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    Αρικμόσ Απόφαςθσ 2016/17(ΚΡ) 

      

  Αρ. Φακ. 8.13.10.26.1.29.1 

 

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 ςε ςυμβάςεισ ςτεγαςτικοφ δανείου μεταξφ τθσ Bank of 

Cyprus Ltd και των Tina Holis και Kevin Lewis 

 

 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 ςυμβάςεισ ςτεγαςτικοφ δανείου 

μεταξφ των Tina Holis και Kevin Lewis (εφεξισ «παραπονοφμενοι») και του πιςτωτικοφ 

ιδρφματοσ Bank of Cyprus Ltd (εφεξισ «τράπεηα»). 

 

1. Τποβολι παραπόνου και διερεφνθςθ περιςτατικϊν 

Με το από 4.10.2015 παράπονό τουσ οι παραπονοφμενοι ιςχυρίηονται ότι ζλαβαν από 

τθν τράπεηα ςτεγαςτικά δάνεια, των οποίων οι ςυμβάςεισ περιζχουν καταχρθςτικοφσ όρουσ.  

Με τθν από 23.5.2016 επιςτολι, ο Διευκυντισ ΤΑΠΚ κάλεςε τθν τράπεηα να του 

αποςτείλει τισ παρατθριςεισ τθσ επί του ανωτζρω παραπόνου, τα ςυμβατικά κείμενα, κακϊσ 
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και κάκε άλλο ζγγραφο που θ ίδια κεωρεί αναγκαίο. Θ τράπεηα, με τθν από 31.5.2016 

επιςτολι τθσ, απζςτειλε τισ ςυμβάςεισ, οι οποίεσ φζρουν θμερομθνία 5.7.2006 και 15.2.2007.  

Με επιςτολζσ του θμερομθνίασ 23.6.2016 και 8.7.2016, ο Διευκυντισ ΤΑΠΚ ηιτθςε από 

τθν τράπεηα τθν αποςτολι των πινάκων προμθκειϊν και χρεϊςεων, τουσ οποίουσ οι 

ςυμβάςεισ αναφζρουν ωσ ςυνθμμζνουσ ςε αυτζσ. Θ τράπεηα ανταποκρίκθκε ςτο αίτθμα του 

Διευκυντι με τθν από 5.7.2016 επιςτολι τθσ. 

Με επιςτολι του θμερομθνίασ 26.7.2016 προσ τθν τράπεηα ο Διευκυντισ ΤΑΠΚ ηιτθςε τισ 

απόψεισ τθσ ςχετικά με ςυμβατικοφσ όρουσ που βρζκθκαν εκ πρϊτθσ όψεωσ καταχρθςτικοί.  

τισ 26.9.2016 θ τράπεηα, δια τθσ πλθρεξουςίασ δικθγόρου τθσ, προζβαλε προκαταρτικζσ 

αντιρριςεισ ωσ προσ τθν αρμοδιότθτα του Διευκυντι να εξετάςει το παράπονο, ιςχυριηόμενθ 

ότι θ ςχετικι νομοκεςία υποχωρεί ζναντι νεότερων διατάξεων. Ο Διευκυντισ ΤΑΠΚ, με 

θλεκτρονικό μινυμά του θμερομθνίασ 27.9.2016 προσ τθν πλθρεξοφςια δικθγόρο τθσ 

τράπεηασ, υπενκφμιςε ότι αναμζνονται άμεςα οι κζςεισ τθσ τράπεηασ επί τθσ ουςίασ. Θ 

τράπεηα υπζβαλε αναλυτικά τισ κζςεισ τθσ με θλεκτρονικό μινυμα θμερομθνίασ 19.10.2016. 

Κατόπιν τοφτων, ο Διευκυντισ ΤΑΠΚ προχωρεί ςτθν ζκδοςθ τθσ παροφςασ. 

 

2. Αρμοδιότθτα του Διευκυντι και νομικι εξζταςθ των παραπόνων 

 

Α) Ζκταςθ ελζγχου 

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

ςυμβάςεων «προμθκευτϊν» 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. 
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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. 

Κατά ςυνζπεια, ο Διευκυντισ εξετάηει τθν υπόκεςθ ενϊπιόν του υπό το πρίςμα τθσ 

ςυλλογικισ προςταςίασ των ςυμφερόντων των καταναλωτϊν, ενϊ ςε καμία περίπτωςθ δεν 

υποκακιςτά το δικαςτι τθσ ατομικισ διαφοράσ. Ωσ εκ τοφτου, δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν οι 

λεπτομζρειεσ των ατομικϊν περιςτάςεων, εφόςον δεν είναι γενικεφςιμεσ και άρα χριςιμεσ για 

τθ ςυλλογικι προςταςία των καταναλωτϊν. 

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 (πρβλ. CMA, Unfair Contract Terms Guidance, 2015, παρ. 2.19, που 

διευκρινίηει ότι θ κρίςθ περί καταχρθςτικότθτασ των όρων αφορά τα δικαιϊματα και 

υποχρεϊςεισ των μερϊν και εςτιάηει ςε δυνθτικά όχι ςε πραγματικά αποτελζςματα). 

θμειωτζον επίςθσ ότι το άρκ. 9(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. 

Θ ςυμπερίλθψθ του ελζγχου τθσ διαφάνειασ ςτα πλαίςια του ελζγχου τθσ 

καταχρθςτικότθτασ ζχει επιβεβαιωκεί από τθ νομολογία του Δικαςτθρίου τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ (ΔΕΕ), 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., απόφαςθ 

τθσ 36.4.2012, υπόκεςθ C-472/10 Invitel, EU:C:2012:242, ςκζψεισ 27-28). Σθν ίδια άποψθ ζχει 

υιοκετιςει κατ’ αποτζλεςμα και θ Βουλι των Λόρδων ςτθν υπόκεςθ Director General of Fair 

Trading v First National Bank Plc *2001+ UKHL 52, ςκζψθ 17, όπου ο Λόρδοσ Bingham, ςτθν 

ανάλυςθ του άρκρου 4(1) των Κανονιςμϊν του ΘΒ για τισ καταχρθςτικζσ ριτρεσ, που 

αντιςτοιχεί ςτο άρκρο 5(1) του κυπριακοφ Νόμου, αναφζρει ότι  

«The requirement of good faith in this context is one of fair and open dealing. 

Openness requires that the terms should be expressed fully, clearly and legibly, 
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containing no concealed pitfalls or traps. Appropriate prominence should be given to 

terms which might operate disadvantageously to the customer». 

Άλλωςτε, το άρκρο 7 πρϊτθ παράγραφοσ τθσ Οδθγίασ 93/13/EOK 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». Παράλλθλα, 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).  

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. Θ 

διοικθτικι διαδικαςία ενϊπιον του Διευκυντι ΤΑΠΚ είναι ανεξάρτθτθ από τυχόν εκκρεμείσ 

ι/και μελλοντικζσ δίκεσ. 

 

Β) Εφαρμογι του Νόμου – χζςθ με άλλα νομοκετιματα 

Ο Νόμοσ δφναται να εφαρμόηεται παράλλθλα με τον περί Ακζμιτων Εμπορικϊν 

Πρακτικϊν των Επιχειριςεων προσ τουσ Καταναλωτζσ Νόμο του 2007 *Ν. 103(Ι)/2007+, χωρίσ 

να ςυγκροφεται με αυτόν. Σο κακζνα από τα δφο νομοκετιματα ζχει το δικό του ςκοπό, το 

δικό του πεδίο εφαρμογισ και τισ δικζσ του προχποκζςεισ, μολονότι ενδζχεται κάποια 

περίπτωςθ να καλφπτεται από αμφότερα νομοκετιματα. Θ κζςπιςθ του Ν. 103(Ι)/2007 

ουδόλωσ κωλφει τθν εφαρμογι του Νόμου ( βλ. ΔΕΕ, απόφαςθ τθσ 15.3.2012, υπόκεςθ C-

453/10 Pereničová και Perenič, EU:C:2012:144, ςκζψεισ 41-46, που ζκρινε ότι θ διαπίςτωςθ ότι 
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μια εμπορικι πρακτικι είναι ακζμιτθ κατά τθν ζννοια τθσ Οδθγίασ 2005/29/ΕΚ δεν ζχει άμεςεσ 

ςυνζπειεσ επί του ηθτιματοσ αν θ ςφμβαςθ είναι ζγκυρθ από τθν άποψθ του άρκρου 6 (1) τθσ 

Οδθγίασ 93/13· Office of Fair Trading v. Ashbourne Management Services Ltd, John Clayton-

Wright and Dawne Clayton-Wright, [2011] EWHC 1237 (Ch), ςκζψθ 227, που αναφζρει ότι θ 

χριςθ καταχρθςτικϊν ρθτρϊν ςε ςυμβάςεισ δεν ςυνάδει με τθν ζντιμθ εμπορικι πρακτικι και 

ςυνιςτά ακζμιτθ εμπορικι πρακτικι· CMA Unfair Contract Terms Guidance, 2015, παρ.  1.51-

1.53 και 6.22-6.24. Βλ. επίςθσ Γερμανικό Ακυρωτικό Δικαςτιριο απόφαςθ τθσ 31.3.2010, Ι ΗR 

34/08, NJW 2011, 76, ςκζψεισ 17 και 30, που ζκρινε ότι καταχρθςτικοί προδιατυπωμζνοι 

ςυμβατικοί όροι αντίκεινται ςτισ απαιτιςεισ επαγγελματικισ ευςυνειδθςίασ κατ’ άρκ. 5 

παράγραφοσ 2(β) τθσ Οδθγίασ 2005/29/ΕΚ και άρα ςυνιςτοφν ακζμιτεσ εμπορικζσ πρακτικζσ· 

ομοίωσ προτάςεισ τθσ Γενικι Ειςαγγελζα Trstenjak, ό.π., ςθμείο 91, που κεωρεί ότι προβαίνει 

ςε παραπλανθτικι ςυμπεριφορά κατά τθν ζννοια τθσ Οδθγίασ 2005/29/ΕΚ ο επαγγελματίασ 

που χρθςιμοποιεί καταχρθςτικζσ ριτρεσ οι οποίεσ είναι ανίςχυρεσ ςφμφωνα με τθν Οδθγία 

93/13/ΕΟΚ, διότι διαβιβάηει εςφαλμζνθ πλθροφορία ςτον καταναλωτι ι προκαλεί ςτον 

καταναλωτι αβεβαιότθτα όςον αφορά τθν πραγματικι ζκταςθ των ςυμβατικϊν δικαιωμάτων 

και υποχρεϊςεων). 

Ομοίωσ θ εφαρμογι ι όχι του περί των Δικαιωμάτων των Καταναλωτϊν Νόμου *Ν. 

133(1)/2013+ δεν επθρεάηει με κανζνα τρόπο τθν εφαρμογι του Νόμου. Πρόκειται για δφο 

πλιρωσ διακριτά νομοκετιματα, με πλιρωσ διακριτι ρυκμιςτικι εμβζλεια (βλ. ςυναφϊσ CMA, 

Unfair Contract Terms Guidance, 2015, παρ.  6.25-6.30).  

 

3. Νομικι ανάλυςθ των εφαρμοςτζων διατάξεων 

Θ νομικι εξζταςθ των ςυμβατικϊν ρθτρϊν με βάςθ το 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 θ τράπεηα εμπίπτουν ςτθν ζννοια του 

«καταναλωτι» και του «προμθκευτι» 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 άρκρο 10 του Νόμου ορίηει ότι αυτόσ εφαρμόηεται ςε ςυμβάςεισ που ςυνιφκθςαν 

μετά τθ ζναρξθ ιςχφοσ του, δθλαδι μετά τθν 1.7.1997. το πεδίο εφαρμογισ του Νόμου 

εμπίπτουν και οι ςυμβάςεισ δανείων, δεδομζνου ότι δεν αναφζρονται ςτισ εξαιρζςεισ του 

άρκρου 4.  

Σο πεδίο εφαρμογισ του Νόμου ορίηεται ςτο άρκρο 3: 
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(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) Σον 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) Σο 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 “προμθκευτισ” ςθμαίνει κάκε 

φυςικό ι νομικό πρόςωπο το οποίο προμθκεφει αγακά ι υπθρεςίεσ 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. Θ ζννοια του καταναλωτι 

είναι αντικειμενικι, δθλαδι εξαρτάται αποκλειςτικά από τον επιδιωκόμενο ςκοπό. Ζτςι είναι 

δυνατό ζνα πρόςωπο να ενεργεί ωσ «καταναλωτισ» ςε μία ςφμβαςθ και ωσ «προμθκευτισ» 
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ςε μία άλλθ (ΔΕΕ 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 ίδια υπόκεςθ, 

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 περιζχουν ο Νόμοσ και θ 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). 

ε κάκε περίπτωςθ, ο Διευκυντισ ΤΑΠΚ εξετάηει τθν υπόκεςθ για να προςτατεφςει τα 

ςυμφζροντα των καταναλωτϊν εν γζνει, όχι για να απονείμει δικαιοςφνθ ατομικά ςτον 

ςυγκεκριμζνο παραπονοφμενο, το οποίο είναι ζργο των αρμόδιων δικαςτθρίων. Ωσ εκ τοφτου, 

κεμελιϊνεται θ αρμοδιότθτά του να εξετάςει τουσ όρουσ ςυμβάςεων, εφόςον οι όροι αυτοί 

δεν απευκφνονται αποκλειςτικά ςε εμπόρουσ ι επαγγελματίεσ. 

 

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 ίδιου 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 

προκακοριςμζνθ ςφμβαςθ *βλ. άρκ. 3(4) του Νόμου+. ε κάκε περίπτωςθ, το άρκρο 3(5) του 
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Νόμου διευκρινίηει ότι ο πωλθτισ/προμθκευτισ φζρει το βάροσ επίκλθςθσ και απόδειξθσ για 

τθν ατομικι διαπραγμάτευςθ κάποιου όρου.   

 

Γ) Απαιτιςεισ διαφάνειασ 

Θ απαίτθςθ περί διαφάνειασ βρίςκεται ςτο άρκρο 7 πρϊτθ παράγραφοσ 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 ΔΕΕ 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 (ΔΕΕ απόφαςθ τθσ 21.3.2013, υπόκ. 

C-92/11, RWE Vertrieb, EU:C:2013:180, ςκζψθ 44). 

θμείο αναφοράσ για τθ ςχετικι κρίςθ αποτελοφν οι γνϊςεισ και θ αντίλθψθ του μζςου 

καταναλωτι, ο οποίοσ ζχει τθ ςυνικθ πλθροφόρθςθ και είναι ευλόγωσ προςεκτικόσ και 

ενθμερωμζνοσ (ΔΕΕ απόφαςθ τθσ 30.4.2014, υπόκ. C-26/13 Kásler, EU:C:2014:282, ςκζψθ 74). 

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, ςελ. 802 επ.). 

 

Δ) Εξζταςθ καταχρθςτικότθτασ υπό ςτενι ζννοια 

Θ εξζταςθ τθσ καταχρθςτικότθτασ γίνεται με βάςθ το άρκρο 5 του Νόμου, που ορίηει ότι:  
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 (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) Σο Παράρτθμα του παρόντοσ Νόμου περιζχει ενδεικτικό και μθ εξαντλθτικό κατάλογο 

ρθτρϊν που δυνατό να κεωρθκοφν καταχρθςτικζσ. 

 

Σο Παράρτθμα του Νόμου, όπωσ ίςχυε κατά το χρόνο ςφναψθσ των ςυμβάςεων,  ζχει ωσ εξισ: 

1. Ριτρεσ που ζχουν ςκοπό ι αποτζλεςμα- 

(α) Να αποκλείουν ι να περιορίηουν τθν εκ του νόμου ευκφνθ του πωλθτι ι τον προμθκευτι 

ςε περίπτωςθ κανάτου ι ςωματικισ βλάβθσ καταναλωτι, που προκφπτει από πράξθ ι 

παράλειψθ του ίδιου του πωλθτι ι του προμθκευτι· 

(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· 

(γ) να αποκλείουν το δικαίωμα υπαναχϊρθςθσ του καταναλωτι, ενϊ θ εκτζλεςθ των 

υποχρεϊςεων του πωλθτι ι του προμθκευτι υπόκειται ςε όρο, θ εκπλιρωςθ του οποίου 

εξαρτάται από τθ βοφλθςθ του και μόνο· 

(δ) να επιτρζπουν ςτον πωλθτι ι ςτον προμθκευτι να παρακρατεί τα ποςά που ζχει καταβάλει 

ο καταναλωτισ όταν ο καταναλωτισ υπαναχωρϊντασ δε δζχεται να ςυνάψει ι να εκτελζςει 

τθ ςφμβαςθ, χωρίσ να προβλζπεται δικαίωμα του καταναλωτι να λάβει ιςοδφναμθ 
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αποηθμίωςθ από τον πωλθτι ι τον προμθκευτι όταν ο τελευταίοσ είναι το μζροσ που 

υπαναχωρεί· 

(ε) να επιβάλλουν ςτον καταναλωτι που δεν εκτελεί τισ υποχρεϊςεισ του δυςανάλογα ψθλι 

αποηθμίωςθ· 

(ςτ) να επιτρζπουν ςτον πωλθτι ι ςτον προμθκευτι να καταγγζλλει τθ ςφμβαςθ κατά τθν 

κρίςθ του, ενϊ θ ίδια ευχζρεια δεν αναγνωρίηεται ςτον καταναλωτι, κακϊσ και να 

επιτρζπουν ςτον πωλθτι ι ςτον προμθκευτι να παρακρατεί τα ποςά που ζχουν 

καταβλθκεί για παροχζσ που δεν ζχουν ακόμα παραςχεκεί από αυτόν ςτθν περίπτωςθ που 

τθ ςφμβαςθ καταγγζλλει ο ίδιοσ ο πωλθτισ ι ο προμθκευτισ· 

(η) να επιτρζπουν ςτον πωλθτι ι ςτον προμθκευτι να καταγγζλλει χωρίσ εφλογθ 

προειδοποίθςθ ςφμβαςθ αόριςτθσ διάρκειασ, εκτόσ αν ςυντρζχει ςοβαρόσ λόγοσ· 

(θ) να παρατείνεται αυτομάτωσ θ ιςχφσ ςφμβαςθσ οριςμζνθσ διάρκειασ ςτθν απουςία 

αντίκετθσ διλωςθσ του καταναλωτι, ενϊ ωσ προκεςμία για τθ διλωςθ αυτισ τθσ 

βοφλθςθσ του καταναλωτι περί μθ παράταςθσ ζχει οριςτεί μια θμερομθνία που απζχει 

υπερβολικά από τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ· 

(κ) να ςυνάγουν αμετάκλθτα τθν εκ μζρουσ του καταναλωτι αποδοχι ρθτρϊν τισ οποίεσ δεν 

είχε καμία πραγματικι δυνατότθτα να γνωρίηει πριν ςυνάψει τθ ςφμβαςθ· 

(ι) να επιτρζπουν ςτον πωλθτι ι ςτον προμθκευτι να τροποποιεί μονομερϊσ τουσ όρουσ τθσ 

ςφμβαςθσ χωρίσ ςοβαρό λόγο ο οποίοσ να προβλζπεται ςτθ ςφμβαςθ· 

(ια) να επιτρζπουν ςτουσ πωλθτζσ ι ςτουσ προμθκευτζσ να τροποποιοφν μονομερϊσ και χωρίσ 

ςοβαρό λόγο τα χαρακτθριςτικά του προσ παράδοςθ προϊόντοσ ι τθσ προσ παροχι 

υπθρεςίασ· 

(ιβ) να προβλζπουν ότι θ τιμι των αγακϊν κακορίηεται κατά τθ ςτιγμι τθσ παράδοςθσ ι να 

παρζχουν ςτον πωλθτι αγακϊν ι ςτον παρζχοντα υπθρεςίεσ το δικαίωμα να αυξάνει τισ 

τιμζσ του, χωρίσ ο καταναλωτισ να ζχει, και ςτισ δφο περιπτϊςεισ, αντίςτοιχο δικαίωμα 

που να του επιτρζπει να λφει τθ ςφμβαςθ ςτθν περίπτωςθ που θ τελικι τιμι είναι πολφ 

ψθλι ςε ςχζςθ με τθν τιμι που ςυμφωνικθκε κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ· 

(ιγ) να παρζχουν ςτον πωλθτι ι ςτον προμθκευτι το δικαίωμα να κακορίηει αν τα 

εμπορεφματα που παραδίδονται ι οι υπθρεςίεσ που παρζχονται είναι ςφμφωνεσ με τουσ 

όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ι να του παρζχουν το αποκλειςτικό δικαίωμα να ερμθνεφει μια 

οποιαδιποτε ριτρα τθσ ςφμβαςθσ· 

(ιδ) να περιορίηουν τθν υποχρζωςθ του πωλθτι ι τον προμθκευτι να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ 

που ζχουν αναλάβει οι εντολοδόχοι ι οι αντιπρόςωποι του ι να εξαρτά τθν τιρθςθ των 

υποχρεϊςεων του από τθν τιρθςθ ειδικισ τυπικισ διαδικαςίασ· 

(ιε) να υποχρεϊνουν τον καταναλωτι να εκπλθρϊνει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του, ενϊ ο πωλθτισ 

ι ο προμθκευτισ δεν εκπλθρϊνει τισ δικζσ του· 
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(ιςτ) να προβλζπουν τθ δυνατότθτα εκχϊρθςθσ τθσ ςφμβαςθσ από τον πωλθτι ι ςτον 

προμθκευτι, όταν αυτι ενδζχεται να δθμιουργεί ελάττωςθ των εγγυιςεων για τον 

καταναλωτι, χωρίσ αυτόσ να είναι ςφμφωνοσ· 

(ιη) να καταργοφν ι να παρεμποδίηουν τθν προςφυγι ενϊπιον δικαςτθρίου ι τθν άςκθςθ 

ζνδικων μζςων από τον καταναλωτι, ιδίωσ με το να υποχρεϊνουν τον καταναλωτι να 

καταφεφγει αποκλειςτικά ςε διαιτθςία μθ καλυπτόμενθ από νομικζσ διατάξεισ, με το να 

περιορίηουν μθ προςθκόντωσ τα αποδεικτικά μζςα του καταναλωτι, ι με το να επιβάλλουν 

ς’ αυτόν το βάροσ τθσ απόδειξθσ το οποίο, ςφμφωνα με το εφαρμοςτζο δίκαιο, φζρει 

κανονικά άλλοσ ςυμβαλλόμενοσ. 

(ιθ) να επιτρζπουν ςε πιςτωτικό ίδρυμα να απαιτεί μονομερϊσ άμεςθ εξόφλθςθ πιςτωτικισ 

διευκόλυνςθσ χωρίσ οποιεςδιποτε ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ που κακορίηονται ςτθ 

ςφμβαςθ πιςτωτικισ διευκόλυνςθσ και/ι ςε οποιαδιποτε νομοκεςία: 

Νοείται ότι εξαιροφνται όλεσ οι ςυμβάςεισ πιςτωτικισ διευκόλυνςθσ που προνοοφν όρια 

υπερανάλθψθσ, αφοφ δοκεί προειδοποίθςθ τριάντα (30) θμερϊν. 

Νοείται περαιτζρω ότι εξαιροφνται όλεσ οι ςυμβάςεισ πιςτωτικισ διευκόλυνςθσ οι οποίεσ 

ςυνομολογικθκαν πριν τθν ζναρξθ τθσ ιςχφοσ του παρόντοσ Νόμου, νοουμζνου ότι θ 

άμεςθ εξόφλθςθ πιςτωτικισ διευκόλυνςθσ κα απαιτείται ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

(i) Όταν ο οφειλζτθσ παραβεί οποιοδιποτε όρο τθσ εν λόγω ςυμφωνίασ πιςτωτικισ 

διευκόλυνςθσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ ςυμφωνίασ μζςω τθσ οποίασ ζχει παραχωριςει 

οποιαδιποτε εξαςφάλιςθ προσ το πιςτωτικό ίδρυμα, 

(ii) όταν ο οφειλζτθσ ζχει πτωχεφςει ι εκκρεμεί αίτθςθ εναντίον του για κιρυξι του ςε 

πτϊχευςθ ι δικαςτικι διαδικαςία θ οποία δφναται να επθρεάςει τθν ικανότθτα 

αποπλθρωμισ των χρεϊν του ςτο πιςτωτικό ίδρυμα, 

(iii) όταν ο οφειλζτθσ αποβιϊςει ι καταςτεί νοθτικά ανίκανοσ, 

(iv) όταν, κατά τθν κατά νόμο τεκμθριωμζνθ κρίςθ του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ, θ ςυνζχιςθ τθσ 

ςυνεργαςίασ με τον οφειλζτθ κζτει ςε κίνδυνο και/ι ενδζχεται να εκκζςει το πιςτωτικό 

ίδρυμα ςε επιβολι προςτίμων ι κυρϊςεων από οποιαδιποτε κυβερνθτικι, ρυκμιςτικι ι 

άλλθ αρχι. 

(ικ) να επιφζρουν χρεϊςεισ επιπρόςκετεσ των επιτοκιακϊν χρεϊςεων και/ι άλλεσ χρεϊςεισ 

ςυναφείσ με τθ λειτουργία τθσ πιςτωτικισ διευκόλυνςθσ και οι οποίεσ προνοοφν τθν ζνταξθ 

των εν λόγω χρεϊςεων ςτθ δόςθ αποπλθρωμισ τθσ πιςτωτικισ διευκόλυνςθσ. 

Νοείται ότι ςε περίπτωςθ που οι εν λόγω χρεϊςεισ προβλζπονται ςτθ ςφμβαςθ πιςτωτικισ 

διευκόλυνςθσ επιβαρφνουν τον οφειλζτθ και κακίςτανται πλθρωτζεσ κατά τθ χρζωςθ. 

Νοείται περαιτζρω ότι ςε περίπτωςθ που θ ωσ άνω χρζωςθ δεν καταβάλλεται κατά τθ χρζωςθ 

από τον οφειλζτθ, το πιςτωτικό ίδρυμα χρεϊνει το λογαριαςμό τθσ πιςτωτικισ 

διευκόλυνςθσ ι άλλο λογαριαςμό του οφειλζτθ και επιβάλλεται ςε αυτι χρεωςτικό 

επιτόκιο ίςο με το επιτόκιο τθσ πιςτωτικισ διευκόλυνςθσ. 
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2.Πεδίο εφαρμογισ των υποπαραγράφων (η), (ι) και (ιβ)- 

(α) Η υποπαράγραφοσ (η) δεν επθρεάηει τισ ριτρεσ με τισ οποίεσ ο προμθκευτισ 

χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν επιφυλάςςεται του δικαιϊματοσ του να λφςει ςφμβαςθ 

αορίςτου χρόνου μονομερϊσ και χωρίσ προειδοποίθςθ, εφόςον ςυντρζχει βαςικόσ λόγοσ, 

αρκεί να επιβαρφνεται ο πωλθτισ ι ο προμθκευτισ με τθν υποχρζωςθ να πλθροφορεί 

αμζςωσ το άλλο ι τα άλλα ςυμβαλλόμενα μζρθ· 

(β) θ υποπαράγραφοσ (ι) δεν επθρεάηει τισ ριτρεσ με τισ οποίεσ ο προμθκευτισ 

χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν επιφυλάςςεται του δικαιϊματοσ του να τροποποιεί το 

επιτόκιο που οφείλεται από τον καταναλωτι ι που οφείλεται ςε αυτόν, ι το ποςό όλων 

των άλλων επιβαρφνςεων των ςχετικϊν με τισ χρθματοοικονομικζσ υπθρεςίεσ χωρίσ καμία 

προειδοποίθςθ ςε περίπτωςθ βάςιμου λόγου, αρκεί ο πωλθτισ ι ο προμθκευτισ να 

επιβαρφνεται με τθν υποχρζωςθ να πλθροφορεί αμζςωσ το άλλο ι τα άλλα ςυμβαλλόμενα 

μζρθ και αυτό ι αυτά να είναι ελεφκερα να καταγγείλουν πάραυτα τθ ςφμβαςθ· Η 

υποπαράγραφοσ (ι) δεν επθρεάηει εξάλλου τισ ριτρεσ με τισ οποίεσ ο πωλθτισ ι 

προμθκευτισ επιφυλάςςεται του δικαιϊματοσ του να τροποποιιςει μονομερϊσ τουσ όρουσ 

μιασ ςφμβαςθσ αορίςτου χρόνου, εφόςον όμωσ κα τον βαρφνει θ υποχρζωςθ να προειδο-

ποιιςει εντόσ εφλογου χρονικοφ διαςτιματοσ τον καταναλωτι, ο οποίοσ και παραμζνει 

ελεφκεροσ να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ· 

(γ) οι υποπαράγραφοι (η), (ι) και (ιβ) δεν εφαρμόηονται όταν πρόκειται για- 

-ςυναλλαγζσ που αφοροφν κινθτζσ αξίεσ και προϊόντα ι υπθρεςίεσ θ τιμι των οποίων 

υπόκειται ςτισ διακυμάνςεισ επιτοκίου τθσ χρθματαγοράσ που δεν ελζγχει ο πωλθτισ ι ο 

προμθκευτισ· και 

-ςυμβάςεισ αγοράσ ι πϊλθςθσ ςυναλλάγματοσ, ταξιδιωτικϊν επιταγϊν ι διεκνϊν 

ταχυδρομικϊν ενταλμάτων που ζχουν εκδοκεί ςε ςυνάλλαγμα· 

(β) θ υποπαράγραφοσ (ιβ) δεν επθρεάηει τισ ριτρεσ τιμαρικμικισ αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ, 

εφόςον οι ριτρεσ αυτζσ είναι νόμιμεσ και ο τρόποσ μεταβολισ τθσ τιμισ περιγράφεται 

επακριβϊσ. 

 

Σο ΔΕΕ 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 διαπραγμάτευςθσ όςο και ωσ 

προσ το επίπεδο τθσ πλθροφόρθςθσ (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 ΔΕΕ 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 



Ανδρζα Αραοφηου 6, 1421 Λευκωςία          
http://www.mcit.gov.cy/ccps ελίδα 13 από 27 

 
 

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 (απόφαςθ τθσ 14.3.2013, υπόκεςθ C-415/11 Aziz, EU:C:2013:164, ςκζψθ 68· 

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 

(ΔΕΕ 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 

επαγγελματίασ, ζχοντασ ςυμβλθκεί νομίμωσ και κεμιτϊσ με τον καταναλωτι, μποροφςε 

ευλόγωσ να αναμζνει ότι ο καταναλωτισ κα δεχκεί τθν οικεία ριτρα κατόπιν ατομικισ 

διαπραγματεφςεωσ (ΔΕΕ απόφαςθ τθσ 14.3.2013, υπόκεςθ C-415/11 Aziz, EU:C:2013:164, 

ςκζψθ 69). 

χετικά με τθ λειτουργία του Παραρτιματοσ, το ΔΕΕ 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. 

Κατά τα λοιπά, δεν προκφπτει ηιτθμα ςφγκρουςθσ των διατάξεων του εφαρμοηόμενου 

Νόμου με άλλεσ νομοκετικζσ διατάξεισ, οφτε και εξαίρεςθ των δανειακϊν ςυμβάςεων από το 

πεδίο εφαρμογισ του, όπωσ προαναφζρκθκε (ςελ. 4). 

 

Α) Ιδιότθτα παραπονοφμενων ωσ «καταναλωτϊν» και τράπεηασ ωσ «προμθκευτι» 

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

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

αμφότεροι οι παραπονοφμενοι ενεργοφςαν εκτόσ του πλαιςίου των επαγγελματικϊν τουσ 

δραςτθριοτιτων, όταν αγόραςαν τα ακίνθτα. Σο γεγονόσ ότι τα δάνεια λιφκθκαν για αγορά 

ακίνθτθσ περιουςίασ ςτθν Κφπρο, που ενδεχομζνωσ να είχε το χαρακτιρα επζνδυςθσ δεν 

αςκεί ζννομθ επιρροι εν προκειμζνω. Όπωσ ζχει ιδθ εκτεκεί ανωτζρω (ςελ. 5-6), 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). Σοφτο επιβεβαιϊνεται και από τθν αγγλικι 

νομολογία, όπου ζχει γίνει ςαφϊσ δεκτό ότι θ ιδιότθτα του «καταναλωτι» μπορεί να 

ςυνδυάηεται με τυχόν επενδυτικό ςκοπό ιδιοκτιτθ ακινιτου (OFT v. Foxtons Trading, [2009] 

EWHC 1681 (Ch), passim, ενδεικτικά ςκζψεισ 81, 84, 91, 92, 104, που αναφζρει τον όρο 

«consumer landlords» ςε υπόκεςθ χριςθσ καταχρθςτικϊν ρθτρϊν από μεςίτεσ ακινιτων).  ε 

κάκε περίπτωςθ, όπωσ προαναφζρκθκε (ςελ. 5-6), τα φυςικά πρόςωπα κεωρείται ότι 

ενεργοφν εκτόσ του πλαιςίου των επαγγελματικϊν τουσ δραςτθριοτιτων, εκτόσ αν υπάρχουν 

ςαφείσ ενδείξεισ περί του αντικζτου.  

Εν προκειμζνω, 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. 

υνεπϊσ, οι παραπονοφμενοι εμπίπτουν ςτον οριςμό του «καταναλωτι». 

ε κάκε περίπτωςθ, δεν υπάρχει κανζνα ςτοιχείο ότι οι υπό εξζταςθ όροι περιζχονταν ςε 

ςυμβάςεισ που απευκφνονταν αποκλειςτικά ςε εμπόρουσ ι επαγγελματίεσ, κατ’ αποκλειςμό 

των καταναλωτϊν. 

Θ δε τράπεηα διενεργοφςε κατ’ επάγγελμα τθ χοριγθςθ δανείων, οπότε εμπίπτει ςτον 

οριςμό του «προμθκευτι» κατά τθν ζννοια του Νόμου. 
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Β) Χριςθ προδιατυπωμζνων όρων  

Οι ςυμβάςεισ που υπζγραψαν οι παραπονοφμενοι περιζχουν πανομοιότυπουσ όρουσ, 

μολονότι υπεγράφθςαν ςε διαφορετικό χρόνο μεταξφ τουσ, και φζρουν τον ίδιο κωδικό ςτο 

υποςζλιδό τουσ (001-02-0072 για τουσ ειδικοφσ όρουσ/special terms, 001-02-0070 για τθν 

πρόςκετθ πράξθ/addendum και 001-02-0073 για τουσ γενικοφσ όρουσ/general terms). Είκιςται 

επίςθσ ςτθν τραπεηικι πρακτικι να χρθςιμοποιοφνται προδιατυπωμζνοι ςυμβατικοί όροι και 

να υπάρχει ενίοτε ατομικι διαπραγμάτευςθ μόνο ωσ προσ το χρόνο αποπλθρωμισ και το φψοσ 

του επιτοκίου. Εξάλλου, θ τράπεηα δεν προζβαλε κανζναν ιςχυριςμό περί ατομικισ 

διαπραγμάτευςθσ κάποιων όρων. Επομζνωσ, οι όροι τθσ ςφμβαςθσ είναι προδιατυπωμζνοι 

από τθν τράπεηα 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 και τα ζγγραφα 

που προςκόμιςαν οι παραπονοφμενοι και θ τράπεηα, ο Διευκυντισ ΤΑΠΚ διαπιςτϊνει ότι 

ςυγκεκριμζνοι όροι εμφανίηουν προβλιματα ςυμμόρφωςθσ με τισ διατάξεισ του Νόμου για 

τουσ ακόλουκουσ λόγουσ. θμειϊνεται ότι οι όροι παρατίκενται όπωσ αναγράφονται ςτθ 

ςφμβαςθ.  

 

 

SPECIAL TERMS 

3. DURATION OF PAYMENT: 

240 months without prejudice to the Bank’s right to demand at any time immediate 

settlement subject to the provisions of paragraph 7. 

7. REPAYMENT: 

See Addendum 

ADDENDUM 

REPAYMENT 

Unless the Bank demands immediate repayment of the said loan, the loan will be payable by 

240 monthly instalments of EUR 1.112,44 each. 

 

Οι όροι 3 και 7 των Ειδικϊν Όρων (Special Terms) ςε ςυνδυαςμό με τον όρο  REPAYMENT 

τθσ Πρόςκετθσ Πράξθσ (Addendum) τθσ ςφμβαςθσ παρζχουν ςτθν τράπεηα το δικαίωμα να 

ηθτιςει τθν πλιρθ αποπλθρωμι του δανείου ανά πάςα ςτιγμι, χωρίσ παράκεςθ κανενόσ 

λόγου και χωρίσ παροχι ςχετικισ προκεςμίασ ςτουσ καταναλωτζσ.  
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Ζτςι όμωσ οι καταναλωτζσ δεν μποροφν να γνωρίηουν επακριβϊσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ 

ωσ προσ το χρόνο αποπλθρωμισ του δανείου και το φψοσ και τον αρικμό των δόςεων, ϊςτε να 

λάβουν τα αναγκαία μζτρα, για να αντεπεξζλκουν ςε αυτζσ. Παράλλθλα οι όροι αυτοί 

ςτοιχειοκετοφν τθν περίπτωςθ τθσ υποπαραγράφου (ι) του εδαφίου 1 του Παραρτιματοσ των 

Νόμων, αφοφ επιτρζπουν ςτθν τράπεηα να τροποποιεί μονομερϊσ τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, 

χωρίσ ςοβαρό λόγο που προβλζπεται ςτθ ςφμβαςθ. θμειωτζον ότι δεν εφαρμόηεται θ 

εξαίρεςθ του εδαφίου (2), υποπαράγραφοσ (α) του Παραρτιματοσ, όπωσ αυτι ίςχυε κατά το 

χρόνο ςφναψθσ των ςυμβάςεων, διότι αφενόσ δεν πρόκειται για ςυμβάςεισ αορίςτου χρόνου, 

αφοφ προβλζπεται ςυγκεκριμζνθ περίοδοσ αποπλθρωμισ του δανείου, αφετζρου το δικαίωμα 

παρζχεται χωρίσ τθ ςυνδρομι ςπουδαίου λόγου και χωρίσ ςχετικι ειδοποίθςθ των 

καταναλωτϊν.   

Θ τράπεηα ιςχυρίηεται ότι ο όροσ αυτόσ εφαρμόηεται ςε ςυνδυαςμό με τον γενικό όρο 7, 

που κακορίηει τισ περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ θ τράπεηα μπορεί να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ λόγω 

ακζτθςθσ τθσ ςφμβαςθσ από το δανειολιπτθ (events of default)· άρα θ τράπεηα μπορεί να 

καταγγείλει τθ ςφμβαςθ μόνο ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ. Ωςτόςο, ο εξεταηόμενοσ όροσ 3 δεν 

περιζχει καμία αναφορά ςτον όρο 7. Πρόκειται για δφο όρουσ που βρίςκονται ςε διαφορετικά 

ςθμεία τθσ ςφμβαςθσ και που εμφανίηονται να είναι αντιφατικοί μεταξφ τουσ. θμειωτζον 

επίςθσ ότι ςτον γενικό όρο 3 παραπζμπουν ρθτά οι ειδικοί όροι 3 και 7, οι οποίοι επίςθσ δεν 

κάνουν καμία αναφορά ςτον γενικό όρο υπ’ αρικμ. 7. Εξάλλου, το λεκτικό των υπό εξζταςθ 

όρων αναφζρει «αποπλθρωμι» (repayment), και όχι περιπτϊςεισ καταγγελίασ λόγω 

ςυμβατικισ παράβαςθσ (events of default). Ο μζςοσ, επαρκϊσ πλθροφορθμζνοσ και 

προςεκτικόσ καταναλωτισ δεν διακζτει ειδικζσ γνϊςεισ, για να ςυνδυάςει τουσ δφο όρουσ και 

να καταλιξει ςε κάποιο ςυςχετιςμό μεταξφ τουσ. ε κάκε περίπτωςθ, από το άρκρο 7 τρίτθ 

παράγραφοσ του Νόμου, όπωσ ίςχυε κατά το χρόνο ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, ερμθνευόμενο 

υπό το φωσ των άρκρων 5 τρίτθ παράγραφοσ και 7(2) τθσ Οδθγίασ 93/13/ΕΟΚ, προκφπτει πωσ, 

όταν ςτα πλαίςια αφθρθμζνου ελζγχου νομιμότθτασ κάποιου όρου, δθμιουργείται αμφιβολία 

για το νόθμά του, τότε υπεριςχφει θ δυςμενζςτερθ για τον καταναλωτι ερμθνεία, διότι αυτι 

οδθγεί κατ’ αποτζλεςμα ςτθ μθ δεςμευτικότθτα του όρου και ςε πλθρζςτερθ προςταςία των 

καταναλωτϊν.  

υνεπϊσ οι όροι αυτοί ςτεροφνται διαφάνειασ, κατά παράβαςθ του άρκρου 7 πρϊτθ 

παράγραφοσ του Νόμου, ενϊ ταυτόχρονα διαταράςςουν υπζρμετρα τθ ςυμβατικι ιςορροπία 

ςε βάροσ των καταναλωτϊν και ενάντια ςτισ απαιτιςεισ τθσ καλισ πίςτθσ κατά παράβαςθ του 

άρκρου 5(1) του Νόμου. Ωσ εκ τοφτου οι όροι αυτοί κρίνονται καταχρθςτικοί. 

 

SPECIAL TERMS 

6. OTHER CHARGES/FEES/COSTS/EXPENSES 
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The Customer shall pay the Bank the following study and assessment of application fess 

regardless of whether  the Bank has approved the granting of the facility. 

(1) Study fees   - - 

(2) Arrangement fees  [CYP 940,00] 

(3) Other charges [CYP 50,00] 

In addition the Customer shall pay the Bank as soon as called for the following fees regardless of 

the withdrawal of the facility: 

Valuation of property fees [CYP 100,00] (approximately) 

Other costs/fees/expenses  -  - (approximately) 

(The above sums are approximate and have been calculated by the Bank based on its experience 

from similar facilities. The final sum to be paid by the Customer may be lower or higher than the 

above approximate sums). 

The facility will also be debited with the charges and expenses shown in the attached Table of 

Commissions and charges which are valid on the date of drafting/sending of the present 

agreement. 

 

GENERAL TERMS 

6. All expenses, rights and disbursements of any kind which have been or will be generated 

directly or indirectly as a result of loans and/or credits and/or banking or credit facilities 

described in this agreement shall burden the Customer. 

 

Με τον όρο 6 των Ειδικϊν Όρων οι καταναλωτζσ υποχρεοφνται να καταβάλουν ςτθν 

τράπεηα ςυγκεκριμζνα ποςά για διαχειριςτικά ζξοδα φακζλου, για λοιπζσ χρεϊςεισ και, κατά 

προςζγγιςθ, για τθν εκτίμθςθ του υπό αγορά ακινιτου. Τποχρεοφνται επίςθσ να καταβάλουν 

πρόςκετεσ προμικειεσ και ζξοδα ςφμφωνα με τον πίνακα που αναφζρεται ωσ 

επιςυναπτόμενοσ ςτθ ςφμβαςθ. 

Με τον όρο 6 των Γενικϊν Όρων οι καταναλωτζσ υποχρεοφνται να καταβάλουν ςτθν 

τράπεηα όλα τα ζξοδα, δαπάνεσ και χρεϊςεισ που κα επωμιςκεί θ τράπεηα άμεςα ι ζμμεςα 

για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι όροι αυτοί ουδόλωσ προςδιορίηουν ςε τι ςυνίςτανται όλα τα ανωτζρω χρθματικά 

ποςά, με τι κριτιρια υπολογίηονται και πότε κα απαιτθκοφν από τθν τράπεηα. Επιπρόςκετα, 

δεν επιβεβαιϊκθκε θ επιςφναψθ του  πίνακα προμθκειϊν και χρεϊςεων που αναφζρεται ςτον 

όρο 6 των Ειδικϊν Όρων. τα αντίγραφα των ςυμβάςεων που ζςτειλε θ τράπεηα ςτο 

Διευκυντι ΤΑΠΚ δεν υπιρχε τζτοιοσ πίνακασ. Κατόπιν ειδικοφ αιτιματοσ του Διευκυντι ΤΑΠΚ 

προσ τθν τράπεηα, αυτι επιςφναψε τισ εφαρμοηόμενεσ χρεϊςεισ ςτθν επιςτολι τθσ με 

θμερομθνία 5.7.2016. Ωςτόςο, οι πίνακεσ αυτοί δεν φζρουν μονογραφι από τουσ 

παραπονοφμενουσ, ςε αντίκεςθ με τα φφλλα που αναγράφονται οι ςυμβατικοί όροι. 
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Επιπρόςκετα, από το υποςζλιδο του εντφπου χρεϊςεων προκφπτει ότι αυτζσ αφοροφν το 

χρονικό διάςτθμα μετά το Μάιο του 2010, δθλαδι χρόνο μεταγενζςτερο τθσ ςφναψθσ 

αμφοτζρων ςυμβάςεων. Επομζνωσ, δεν προζκυψαν ςτοιχεία ότι θ τράπεηα είχε ενθμερϊςει 

τουσ παραπονοφμενουσ για τισ εφαρμοηόμενεσ προμικειεσ και χρεϊςεισ. υνεπϊσ, οι 

καταναλωτζσ δεν μποροφν να γνωρίηουν οφτε το είδοσ και το χρόνο καταβολισ των χρεϊςεων, 

ςτθν περίπτωςθ δε του όρου 6 των Γενικϊν Όρων οφτε καν το φψοσ των οφειλομζνων (βλ. 

ςυναφϊσ αιτιολογικι ςκζψθ 20 τθσ Οδθγίασ 93/13/ΕΟΚ, που διευκρινίηει ότι ο καταναλωτισ 

πρζπει να ζχει πράγματι τθν ευκαιρία να λάβει γνϊςθ όλων των ρθτρϊν τθσ ςυμβάςεωσ · ΔΕΕ 

απόφαςθ τθσ 21.3.2013, υπόκ. C-92/11 RWE Vertrieb, EU:C:2013:180, ςκζψθ 50, που ζκρινε 

αδιαφανι ριτρα αναπροςαρμογισ τιμισ που παρζπεμπε απλϊσ ςε νομοκετικζσ διατάξεισ, 

χωρίσ να παρακζτει το περιεχόμενό τουσ).   

θμειωτζον επίςθσ ότι θ υποχρζωςθ αναλυτικισ πλθροφόρθςθσ του καταναλωτι-

δανειολιπτθ ςχετικά με τα ζξοδα του δανείου προβλζπεται από τον Εκελοντικό Κϊδικα 

υμπεριφοράσ κατά τθν Προςυμβατικι Ενθμζρωςθ για τα τεγαςτικά Δάνεια, ο οποίοσ 

υιοκετικθκε τον Φεβρουάριο του 2004 από τα μζλθ του υνδζςμου Σραπεηϊν Κφπρου, ςτα 

οποία ςυμπεριλαμβάνεται θ Σράπεηα Κφπρου.  

Άρα, οι όροι αυτοί παραβιάηουν τθν υποχρζωςθ διαφάνειασ των όρων που βαρφνει τθν 

τράπεηα ςφμφωνα με το  άρκρο 7 πρϊτθ παράγραφοσ του Νόμου  

Παράλλθλα, ςτο βακμό που τα ζξοδα αυτά αφοροφν ζξοδα εκπλιρωςθσ των 

υποχρεϊςεων τθσ τράπεηασ προσ τουσ καταναλωτζσ, αντίκεινται ςτθν επιβαλλόμενθ από τθν 

καλι πίςτθ αρχι ότι κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ βαρφνεται με τα ζξοδα εκπλιρωςθσ των 

υποχρεϊςεϊν του, το ςεβαςμό τθσ οποίασ ευλόγωσ προςδοκοφν οι καταναλωτζσ. Άρα θ 

μετακφλθςι τουσ ςε αυτοφσ, ςυνδυαηόμενθ με τθν αδιαφάνειά τουσ που δεν επιτρζπει ςτουσ 

καταναλωτζσ τον ζλεγχο των πράξεων τθσ τράπεηασ, διαταράςςει τθ ςυμβατικι ιςορροπία ςε 

βάροσ τουσ, ενάντια ςτθν καλι πίςτθ (βλ. και απόφαςθ του Γερμανικοφ Ακυρωτικοφ 

Δικαςτθρίου (BGH) τθσ 7.6.2011, με ςτοιχεία X ZR 388/10, που ζκρινε ότι θ επιβάρυνςθ του 

καταναλωτι με διαχειριςτικά ζξοδα του προμθκευτι αντίκειται ςτθν καλι πίςτθ και ςε 

κεμελιϊδεισ αρχζσ του δικαίου των ςυμβάςεων). Κατά ςυνζπεια, οι ανωτζρω όροι 

διαταράςςουν υπζρμετρα τθ ςυμβατικι ιςορροπία ςε βάροσ του καταναλωτι, κατά παράβαςθ 

των αρχϊν τθσ καλισ πίςτθσ ςφμφωνα με το άρκρο 5(1) του Νόμου. 

Επομζνωσ, οι όροι αυτοί κρίνονται καταχρθςτικοί ςφμφωνα με τα άρκρα 7 πρϊτθ 

παράγραφοσ και 5(1) του Νόμου. 

 

 

 

 

SPECIAL TERMS 
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8. EARLY REPAYMENT 

In case of early repayment the facility will be debited with administrative expenses and charges 

shown in the attached Table of Commission and Charges which are valid on the date of 

drafting/sending of the present agreement. 

 

Ο όροσ 8 των Ειδικϊν Όρων ορίηει ότι πρόωρθ αποπλθρωμι του δανείου επιτρζπεται, 

εφόςον οι καταναλωτζσ καταβάλουν τισ προμικειεσ και χρεϊςεισ που προβλζπονται ςτον 

πίνακα που αναφζρεται ωσ ςυνθμμζνοσ ςτθ ςφμβαςθ.  

Ωςτόςο κατά τθ διερεφνθςθ του παραπόνου, όπωσ προαναφζρκθκε (ςελ. 16), δεν 

προζκυψε κανζνα ςτοιχείο ότι υπιρχε ςυνθμμζνοσ ςτθ ςφμβαςθ τζτοιοσ πίνακασ. Αυτό 

ςθμαίνει ότι το φψοσ και ο τρόποσ υπολογιςμοφ των χρεϊςεων των καταναλωτϊν για πρόωρθ 

αποπλθρωμι του δανείου είναι παντελϊσ άγνωςτα για τον καταναλωτι.  

Άρα ο όροσ αυτόσ είναι αδιαφανισ, κατά παράβαςθ του άρκρου 7 πρϊτθ παράγραφοσ  

του Νόμου, και κρίνεται καταχρθςτικόσ. 

 

GENERAL TERMS 

2. (1)  

Interest will be on daily balances and in calculating the interest, the number of days of each 

month shall be taken as the case may be, but the financial year shall be computed at the fixed 

divisor of 360 days. Debit balances in excess of the credit limits and/or other Banking or credit 

facilities determined by the bank from time to time, shall be charged with a higher interest rate 

as determined by the Bank and communicated to the Customer. Provided that the bank may 

appropriate any payments made against the loan from time to time first in full and partial 

payment of any interest accrued to the date the payment is made, commission and ledger fees, 

and the remaining balance (if any) against the capital. 

 

Με τον ανωτζρω όρο λαμβάνεται το ζτοσ 360 θμερϊν ωσ βάςθ υπολογιςμοφ των 

οφειλόμενων τόκων. 

Ο υπολογιςμόσ του επιτοκίου ςτθ βάςθ ζτουσ 360 θμερϊν δεν επιτρζπει ςτον 

καταναλωτι να πλθροφορείται το πραγματικό ετιςιο επιτόκιο. Θ τράπεηα διαςπά με τον εν 

λόγω όρο, εντελϊσ τεχνθτά και κατ` απόκλιςθ των δικαιολογθμζνων προςδοκιϊν του 

καταναλωτι, το χρονικό διάςτθμα (το ζτοσ), ςτο οποίο όφειλε να αναφζρεται το επιτόκιο, 

δθμιουργϊντασ ζτςι μία πρόςκετθ επιβάρυνςθ του καταναλωτι. υγκεκριμζνα, όταν το 

επιτόκιο μιασ θμζρασ προςδιορίηεται με βάςθ ζτοσ 360 θμερϊν, ο καταναλωτισ επιβαρφνεται 

για κάκε θμζρα με κατά 1,3889% περιςςότερο τόκουσ, κακϊσ το επιτόκιο υποδιαιρείται για 

τον προςδιοριςμό του τόκου προσ 360 θμζρεσ (πρβλ. Βογαηιανόσ vs Σράπεηα Κφπρου Λτδ, 

Πολιτικι Ζφεςθ Αρ.281/2006, 1Α Α.Α.Δ 253, που ζκρινε ότι ο εκτοκιςμόσ βάςει ζτουσ 360 
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θμερϊν οδιγθςε ςτθν υπζρβαςθ του ανϊτατου επιτρεπομζνου ορίου επιτοκίου). Θ πρόςκετθ 

αυτι επιβάρυνςθ δεν μπορεί να δικαιολογθκεί με τθν επίκλθςθ κάποιου ςφνκετου χαρακτιρα 

τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ ι από κάποιουσ εφλογουσ για τον καταναλωτι λόγουσ ι από 

κάποιο δικαιολογθμζνο ενδιαφζρον τθσ τράπεηασ, λαμβανομζνου μάλιςτα υπ’ όψιν ότι ςτθ 

ςφγχρονθ εποχι τα θλεκτρονικά μζςα προςφζρουν τον επακριβι υπολογιςμό των τόκων με 

ζτοσ 365 θμερϊν χωρίσ καμία πρόςκετθ δυςχζρεια (ζτςι και Άρειοσ Πάγοσ, απόφαςθ υπ’ 

αρικμ. 430/2005, ΕλλΔνθ 2005, 802).  

Θ ερμθνεία αυτι είναι ςφμφωνθ και με το ενωςιακό δίκαιο. Σο ζτοσ των 365 θμερϊν 

ιςχφει και εφαρμόηεται ςιμερα, κατ’ επιταγι τθσ ενωςιακισ Οδθγίασ 2008/48/ΕΚ,  που 

ενςωματϊκθκε ςτο κυπριακό δίκαιο με τον περί των υμβάςεων Καταναλωτικισ Πίςτθσ Νόμο 

Ν. 106(Ι)/2010, ενϊ θ κακιζρωςι του ανατρζχει ςτο 1998, οπότε κεςπίςτθκε θ Οδθγία 

98/7/ΕΚ. Ιδθ δε θ χριςθ του ζτουσ 365 θμερϊν ιςχφει για τα ενυπόκθκα δάνεια και βάςει τθσ 

Οδθγίασ 2014/17/ΕΕ. Μολονότι οι διατάξεισ των Οδθγιϊν αυτϊν δεν εφαρμόηονται άμεςα 

ςτθν υπό κρίςθ περίπτωςθ, εντοφτοισ καταδεικνφουν  τθ μεγάλθ ςθμαςία που απονζμει ο 

ίδιοσ ενωςιακόσ νομοκζτθσ για τον κατ` αυτόν τον τρόπο ακριβι προςδιοριςμό του επιτοκίου. 

Επίςθσ είναι αξιοςθμείωτο ότι το άρκρο 2 του περί Ερμθνείασ Νόμου ορίηει ωσ «ζτοσ» το 

θμερολογιακό ζτοσ. Ο νόμοσ αυτόσ μπορεί να μθν εφαρμόηεται μεν ςτισ ςυμβάςεισ, αλλά 

αποτελεί ιςχυρι ζνδειξθ του τι κεωρεί ο νομοκζτθσ ωσ «ζτοσ». 

Με βάςθ όλα τα παραπάνω, ο καταναλωτισ ζχει τθ δικαιολογθμζνθ προςδοκία ότι το 

«ζτοσ» ςτο οποίο αναφζρεται θ περίοδοσ εκτοκιςμοφ κα είναι το θμερολογιακό ζτοσ 365 

θμερϊν. Θ κακιζρωςθ ζτουσ 360 θμερϊν επιφζρει τον αιφνιδιαςμό του, κακϊσ και τθν κρυφι 

και αναιτιολόγθτθ επιβάρυνςι του με πρόςκετα ποςά λόγω τθσ αφανοφσ επαφξθςθσ του 

επιτοκίου, κατά παράβαςθ των αρχϊν τθσ καλισ πίςτθσ.  

θμειωτζον επίςθσ ότι ο όροσ αυτόσ κεωρείται πλζον καταχρθςτικόσ ςε κάκε περίπτωςθ, 

μετά τθ κζςθ ςε ιςχφ του Νόμου 49(Ι)/2016, δθλαδι από 23.5.2016, πράγμα που δεικνφει ότι θ  

ανιςορροπία που επιφζρει θ χριςθ του ςτθ ςφμβαςθ είναι τόςο ςοβαρι, ϊςτε να δικαιολογεί 

νομοκετικι παρζμβαςθ.  

Ωσ εκ τοφτου, ο όροσ αυτόσ κα πρζπει να κεωρθκεί καταχρθςτικόσ, ωσ αντικείμενοσ ςτα 

άρκρα 7 πρϊτθ παράγραφοσ και 5(1) του Νόμου.   

 

 

GENERAL TERMS 

3. This Bank has the right, at its discretion, within the framework of the law, the credit and 

monetary rules and regulations in force from time to time, the market conditions and the 

liquidity costs, to vary (either up or down) at any time the Base rate, the Margin, the 

commission and /or the Bank’s fees (and/or charge the amounts(s) with commission and/or 

Bank ledger fees or other fees at its discretion if the present agreement does not provide for 
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such charges) and such variation and/or imposition will be binding on the Customer who will be 

informed through an announcement in the daily press or through a notice by any means the 

Bank deems proper and will take effect from the date specified in such announcement or notice. 

 

Με τον όρο 3 των Γενικϊν Όρων (General Terms) θ τράπεηα διατθρεί το δικαίωμα να 

μεταβάλλει το βαςικό επιτόκιο, το περικϊριο, τθν προμικεια και τισ χρεϊςεισ που επιβάλλει, 

κατά τθ διακριτικι τθσ ευχζρεια και ανάλογα με τουσ εκάςτοτε ιςχφοντεσ πιςτωτικοφσ  και 

νομιςματικοφσ κανόνεσ και κανονιςμοφσ, τισ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ και το κόςτοσ ρευςτότθτασ. 

Θ μεταβολι αυτι ανακοινϊνεται μζςω του θμεριςιου Σφπου ι γραπτισ ειδοποίθςθσ και 

δεςμεφει τον καταναλωτι από τθν θμερομθνία τθσ ανακοίνωςθσ.  

Ο όροσ αυτόσ δεν διευκρινίηει ςε τι ςυνίςτανται τα διαχειριςτικά ζξοδα και πϊσ 

προκφπτει το ςυνολικό τουσ φψοσ. Ωσ προσ δε τισ προμικειεσ και χρεϊςεισ δεν διευκρινίηεται 

καν ςε τι ποςά ανζρχονται και τι ακριβϊσ αφοροφν. Περαιτζρω, ο υπό εξζταςθ όροσ δεν 

διευκρινίηει με τρόπο ςαφι και κατανοθτό για τον μζςο καταναλωτι, τουσ παράγοντεσ που 

επθρεάηουν τθν απόφαςθ τθσ τράπεηασ για μεταβολι του φψουσ των επιτοκίων, των 

προμθκειϊν και των χρεϊςεϊν τθσ, κακϊσ και για τθν επιβολι τυχόν πρόςκετων χρεϊςεων. 

Επίςθσ δεν αναφζρει κάποια όρια, εντόσ των οποίων κα πραγματοποιείται θ αναπροςαρμογι 

των χρεϊςεων και του επιτοκίου - ιδίωσ θ αφξθςθ αυτϊν, που είναι επαχκισ για τον 

καταναλωτι (βλ. ςυναφϊσ απόφαςθ του Γερμανικοφ Ακυρωτικοφ Δικαςτθρίου τθσ 21.4.2009 

με ςτοιχεία X ZR 78/08, ςκζψεισ 25 και 27). Άρα, κακίςταται αδφνατο ςτον καταναλωτι να 

προβλζψει τισ αλλαγζσ και να αντιλθφκεί τισ επιπτϊςεισ τουσ για τα ςυμβατικά δικαιϊματα 

και υποχρεϊςεισ του (βλ. ΔΕΕ απόφαςθ τθσ 26.4.2012, υπόκ. C-472/10, Invitel, EU:C:2012:242, 

ςκζψεισ 27-28· απόφαςθ τθσ 21.3.2013, υπόκ. C-92/11, RWE Vertrieb, EU:C:2013:180, ςκζψθ 

49·  CMA, Unfair Contract Terms Guidance, 2015, παρ. 5.21.2-5.21.3, 5.21.6, 5.22.6-5.22.7).  

Άλλωςτε, θ αναφορά ςτουσ εκάςτοτε ςε ιςχφ νόμουσ, και ςτουσ πιςτωτικοφσ και 

νομιςματικοφσ κανονιςμοφσ, δεν αίρει αυτι τθν αοριςτία. Πρϊτον, θ αναφορά ςε νομοκετικζσ 

και ςυναφείσ διατάξεισ πρζπει να ςυγκεκριμενοποιεί τισ διατάξεισ αυτζσ και το περιεχόμενό 

τουσ (ΔΕΕ απόφαςθ τθσ 21.3.2013, υπόκ. C-92/11, RWE Vertrieb, EU:C:2013:180, ςκζψθ 50). 

Δεφτερον, τα κριτιρια αυτά είναι μερικά μόνο από όςα λαμβάνει υπ’ όψιν τθσ θ τράπεηα, θ 

οποία, ςε κάκε περίπτωςθ, αποφαςίηει κατά τθ διακριτικι τθσ ευχζρεια.  

Επομζνωσ, ο όροσ αυτόσ προςκροφει ςτθν αρχι τθσ διαφάνειασ και αντιβαίνει ςτο άρκρο 

7 πρϊτθ παράγραφοσ του Νόμου. 

Επιπρόςκετα, θ δυνατότθτα τθσ τράπεηασ να μεταβάλλει μονομερϊσ το φψοσ των 

επιτοκίων, των χρεϊςεων και των προμθκειϊν τθσ, και μάλιςτα αφενόσ χωρίσ να υποχρεοφται 

να ειδοποιεί ατομικά τον καταναλωτι για τθ μεταβολι αυτι και αφετζρου να κακορίηει κατά 

τθ διακριτικι τθσ ευχζρεια το χρόνο μεταβολισ του επιτοκίου και των χρεϊςεων, τθσ επιτρζπει 

να κακορίηει κατά βοφλθςθ το μζγεκοσ των υποχρεϊςεων του καταναλωτι απζναντί τθσ, 
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χωρίσ κανζνα ειδικό, ςυγκεκριμζνο και αντικειμενικά ελζγξιμο κριτιριο. Ζτςι, θ τράπεηα, 

κεωρθτικά, μπορεί να προβεί ακόμθ και ςε αναδρομικι αφξθςθ του επιτοκίου και των 

χρεϊςεων, χωρίσ να μποροφν οι καταναλωτζσ να αντιταχκοφν ςε μια τζτοια απόφαςθ, μζςω 

π.χ. καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ. Άλλωςτε, θ ριτρα αναπροςαρμογισ δφναται να διαταράξει τθ 

ςυμβατικι ιςορροπία, ακόμθ και αν αποςκοπεί μόνο ςε ιςςονοσ ςθμαςίασ μεταβολζσ, αν θ 

διατφπωςι τθσ επιτρζπει τθ χριςθ τθσ για πιο ουςιϊδεισ αλλαγζσ (CMA, Unfair Contract Terms 

Guidance, παρ. 5.21.3). Είναι επίςθσ αξιοςθμείωτο ότι θ ςφμβαςθ δεν παρζχει τθ δυνατότθτα 

ςτον καταναλωτι να αντιταχκεί με οποιονδιποτε τρόπο ςε ενδεχόμενθ απόφαςθ τθσ 

τράπεηασ για αφξθςθ του επιτοκίου και των χρεϊςεων: δεν προβλζπεται ωσ προχπόκεςθ 

ιςχφοσ των αυξιςεων θ ςυναίνεςθ του καταναλωτι, ζςτω και ςιωπθρι, οφτε και παρζχεται 

ςτον καταναλωτι δικαίωμα καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, αν δεν επικυμεί τθ ςυνζχιςι τθσ *βλ. 

ςυναφϊσ ΔΕΕ απόφαςθ τθσ 26.4.2012, υπόκ. C-472/10, Invitel, EU:C:2012:242, ςκζψθ 30· 

απόφαςθ τθσ 21.3.2013, υπόκ. C-92/11, RWE Vertrieb, EU:C:2013:180, ςκζψθ 54· CMA, ό.π., 

παρ. 5.21.2(c)].  

Παράλλθλα, θ τράπεηα ζχει διακριτικι ευχζρεια να αποφαςίηει ανά πάςα ςτιγμι αν κα 

μεταβάλει τισ χρεϊςεισ και το επιτόκιο, και ςε τι εφροσ κα τισ μεταβάλει. Επομζνωσ, δεν 

κακιερϊνεται υποχρζωςθ τθσ τράπεηασ να μειϊνει τισ χρεϊςεισ και το επιτόκιο, αν επζλκει 

μείωςθ του κόςτουσ τθσ. Αυτό ςυνδυάηεται με τθν ανυπαρξία ςυγκεκριμζνου πλαιςίου 

αφξθςθσ του φψουσ των χρεϊςεων. Με τον τρόπο αυτό, θ τράπεηα ζχει τθ δυνατότθτα να 

χρθςιμοποιεί τον υπό εξζταςθ όρο, για να αυξάνει τα κζρδθ τθσ (βλ. ςυναφϊσ απόφαςθ του 

Γερμανικοφ Ακυρωτικοφ Δικαςτθρίου τθσ 21.4.2009 με ςτοιχεία X ZR 78/08, ςκζψεισ 25, 28 και 

32).  

Εξάλλου, ο ωσ άνω όροσ πλθροί τισ προχποκζςεισ των ςτοιχείων του Παραρτιματοσ του 

Νόμου, εδάφιο 1, υποπαράγραφοι:  

(ι)  κακϊσ επιτρζπει ςτθν τράπεηα να τροποποιεί μονομερϊσ τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, 

δθλαδι τισ εφαρμοηόμενεσ χρεϊςεισ, χωρίσ ςοβαρό λόγο ο οποίοσ να προβλζπεται ςτθ 

ςφμβαςθ, άρα και να προςδιορίηεται επαρκϊσ, 

(ια) κακϊσ επιτρζπει ςτθν τράπεηα να τροποποιεί μονομερϊσ και χωρίσ ςοβαρό λόγο τα 

χαρακτθριςτικά του προσ παράδοςθ προϊόντοσ ι τθσ προσ παροχι υπθρεςίασ, εν προκειμζνω 

το επιτόκιο, και  

(ιβ) κακϊσ παρζχει ςτθν τράπεηα τθ δυνατότθτα να αυξάνει τισ τιμζσ τθσ, χωρίσ ο καταναλωτισ 

να ζχει αντίςτοιχο δικαίωμα που να του επιτρζπει να λφει τθ ςφμβαςθ ςτθν περίπτωςθ που θ 

τελικι τιμι είναι πολφ ψθλι ςε ςχζςθ με τθν τιμι που ςυμφωνικθκε κατά τθ ςφναψθ τθσ 

ςφμβαςθσ.  

θμειωτζον ότι δεν εφαρμόηεται θ εξαίρεςθ του Παραρτιματοσ, εδάφιο (2), 

υποπαράγραφοσ (β) του Νόμου, που ίςχυε κατά το χρόνο ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, διότι ο 
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εξεταηόμενοσ όροσ δεν παρζχει ςτον καταναλωτι δικαίωμα καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ ωσ 

αντιςτάκμιςμα για τθν τροποποίθςθ του επιτοκίου και των χρεϊςεων. 

υνεπϊσ, ο 3 όροσ διαταράςςει τθ ςυμβατικι ιςορροπία ςε βάροσ του καταναλωτι 

ενάντια ςτισ απαιτιςεισ τθσ καλισ πίςτθσ, κατά παράβαςθ του άρκρου 5(1) του Νόμου.   

Άρα, ο όροσ αυτόσ είναι καταχρθςτικόσ, ωσ αντικείμενοσ ςτα άρκρα 7 πρϊτθ 

παράγραφοσ και 5(1) του Νόμου. 

 

7 The following shall be considered events of default under the present agreement  

> If the Customer or the Guarantor fails to comply with any term of the present agreement, of 

the guarantee agreement or any other agreement with the Bank. 

> If the Customer fails to pay when due any indebtedness owed to the Bank under the present 

agreement, under any other agreement with the Bank or any other creditor. 

> If the Customer or Guarantor makes any representation, statement warranty oral or written to 

the bank for the purposes of the present agreement which is proved incorrect or false. 

> If the Customer of Guarantor is adjudged bankrupt or an application is filed against him for 

bankruptcy  or other legal process which may affect his ability to pay his debts to any other 

creditor. 

> If the Customer or guarantor dies or becomes mentally unfit. 

> If an order is issued for the sale of movable or immovable property belonging to the Customer 

or his Guarantor. 

> If an event occurs which may affect any securities or guarantees given or to be given in favour 

of the Bank for the present facility. 

 

Ο γενικόσ όροσ 7 παρζχει ςτθν τράπεηα το δικαίωμα καταγγελίασ ςτθν τράπεηα, αν  

- ο πελάτθσ ι ο εγγυθτισ παραβιάςει οποιονδιποτε όρο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ι 

οποιαςδιποτε άλλθσ ςφμβαςθσ με τθν τράπεηα (πρϊτθ περίπτωςθ) 

- ο πελάτθσ ι ο εγγυθτισ καταςτεί υπεριμεροσ ωσ προσ τθν αποπλθρωμι οποιουδιποτε 

χρζουσ του, ακόμθ και αν αυτό αφορά διαφορετικι αιτία από τθν εξεταηόμενθ ςφμβαςθ ι 

διαφορετικό δανειςτι (δεφτερθ περίπτωςθ) 

- ο πελάτθσ ι ο εγγυθτισ προβεί ςε οποιαδιποτε ανακριβι ι ψευδι διλωςθ προσ τθν τράπεηα 

για τουσ ςκοποφσ τθσ εν λόγω ςφμβαςθσ (τρίτθ περίπτωςθ) 

-  ο πελάτθσ ι ο εγγυθτισ πτωχεφςει ι υποβλθκεί ςε βάροσ αίτθςθ πτϊχευςθσ ι κάκε άλλθ 

νομικι διαδικαςία που μπορεί να επθρεάςει τθν ικανότθτά του να αποπλθρϊςει τα χρζθ του 

ζναντι κάκε άλλου πιςτωτι (τζταρτθ περίπτωςθ) 

- ο πελάτθσ ι ο εγγυθτισ πεκάνει ι καταςτεί πνευματικά ανίκανοσ (πζμπτθ περίπτωςθ) 

- εκδοκεί ζνταλμα εκποίθςθσ κινθτισ ι ακίνθτθσ περιουςίασ του πελάτθ ι του εγγυθτι (ζκτθ 

περίπτωςθ) 
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- επζλκει γεγονόσ που μπορεί να επθρεάςει τισ εξαςφαλίςεισ ι εγγυιςεισ που δόκθκαν ι κα 

δοκοφν υπζρ τθσ τράπεηασ για το παρόν δάνειο (ζβδομθ περίπτωςθ). 

Ο εν λόγω όροσ ουδόλωσ λαμβάνει υπόψθ τα ςυμφζροντα του καταναλωτι. 

Χαρακτθριςτικό είναι ότι  ο όροσ ορίηει κατθγορθματικά, όπωσ προκφπτει από τθ διατφπωςι 

του («shall be considered»), ότι οι απαρικμοφμενεσ περιςτάςεισ ςυνιςτοφν ςυμβατικι 

παράβαςθ, χωρίσ να αφινει κανζνα περικϊριο ςυνεκτίμθςθσ των περιςτάςεων τθσ εκάςτοτε 

περίπτωςθσ.  

Ειδικότερα, ωσ προσ τθν πρϊτθ περίπτωςθ, θ τράπεηα μπορεί να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ 

χωρίσ να υποχρεοφται να ςυνεκτιμά τισ ατομικζσ περιςτάςεισ του καταναλωτι που οδιγθςαν 

ςε παράβαςθ του ςυμβατικοφ όρου, τθ βαρφτθτα τθσ παράβαςθσ, τθν επίδραςι τθσ ςτθν 

ικανότθτα αποπλθρωμισ του καταναλωτι, κακϊσ και το αν θ παράβαςθ αυτι είναι υπαίτια ι 

όχι, δθλαδι αν οφείλεται ςε δόλο, αμζλεια ι ανωτζρα βία. Επίςθσ, θ γενικότθτα τθσ ριτρασ 

(«οποιονδιποτε όρο») ςυνδυάηεται πρακτικά με τθν αδιαφάνεια άλλων όρων τθσ ςφμβαςθσ, 

π.χ. ωσ προσ τισ χρεϊςεισ, τα ζξοδα και τθ μεταβολι του επιτοκίου. Ζτςι ο καταναλωτισ όχι 

μόνο αδυνατεί να γνωρίηει τα ακριβι δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ του, αλλά επιπρόςκετα θ 

τράπεηα μπορεί να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ εκμεταλλευόμενθ αυτι τθν αςάφεια υπζρ τθσ, 

χωρίσ καμία υπαίτια παράβαςθ του καταναλωτι. 

Θ δεφτερθ περίπτωςθ ςυνεπάγεται ότι θ μθ καταβολι  οποιουδιποτε ποςοφ από τον 

καταναλωτι, ανεξαρτιτωσ μεγζκουσ αυτοφ του ποςοφ, προσ οποιονδιποτε πιςτωτι του και 

όχι μόνο προσ τθν τράπεηα, ανεξαρτιτωσ τυχόν υπαιτιότθτασ ι ενςτάςεων του καταναλωτι, 

κεωρείται παράβαςθ ςυμβατικισ υποχρζωςθσ. Ζτςι θ οποιαδιποτε οικονομικι αςυνζπεια του 

καταναλωτι προσ τον οποιονδιποτε, ανεξαρτιτωσ λόγου και βαρφτθτασ, επιφζρει καταγγελία 

τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ τρίτθ περίπτωςθ αφορά δικαίωμα καταγγελίασ για οποιεςδιποτε ψευδείσ δθλϊςεισ ι 

παραςτάςεισ του καταναλωτι προσ τθν τράπεηα. Δεν εξετάηεται κακόλου οφτε θ ςθμαςία τθσ 

ψευδοφσ διλωςθσ για τθ φερεγγυότθτα του καταναλωτι και τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, οφτε 

θ τυχόν ανυπαίτια άγνοια του καταναλωτι ωσ προσ τα δθλοφμενα γεγονότα. 

Θ τζταρτθ περίπτωςθ αφορά διαδικαςίεσ αφερεγγυότθτασ ςε βάροσ του καταναλωτι. 

Πλθν όμωσ θ διάταξθ ςυμπεριλαμβάνει και κάκε άλλθ νομικι διαδικαςία, θ οποία ενδζχεται 

να επθρεάςει τθν οικονομικι ικανότθτα του καταναλωτι να αποπλθρϊςει το δάνειο. Σο 

τελευταίο κριτιριο είναι τόςο ευρφ, που εμπερικλείει κάκε οικονομικι αξίωςθ κατά του 

καταναλωτι, από οποιοδιποτε πρόςωπο, ανεξαρτιτωσ του φψουσ τθσ αξίωςθσ, ανεξαρτιτωσ 

τυχόν ενςτάςεων του καταναλωτι και ανεξαρτιτωσ του βακμοφ που επθρεάηει ι ενδζχεται να 

επθρεάςει τισ οικονομικζσ δυνατότθτεσ του καταναλωτι. 

Θ ζκτθ περίπτωςθ αφορά τθν ζκδοςθ εντάλματοσ εκποίθςθσ περιουςιακϊν ςτοιχείων 

του καταναλωτι. Δεν λαμβάνεται κακόλου υπ’ όψιν αν τα περιουςιακά ςτοιχεία που 

εκποιοφνται ζχουν αξία τζτοια που να παρακωλφει ςθμαντικά τθν ικανότθτα του καταναλωτι 
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να αποπλθρϊςει το δάνειο, ιδίωσ εν όψει τυχόν άλλων εξαςφαλίςεων που ζχει λάβει θ 

τράπεηα από αυτόν. 

Παρεμφερισ είναι και θ ζβδομθ περίπτωςθ που επιτρζπει ςτθν τράπεηα να καταγγείλει 

τθ ςφμβαςθ, αν επζλκει οποιοδιποτε γεγονόσ που δφναται να επθρεάςει τισ εξαςφαλίςεισ 

που ζχει λάβει θ τράπεηα για τθν αποπλθρωμι του δανείου. Οφτε ςε αυτι τθν περίπτωςθ 

λαμβάνεται υπ’ όψιν το μζγεκοσ τθσ πικανότθτασ να επθρεαςτοφν όντωσ οι εξαςφαλίςεισ που 

ζχει λάβει θ τράπεηα και ο βακμόσ ςτον οποίο επθρεάηεται θ οικονομικι φερεγγυότθτα του 

καταναλωτι. 

Εκ των ανωτζρω προκφπτει ότι θ τράπεηα δικαιοφται να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ, χωρίσ 

να εξετάηει κακόλου τθν επίδραςθ των ανωτζρω γεγονότων ςτθν ικανότθτα του καταναλωτι 

να αποπλθρϊςει το υπολειπόμενο ποςό του δανείου, δθλαδι ακόμθ και με τθν παραμικρι 

υποψία επιδείνωςθσ τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ του καταναλωτι. Θ τράπεηα ιςχυρίηεται ότι 

ο όροσ αυτόσ ερμθνεφεται ςε ςυνάρτθςθ και με τον όρο 3 (General Term No. 3), ϊςτε,  θ 

καταγγελία να γίνεται ςε περίπτωςθ επιδείνωςθσ τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ του οφειλζτθ 

κατά τρόπο που να μθν μπορεί να διαςωκεί θ ςφμβαςθ με μεταβολι επιτοκίου, χωρίσ να 

βλαφκεί το ςυμφζρον ι τα βαςικά δικαιϊματα οποιουδιποτε μζρουσ. Σο λεκτικό όμωσ του 

όρου δίνει ςτθν τράπεηα δικαιϊματα πολφ ευρφτερα από αυτι τθν περιοριςτικι ερμθνεία. 

Εξάλλου, όπωσ προαναφζρκθκε (ςελ. 14-15), αφενόσ δεν προκφπτει ςαφισ ςφνδεςθ μεταξφ 

των γενικϊν όρων υπ’ αρικμ. 3 και 7· αφετζρου υπεριςχφει θ δυςμενζςτερθ για τον 

καταναλωτι ερμθνεία, ςφμφωνα με το άρκρο 7 τρίτθ παράγραφοσ του Νόμου, 

ερμθνευομζνου υπό το φωσ του άρκρου 5 τρίτθ παράγραφοσ ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 7(2) 

τθσ Οδθγίασ 93/13/ΕΟΚ. Επομζνωσ οι περιπτϊςεισ 1-4 και 6-7 του όρου αυτοφ διαταράςςουν 

υπζρμετρα τθ ςυμβατικι ιςορροπία ςε βάροσ του καταναλωτι κατά παράβαςθ των αρχϊν τθσ 

καλισ πίςτθσ. 

Άρα, οι περιπτϊςεισ 1-4 και 6-7 του όρου 7 αποτελοφν καταχρθςτικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα 

με το άρκρο 5(1) του Νόμου. 

 

 

16. Σhe Laws of Cyprus shall apply to the present agreement and Cyprus courts shall have 

jurisdiction. This is without prejudice to the right of the Bank to proceed against the Customer in 

the courts of any other country. 

 

Ο όροσ 16 ορίηει ωσ εφαρμοςτζο δίκαιο το κυπριακό και ορίηει τα κυπριακά δικαςτιρια 

ωσ αποκλειςτικά αρμόδια για κάκε διαφορά που κα προκφψει από τθ ςφμβαςθ. Θ 

αποκλειςτικι αυτι αρμοδιότθτα όμωσ ορίηεται μόνο για τον καταναλωτι και όχι για τθν 

τράπεηα, θ οποία διατθρεί το δικαίωμα να καταχωρίςει αγωγι εναντίον του καταναλωτι 

ενϊπιον των δικαςτθρίων οποιουδιποτε κράτουσ. 
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Ο όροσ αυτόσ αντίκειται ςτισ διατάξεισ των άρκρων 15-17 του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 

αρικ. 44/2001, ο οποίοσ ίςχυε κατά το χρόνο ςφναψθσ των ςυμβάςεων. Οι διατάξεισ αυτζσ 

απαγορεφουν ριτρεσ ςε καταναλωτικζσ ςυμβάςεισ που κεςπίηουν αποκλειςτικι δωςιδικία του 

προμθκευτι ςτον τόπο τθσ επαγγελματικισ του εγκατάςταςθσ. 

Παράλλθλα, όπωσ ζχει κρίνει και το ΔΕΕ ςτισ ςυνεκδικαςκείςεσ υποκζςεισ C-240/98 ζωσ 

244/98, μια τζτοια ριτρα, θ οποία ζχει ωσ αντικείμενο τθν απονομι αρμοδιότθτασ, για όλεσ τισ 

διαφορζσ εκ τθσ ςυμβάςεωσ, ςτο δικαςτιριο ςτθν περιφζρεια του οποίου βρίςκεται θ ζδρα 

του προμθκευτι, επιβάλλει ςτον καταναλωτι τθν υποχρζωςθ να υπαχκεί ςτθν αποκλειςτικι 

αρμοδιότθτα δικαςτθρίου το οποίο μπορεί να είναι απομακρυςμζνο από τον τόπο τθσ 

κατοικίασ του, πράγμα που μπορεί να καταςτιςει δυςχερι τθν παράςταςι του ενϊπιον του 

δικαςτθρίου αυτοφ. Σα ζξοδα που απαιτοφνται για τθν παράςταςθ του καταναλωτι (ζξοδα 

μετάβαςθσ, ζξοδα μεταφράςεων, αμοιβζσ ξζνων δικθγόρων, κλπ.) μπορεί να τον 

αποκαρρφνουν και να τον οδθγιςουν ςε παραίτθςθ από τθν άςκθςθ ζνδικθσ προςφυγισ ι 

από τθν υπεράςπιςι του. Ωσ εκ τοφτου, μια τζτοια ριτρα εμπίπτει ςτθν κατθγορία των ρθτρϊν 

που ζχουν ωσ ςκοπό ι ωσ αποτζλεςμα τθ ματαίωςθ ι τθν παρεμπόδιςθ τθσ αςκιςεωσ ενδίκων 

προςφυγϊν από τον καταναλωτι, κατθγορία που προβλζπεται ςτο Παράρτθμα , εδάφιο 1, 

υποπαρ. (ιη) του Νόμου. Παράλλθλα, θ ριτρα αυτι επιτρζπει ςτον προμθκευτι να 

ςυγκεντρϊνει το ςφνολο των διαφορϊν που αφοροφν τθν επαγγελματικι του δραςτθριότθτα 

ςτο δικαςτιριο ςτθν περιφζρεια του οποίου βρίςκεται θ επαγγελματικι ζδρα του, πράγμα το 

οποίο διευκολφνει τθν παράςταςι του ενϊπιον του δικαςτθρίου κακιςτϊντασ τθ ςυγχρόνωσ 

λιγότερο δαπανθρι. υνεπϊσ, μια ριτρα περί παρεκτάςεωσ τθσ αρμοδιότθτασ, που 

περιλαμβάνεται ςε ςφμβαςθ ςυναπτόμενθ μεταξφ ενόσ καταναλωτι και ενόσ επαγγελματία, θ 

οποία απονζμει αποκλειςτικι αρμοδιότθτα ςτο δικαςτιριο ςτθν περιφζρεια του οποίου 

βρίςκεται θ ζδρα του επαγγελματία πρζπει να κεωρείται καταχρθςτικι (ΔΕΕ απόφαςθ τθσ 

27.6.2000, ςυνεκδ. υποκζςεισ C-240/98 ζωσ 244/98, Océano Grupo, EU:C:2000:346, ςκζψεισ 

22-24). 

υναφϊσ δεν αςκεί επιρροι ότι το δικαςτιριο κα κλθκεί να κρίνει επί τθσ νομιμότθτασ 

του όρου αυτοφ, όπωσ ιςχυρίηεται θ τράπεηα. Κατ’ αρχάσ, αυτό ιςχφει για όλουσ τουσ όρουσ 

αδιακρίτωσ. Κατά δεφτερο λόγο, οι καταναλωτζσ ςτεροφνται ειδικϊν νομικϊν γνϊςεων και 

ενδζχεται να μθ γνωρίηουν ι να μθ δφνανται να αςκιςουν ςτθν πράξθ τα δικαιϊματά τουσ 

βάςει διατάξεων του γενικοφ δικαίου (CMA, Unfair Contract Terms Guidance, 2015, παρ. 2.18). 

Για το μζςο καταναλωτι, θ ςφμβαςθ αποτελεί τον κφριο οδθγό του ςχετικά με τα δικαιϊματα 

και τισ υποχρεϊςεισ του. 

Ωσ εκ τοφτου, ο όροσ 16 διαταράςςει τθ ςυμβατικι ιςορροπία ςε βάροσ του καταναλωτι 

και ενάντια ςτθν καλι πίςτθ και κρίνεται καταχρθςτικόσ ςφμφωνα με το άρκρο 5(1).  
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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 Special Terms No 3, No 7, No 6, No 8, ADDENDUM Repayment, General Terms No 2(1), 

No 3, No 6, No 7 περιπτϊςεισ 1-4 και 6-7  και No 16 τθσ δανειακισ ςφμβαςθσ 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. 

 

 

 

Θμερομθνία τθσ Απόφαςθσ, 25 Οκτωβρίου 2016 

 

 

 

 

Χαράλαμποσ Ροφςοσ 

Αναπλθρωτισ Διευκυντισ  

Τπθρεςία Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτϊν 

 


