

κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, τουσ οποίουσ οφείλουν να τουσ διατθροφν κακαροφσ. Οι όροι  

αναφζρονται κατά γενικό τρόπο, ςε κάποια επιπλζον δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ 

των Παραπονοφμενων κακϊσ και ςτθν υποχρζωςθ τουσ υπογραφισ ςφμβαςθσ 

διαχείριςθσ των κοινόχρθςτων χϊρων μετά τθν  αγορά. 

 

Ενόψει των πιο πάνω, οι όροι VIII και IX παράγραφοσ 1 και (b) κεωροφνται 

καταχρθςτικζσ ριτρεσ, με βάςθ τισ πρόνοιεσ του άρκρου 5 (1) του Νόμου, λόγω του 

ότι δθμιουργοφν εισ βάροσ των Παραπονοφμενων ςθμαντικι ανιςότθτα ανάμεςα ςτα 

δικαιϊματα και ςτισ υποχρεϊςεισ των δφο μερϊν τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Οι όροι υποχρεϊνουν τουσ Παραπονοφμενουσ να εκπλθρϊνουν όλεσ τισ 

υποχρεϊςεισ τουσ χωρίσ να γίνεται καμία αναφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του Πωλθτι 

ζναντι των Παραπονοφμενων ςε περίπτωςθ που δεν εκπλθρϊςει τισ δικζσ του 

υποχρεϊςεισ.  Επιπλζον, ο όροσ IX (b) δεςμεφει τουσ Παραπονοφμενουσ να 

υπογράψουν μια ςυμφωνία διαχείριςθσ, τθν οποία δεν ζχουν τθν πραγματικι 

δυνατότθτα να γνωρίηουν και/ι να διαπραγματευτοφν τουσ όρουσ αυτισ κατά τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ πϊλθςθσ του ακινιτου. Η ςυμφωνία αυτι δεν 

ςυμπεριλαμβάνεται και/ι δεν επιςυνάπτεται ωσ παράρτθμα ςτθ ςφμβαςθ 

πϊλθςθσ. Θα δοκεί ςτουσ Παραπονοφμενουσ προσ υπογραφι μόνο όταν 

αποκτιςουν τθν κυριότθτα του ακινιτου μετά τθν εξόφλθςθ. Αυτό προςκροφει ςτθν 

αρχι τθσ αδιαφάνειασ και παραβιάηει τισ πρόνοιεσ του άρκρου 7 του Νόμου. 

   

Ο όροσ X *Κατάκεςθ εγγράφων+.  

Ο όροσ X αναφζρει ότι οι Παραπονοφμενοι οφείλουν να καταχωριςουν ςτισ 

αντίςτοιχεσ Αρχζσ όλεσ τισ ςχετικζσ αιτιςεισ για ςκοποφσ άδειασ κατοχισ του 

ακινιτου ωσ ορίηει θ νομοκεςία και ότι ο Πωλθτισ κα βοθκιςει, με κάκε λογικό 

τρόπο, τουσ Παραπονοφμενουσ για να εξαςφαλίςουν τθν άδεια.  

 

Ο όροσ X δεν προςδιορίηει τισ ‘ςχετικζσ αιτιςεισ’ και τα ‘απαραίτθτα ζγγραφα και 

πλθροφορίεσ’ που υποχρεοφνται οι αγοραςτζσ να κατακζςουν για ςκοποφσ 

μεταβίβαςθσ του ακινιτου. Πζραν των ανωτζρω, δεν προςδιορίηεται θ χρονικι 

περίοδοσ που οφείλουν οι Παραπονοφμενοι να κατακζςουν τα πιο πάνω ι με πιο 

τρόπο και/ι κριτιρια κα μποροφςε κάποιοσ να κακορίςει τθν ζννοια του ‘εφλογου 

χρονικοφ διαςτιματοσ’ καταχϊριςθσ αυτϊν, αλλά οφτε προςδιορίηεται θ ‘βοικεια’ 



 ελίδα 24 από 24 
  

 

και/ι οι ‘υποχρεϊςεισ’ του Πωλθτι προσ τουσ Παραπονοφμενουσ για ςκοποφσ 

μεταβίβαςθσ του ακινιτου. Οι εν λόγω ενζργειεσ γίνονται βάςει των ςχετικϊν 

προνοιϊν τθσ νομοκεςίασ, χωρίσ να γίνεται διευκρίνιςθ όμωσ για ποια νομοκεςία 

και/ι άρκρα αυτισ αναφζρονται και τι ακριβϊσ είναι οι υποχρεϊςεισ βάςει αυτισ.  

 

Ωσ εκ τοφτου, ο όροσ X του ςυμβολαίου, προςκροφει ςτθν αρχι τθσ διαφάνειασ 

και παραβιάηει τισ πρόνοιεσ του άρκρου 7 του Νόμου. 

 

5. Απόφαςθ Διευκυντι 

Ο Διευκυντισ ΤΑΠΚ, βάςει των εξουςιϊν που παρζχονται ςε αυτόν από τον Νόμο 

και μετά από τθν εξζταςθ που διενιργθςε κατόπιν υποβολισ παραπόνων από τουσ 

Παραπονοφμενουσ - Καταναλωτζσ για τθν φπαρξθ καταχρθςτικϊν ρθτρϊν ςτισ 

ςυμβάςεισ που ζχουν ςυνάψει με τον Πωλθτι, κεωρεί ότι οι όροι των υμβάςεων 

Πϊλθςθσ ωσ ζχουν αρικμθκεί και διατυπωκεί ανωτζρω με τισ υποδείξεισ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, 

V, VI, VII, VIII, IX παρ.1 & (b) και X αντίκεινται ςτισ διατάξεισ του Νόμου ωσ 

αδιαφανείσ και/ι καταχρθςτικοί. 

 

Ημερομθνία τθσ Απόφαςθσ 9 Μαΐου 2016 

 

 

 

Χαράλαμποσ Ροφςοσ 

Αναπλθρωτισ Διευκυντισ  

Τπθρεςίασ Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτϊν 


