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    Αρικμόσ Απόφαςθσ 2016/06 

(KΡ) 

        

  Αρ. Φακ. 8.13.10.26.1.80 

 

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΝ ΚΑΣΑΧΡΗΣΙΚΩΝ ΡΗΣΡΩΝ Ε ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΙΚΕ ΤΜΒΑΕΙ ΝΟΜΟ 

ΣΟΤ 1996 (Ν.93(Ι)/96) 

 

Ζρευνα του Διευκυντι τθσ Τπθρεςίασ Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ 

Καταναλωτϊν του Τπουργείου Ενζργειασ, Εμπορίου, Βιομθχανίασ και Σουριςμοφ 

αναφορικά με τθν φπαρξθ καταχρθςτικϊν ςυμβατικϊν ρθτρϊν ςτο ςυμβόλαιο 

(αγοραπωλθτιριο ζγγραφο για ακίνθτθ ιδιοκτθςία) μεταξφ τθσ υπό διαχείριςθ 

εταιρείασ I.C.E. Developers Ltd και των …. και .... . 

  

 

ΑΠΟΦΑΗ 

 

Ο Διευκυντισ τθσ Τπθρεςίασ Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτϊν    

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

Ρθτρϊν ςε Καταναλωτικζσ υμβάςεισ Νόμου του 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 ΤΑΠΚ κακορίηονται 

ςτο άρκρο 9 του Νόμου.  

Αντικείμενο εξζταςθσ τθσ παροφςασ υπόκεςθσ αποτελεί θ διεξαγωγι ζρευνασ 

από  τον Διευκυντι ΤΑΠΚ αναφορικά με καταχρθςτικζσ ριτρεσ ςε ςφμβαςθ 
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αγοραπωλθςίασ ακίνθτθσ περιουςίασ μεταξφ των παραπονοφμενων και εταιρειϊν 

ανάπτυξθσ γθσ και οικοδομϊν (developers). 

 

1. Τποβολι παραπόνου και διερεφνθςθ περιςτατικών 

Με το από 20 Ιανουαρίου 2015 παράπονό τουσ, οι κκ. …. και …. (εφεξισ 

«παραπονοφμενοι») ιςχυρίηονται ότι με τθν από 30.3.2007 ςφμβαςθ 

αγοραπωλθςίασ ακινιτου αγόραςαν από τθν εταιρεία ανάπτυξθσ γθσ και 

οικοδομϊν Ι.C.E. Developers Ltd (εφεξισ «Πωλθτισ») ακίνθτθ περιουςία και 

ςυγκεκριμζνα μια υπό ανζγερςθ εξοχικι κατοικία (villa) με ςτοιχεία Villa No C, ςτθν 

Περιφζρεια Πάφου, ςτθν περιοχι Πάνω τρουμπί. Ωςτόςο, δεν ζχουν εκδοκεί μζχρι 

ςιμερα οι τίτλοι ιδιοκτθςίασ. 

Η εν λόγω εταιρεία είναι εγγεγραμμζνθ ςτο μθτρϊο του Εφόρου Εταιρειϊν, 

όμωσ τελεί υπό διαχείριςθ, με διαχειριςτι τον κ. Μάριο Καλλία. 

Με τθν από 8/2/2016 επιςτολι ο Διευκυντισ ΤΑΠΚ κάλεςε το διαχειριςτι του 

Πωλθτι να εκκζςει τισ απόψεισ του επί των ιςχυριςμϊν των παραπονοφμενων και 

να του αποςτείλει ςχετικά ςτοιχεία ι ζγγραφα που ζχει ςτθν κατοχι του. 

υγκεκριμζνα, ο Διευκυντισ ηιτθςε από τον Πωλθτι να τον ενθμερϊςει ςχετικά με 

τισ απόψεισ του αναφορικά με τουσ πιο πάνω ιςχυριςμοφσ των παραπονοφμενων, 

για τισ περιςτάςεισ κατά τισ οποίεσ υπεγράφθ θ ςφμβαςθ, αν ζχουν εκδοκεί τίτλοι 

ιδιοκτθςίασ και, αν όχι, το λόγο μθ ζκδοςθσ. Επιπλζον, ηιτθςε να αποςταλεί δείγμα 

ςυμβολαίου πϊλθςθσ για το ζτοσ 2007 και οποιαδιποτε διαφθμιςτικά ζντυπα ι 

οποιοδιποτε διαφθμιςτικό υλικό είχε ετοιμάςει ο Πωλθτισ για τθν προϊκθςθ του 

ςυγκεκριμζνου ακινιτου. 

Με τθν από 28.3.2016 επιςτολι του ο διαχειριςτισ του Πωλθτι ανζφερε ότι 

ζχουν δρομολογθκεί όλεσ οι αναγκαίεσ ενζργειεσ για το διαχωριςμό του ακινιτου 

και τθν ζκδοςθ ξεχωριςτϊν τίτλων ιδιοκτθςίασ. Ωςτόςο, υπάρχουν παρατθριςεισ 

για αυκαίρετεσ καταςκευζσ και δεν μπορεί να εκδοκεί Πιςτοποιθτικό Σελικισ 

Ζγκριςθσ για το ζργο. Παράλλθλα, ανζφερε ότι ςτισ 10.12.2015 είχε αποςτείλει 

θλεκτρονικό μινυμα ςτουσ παραπονοφμενουσ για τθν παροχι πλθροφοριϊν, ϊςτε 

να επιβεβαιϊςουν τθν εξόφλθςθ του τιμιματοσ τθσ πϊλθςθσ. Κατά τα λοιπά, 

δθλαδι πζρα από τθν ζκδοςθ ξεχωριςτϊν τίτλων, δεν υπιρχαν διακζςιμεσ 

πλθροφορίεσ λόγω μθ ανταπόκριςθσ των διευκυντϊν τθσ εταιρείασ. 
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Με τθν από 24/5/2016 επιςτολι του, ο Διευκυντισ ΤΑΠΚ παρζκεςε ςτον 

Πωλθτι ςυγκεκριμζνουσ όρουσ του ςυμβολαίου που εκ πρϊτθσ όψεωσ κεϊρθςε 

καταχρθςτικοφσ και ηιτθςε τθν παράκεςθ των απόψεϊν του ςχετικά, εντόσ επτά 

θμερϊν από τθν θμερομθνία παραλαβισ τθσ επιςτολισ. Η επιςτολι παραδόκθκε 

ςτισ 27/5/2016 και μζχρι ςιμερα ο Διευκυντισ ΤΑΠΚ δεν ζχει λάβει καμία 

απάντθςθ.  

Ωσ εκ τοφτου, ο Διευκυντισ ΤΑΠΚ προχωρεί ςτθν ζκδοςθ τθσ παροφςασ 

απόφαςθσ. 

 

2. Αρμοδιότθτα του Διευκυντι και νομικι εξζταςθ των παραπόνων 

Ζργο του Διευκυντι ΤΑΠΚ είναι, μεταξφ άλλων, ο ζλεγχοσ καταχρθςτικότθτασ 

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

παράπονα πολιτϊν. Ο Νόμοσ μετεγγράφει ςτο κυπριακό δίκαιο τθν Οδθγία 

93/13/ΕΟΚ («θ Οδθγία»). Σο άρκρο 9 εδάφια 1-3 του Νόμου ορίηει ότι:  

(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 ςυγκεκριμζνου καταναλωτι, αλλά αφορά και τθν παροχι 

γενικισ και αφθρθμζνθσ παροχισ προςταςίασ ςτο καταναλωτικό κοινό, πάντοτε ςτο 

πλαίςιο που ορίηει ο Νόμοσ. Ωσ εκ τοφτου, θ ζκταςθ του ελζγχου που 

πραγματοποιεί ο Διευκυντισ δεν αφορά μόνο τα υποβαλλόμενα παράπονα, αλλά 

μπορεί να επεκτακεί αυτεπαγγζλτωσ ςε οποιαδιποτε ςφμβαςθ. 
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Παράλλθλα, κρίςιμο ςτοιχείο για τθν απόφαςθ του Διευκυντι ΤΑΠΚ είναι αν 

οι εξεταηόμενοι όροι εξακολουκοφν να χρθςιμοποιοφνται ςε ςυμβάςεισ με 

καταναλωτζσ. υνεπϊσ, δεν αςκεί ζννομθ επιρροι κατά τον ζλεγχο των όρων αυτϊν 

από τον Διευκυντι ΤΑΠΚ το αν ςυγκεκριμζνοι ςυμβατικοί όροι χρθςιμοποιικθκαν 

ςε βάροσ του παραπονοφμενου καταναλωτι ι αν οι εν λόγω όροι δεν 

χρθςιμοποιοφνται πλζον ςε νζεσ ςυμβάςεισ του προμθκευτι με άλλουσ 

καταναλωτζσ, εφόςον οι όροι εξακολουκοφν να χρθςιμοποιοφνται ςτισ παλαιότερεσ 

ςυμβάςεισ. 

θμειωτζον επίςθσ ότι το άρκ. 9 εδάφιο 1 αφορά τθν υπό ευρεία ζννοια 

καταχρθςτικότθτα των όρων, δθλαδι τόςο τθν υπό ςτενι ζννοια καταχρθςτικότθτα 

όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 5 του Νόμου, όςο και τθ διαφάνεια των όρων 

ςφμφωνα με το άρκρο 7 πρϊτθ παράγραφοσ του Νόμου. υναφϊσ, το άρκρο 7 

πρϊτθ παράγραφοσ 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». Επιπρόςκετα, το άρκρο 9 του Νόμου ζχει 

κεςπιςτεί ςε ςυμμόρφωςθ με τθν Οδθγία 98/27/ΕΚ περί των αγωγϊν παραλείψεωσ 

ςτον τομζα τθσ προςταςίασ των ςυμφερόντων των καταναλωτϊν, θ οποία επιβάλλει 

ςτα κράτθ μζλθ να μεριμνοφν για τθν παφςθ παραβάςεων ςυγκεκριμζνων 

ενωςιακϊν νομοκετθμάτων προςταςίασ καταναλωτϊν, ςτα οποία ρθτά 

ςυμπεριλαμβάνεται και θ Οδθγία 93/13/ΕΟΚ για τισ καταχρθςτικζσ ριτρεσ ςτισ 

καταναλωτικζσ ςυμβάςεισ.  Από τα ανωτζρω και βάςει τθσ αρχισ τθσ ςφμφωνθσ με 

το ενωςιακό δίκαιο ερμθνείασ και τθσ διαφφλαξθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ 

Οδθγίασ (effet utile), προκφπτει ότι οι αρμοδιότθτεσ του Διευκυντι ΤΑΠΚ 

ςυμπεριλαμβάνουν 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 καταναλωτζσ πρζπει 

να ζχουν τθ δυνατότθτα να λάβουν γνϊςθ όλων των ςυμβατικϊν ρθτρϊν). Αυτό 
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ζχει επιβεβαιωκεί και από τθ νομολογία του ΔικΕΕ, το οποίο ρθτά ζχει δεχκεί ότι ο 

ζλεγχοσ τθσ διαφάνειασ των όρων αποτελεί μζροσ τθσ εξζταςθσ τυχόν 

καταχρθςτικότθτάσ τουσ ςφμφωνα με τθν Οδθγία 93/13/ΕΟΚ (απόφαςθ  τθσ 

30.4.2014, υπόκεςθ C-25/13 Kásler, EU:C:2014:282, ςκζψεισ 67 επ.).  

Κατά τα λοιπά, θ αρμοδιότθτα του Διευκυντι ΤΑΠΚ να εξετάςει τα 

υποβαλλόμενα παράπονα δεν επθρεάηεται από τυχόν παράλλθλεσ διαδικαςίεσ 

ενϊπιον των πολιτικϊν ι/και ποινικϊν 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 τουσ Νόμουσ 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 θ κακισ το 

παράπονο εταιρεία 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 πρϊτθ παράγραφοσ του Νόμου και τζταρτον εξετάηεται τυχόν 

καταχρθςτικότθτά τουσ υπό ςτενι ζννοια βάςει του άρκ. 5 του Νόμου. 

 

Α) Πεδίο εφαρμογισ 

Σο πεδίο εφαρμογισ του Νόμου ορίηεται ςτο άρκρο 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 



Ανδρζα Αραοφηου 6, 1421 Λευκωςία ελίδα 6 από 13 
http://www.mcit.gov.cy/ccps  

 

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 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 (βλ. και European Commission, Staff Working Document 

Guidance On The Implementation/Application Of Directive 2005/29/Ec On Unfair 

Commercial Practices, SWD(2016) 163 final, Brussels 25.5.2016, αρικμόσ 5.4.2). 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» ςε μία άλλθ (ΔικΕΕ απόφαςθ 3.9.2015, υπόκ. 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 ο 

παραπονοφμενοσ να ενιργθςε εκτόσ του πλαιςίου τθσ επαγγελματικισ του 
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δραςτθριότθτασ. Ο επενδυτικόσ ςκοπόσ μιασ πράξθσ δεν καταδεικνφει 

επαγγελματικι δραςτθριότθτα, εφόςον δεν ςυνοδεφεται από ςυςτθματικι 

διενζργεια παρόμοιων πράξεων με ςκοπό βιοποριςμοφ. ε κάκε περίπτωςθ, από 

τθν αρνθτικι διατφπωςθ του οριςμοφ του καταναλωτι που περιζχεται ςτον 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 (βλ. και ερμθνεία ζννοιασ «καταναλωτι» από το γερμανικό 

Ακυρωτικό Δικαςτιριο (BGH) ςτθν απόφαςθ τθσ 30.9.2009, με ςτοιχεία VII ZR 7/09, 

που καταλιγει ςτο ίδιο ςυμπζραςμα). 

  

Β) Απαιτιςεισ διαφάνειασ 

Η απαίτθςθ περί διαφάνειασ βρίςκεται ςτο άρκρο 7 αϋ πρόταςθ 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. 

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 από γραμματικι άποψθ. 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, όςον αφορά, μεταξφ άλλων, το επίπεδο 

πλθροφοριςεωσ, θ απαίτθςθ αυτι πρζπει να ερμθνεφεται διαςταλτικϊσ (βλ., 

απόφαςθ τθσ 30.4.2014, υπόκ. C-26/13 Kásler, EU:C:2014:282, ςκζψεισ 71 και 72, 

και απόφαςθ τθσ 26.2.2015, υπόκ. C-143/13 Matei, EU:C:2015:127, ςκζψθ 73, 

απόφαςθ τθσ 23.4.2015, υπόκ. C-96/14 CNP Assurances, ςκζψθ 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 πλθροφόρθςθσ αυτισ ο καταναλωτισ 

αποφαςίηει αν επικυμεί να δεςμεφεται από τουσ όρουσ που ζχει προδιατυπϊςει ο 
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επαγγελματίασ (ΔικΕΕ απόφαςθ τθσ 21.3.2013, υπόκ. C-92/11, RWE Vetrieb AG, 

EU:C:2013:180, ςκζψθ 44). 

Γενικά, 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 κατά το φαινόμενο ζχει ο προμθκευτισ. Με 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 απόφαςθ υπ’ αρικμ. 430/2005, 

ΕλλΔνθ 2005, 802 επ.). 

 

Γ) Εξζταςθ καταχρθςτικότθτασ υπό ςτενι ζννοια 

Η εξζταςθ τθσ καταχρθςτικότθτασ υπό ςτενι ζννοια γίνεται με βάςθ το άρκρο 

5 του Νόμου, που μεταφζρει ςτο κυπριακό δίκαιο το άρκρο 3 τθσ Οδθγίασ 

93/13/ΕΟΚ και 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 
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(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 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 πωλθτι/προμθκευτι, τόςο ωσ προσ τθ 

δυνατότθτα διαπραγματεφςεωσ όςο και ωσ προσ το επίπεδο τθσ πλθροφοριςεωσ 

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

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

ςκζψθ 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 απόφαςθ τθσ 14.3.2013, υπόκεςθ C-415/11 Aziz, EU:C:2013:164, 

ςκζψθ 68, ΔικΕΕ απόφαςθ τθσ 16.1.2014, υπόκ. C-226/12, Constructora Principado, 

EU:C:2014:10, ςκζψθ 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 
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κανόνεσ (ΔικΕΕ απόφαςθ τθσ 16.1.2014, υπόκ. 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 πωλθτισ/προμθκευτισ, ζχοντασ ςυμβλθκεί νομίμωσ 

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

κα δεχκεί τθν οικεία ριτρα κατόπιν ατομικισ διαπραγματεφςεωσ (ΔικΕΕ απόφαςθ 

τθσ 14.3.2013, υπόκεςθ C-415/11 Aziz, EU:C:2013:164, ςκζψθ 69). 

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, 

υπόκ. C-472/10, Invitel, EU:C:2012:242, ςκζψθ 26). 

 

4. Εξζταςθ του ςυγκεκριμζνου παραπόνου  

Όπωσ εκτζκθκε ανωτζρω  (ςελ. 4), ο ζλεγχοσ που πραγματοποιεί ο Διευκυντισ 

ΤΑΠΚ δεν περιορίηεται μόνο ςτο παράπονο ςυγκεκριμζνου καταναλωτι, αλλά 

αφορά και τθν παροχι γενικισ και αφθρθμζνθσ παροχισ προςταςίασ ςτο 

καταναλωτικό κοινό, πάντοτε ςτο πλαίςιο που ορίηει ο Νόμοσ. Επομζνωσ, θ ζκταςθ 

του ελζγχου νομιμότθτασ που πραγματοποιεί ο Διευκυντισ δεν αφορά μόνο τουσ 

ιςχυριςμοφσ που αναφζρονται ςε ςυγκεκριμζνο παράπονο, αλλά μπορεί να 

επεκτακεί αυτεπαγγζλτωσ ςτον ζλεγχο όλων των ςυμβατικϊν όρων. 

 

Α) Ιδιότθτα παραπονοφμενων ωσ «καταναλωτών» και Πωλθτι ωσ «πωλθτι» 

Οι παραπονοφμενοι ιταν ςυνταξιοφχοι κατά το χρόνο ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

όπωσ προκφπτει από τα προςκομιςκζντα ζγγραφα.  

Σο γεγονόσ ότι θ αγορά τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ ςτθν Κφπρο είχε ενδεχομζνωσ 

το χαρακτιρα επζνδυςθσ δεν αςκεί ζννομθ επιρροι εν προκειμζνω. Όπωσ ζχει ιδθ 

εκτεκεί ανωτζρω (ςελ. 7), κρίςιμο για τθν κατάφαςθ τθσ ιδιότθτασ του 

«καταναλωτι» είναι ο παραπονοφμενοσ να ενιργθςε εκτόσ του πλαιςίου τθσ 

επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ. Ο τυχόν επενδυτικόσ ςκοπόσ μιασ πράξθσ δεν 

καταδεικνφει επαγγελματικι δραςτθριότθτα, εφόςον δεν ςυνοδεφεται από 
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ςυςτθματικι διενζργεια παρόμοιων πράξεων με ςκοπό βιοποριςμοφ (βλ. και 

European Commission, Staff Working Document Guidance On The 

Implementation/Application Of Directive 2005/29/Ec On Unfair Commercial 

Practices, SWD(2016) 163 final, Brussels 25.5.2016, αρικμόσ 5.4.2, θ οποία 

καταλιγει ςτο ίδιο ςυμπζραςμα). τθν υπό κρίςθ περίπτωςθ, από κανζνα ςτοιχείο 

του φακζλου ι ιςχυριςμό των εμπλεκομζνων μερϊν δεν προκφπτει ότι οι 

παραπονοφμενοι διενεργοφςαν ςυςτθματικά τζτοιεσ πράξεισ, δθλαδι αγορά 

ακινιτων προσ μεταπϊλθςθ ι εκμίςκωςθ με ςκοπό βιοποριςμοφ, ϊςτε να 

κεωρθκεί ότι θ αγορά του ακινιτου ενταςςόταν ςτο πλαίςιο επαγγελματικισ τουσ 

δραςτθριότθτασ.  

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

ωσ «πωλθτι» του Πωλθτι, ο οποίοσ πϊλθςε το ακίνθτο ςτα πλαίςια τθσ 

επιχειρθματικισ του δραςτθριότθτασ. 

Να ςθμειωκεί ότι, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία του Εφόρου Εταιρειϊν και 

Επίςθμου Παραλιπτθ, ο Πωλθτισ είναι εγγεγραμμζνοσ και τελεί υπό διαχείριςθ με 

διαχειριςτι τον κ. Μάριο Καλλία, ενϊ ςφμφωνα με τα ςτοιχεία από το Σμιμα 

Κτθματολογίου και Χωρομετρίασ ο Πωλθτισ είναι ιδιοκτιτθσ του ακινιτου.  

Επομζνωσ οι παραπονοφμενοι είναι «καταναλωτζσ» και ο Πωλθτισ είναι 

«πωλθτισ» κατά τθν ζννοια του Περί Καταχρθςτικϊν Ρθτρϊν ςε Καταναλωτικζσ 

υμβάςεισ Νόμου του 1996. 

 

Β) Χριςθ προδιατυπωμζνων όρων προοριηομζνων για απεριόριςτο αρικμό 

ςυμβάςεων 

Από κανζνα ςτοιχείο τθσ υπόκεςθσ ι ιςχυριςμό δεν προζκυψε ατομικι 

διαπραγμάτευςθ κάποιου όρου. Επομζνωσ, οι όροι τθσ ςφμβαςθσ αγοραπωλθςίασ 

είναι προδιατυπωμζνοι και προορίηονται για χριςθ ςε απεριόριςτο αρικμό 

ςυμβάςεων. 

 

Γ) Εξζταςθ των επιμζρουσ όρων τθσ ςφμβαςθσ 

Από τθ νομικι εξζταςθ των όρων όπωσ ζχουν διατυπωκεί ςτθ ςφμβαςθ, ςε 

ςυνδυαςμό με τισ περιςτατικά τθσ ςυγκεκριμζνθσ υπόκεςθσ, όπωσ αυτά προζκυψαν 

από τθ διερεφνθςθ που πραγματοποίθςε ο Διευκυντισ ΤΑΠΚ και τουσ 

υποβλθκζντεσ ιςχυριςμοφσ των μερϊν, διαπιςτϊνεται ότι ςυγκεκριμζνοι όροι 

εμφανίηουν προβλιματα ςυμμόρφωςθσ με τισ διατάξεισ του Νόμου για τουσ 
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ακόλουκουσ λόγουσ. θμειϊνεται ότι οι όροι παρατίκενται όπωσ αναγράφονται ςτθ 

ςφμβαςθ.  

 

Όροι 10 και 16  

 

10. Transfer Fees and Stamp Duties 

The Purchaser shall be exclusively responsible for the payment of the stamp duty on 

the present agreement as well as for the transfer fees or any other expenses or fees 

directly or indirectly related to the transfer and registration of the Property into their 

name. 

16. Costs 

All costs and expenses including stamps affixed on the present agreement shall be 

borne by the purchasers. 

 

Με τον όρο 10 οι καταναλωτζσ επιβαρφνονται με το τζλοσ χαρτοςιμου που 

αναλογεί ςτθ ςφμβαςθ, κακϊσ και με τα κάκε είδουσ ζξοδα και τζλθ που 

ςχετίηονται άμεςα ι ζμμεςα με τθ μεταβίβαςθ και τθν εγγραφι του ακινιτου ςτο 

όνομά τουσ. 

Ο όροσ 16 επιβαρφνει τουσ καταναλωτζσ με όλα τα ζξοδα και τζλθ που 

αφοροφν τθ ςφναψθ τθσ υπό κρίςθ ςφμβαςθσ.  

Οι όροι όμωσ αυτοί ουδόλωσ προςδιορίηουν ςε τι ςυνίςτανται όλα αυτοί οι 

φόροι, τα ζξοδα, τα τζλθ και οι λοιπζσ επιβαρφνςεισ, ςε τι ποςό ανζρχονται ι ζςτω 

με ποιο τρόπο υπολογίηονται, ϊςτε να γνωρίηουν οι καταναλωτζσ επακριβϊσ τισ 

υποχρεϊςεισ που αναλαμβάνουν. 

Ωσ εκ τοφτου, οι όροι 10 και 16 παραβιάηουν το άρκρο 7 πρϊτθ παράγραφοσ 

του Νόμου και κρίνονται καταχρθςτικοί ωσ αδιαφανείσ. 

 

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 παραπόνου από 

τουσ καταναλωτζσ για τθν φπαρξθ καταχρθςτικϊν ρθτρϊν ςτθ ςφμβαςθ που ζχουν 

ςυνάψει με τον Πωλθτι, κρίνει ωσ καταχρθςτικοφσ τουσ όρουσ 10 και 16 τθσ 
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φμβαςθσ Πϊλθςθσ, διότι αντίκεινται ςτο άρκρο 7 πρώτθ παράγραφοσ του περί 

Καταχρθςτικών Ρθτρών ςε Καταναλωτικζσ υμβάςεισ Νόμου του 1996. 

 

Ημερομθνία τθσ Απόφαςθσ 24 Ιουνίου 2016 

 

 

Χαράλαμποσ Ροφςοσ 

Αν. Διευκυντισ  

Τπθρεςία Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτϊν 


