
 
 

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΟΤ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

 

 

    Αρικμόσ Απόφαςθσ 2016/12(ΚΡ) 

      

  Αρ. Φακ. 8.13.10.26.1.29 

 

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 εταιρείασ MNS INTERLINK CONSTRUCTION AND DEVELOPMENTS 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 αγοραπωλθςίασ ακίνθτθσ 

περιουςίασ μεταξφ των …… και …. (εφεξισ «παραπονοφμενοι») και τθσ εταιρείασ ανάπτυξθσ 

γθσ και οικοδομϊν MNS INTERLINK CONSTRUCTION AND DEVELOPMENTS LTD, πρϊθν M.N.S. 

INTERLINK LTD (εφεξισ «Πωλθτισ»). 

 

1. Τποβολι παραπόνου και διερεφνθςθ περιςτατικϊν 

Με το από 4/10/2015 παράπονό τουσ, που παραλιφκθκε από τθν ΤΑΠΚ ςτισ 14/10/2015, 

οι παραπονοφμενοι ιςχυρίηονται ότι με ςφμβαςθ αγοραπωλθςίασ ακινιτου που φζρει 

θμερομθνία … 2005 αγόραςαν από τον Πωλθτι ζνα γεωτεμάχιο, με τον αρικμό …, ζκταςθσ 
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περί τα … τ.μ., ςτθν κοινότθτα …, επαρχίασ Λεμεςοφ, ςτο οικοδομικό ςυγκρότθμα …. το 

γεωτεμάχιο αυτό ςυμφωνικθκε να καταςκευαςτεί μια εξοχικι κατοικία (villa), με τον αρικμό 

…, επιφάνειασ περί τα … τ.μ. με αρικμό εγγραφισ κτθματολογίου …. (παλαιόσ αρικμόσ  

εγγραφισ …), Σεμάχιο …, Φφλλο/χζδιο …, ζναντι ςυνολικοφ τιμιματοσ 125.500 κυπριακϊν 

λιρϊν. Πλθν όμωσ δεν είχαν ενθμερωκεί για προχφιςτάμενθ υποκικθ επί του ακινιτου, ενϊ 

παράλλθλα θ ςφμβαςθ πϊλθςθσ περιζχει καταχρθςτικοφσ όρουσ.  

Με τθν από 18/8/2015 επιςτολι, ο Διευκυντισ ΤΑΠΚ κάλεςε τον Πωλθτι να εκκζςει τισ 

απόψεισ του επί των ιςχυριςμϊν των παραπονοφμενων και να του αποςτείλει ςχετικά ςτοιχεία 

ι ζγγραφα που ζχει ςτθν κατοχι του, όπωσ τθ ςφμβαςθ με τουσ παραπονοφμενουσ, το 

ζγγραφο κανονιςμϊν για τθ διαχείριςθ και ςυντιρθςθ των κοινόχρθςτων χϊρων και τυχόν 

διαφθμιςτικά ζντυπα.  

Ο βοθκόσ διευκυντι του Πωλθτι απάντθςε με θλεκτρονικό μινυμα θμερομθνίασ 

4.9.2015, επιςυνάπτοντασ διάφορα ζγγραφα. Ανζφερε, μεταξφ άλλων, ότι θ κατοχι του 

διαμερίςματοσ παραδόκθκε ςτουσ παραπονοφμενουσ ςτισ 27.10.2006 και ότι ξεχωριςτοί τίτλοι 

ιδιοκτθςίασ εκδόκθκαν τον Μάιο του 2013, οπότε και ενθμερϊκθκαν ςχετικά οι 

παραπονοφμενοι. Κατά το χρόνο τθσ πϊλθςθσ, υπιρχε υποκικθ επί του ακινιτου, αλλά θ 

ςφμβαςθ προζβλεπε ότι θ κυριότθτα του ακινιτου κα μεταβιβαηόταν ελεφκερθ βαρϊν. 

Ζγγραφο κανονιςμϊν για τθ διαχείριςθ και ςυντιρθςθ των κοινόχρθςτων χϊρων δεν υπάρχει. 

Ο Πωλθτισ ςθμείωνε επίςθσ ότι οι παραπονοφμενοι εδϊ και χρόνια δεν πλιρωναν τισ δόςεισ 

για τθν αποπλθρωμι του τιμιματοσ τθσ πϊλθςθσ. 

Με επιςτολι του θμερομθνίασ 8.2.2016 προσ τον Πωλθτι, ο Διευκυντισ ΤΑΠΚ ηιτθςε 

διευκρινίςεισ ςχετικά με το χρόνο ζκδοςθσ οικοδομικισ και πολεοδομικισ άδειασ και με τθν 

φπαρξθ υποδειγμάτων ςυμβολαίων (templates), τα οποία χρθςιμοποιοφςε θ εταιρεία ςτισ 

ςυμβάςεισ πϊλθςθσ ακινιτων. 

τθν ανωτζρω επιςτολι απάντθςε ο Πωλθτισ με θλεκτρονικό μινυμα θμερομθνίασ 

24.2.2016, από το οποίο προκφπτει ότι θ πολεοδομικι άδεια είχε εκδοκεί ςτισ 24.2.2005 και θ 

οικοδομικι άδεια, υπό όρουσ, είχε εκδοκεί τον Ιανουάριο του ζτουσ 2007. Διευκρίνιςε επίςθσ 

ότι, ςε περίπτωςθ που οι πελάτεσ τθσ εταιρείασ δεν είχαν δικθγόρο, τότε ο Πωλθτισ τοφσ 

ςυνζςτθνε κάποιον δικθγόρο, ο οποίοσ ετοίμαηε τισ ςυμβάςεισ, των οποίων οι όροι ιταν 

παρεμφερείσ.  

Παράλλθλα, από τθν ζρευνα τθσ ΤΑΠΚ προζκυψε ότι το εν λόγω ακίνθτο δεν βαρυνόταν 

με υποκικθ κατά το χρόνο τθσ πϊλθςθσ, ο δε Πωλθτισ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτον Ζφορο 

Εταιρειϊν με αρικμό 145306. 

Με επιςτολι του θμερομθνίασ 12.8.2016 προσ τον Πωλθτι, ο Διευκυντισ ΤΑΠΚ ηιτθςε 

τισ απόψεισ του ςχετικά με ςυμβατικοφσ όρουσ που βρζκθκαν εκ πρϊτθσ όψεωσ 

καταχρθςτικοί, κζτοντασ ςε αυτόν προκεςμία απάντθςθσ εντόσ δζκα θμερϊν από τθ λιψθ τθσ 

επιςτολισ. Ο Πωλθτισ παρζλαβε τθν επιςτολι ςτισ 18.8.2016 και ζκτοτε δεν υπιρξε καμία 
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απάντθςθ εκ μζρουσ του. Ωσ εκ τοφτου, ο Διευκυντισ ΤΑΠΚ προχωρεί ςτθν ζκδοςθ τθσ 

παροφςασ. 

 

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 ι και αυτεπάγγελτα. 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 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 που απευκφνεται ςε 

καταναλωτζσ. 

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 
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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 ζχει επιβεβαιωκεί και από τθ νομολογία του Δικαςτθρίου τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ  (εφεξισ «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 o Πωλθτισ 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 
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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 

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 
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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 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) Ζλλειψθ ατομικισ διαπραγμάτευςθσ 

Από το άρκρο 3(3)-(5) του Νόμου προκφπτει ότι ζλλειψθ ατομικισ διαπραγμάτευςθσ 

υπάρχει, όταν οι ςυμβατικοί όροι ζχουν προδιατυπωκεί από τον πωλθτι/προμθκευτι με 

ςκοπό τθ χριςθ τουσ ςε απεριόριςτο αρικμό ςυμβάςεων, ο δε καταναλωτισ ζχει μόνο τθ 

δυνατότθτα είτε να τουσ δεχκεί όπωσ είναι είτε να μθ ςυνάψει κακόλου τθ ςφμβαςθ. Ενδείξεισ 

για τθν ζλλειψθ ατομικισ διαπραγμάτευςθσ αποτελοφν θ χριςθ όμοιων ι ουςιωδϊσ ίδιων 

όρων ςε διαφορετικζσ ςυμβάςεισ του ιδίου προμθκευτι/πωλθτι με διαφορετικοφσ 

καταναλωτζσ ι ςε ςυμβάςεισ που ςυνιφκθςαν με ςθμαντικι χρονικι διαφορά μεταξφ τουσ, θ 

χριςθ κωδικϊν ςτο υποςζλιδο των εγγράφων  που υποδθλϊνουν ςυγκεκριμζνο πρότυπο 

(template) ςφμβαςθσ, αλλά και θ ςυναλλακτικι πρακτικι, δθλαδι αν ςυνθκίηεται ςε 

ςυναλλαγζσ ςυγκεκριμζνου είδουσ να υπάρχει ατομικι διαπραγμάτευςθ των ςυμβατικϊν 

όρων. Ενδζχεται επίςθσ κάποιοι όροι να ζχουν αποτελζςει αντικείμενο ατομικισ 

διαπραγμάτευςθσ και οι υπόλοιποι να είναι προδιατυπωμζνοι· ςτθν περίπτωςθ αυτι, δεν 

αποκλείεται θ εφαρμογι του Νόμου ςτουσ μθ ατομικϊσ διαπραγματευκζντεσ όρουσ, εφόςον θ 

ςυνολικι αξιολόγθςθ οδθγεί ςτο ςυμπζραςμα ότι, παρ’ όλα αυτά, πρόκειται για ςυνικθ 
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προκακοριςμζνθ ςφμβαςθ *βλ. άρκ. 3(4) του Νόμου+. ε κάκε περίπτωςθ, το άρκρο 3(5) του 

Νόμου διευκρινίηει ότι ο πωλθτισ/προμθκευτισ φζρει το βάροσ επίκλθςθσ και απόδειξθσ για 

τθν ατομικι διαπραγμάτευςθ κάποιου όρου.   

  

Γ) 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 ΔικΕΕ 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 επαγγελματίασ (ΔικΕΕ απόφαςθ τθσ 21.3.2013, 

υπόκ. C-92/11, RWE Vetrieb AG, EU:C:2013:180, ςκζψθ 44). 

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 , 

τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ του από τθ ςφμβαςθ, είτε περιζχονται ςε μθ εμφανι 

μορφι μζςα ςε άλλεσ ριτρεσ που αφοροφν ηθτιματα άςχετα με αυτό που οι ίδιεσ ρυκμίηουν 

(βλ. και αποφάςεισ Αρείου Πάγου υπ’ αρικμ. 1219/2001, ΕλλΔνθ 2001, 1609 και υπ’ αρικμ. 

430/2005, ΕλλΔνθ 2005, 793, Δζλλιο Γιϊργο, Γενικοί Όροι υναλλαγϊν, 2θ ζκδ., εκδόςεισ 

άκκουλα, Ακινα-Θεςςαλονίκθ 2013, αρ. 265-266, 270-273 και 290-295). 

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 
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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.). 

 

Δ) Εξζταςθ καταχρθςτικότθτασ υπό ςτενι ζννοια 

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

ςτο κυπριακό δίκαιο τα άρκρα 3 παρ. 1, 3 και 4 παρ. 1 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 

(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 επαγγελματία, 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 
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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 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 93/13/ΕΟΚ, 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 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. 3), ο ζλεγχοσ που πραγματοποιεί ο Διευκυντισ ΤΑΠΚ δεν 

περιορίηεται μόνο ςτο παράπονο ςυγκεκριμζνου καταναλωτι, αλλά αφορά και τθν παροχι 

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

Επομζνωσ, θ ζκταςθ του ελζγχου νομιμότθτασ που πραγματοποιεί ο Διευκυντισ δεν αφορά 
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μόνο τουσ ιςχυριςμοφσ που αναφζρονται ςε ςυγκεκριμζνο παράπονο, αλλά μπορεί να 

επεκτακεί αυτεπαγγζλτωσ ςτον ζλεγχο όλων των ςυμβατικϊν όρων. 

 

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

τθν υπό κρίςθ περίπτωςθ, ο ζνασ παραπονοφμενοσ επαγγελλόταν τον οικοδόμο και θ 

άλλθ τθν ιδιωτικι υπάλλθλο με κακικοντα υπεφκυνου επικοινωνίασ πελατϊν. υνεπϊσ, 

αμφότεροι παραπονοφμενοι ενεργοφςαν εκτόσ του πλαιςίου των επαγγελματικϊν τουσ 

δραςτθριοτιτων, όταν αγόραςαν τα ακίνθτα, και εμπίπτουν ςτον οριςμό του «καταναλωτι». 

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. 6-7), 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 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 για τον πανομοιότυπο οριςμό του «καταναλωτι» που περιζχει θ Οδθγία 

2005/29/ΕΚ). 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.  

Ο δε Πωλθτισ διενεργοφςε κατ’ επάγγελμα τθν πϊλθςθ ακινιτων, οπότε εμπίπτει ςτον 

οριςμό του «πωλθτι» κατά τθν ζννοια του Νόμου. 

 

Β) Χριςθ προδιατυπωμζνων όρων προοριηομζνων για απεριόριςτο αρικμό ςυμβάςεων 

Η ςφμβαςθ που υπζγραψαν οι παραπονοφμενοι περιζχει πανομοιότυπουσ όρουσ με το 

ςχζδιο ςφμβαςθσ που απζςτειλε ο Πωλθτισ ςτθν ΤΑΠΚ, το οποίο χρθςιμοποιοφςε ωσ 

υπόδειγμα για τθ ςφναψθ ςυμβάςεων πϊλθςθσ ακινιτων. Αυτό επιτρζπει το ςυμπζραςμα ότι 

οι όροι ιταν προδιατυπωμζνοι από των Πωλθτι και προορίηονταν για χριςθ ςε απεριόριςτο 

αρικμό ςυμβάςεων. Εξάλλου, είκιςται οι όροι των ςυμβάςεων αγοραπωλθςίασ και ανζγερςθσ 

ακινιτων να προδιατυπϊνονται από τισ εταιρείεσ ανάπτυξθσ γθσ και οικοδομϊν, ενϊ να 

γίνεται ενίοτε ατομικι διαπραγμάτευςθ μόνο για τουσ όρουσ που αφοροφν τθν θμερομθνία 

παράδοςθσ του ακινιτου και τυχόν εξοπλιςμό αυτοφ.  

Επομζνωσ, οι όροι τθσ ςφμβαςθσ είναι προδιατυπωμζνοι και προορίηονται για χριςθ ςε 

απεριόριςτο αρικμό ςυμβάςεων. 
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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 ακόλουκουσ λόγουσ. θμειϊνεται ότι οι όροι παρατίκενται όπωσ 

αναγράφονται ςτθ ςφμβαςθ.  

 

Όροι 1, 3, 4, 5 

1. The vendor sells to the purchaser and purchaser purchases from the vendor the villa at the 

sale price of CYP £125.500 (Cyprus Pounds One Hundred and twenty Five Thousand and Five 

Hundred) payable by the purchaser to the Vendor as follows: 

a) CYP £1.000 (One Thousand Cyprus Pounds) down payment has been already paid, 

receipt whereof is hereby acknowledged by the Vendor. 

b) CYP £30.375 (Thirty thousand three hundred & seventy five Cyprus Pounds) upon the 

signing of this contract. 

c) CYP £31.375 (Thirty one thousand three hundred & seventy five Cyprus Pounds) on 

condition that the skeleton works have been completed. 

d) CYP £25.100 (Twenty five thousand one hundred Cyprus Pounds) on condition that all 

the walls of the villa have been completed and plastered. 

e) CYP £25.100 (Twenty five thousand one hundred Cyprus Pounds) on condition that the 

tiling of the roof has been completed. 

f) CYP £12.550 (Twelve thousand five hundred and fifty Cyprus Pounds) upon delivery of 

the villa to the purchaser by 30th May 2007. 

3. Payment of the above installments shall only be made within 12 days from the date of the 

issuing o a certificate confirming that the described works have been completed by the 

supervising architect of the project. 

4. If the purchaser delays the payment of any of the above installments for more than 12 days 

after issuing of a certificate by the supervising architect as per clause 3 above, interest at the 

rate 9% annually shall start accruing on any balance due according to the time schedule as 

per paragraph 3 hereinabove. 

5. Without prejudice to any other remedies the vendor may have for breach of the terms of this 

agreement by the purchaser, it is understood that if the purchaser shall delay payments on 

his installments as provided in clause 3 above, then the vendor shall be entitled to delay 

progress of the construction of the villa and consequently extend the time of delivery of the 

villa to the purchaser for the same period as the delay of payments. 
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Furthermore, if the purchaser fails to pay any of the above installments for more than 21 

days after the expiration of the period provided in clause 3 above, (i.e. within 12 days from 

the issuing of a certificate confirming that the described works have been completed by the 

supervising architect of the project), the vendor without any prejudice to any of his other 

rights, will have the right to terminate the present agreement by 10 days written notice to 

the purchaser. 

 

Με τον όρο 1 οι καταναλωτζσ αναλαμβάνουν να αποπλθρϊςουν το ςφνολο του 

τιμιματοσ ςε δόςεισ ανάλογα με τθν πρόοδο των οικοδομικϊν εργαςιϊν, οι οποίεσ επρόκειτο 

να ολοκλθρωκοφν μζχρι τισ 30.5.2007 το αργότερο. 

Ο όροσ 3 διευκρινίηει ότι το ποςό των δόςεων είναι καταβλθτζο εντόσ 12 θμερϊν από τθν 

θμερομθνία που ο επιβλζπων Αρχιτζκτονασ-Μθχανικόσ κα ζχει εκδϊςει πιςτοποιθτικό ότι οι 

εκάςτοτε προβλεπόμενεσ εργαςίεσ ζχουν ολοκλθρωκεί. ε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ 

καταβολισ των δόςεων, ο όροσ 4 προβλζπει επιτόκιο υπερθμερίασ 9% ετθςίωσ.  

Ο όροσ 5 εδάφιο 1 παρζχει ςτον Πωλθτι το δικαίωμα να αναςτείλει τισ οικοδομικζσ 

εργαςίεσ, όςο οι καταναλωτζσ είναι υπεριμεροι ωσ προσ τθν καταβολι του τιμιματοσ. 

Επιπρόςκετα, ο όροσ 5 εδάφιο 2 παρζχει ςτον Πωλθτι το δικαίωμα καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ 

με προκεςμία 10 θμερϊν, ςε περίπτωςθ που οι καταναλωτζσ κακυςτεριςουν τθν καταβολι 

για χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των 21 θμερϊν από τθ λιξθ τθσ περιόδου που αναφζρεται 

ςτον όρο 3. Αυτό ςθμαίνει ότι αν θ καταβολι κάποιασ δόςθσ κακυςτεριςει για χρονικό 

διάςτθμα άνω των (12+21=) 33 θμερϊν, τότε παρζχεται ςτουσ καταναλωτζσ δεκαιμερθ 

προκεςμία ςυμμόρφωςθσ πριν τθν ακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ εκ μζρουσ του Πωλθτι. υνολικά, 

δθλαδι, οι καταναλωτζσ ζχουν 43 θμζρεσ ςτθ διάκεςι τουσ, για να εξοφλιςουν τα 

λθξιπρόκεςμα ποςά.   

Ο ςυνδυαςμόσ των όρων αυτϊν υποχρεϊνει τουσ καταναλωτζσ να καταβάλουν ολόκλθρο 

το οφειλόμενο τίμθμα μζχρι τθν παράδοςθ τθσ κατοχισ του ακινιτου. Ζτςι όμωσ οι 

καταναλωτζσ ςτεροφνται του δικαιϊματοσ επίςχεςθσ του τιμιματοσ ςε περίπτωςθ που ο 

Πωλθτισ κακυςτερεί ι αδυνατεί να μεταβιβάςει τθν κυριότθτα του ακινιτου ςε αυτοφσ ι ςε 

περίπτωςθ που το ακίνθτο κατά το χρόνο τθσ μεταβίβαςθσ ζχει βάρθ.   

Επιπλζον, θ ςφμβαςθ προβλζπει ότι οι δόςεισ του τιμιματοσ κακίςτανται απαιτθτζσ από 

τότε που ο επιβλζπων Αρχιτζκτονασ-Μθχανικόσ κα εκδϊςει πιςτοποιθτικό αποπεράτωςθσ των 

εργαςιϊν, όχι  από τότε που οι καταναλωτζσ κα λάβουν ειδοποίθςθ περί ζκδοςθσ τζτοιου 

πιςτοποιθτικοφ, με αποςτολι ςτον τόπο κατοικίασ τουσ που βρίςκεται εκτόσ Κφπρου. υνεπϊσ, 

ςτθν πράξθ οι προκεςμίεσ που παρζχει θ ςφμβαςθ ςτουσ καταναλωτζσ για αποπλθρωμι των 

οφειλϊν είναι μικρότερεσ. 



Ανδρζα Αραοφηου 6, 1421 Λευκωςία          
http://www.mcit.gov.cy/ccps ελίδα 13 από 15 

 
 

Άλλωςτε, δεν παρζχεται ςτουσ καταναλωτζσ δικαίωμα να επιβεβαιϊνουν μζςω δικοφ 

τουσ μθχανικοφ τθν προςικουςα εκτζλεςθ των επιμζρουσ εργαςιϊν, ϊςτε να προβαίνουν ςε 

επίςχεςθ του τιμιματοσ, αν τοφτο κρίνεται ςκόπιμο. 

Επομζνωσ οι όροι 1, 3, 4 και 5 διαταράςςουν υπζρμετρα τθ ςυμβατικι ιςορροπία κατ’ ςε 

βάροσ των καταναλωτϊν και κρίνονται καταχρθςτικοί ςφμφωνα με το άρκρο 5 (1) του Νόμου. 

 

Όροσ 11 

The villa shall be transferred and registered in the name of the purchaser or any other person 

nominated by the purchaser free from any charges, mortgages and encumbrances after the 

issue of separate title deeds by the Land Registry and payment in full of the agreed purchase 

price. The purchaser shall pay all the transfer fees. 

 

Ο όροσ 11 ορίηει ότι ο Πωλθτισ κα μεταβιβάςει τθν κυριότθτα τθσ εξοχικισ κατοικίασ, 

ελεφκερθ βαρϊν και χρεϊν, μετά τθν ζκδοςθ ξεχωριςτϊν τίτλων ιδιοκτθςίασ από το 

Κτθματολόγιο και τθν ολοςχερι αποπλθρωμι του τιμιματοσ. Σα τζλθ μεταβίβαςθσ βαρφνουν 

τουσ καταναλωτζσ. 

Ο όροσ αυτόσ επιτρζπει ςτον Πωλθτι να πωλεί ςτουσ καταναλωτζσ ακίνθτα που 

βαρφνονται με υποκικεσ και χρζθ. Μζχρι τθν ζκδοςθ ξεχωριςτϊν τίτλων ιδιοκτθςίασ ο 

Πωλθτισ πρζπει να ζχει εξαλείψει όλα τα νομικά και οικονομικά βάρθ επί του ακινιτου. Η 

δυνατότθτα αυτι όμωσ του Πωλθτι, άρα και το γεγονόσ ότι ο καταναλωτισ ενδεχομζνωσ να 

αγοράηει ζνα πολλαπλϊσ βεβαρυμμζνο ακίνθτο, δεν κακίςταται εμφανισ ςτον καταναλωτι, 

μολονότι είναι μείηονοσ ςθμαςίασ για τθ ςυναλλακτικι του απόφαςθ. Ο όροσ αυτόσ βρίςκεται 

ςτο μζςο τθσ ςφμβαςθσ, αρκετά μετά τισ βαςικζσ υποχρεϊςεισ του καταναλωτι για τθν 

αποπλθρωμι του τιμιματοσ. Ωςτόςο, δεδομζνθσ τθσ ςθμαςίασ του για τθ ςυναλλακτικι 

απόφαςθ του καταναλωτι, κα ζπρεπε να βρίςκεται ςτθν αρχι τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον θ ίδια 

θ διατφπωςθ του όρου δυςχεραίνει τθν κατανόθςθ των ςυνεπειϊν του για τον καταναλωτι, 

αφοφ θ υποχρζωςθ του Πωλθτι να ελευκερϊςει το ακίνθτο από τα βάρθ μόλισ κατά το χρόνο 

τθσ ζκδοςθσ ξεχωριςτϊν τίτλων βρίςκεται προσ το τζλοσ του όρου. 

Επομζνωσ, ο όροσ αυτόσ ςυνιςτά αιφνιδιαςτικι ριτρα και αντίκειται ςτθν αρχι τθσ 

διαφάνειασ που κακιερϊνει το άρκρο 7 παράγραφοσ αϋ του Νόμου, κατά τα αναφερόμενα 

ανωτζρω (ςελ. 7). Περαιτζρω, θ δεφτερθ παράγραφοσ του όρου δεν διευκρινίηει ςε τι ποςό 

ανζρχονται τα τζλθ μεταβίβαςθσ ι ζςτω πϊσ υπολογίηονται.  

Κατά ςυνζπεια ο όροσ αυτόσ αντίκειται ςτο άρκρο 7 παράγραφοσ αϋ του Νόμου και 

κρίνεται καταχρθςτικόσ. 
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Όροσ  14 

If at any time after signing of the present agreement, the purchaser desires to sell the villa or 

otherwise dispose thereof, the purchaser has an absolute right to do so as he is deemed to be 

the beneficial owner of the property, provided that the purchaser has fulfilled all his financial 

obligations to the vendors as herein provided. The vendor shall be obliged and cannot, in any 

way, object and/or deny and/or withhold his consent to sign any necessary cancellation 

agreement and a new contract if the sale with the new purchaser, provided that the vendor 

shall not be liable for  any taxes and/or other related expenses, as a result of such transaction 

and that the purchaser pays to the vendor the cancellation fee cost. 

 

Ο όροσ 14 παρζχει ςτουσ καταναλωτζσ το δικαίωμα να πωλιςουν το ακίνθτο, εφόςον 

ζχουν αποπλθρϊςει όλα τα οφειλόμενα ποςά προσ τον Πωλθτι. Ο Πωλθτισ δεν δικαιοφται να 

αρνθκεί να προβεί ςε ακφρωςθ τθσ υπάρχουςασ πϊλθςθσ και ςε ςφναψθ νζασ με πρόςωπο 

που κα του υποδείξουν οι καταναλωτζσ. Ωςτόςο, οι καταναλωτζσ υποχρεοφνται να 

καταβάλουν κάκε είδουσ ζξοδα που ςυνδζονται με τθ νζα πϊλθςθ, κακϊσ και τα τζλθ 

ακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Ο όροσ αυτόσ ουδόλωσ διευκρινίηει ποια είναι τα ζξοδα και τα τζλθ που ςυνδζονται με 

τθν ακφρωςθ τθσ πϊλθςθσ και τθ ςφναψθ νζασ και πϊσ υπολογίηονται. 

υνεπϊσ ο όροσ αυτόσ είναι αδιαφανισ, κατά παράβαςθ του άρκρου 7 παράγραφοσ αϋ 

του Νόμου και άρα κρίνεται καταχρθςτικόσ. 

 

Όροσ  15  

As from the day of delivery of possession of the villa, the purchaser is liable to pay all 

immovable property taxes, rates, dues and/or otherwise connected with the possession of the 

villa. The vendor shall be liable to pay all above taxes till delivery of the villa to the purchaser.  

 

Με τον όρο 15 οι καταναλωτζσ υποχρεϊνονται να καταβάλλουν όλουσ τουσ φόρουσ, 

τζλθ, ζξοδα και λοιπά ςυναφι ποςά που βαρφνουν το ακίνθτο από τθν θμζρα παράδοςθσ του 

ακινιτου ςε αυτοφσ.  

Ο όροσ αυτόσ ζχει ωσ αποτζλεςμα να βαρφνονται οι καταναλωτζσ με όλα ανεξαιρζτωσ τα 

ζξοδα και τουσ φόρουσ του ακινιτου ιδθ από τθν παράδοςθ τθσ κατοχισ και πριν από τθ 

μεταβίβαςθ τθσ κυριότθτασ. υναφϊσ το άρκρο 4 των Περί Φορολογίασ Ακινιτου Ιδιοκτθςίασ 

Νόμων του 1980 ζωσ 2004, όπωσ ίςχυε κατά το χρόνο ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, όριηε ότι οι 

φόροι ακίνθτθσ ιδιοκτθςίασ βαρφνουν τον κφριο του ακινιτου, όχι τον κάτοχο. Μετά τθν 

τροποποίθςθ του 2014 οι ωσ άνω Νόμοι επιτρζπουν τθ μετακφλιςθ των φόρων ςτον κάτοχο, 

αλλά υπό ςυγκεκριμζνεσ, αυςτθρζσ προχποκζςεισ. υνεπϊσ, ςε περίπτωςθ λφςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ πριν τθν ζκδοςθ τίτλων ιδιοκτθςίασ, οι καταναλωτζσ αφενόσ κα ζχουν πλθρϊςει 
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φόρουσ για ιδιοκτθςία που ποτζ δεν απζκτθςαν αφετζρου κα ζχουν καταβάλει  φόρουσ που 

δεν τουσ αναλογοφςαν. 

Ωσ εκ τοφτου, ο όροσ αυτόσ διαταράςςει υπζρμετρα τθ ςυμβατικι ιςορροπία ςε βάροσ 

των καταναλωτϊν και κρίνεται καταχρθςτικόσ ςφμφωνα με το άρκρο 5 (1) 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 παραπόνου από τουσ καταναλωτζσ για τθν 

φπαρξθ καταχρθςτικϊν ρθτρϊν ςτθ ςφμβαςθ που ζχουν ςυνάψει με τον Πωλθτι, κεωρεί ότι οι 

όροι 1, 3, 4, 5, 11, 14 και 15 τθσ φμβαςθσ Πϊλθςθσ αντίκεινται ςτισ διατάξεισ των άρκρων 5 

(1) και 7 πρϊτθ παράγραφοσ του περί Καταχρθςτικϊν Ρθτρϊν ςε Καταναλωτικζσ υμβάςεισ 

Νόμου του 1996 και άρα είναι καταχρθςτικοί. 

 

 

Ημερομθνία τθσ Απόφαςθσ 11 Οκτωβρίου 2016 

 

 

 

Χαράλαμποσ Ροφςοσ 

Αν. Διευκυντισ  

Τπθρεςία Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτϊν 

 

 


