
 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 

 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΝΕΓΕΙΑΣ, ΕΜΡΟΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 

 

 

    Αριθμόσ Απόφαςησ 2018/6 (Κ) 

      

  Αρ. Φακ. 8.13.10.26.1.143 

 

Ο ΡΕΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΗΣΤΙΚΩΝ ΗΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1996 

(Ν.93(Ι)/96) 

 

Ζρευνα του Διευκυντι τθσ Υπθρεςίασ Ρροςταςίασ Καταναλωτι αναφορικά με τθν φπαρξθ 

καταχρθςτικϊν ςυμβατικϊν ρθτρϊν ςε ςφμβαςθ (αγοραπωλθτιριο ζγγραφο για ακίνθτθ 

ιδιοκτθςία) τθσ εταιρείασ «GEOMARIDE LTD» 

 

 ΑΡΟΦΑΣΗ 

 

Ο Διευκυντισ τθσ Υπθρεςίασ Ρροςταςίασ Καταναλωτι (εφεξισ «Διευκυντισ ΥΡΚ») βάςει των 

προνοιϊν του περί των Καταχρθςτικϊν θτρϊν ςε Καταναλωτικζσ Συμβάςεισ 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. Τα κακικοντα, αρμοδιότθτεσ και εξουςίεσ του Διευκυντι ΥΡΚ 

κακορίηονται ςτο άρκρο 9 του Νόμου.  

 

Αντικείμενο εξζταςθσ τθσ παροφςασ υπόκεςθσ αποτελεί θ προςταςία των ςυλλογικϊν 

ςυμφερόντων των καταναλωτϊν, κατόπιν διεξαγωγισ ζρευνασ από το Διευκυντι ΥΡΚ, 

αναφορικά με τθν φπαρξθ καταχρθςτικϊν ρθτρϊν ςε ςφμβαςθ αγοραπωλθςίασ ακίνθτθσ 

περιουςίασ τθσ εταιρείασ ανάπτυξθσ γθσ και οικοδομϊν «GEOMARIDE LTD» (εφεξισ 

«Εταιρεία»). Η Εταιρεία είναι εγκατεςτθμζνθ ςτθν Κφπρο και τελεί υπό Διαχείριςθ από τισ 

4/5/2017. Η Τράπεηα Κφπρου Δθμόςια Εταιρεία Λτδ (εφεξισ «Τράπεηα») διόριςε Ραραλιπτθ 

και Διαχειριςτι για τθν περιουςία τθσ Εταιρείασ και για το ειςόδθμα που προζρχεται από τθν 

περιουςία ι μζροσ τθσ περιουςίασ αυτισ, βάςει επιβάρυνςθσ. Επομζνωσ, όλθ θ αλλθλογραφία 

που ανταλλάχτθκε ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ διερεφνθςθσ ιταν μεταξφ του Διευκυντι ΥΡΚ και 

του Ραραλιπτθ και Διαχειριςτι τθσ Εταιρείασ (εφεξισ «Διαχειριςτισ»). 

 

 



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
Αγαπινοροσ 2, Μζγαρο ΙΙΣ, Λευκωςία, 1421 Λευκωςία 

http://www.consumer.gov.cy 
Σελίδα 2 από 22 

 
 

1. Γεγονότα 

 

1.1. Ρροκαταρκτική Εξζταςη 

Ο Διευκυντισ ΥΡΚ, με αφορμι τθν υποβολι παραπόνου από καταναλωτζσ που ζλαβε ςτισ 

16/6/2017 αναφορικά με τθν φπαρξθ καταχρθςτικϊν ρθτρϊν ςτθ ςφμβαςθ αγοραπωλθςίασ 

ακίνθτθσ περιουςίασ που υπεγράφθ ςτισ 30/3/2009, προζβθκε ςε εξζταςθ τθσ εν λόγω 

ςφμβαςθσ. 

 

Κατόπιν προςεκτικισ εξζταςθσ όλων των εγγράφων και εφόςον αυτά κρίκθκαν ικανοποιθτικά 

για τθν ζναρξθ ζρευνασ, ο Διευκυντισ ΥΡΚ με επιςτολι θμερομθνίασ 10/10/2017 ηιτθςε από 

το Διαχειριςτι όπωσ αποςτείλει αντίγραφο τθσ υπό εξζταςθ ςφμβαςθσ, κακϊσ και αντίγραφα 

εγγράφων ςχετικϊν με τθν εν λόγω ςφμβαςθ όπωσ: τυχόν ζγγραφα προςυμβατικισ 

ενθμζρωςθσ, δείγμα ςυμβολαίου για το ζτοσ 2009 το οποίο χρθςιμοποιείτο από τθν εταιρεία 

κατά τθν πϊλθςθ ακινιτου, τυχόν τίτλουσ ιδιοκτθςίασ του ακινιτου, ςτοιχεία που να 

δεικνφουν ενθμζρωςθ των αγοραςτϊν ςε περίπτωςθ προχπάρχουςασ υποκικθσ ςτο ακίνθτο, 

ςτοιχεία που να φανερϊνουν ότι θ Εταιρεία προζβθκε ςε ενζργειεσ για αποδζςμευςθ τυχόν 

εμπράγματων βαρϊν για το μερίδιο των αγοραςτϊν και οποιαδιποτε άλλα ςχετικά ζγγραφα.  

 

Με τθν επιςτολι του θμερ. 10/11/2017 ο Διαχειριςτισ απάντθςε ότι δεν ζχει ςτθν κατοχι του 

οποιαδιποτε ζγγραφα προςυμβατικισ ενθμζρωςθσ, οφτε και δείγμα ςυμβολαίου το οποίο 

χρθςιμοποιείτο μεταξφ τθσ Εταιρείασ και των αγοραςτϊν κατά το 2009. Ανζφερε επίςθσ ότι το 

Τμιμα Κτθματολογίου και Χωρομετρίασ είναι ςτθ διαδικαςία ζκδοςθσ ξεχωριςτϊν τίτλων και 

ότι ζχει εκδοκεί άδεια διαχωριςμοφ και πιςτοποιθτικό τελικισ ζγκριςθσ για το ζργο. 

Επιπρόςκετα, επεςιμανε ότι παρόλο που θ υποκικθ προσ όφελοσ τθσ Τράπεηασ είχε εγγραφεί 

επί του ακινιτου επί του οποίου ανεγζρκθκε το ζργο, εντοφτοισ θ Τράπεηα δεν κα απαιτιςει 

οποιοδιποτε ποςό αναφορικά με οφειλζσ τθσ Εταιρείασ από τουσ αγοραςτζσ, εκτόσ από 

οποιοδιποτε ποςό αυτοί οφείλουν ςτθν Εταιρεία για τθν αποδζςμευςθ του τίτλου τθσ οικίασ 

που ζχουν αγοράςει. Σθμειϊνεται ότι μαηί με τισ πιο πάνω πλθροφορίεσ ο Διαχειριςτισ 

απζςτειλε και τθ ςφμβαςθ που είχε ςυνάψει θ Εταιρεία με τουσ αγοραςτζσ. 

 

Ο Διευκυντισ ΥΡΚ, αφοφ ολοκλιρωςε τθν προκαταρτικι ζρευνα, κατζλθξε ότι ςυγκεκριμζνοι 

όροι του ςυμβολαίου, εκ πρϊτθσ όψεωσ, δφναται να κεωρθκοφν ωσ αδιαφανείσ και/ι 

καταχρθςτικοί και κάλεςε τον Διαχειριςτι με επιςτολι θμερομθνίασ 29/11/2017 όπωσ 

αποςτείλει τισ τυχόν κζςεισ του αναφορικά με τουσ εν λόγω όρουσ. Ριο κάτω παρατίκενται 

ςυγκεντρωτικά οι όροι αυτοί, ζτςι όπωσ αναγράφονται ςτθ ςφμβαςθ. Διευκρινίηεται ότι, o 
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τίτλοσ κάκε όρου, δθλαδι το ηιτθμα που αυτόσ ρυκμίηει, δόκθκε από το Διευκυντι ΥΡΚ για 

λόγουσ ευκολίασ. 

 

Προσ 3 - ΑΡΟΡΛΗΩΜΗ 

 

The amount of €180,000 (ONE HUNDRED AND EIGHTY THOUSAND EURO) shall be paid through 

a bank loan subject to the satisfaction of the Bank’s requirements for a loan and should be paid 

to the VENDORS as follows: 

a) The amount of €30,000 (THIRTY THOUSAND EURO) shall be paid upon the completion of the 

concrete structure or by the 30th of April 2009. 

b) The amount of €30,000 (THIRTY THOUSAND EURO) shall be paid upon the completion of brick 

works. 

c) The amount of €40,000 (FOURTY THOUSAND EURO) shall be paid upon the completion of the 

plastering and floor tiles. 

d) The amount of €40,000 (FOURTY THOUSAND EURO) shall be paid upon the completion of 

aluminum of the windows. 

e) The amount of €30,000 (THIRTY THOUSAND EURO) shall be paid upon the completion of wood 

works 

f) The amount of €10,000 (TEN THOUSAND EURO) shall be paid upon the completion and delivery 

of the property. 

Προσ 4 - ΤΟΚΟΣ ΥΡΕΗΜΕΙΑΣ  

 

The installment amounts are without interest but if the PURCHASERS delays to pay the 

installments as stated on the present agreement then the VENDORS have the right to charge the 

9% interest on the due amount.  

 

Προσ 6 - ΦΟΟΙ, ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ, ΧΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 

 

Upon delivery of possession of the House the PURCHASER is obliged to; 

 

Pay to the relevant authorities or to the VENDORS if they have already paid, all taxes, local 

authority taxes and rates, charges and of whatever of the above mentioned regarding the 

possession, use or ownership of the house irrespective of whether a separate title deed of the 

house has been issued in the name of the PURCHASERS and likewise regarding all contributions 

or charges relating to the house or payable by the PURCHASERS.  
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Προσ 7 - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

 

The VENDORS shall take all necessary steps for the issue of a separate title deed in respect of 

the house sold on their own expense the soonest possible, for the purchase of transferring the 

property to the name of the PURCHASERS.  

 

Προσ 9 - ΚΟΙΝΟΧΗΣΤΟΙ ΧΩΟΙ 

 

The PURCHASERS by purchasing the said house in the aforesaid complex acquires the right of 

use of the common areas and or commonly used spaces, parts and installations of the said 

complex, where there will be a yearly charge to pay for the use of these common areas and is 

obligated to signed to sign a management agreement before possession of the “PROPERTY”. 

 

1.2. Θζςεισ Διαχειριςτή 

 

Ο Διαχειριςτισ, μζςω του πλθρεξοφςιου δικθγόρου του, υπζβαλε τισ κζςεισ και απόψεισ του 

ςε ςχζςθ με τουσ πιο πάνω όρουσ ςε επιςτολι θμερομθνίασ 18/1/2018.  

 

Σφμφωνα με τουσ ιςχυριςμοφσ του, ο Διευκυντισ ΥΡΚ ςτερείται δικαιοδοςίασ εξζταςθσ τθσ εν 

λόγω υπόκεςθσ, κακότι οι όροι τθσ ςφμβαςθσ αποτζλεςαν αντικείμενο ατομικισ 

διαπραγμάτευςθσ μεταξφ των μερϊν πριν από τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, ι/και θ ςφμβαςθ δεν 

χρθςιμοποιικθκε για μελλοντικι ομοιόμορφθ χριςθ. Ρροσ τεκμθρίωςθ αυτϊν, ανζφερε ότι 

ιταν ςυνικθσ πρακτικι τθσ Εταιρείασ να προβαίνει ςε προτεινόμενουσ όρουσ, πριν από τθν 

υπογραφι τθσ κάκε ςφμβαςθσ και ανάλογα με τισ απαιτιςεισ του κάκε πελάτθ προςάρμοηε 

τουσ όρουσ του εκάςτοτε ςυμβολαίου, αφοφ διαπραγματευόταν τθ κζςθ τθσ αςκϊντασ το 

Συνταγματικό Δικαίωμα του ςυμβάλλεςκαι. Επίςθσ, ανζφερε ότι θ φφςθ των εργαςιϊν με τισ 

οποίεσ καταπιανόταν θ Εταιρεία δεν επζτρεπε τθν ετοιμαςία τυποποιθμζνων ςυμβολαίων 

αφοφ: α) θ εκάςτοτε περίπτωςθ ιταν διαφορετικι και β) δεν πρόκειται «για βαςικά βιοτικά 

αγακά ι υπθρεςίεσ ηωτικισ ςθμαςίασ για το κοινωνικό ςφνολο παρεχόμενεσ επιχειριςεισ που 

κατζχουν μονοπωλιακι κζςθ ςτθν αγορά».  

 

Ρεραιτζρω, είναι θ κζςθ του Διαχειριςτι ότι, από τα ςτοιχεία που του ζχει παρουςιάςει θ ΥΡΚ 

[sic] μζςω των επιςτολϊν τθσ, δεν προκφπτει ότι θ ςφμβαςθ ιταν μζροσ ενόσ αρικμοφ 

πανομοιότυπων ςυμβάςεων, αλλά αφορά μεμονωμζνθ ςφμβαςθ. Για ςκοποφσ τεκμθρίωςθσ 

του ανωτζρω, απζςτειλε βεβαίωςθ από το δικθγόρο του Διευκυντι τθσ Εταιρείασ, ο οποίοσ 

Διευκυντισ ιταν το πρόςωπο που διενιργθςε τισ διαπραγματεφςεισ με τουσ καταναλωτζσ 
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πριν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Η υπό αναφορά βεβαίωςθ αναφζρει ότι οι όροι τθσ 

ςφμβαςθσ επεξθγικθκαν επαρκϊσ ςτουσ αγοραςτζσ ςτθ μθτρικι τουσ γλϊςςα διά μζςου 

μεταφραςτι και ότι τουσ παραςχζκθκε θ ευκαιρία να εκπροςωπθκοφν από δικθγόρο κατά το 

ςτάδιο των διαπραγματεφςεων.  

 

Επίςθσ, ςφμφωνα με τον Διαχειριςτι, θ φπαρξθ ατομικισ διαπραγμάτευςθσ προκφπτει και από 

τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Ειδικότερα, ςυγκεκριμζνοσ όροσ τθσ ςφμβαςθσ αναφζρει διάφορεσ 

υποχρεϊςεισ του προμθκευτι και του αγοραςτι, ιτοι θ εγκατάςταςθ των αλουμινίων ςτα 

παράκυρα, θ ολοκλιρωςθ των ξυλουργικϊν ζργων από τον καταςκευαςτι και θ καταβολι του 

τιμιματοσ από τον αγοραςτι. Ο προςδιοριςμόσ και οι εξειδικεφςεισ αυτζσ αφοροφν τθν υπό 

κρίςθ ςφμβαςθ και δεν κα μποροφςαν να αποτελζςουν προδιατυπωμζνουσ όρουσ που 

εφαρμόηονται ομοιόμορφα ςε κάκε ςφμβαςθ. 

 

Σε ςχζςθ με τουσ επιμζρουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ο Διαχειριςτισ διευκρινίηει κατ’ αρχάσ ότι θ 

Εταιρεία ζχει προβεί ςε όλα τα αναγκαία διαβιματα για τθ μεταβίβαςθ του ςυγκεκριμζνου 

ακινιτου και ζχει επίςθσ ολοκλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ τθσ, όπωσ αυτζσ απορρζουν από τθ 

ςφμβαςθ. Ραράλλθλα, παρακζτει αναλυτικά τισ κζςεισ του επί των ιςχυριςμϊν τθσ ΥΡΚ [sic].  

 

Συγκεκριμζνα, όςον αφορά τουσ όρουσ 3 (Αποπλθρωμι) και 7 (Μεταβίβαςθ Ιδιοκτθςίασ 

Ακινιτου), επαναλαμβάνει ότι θ Εταιρεία ζχει εκπλθρϊςει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ που 

απορρζουν από τθ ςφμβαςθ, ενϊ ςε ςχζςθ με το χρόνο εκπλιρωςθσ των εργαςιϊν από 

μζρουσ τθσ, επικαλείται το άρκρο 46 του περί Συμβάςεων Νόμου, το οποίο αναφζρεται ςε 

«εφλογο χρόνο».  

 

Επίςθσ, ςε ό,τι αφορά τον αποκλειςμό του δικαιϊματοσ επίςχεςθσ που ζχει διαπιςτϊςει θ ΥΡΚ 

[sic], ο Διαχειριςτισ υποςτθρίηει ότι το δικαίωμα επίςχεςθσ δεν αποτελεί τον μοναδικό τρόπο 

για να διεκδικιςει ο καταναλωτισ τα δικαιϊματα του. Από τθ ςυναλλακτικι πρακτικι είναι 

γνωςτό πωσ ςτισ πλείςτεσ των περιπτϊςεων, οι καταναλωτζσ καταβάλλουν αμζςωσ το ποςό 

για τθν παροχι κάποιασ υπθρεςίασ ι τθν αγορά κάποιου προϊόντοσ από κάποιο προμθκευτι 

και υπενκυμίηει ότι ςτισ ςυμβάςεισ ςτισ οποίεσ προςιδιάηει το δικαίωμα τθσ επίςχεςθσ, ο περί 

Συμβάςεων Νόμοσ δίνει το δικαίωμα ςτα μζρθ να αποκλείςουν το δικαίωμα επίςχεςθσ.  

 

Σε ςχζςθ με τον όρο 4 τθσ ςφμβαςθσ (Τόκοσ Υπερθμερίασ) ο Διαχειριςτισ παραπζμπει ςτο 

άρκρο 74 του περί Συμβάςεων Νόμου, το οποίο προνοεί για εφλογθ αποηθμίωςθ ςε 

περίπτωςθ παράβαςθσ ςφμβαςθσ θ οποία διαλαμβάνει ποινικι ριτρα. Συναφϊσ αναφζρει ότι 

θ Εταιρεία, ςτο πλαίςιο του όρου 4, ενιργθςε με βάςθ τον πιο πάνω Νόμο.  Επομζνωσ δεν 
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υπάρχει απόκλιςθ από το τι κα ανζμενε ο μζςοσ καταναλωτισ των επίδικων προϊόντων ι/και 

υπθρεςιϊν, ιτοι όπωσ προβλζπει ο περί Συμβάςεων Νόμοσ ότι θ μθ ςυμμόρφωςθ με τουσ 

όρουσ τθσ ςφμβαςθσ κα επζςυρε ςυνζπειεσ.  

 

Αναφορικά με τον όρο 6 (Φόροσ, Υποχρεϊςεισ, Χρεϊςεισ και Ζξοδα) ο Διαχειριςτισ αναφζρει 

πωσ από τον όρο κακίςταται ςαφζσ ότι με τθν παράδοςθ τθσ κατοχισ ο αγοραςτισ οφείλει να 

πλθρϊςει όλα τα τζλθ που προβλζπονται από τθ νομοκεςία. Επομζνωσ, τόςο το χρονικό 

ςθμείο από το οποίο οφείλονται τα ποςά αυτά, ιτοι από τθν παράδοςθ τθσ κατοχισ, όςο και 

τα τζλθ και τα ποςά που οφείλουν οι αγοραςτζσ είναι επαρκϊσ προςδιοριςμζνα.  

 

Τα πιο πάνω ιςχφουν και για τον προςδιοριςμό του ποςοφ των κοινόχρθςτων, εφόςον ο μζςοσ 

καταναλωτισ που προβαίνει ςε μια τζτοια αγορά είναι ςε κζςθ να γνωρίηει ότι ςτο μζλλον κα 

κλθκεί να καταβάλλει ζνα ποςό μθνιαίωσ ι κατά διαςτιματα για ζξοδα κοινόχρθςτων. Στον 

όρο 9 (Κοινόχρθςτοι Χϊροι) κα γνωςτοποιοφνταν ςε μεταγενζςτερο χρονικό ςθμείο ςτον 

αγοραςτι τα ποςά που κα καλείτο να καταβάλλει ετθςίωσ ωσ κοινόχρθςτα τζλθ. 

 

Επιπρόςκετα, ο Διαχειριςτισ αναφζρει ότι τα πιο πάνω είναι ςφμφωνα και με προθγοφμενεσ 

Αποφάςεισ τθσ ΥΡΚ [sic]  αφοφ για να είναι διαφανισ ζνασ ςυμβατικόσ όροσ αρκεί θ επαρκισ 

πλθροφόρθςθ πριν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςε ςυνδυαςμό με τισ γνϊςεισ και τθν αντίλθψθ 

του μζςου καταναλωτι. Συνεπϊσ, όλα αυτά οδθγοφν εκ των πραγμάτων και ςε απόρριψθ τθσ 

καταχρθςτικότθτασ τθσ ριτρασ δυνάμει του ςτοιχείου (κ) του Ραραρτιματοσ του άρκρου 5 του 

Νόμου, αφοφ οι αγοραςτζσ, ωσ ςυνάγεται και από όρο τθσ ςφμβαςθσ (όροσ 13) ο οποίοσ 

αναφζρει ότι θ ςφμβαςθ ζχει μελετθκεί και επεξθγθκεί και ςτα δφο μζρθ και ότι και τα δφο 

μζρθ ςυμφωνοφν με αυτι, ενθμερϊκθκαν πλιρωσ για τα πιο πάνω. Επίςθσ, θ ορολογία που 

χρθςιμοποιείται ςτθ ςφμβαςθ ςε ςυνδυαςμό με το επαρκϊσ προςδιοριςμζνο ςθμείο που τα 

ποςά αυτά οφείλονται δεν αφινουν αμφιβολία ότι οι αγοραςτζσ μποροφςαν να ηθτιςουν 

περαιτζρω διευκρινίςεισ ι/και εξειδικεφςεισ, πράγμα που δεν ζπραξαν. 

 

Πςον αφορά τθν καταχρθςτικότθτα τθσ ριτρασ με βάςθ το ςτοιχείο ιε) του Ραραρτιματοσ του 

άρκρου 5 του Νόμου, το οποίο αναφζρεται ςτισ ριτρεσ που ζχουν ωσ αποτζλεςμα να 

υποχρεϊνουν τον καταναλωτι να εκπλθρϊνει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του ενϊ ο πωλθτισ δεν 

εκπλθρϊνει τισ δικζσ του, είναι θ κζςθ του Διαχειριςτι ότι ςτθ ςφμβαςθ προβλζπονται 

επαρκϊσ οι υποχρεϊςεισ τθσ Εταιρείασ. Ενδεικτικά αναφζρει ότι ςτον όρο 7, θ Εταιρεία 

αναλαμβάνει τθ ςυμβατικι υποχρζωςθ να εκδϊςει τουσ τίτλουσ ιδιοκτθςίασ τθσ οικίασ με δικά 

τθσ ζξοδα. Ρεραιτζρω, αναλαμβάνει με τον όρο 10 τθν υποχρζωςθ να καταςκευάςει τθν οικία 
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με καλισ ποιότθτασ υλικά, με ταυτόχρονθ εγγφθςθ τθσ καλισ ποιότθτασ καταςκευισ για ζνα 

ζτοσ μετά τθν εγκατάςταςθ των αγοραςτϊν. 

 

Κατά ςυνζπεια, ο Διαχειριςτισ είναι τθσ άποψθσ ότι δεν ςτοιχειοκετοφνται οι διαφαινόμενεσ 

παραβάςεισ του Νόμου και επομζνωσ οι επίμαχοι όροι δεν είναι καταχρθςτικοί. 

 

2.  Αρμοδιότητα του Διευθυντή ΥΡΚ 

 

Ζργο του Διευκυντι ΥΡΚ είναι, μεταξφ άλλων, ο ζλεγχοσ καταχρθςτικότθτασ των ςυμβάςεων 

«πωλθτϊν» με «καταναλωτζσ» βάςει του Νόμου, με αφορμι παράπονα πολιτϊν ι και 

αυτεπάγγελτα. Ο Νόμοσ μετεγγράφει ςτο κυπριακό δίκαιο τθν Οδθγία 93/13/ΕΟΚ (εφεξισ 

«Οδθγία»). Το άρκρο 9(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. 

2.1 Ρροςταςία ςυλλογικϊν ςυμφερόντων καταναλωτϊν 

 

Ο ζλεγχοσ που πραγματοποιεί ο Διευκυντισ ΥΡΚ δεν περιορίηεται ςε ςυγκεκριμζνο παράπονο 

καταναλωτι, αλλά αφορά 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 ΥΡΚ δεν αφορά αποκλειςτικά τουσ ιςχυριςμοφσ, όπωσ διατυπϊνονται ςτο υπό 

εξζταςθ παράπονο, αλλά δφναται αυτεπαγγζλτωσ να επεκτακεί ςτθν εξζταςθ οποιαςδιποτε 
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ριτρασ τθσ ςφμβαςθσ που ζχει υπογράψει ο παραπονοφμενοσ και/ι  οποιαςδιποτε ςφμβαςθσ 

του πωλθτι ι προμθκευτι, θ οποία απευκφνεται ςε καταναλωτζσ. 

 

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

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

υποκακιςτά το δικαςτι τθσ ατομικισ διαφοράσ. Άρα, δε λαμβάνονται υπ’ όψιν οι λεπτομζρειεσ 

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

προςταςία των καταναλωτϊν. 

 

Ραράλλθλα, κρίςιμο ςτοιχείο για τθν εξζταςθ αποτελεί το κατά πόςο οι εξεταηόμενοι όροι 

παριγαγαν κατά το παρελκόν, παράγουν επί του παρόντοσ ι δφνανται να παραγάγουν ςτο 

μζλλον δυςμενείσ ζννομεσ ςυνζπειεσ για τουσ καταναλωτζσ, κατά παράβαςθ των διατάξεων 

του Νόμου. Συνεπϊσ, το κατά πόςο ςυγκεκριμζνοι ςυμβατικοί όροι  χρθςιμοποιικθκαν  ςε  

βάροσ  παραπονοφμενων  ι  δεν χρθςιμοποιοφνται πλζον ςε νζεσ ςυμβάςεισ του προμθκευτι 

με άλλουσ καταναλωτζσ, δεν αςκεί ζννομθ επιρροι κατά τον ζλεγχο των όρων αυτϊν από τον 

Διευκυντι τθσ ΥΡΚ, εφόςον οι όροι εξακολουκοφν να υφίςτανται και/ι να χρθςιμοποιοφνται 

ςτισ παλαιότερεσ ςυμβάςεισ (πρβλ. Competition and Markets Authority UK, Unfair Contract 

Terms Guidance, 2015, παρ. 2.19, όπου διευκρινίηεται ότι θ εκτίμθςθ περί καταχρθςτικότθτασ 

των όρων αφορά τα δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ των μερϊν και εςτιάηει ςε δυνθτικά και όχι 

ςε πραγματικά αποτελζςματα). 

 

2.2  Ζλεγχοσ τησ διαφάνειασ των όρων 
 
Το εδάφιο (1) του άρκρου 9 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 του Νόμου. Συναφϊσ, 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 αντικαταςτάκθκε από τθν Οδθγία 2009/22/ΕΚ. Η Οδθγία 98/27/ΕΚ 

επιβάλλει ςτα κράτθ μζλθ να μεριμνοφν για τθν παφςθ παραβάςεων ςυγκεκριμζνων 
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ενωςιακϊν νομοκετθμάτων προςταςίασ καταναλωτϊν, ςτα οποία ρθτά ςυμπεριλαμβάνεται 

και θ Οδθγία 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 

ΥΡΚ 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 Ρροςταςίασ Καταναλωτι να ελζγχουν τθ διαφάνεια ςυμβατικϊν όρων 

απορρζει από τθν Οδθγία 98/27/ΕΚ ςε ςυνδυαςμό με τθν αιτιολογικι ςκζψθ 20 τθσ Οδθγίασ, 

βάςει τθσ οποίασ οι ςυμβάςεισ πρζπει να ςυντάςςονται με ςαφι και κατανοθτό τρόπο, ϊςτε 

οι καταναλωτζσ να ζχουν τθ δυνατότθτα να λάβουν γνϊςθ όλων των ςυμβατικϊν ρθτρϊν). 

Αυτό ζχει επιβεβαιωκεί και από τθ νομολογία του Δικαςτθρίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

(εφεξισ «ΔΕΕ»), το οποίο ρθτά ζχει δεχκεί ότι ο ζλεγχοσ τθσ διαφάνειασ των όρων αποτελεί 

μζροσ τθσ εξζταςθσ τυχόν καταχρθςτικότθτάσ τουσ ςφμφωνα με τθν Οδθγία (απόφαςθ τθσ 

30/4/2014, υπόκεςθ C-25/13 Kásler, EU:C:2014:282, ςκζψεισ 67 επ.).  

 

2.3  Ραράλληλεσ Διαδικαςίεσ 
 

Η αρμοδιότθτα του Διευκυντι ΥΡΚ 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 ΥΡΚ είναι ανεξάρτθτθ από τυχόν εκκρεμείσ ι/και μελλοντικζσ δίκεσ. 

 

3.  Νομική ανάλυςη των εφαρμοςτζων διατάξεων 

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

 

α) Εξετάηεται αν θ υπόκεςθ εμπίπτει ςτο πεδίο εφαρμογισ του Νόμου ςφμφωνα με τα 
άρκρα 2 και 3 αυτοφ. Συγκεκριμζνα, εξετάηεται κατά πόςο οι ςυμβάςεισ απευκφνονται και 
ςε «καταναλωτζσ», ωσ αυτοί ορίηονται ςτο Νόμο και κατά πόςο θ Εταιρεία εμπίπτει ςτθν 
ζννοια του «πωλθτι» ωσ επίςθσ ορίηεται ςτο Νόμο,  
β) Εξετάηεται αν οι όροι αποτζλεςαν αντικείμενο ατομικισ διαπραγμάτευςθσ,  
γ) Εξετάηεται θ διαφάνεια των ςυμβατικϊν όρων ςφμφωνα με το άρκρο 7 του Νόμου και 
δ) Εξετάηεται τυχόν καταχρθςτικότθτά τουσ υπό ςτενι ζννοια βάςει του άρκρου 5 του 
Νόμου. 
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3.1 Ρεδίο εφαρμογήσ 

 

Το 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. 

 
Το 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 
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ςκοποφσ που δεν ςχετίηονται με τθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ ι τθσ επιχείρθςισ του (βλ. και 

European Commission, Staff Working Document Guidance On The Implementation/Application 

Of Directive 2005/29/EC On Unfair Commercial Practices, SWD(2016) 163 final, Brussels 

25/5/2016, αρικμόσ 5.4.2). Είναι αδιάφορο το επίπεδο γνϊςεων του ςυγκεκριμζνου 

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

αυτόσ δεν εντάςςεται ςτο πλαίςιο επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ. Η ζννοια του καταναλωτι 

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

δυνατό ζνα πρόςωπο να ενεργεί ωσ «καταναλωτισ» ςε μία ςφμβαςθ και ωσ «προμθκευτισ» 

ςε μία άλλθ (ΔΕΕ απόφαςθ 3/9/2015, υπόκ. C-110/14, Costea, EU:C:2015:538, ςκζψεισ 20-21, 

βλ. επίςθσ Ρροτάςεισ 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 το βιοποριςμό. Σε κάκε περίπτωςθ, 

από τθν αρνθτικι διατφπωςθ του οριςμοφ του καταναλωτι που περιζχεται ςτον Νόμο και τθν 

Οδθγία, 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). 

 

3.2  Ζλλειψη ατομικήσ διαπραγμάτευςησ 

 

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 
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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. 

άρκρο 3(4) του Νόμου+. Σε 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.   

 

3.3 Απαιτήςεισ διαφάνειασ 

 

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

δίκαιο το άρκρο 5 τθσ Οδθγίασ και ορίηει ότι: «Ο πωλθτισ ι ο προμθκευτισ οφείλει να 

διαςφαλίηει ότι ςε περίπτωςθ γραπτϊν ςυμβάςεων, οι ριτρεσ διατυπϊνονται με ςαφι και 

κατανοθτό τρόπο.» Συναφϊσ, θ αιτιολογικι ςκζψθ 20 τθσ Οδθγίασ εξθγεί ότι ο καταναλωτισ 

πρζπει να ζχει πράγματι τθν ευκαιρία να λάβει γνϊςθ όλων των ςυμβατικϊν ρθτρϊν. 

 

Το 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 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 Vetrieb AG, EU:C:2013:180, ςκζψθ 44). 

 

Στθν υπό εξζταςθ υπόκεςθ, ο Διαχειριςτισ δεν προςκόμιςε κανζνα ζγγραφο από το οποίο να 

προκφπτει προςυμβατικι ενθμζρωςθ προσ τουσ αγοραςτζσ ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ 

ςφμβαςθσ. Ραρόλα αυτά, ςτθν επιςτολι του προσ τον Διευκυντι ΥΡΚ θμερομθνίασ 18/1/2018 
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αναφζρει ότι οι όροι τθσ ςφμβαςθσ είχαν επεξθγθκεί ςτουσ καταναλωτζσ ςτθ μθτρικι τουσ 

γλϊςςα προτοφ υπογράψουν τθ ςφμβαςθ και ότι τουσ επεξθγικθκε επαρκϊσ πωσ κα 

μποροφςαν να ςυμβουλευκοφν δικθγόρο τθσ επιλογισ τουσ. Ο ιςχυριςμόσ του Διαχειριςτι ότι 

είχε εξθγιςει ςτουσ καταναλωτζσ πωσ ζχουν κάκε δικαίωμα να ςυμβουλευκοφν δικθγόρο τθσ 

επιλογισ τουσ δεν είναι επαρκισ, εφόςον θ προτροπι δεν αρκεί για τθ κεμελίωςθ τθσ γνϊςθσ 

και κατανόθςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ από μζρουσ των καταναλωτϊν. Η εξζταςθ που γίνεται 

με βάςθ τον Νόμο αφορά το μζςο καταναλωτι ο οποίοσ χριηει προςταςίασ, επομζνωσ ακόμθ 

και αν αγοραςτζσ ςε μεμονωμζνεσ περιπτϊςεισ, ςυμβουλεφτθκαν δικθγόρο κατά το ςτάδιο 

των διαπραγματεφςεων με τθν Εταιρεία, αυτό κεωρείται άνευ ουςίασ κατά το γενικό ζλεγχο 

που πραγματοποιείται βάςει του Νόμου και τθσ Οδθγίασ. 

 

3.4 Εξζταςη καταχρηςτικότητασ  
 

Η εξζταςθ τθσ καταχρθςτικότθτασ γίνεται με βάςθ το άρκρο 5 του Νόμου που 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) θ 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. 
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Το ΔΕΕ ζχει υπογραμμίςει κατ’ επανάλθψθ ότι το ςφςτθμα προςταςίασ που κεςπίηει θ Οδθγία 

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). 

 

Το ΔΕΕ ζχει κρίνει επίςθσ ότι, προκειμζνου να κρικεί αν οριςμζνθ ριτρα δθμιουργεί εισ βάροσ 

του καταναλωτι «ςθμαντικι ανιςορροπία» μεταξφ των δικαιωμάτων και των υποχρεϊςεων 

των ςυμβαλλομζνων μερϊν, πρζπει να λθφκεί υπόψθ ιδίωσ το νομικό κακεςτϊσ το οποίο 

ιςχφει κατά το εκνικό δίκαιο, ςε περίπτωςθ κατά τθν οποία δεν υπάρχει ςχετικι ςυμφωνία 

των ςυμβαλλομζνων μερϊν. Μζςω τθσ ςυγκριτικισ αυτισ αναλφςεωσ κα μπορζςει ο εκνικόσ 

δικαςτισ να εκτιμιςει αν, και ενδεχομζνωσ ςε ποιο βακμό, θ ςφμβαςθ κζτει τον καταναλωτι 

ςε νομικι κατάςταςθ λιγότερο ευνοϊκι από εκείνθ που προβλζπει θ ιςχφουςα εκνικι 

νομοκεςία (ΔΕΕ απόφαςθ τθσ 14/3/2013, υπόκεςθ C-415/11 Aziz, EU:C:2013:164, ςκζψθ 68, 

ΔΕΕ 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). 

 

Πςον 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 
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διαπραγματεφςεωσ (ΔΕΕ απόφαςθ τθσ 14/3/2013, υπόκεςθ C-415/11 Aziz, EU:C:2013:164, 

ςκζψθ 69). 

 

Σχετικά με τθ λειτουργία του Ραραρτιματοσ, το ΔΕΕ ζχει νομολογιςει ότι το περιεχόμενο του 

εν λόγω Ραραρτιματοσ 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.  Εξζταςη τησ παροφςασ υπόθεςησ 

 

Ππωσ εκτζκθκε ανωτζρω (ςελ. 7 και 8), ο ζλεγχοσ που πραγματοποιεί ο Διευκυντισ ΥΡΚ 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 ΥΡΚ δεν 

αφορά μόνο τουσ ιςχυριςμοφσ που αναφζρονται ςε ςυγκεκριμζνο παράπονο, αλλά μπορεί να 

επεκτακεί αυτεπαγγζλτωσ ςτον ζλεγχο όλων των ςυμβατικϊν όρων. 

 

4.1 Ιδιότητα «καταναλωτή» και «πωλητή» 

 

Κατ’ αρχάσ, το γεγονόσ ότι θ αγορά τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ ςτθν Κφπρο είχε ενδεχομζνωσ το 

χαρακτιρα επζνδυςθσ δεν αςκεί ζννομθ επιρροι εν προκειμζνω. Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί 

ανωτζρω (ςελ. 10 και 11), κρίςιμο για τθν κατάφαςθ τθσ ιδιότθτασ του «καταναλωτι» είναι ο 

αγοραςτισ 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 το βιοποριςμό (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).  

 

Στθν υπό κρίςθ περίπτωςθ, όπωσ προκφπτει από τα ςτοιχεία τθσ ζρευνασ, θ ςυγκεκριμζνθ 

ακίνθτθ ιδιοκτθςία κα χρθςιμοποιείτο από τουσ αγοραςτζσ αποκλειςτικά και μόνο ωσ εξοχικι 

κατοικία ι για μόνιμθ διαμονι, χωρίσ κανζνα άλλο δικαίωμα χριςθσ τθσ ι οποιοδιποτε άλλο 

ςκοπό. Ραρομοίωσ, κατά το χρόνο υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, θ Εταιρεία ενιργθςε για 
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ςκοποφσ ςχετικοφσ με τθν άςκθςθ τθσ επιχειρθματικισ τθσ δραςτθριότθτασ, δθλαδι τθν 

πϊλθςθ ακινιτων, γεγονόσ που δεν τζκθκε προσ αμφιςβιτθςθ από τον Διαχειριςτι. Οπότε οι 

αγοραςτζσ ενιργθςαν ωσ «καταναλωτζσ» και θ Εταιρεία ωσ «πωλθτισ» κατά τθν ζννοια του 

Νόμου.  

 

Επιπρόςκετα, δεν υπάρχουν οποιεςδιποτε ενδείξεισ που να οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι οι 

ςυμβάςεισ που χρθςιμοποιοφςε θ Εταιρεία απευκφνονταν αποκλειςτικά ςε επιχειριςεισ. 

 

4.2 Χρήςη προδιατυπωμζνων όρων  

 

Ο ιςχυριςμόσ του Διαχειριςτι ότι θ ςφμβαςθ ςτθν οποία εμπεριζχονται οι επίμαχοι όροι 

αποτελεί προϊόν ατομικισ διαπραγμάτευςθσ μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν κακϊσ και 

μια μεμονωμζνθ ςφμβαςθ, δεν τεκμθριϊνεται από τα ςτοιχεία τθσ ζρευνασ. Τα όςα αναγράφει 

θ βεβαίωςθ που προςκόμιςε ο Διαχειριςτισ, τθν οποία ζλαβε από τον πλθρεξοφςιο δικθγόρο 

του Διευκυντι τθσ Εταιρείασ, περί επεξιγθςθσ των όρων ςτουσ καταναλωτζσ ςτθ μθτρικι τουσ 

γλϊςςα και του δικαιϊματόσ τουσ να ζχουν δικθγόρο τθσ επιλογισ τουσ κατά το ςτάδιο των 

διαπραγματεφςεων είναι άςχετα με τον υπό αναφορά ιςχυριςμό, αφοφ δεν αποδεικνφουν ότι 

κατά τθν κατάρτιςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμοηόταν θ πρακτικι τθσ ατομικισ διαπραγμάτευςθσ 

για τθν ζνταξθ των όρων ςτθν ςφμβαςθ και ότι οι αγοραςτζσ μποροφςαν να επθρεάςουν το 

περιεχόμενό τουσ. Ωσ εκ τοφτου, θ εν λόγω βεβαίωςθ δεν μπορεί να αποτελζςει πειςτιριο και 

ο ιςχυριςμόσ του Διαχειριςτι ότι θ ςφμβαςθ ςτθν οποία εμπεριζχονται οι επίμαχοι όροι 

αποτελεί προϊόν ατομικισ διαπραγμάτευςθσ κεωρείται ατεκμθρίωτοσ. 

 

Επιπρόςκετα, όταν ο Διευκυντισ ΥΡΚ με επιςτολι του προσ το Διαχειριςτι ηιτθςε τθν 

προςκόμιςθ δείγματοσ ςυμβολαίου για το ζτοσ 2009 (χρονιά κατά τθν οποία υπογράφτθκε και 

θ υπό κρίςθ ςφμβαςθ) το οποίο χρθςιμοποιείτο μεταξφ τθσ Εταιρείασ και των αγοραςτϊν κατά 

τθν πϊλθςθ ακινιτου με ςκοπό να διαπιςτϊςει κατά πόςο οι όροι των εν λόγω ςυμβάςεων 

ιταν προδιατυπωμζνοι, ο Διαχειριςτισ ςε γραπτι του απάντθςθ ανζφερε ότι δεν ζχει ςτθν 

κατοχι του οποιοδιποτε δείγμα ςυμβολαίου το οποίο χρθςιμοποιείτο μεταξφ τθσ Εταιρείασ 

και των αγοραςτϊν. Συνεπϊσ, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν το άρκρο 3(5) του Νόμου, ςφμφωνα με 

το οποίο θ Εταιρεία φζρει το βάροσ επίκλθςθσ και απόδειξθσ τθσ ατομικισ διαπραγμάτευςθσ 

κάποιο όρου, και δεδομζνου ότι ο Διαχειριςτισ δεν ζχει προςκομίςει κανζνα ςχετικό ςτοιχείο 

με το οποίο να αποδεικνφει ότι οι ςυμβατικοί όροι απετζλεςαν αντικείμενο ατομικισ 

διαπραγμάτευςθσ, κεωρείται πωσ οι όροι ιταν προδιατυπωμζνοι. 
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Σε ςχζςθ με τουσ ιςχυριςμοφσ του Διαχειριςτι: α) ότι θ φφςθ των εργαςιϊν με τισ οποίεσ 

καταπιανόταν θ Εταιρεία δεν επζτρεπε τθν ετοιμαςία τυποποιθμζνων ςυμβολαίων και β) ότι θ 

φπαρξθ ατομικισ διαπραγμάτευςθσ προκφπτει και από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ εφόςον 

οριςμζνοι από αυτοφσ αναφζρουν ςυγκεκριμζνεσ ι/και εξειδικευμζνεσ υποχρεϊςεισ του 

προμθκευτι και του αγοραςτι, όπωσ θ εγκατάςταςθ των αλουμινίων ςτα παράκυρα και θ 

καταβολι του τιμιματοσ από τον αγοραςτι, ςθμειϊνεται ότι θ ςυνικθσ πρακτικι ςε 

ςυμβάςεισ αγοραπωλθςίασ και ανζγερςθσ ακινιτων είναι να χρθςιμοποιοφνται 

προδιατυπωμζνοι ςυμβατικοί όροι από τισ εταιρείεσ ανάπτυξθσ γθσ και οικοδομϊν, οι οποίοι 

δεν ζχουν καταςτεί αντικείμενο ατομικισ διαπραγμάτευςθσ και να γίνεται ενίοτε ατομικι 

διαπραγμάτευςθ μόνο για τουσ όρουσ που αφοροφν τθν θμερομθνία παράδοςθσ του ακινιτου 

και τυχόν εξοπλιςμό αυτοφ. 

 

Ραράλλθλα, ταυτόςθμοι ι παρεμφερείσ όροι με τουσ εξεταηόμενουσ ζχουν περιλθφκεί και ςε 

άλλεσ ςυμβάςεισ εταιρειϊν ανάπτυξθσ γθσ που ζχουν περιζλκει ςε γνϊςθ του Διευκυντι ΥΡΚ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, από το άρκρο 3(4) του Νόμου, προκφπτει ότι ακόμα και αν για ςκοποφσ 

ςυηιτθςθσ υπιρξε κάποια ατομικι διαπραγμάτευςθ, θ τυχόν ατομικι διαπραγμάτευςθ 

κάποιων όρων δεν αποκλείει τθν εξζταςθ των λοιπϊν όρων, εφόςον θ ςυνολικι αξιολόγθςθ 

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

 

Επομζνωσ, βάςει τθσ ςυνολικισ αξιολόγθςθσ τθσ ςφμβαςθσ και εφόςον ο Διαχειριςτισ δεν ζχει 

προςκομίςει ςχετικά ςτοιχεία που να αποδεικνφουν ότι οι ςυμβατικοί όροι ζχουν καταςτεί 

αντικείμενο ατομικισ διαπραγμάτευςθσ, κρίνεται ότι οι όροι τθσ ςφμβαςθσ ιταν 

προδιατυπωμζνοι και προορίηονταν για χριςθ ςε απεριόριςτο αρικμό ςυμβάςεων κατά ι περί 

τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο. 

 

4.3 Εξζταςη των επιμζρουσ όρων τησ ςφμβαςησ 

 

Συνδυαςμόσ Πρων 3 (Αποπληρωμή), 4 (Τόκοσ Υπερημερίασ) και 7 (Μεταβίβαςη Ιδιοκτηςίασ 

Ακινήτου) 

 

Σφμφωνα με τον όρο 3, οι αγοραςτζσ αναλαμβάνουν να αποπλθρϊςουν το ςφνολο του 

τιμιματοσ ςε δόςεισ, ανάλογα με τθν πρόοδο των οικοδομικϊν εργαςιϊν, μζχρι τθν 

ολοκλιρωςθ και παράδοςθ του ακινιτου, ενϊ δεν διευκρινίηεται ο χρόνοσ κατά τον οποίο ο 

πωλθτισ κα πρζπει να διεκπεραιϊςει τθν κάκε εργαςία οφτε το πότε κα ολοκλθρϊςει και κα 

παραδϊςει ςτουσ αγοραςτζσ το ακίνθτο. Ο όροσ 4 προβλζπει επιβάρυνςθ με επιτόκιο 

υπερθμερίασ 9% πάνω ςτο οφειλόμενο ποςό ςε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ καταβολισ των 



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
Αγαπινοροσ 2, Μζγαρο ΙΙΣ, Λευκωςία, 1421 Λευκωςία 

http://www.consumer.gov.cy 
Σελίδα 18 από 22 

 
 

δόςεων. Ο όροσ 7 του ςυμβολαίου αναφζρεται ςτθ μεταβίβαςθ του ακινιτου χωρίσ όμωσ να 

ενθμερϊνει τουσ αγοραςτζσ για τθ χρονικι περίοδο μεταβίβαςθσ και/ι εγγραφισ του 

ακινιτου από τον πωλθτι για ςκοποφσ ζκδοςθσ τίτλων του ακινιτου ςτο όνομα των 

αγοραςτϊν από τθν αρμόδια αρχι.  

 

Ο ιςχυριςμόσ του Διαχειριςτι ότι θ Εταιρεία ζχει προβεί ςε όλα τα αναγκαία διαβιματα για τθ 

μεταβίβαςθ του ςυγκεκριμζνου ακινιτου δεν ευςτακεί εφόςον από τθν ζρευνα που διεξιγαγε 

ο Διευκυντισ ΥΡΚ προκφπτει ότι ςτο Τμιμα Κτθματολογίου και Χωρομετρίασ εκκρεμεί αίτθςθ 

αναγκαςτικισ εκςυγχρονιςμζνθσ εγγραφισ γεγονόσ που αποδεικνφει ότι, ο εγγεγραμμζνοσ 

κφριοσ ακίνθτθσ ιδιοκτθςίασ, ιτοι θ Εταιρεία, παρζλειψε να υποβάλει αίτθςθ για 

εκςυγχρονιςμό τθσ εγγραφισ τθσ ιδιοκτθςίασ, δθλαδι τθ διενζργεια εγγραφισ ακίνθτθσ 

ιδιοκτθςίασ. Σε κάκε περίπτωςθ όμωσ, ο ζλεγχοσ που διενεργεί ο Διευκυντισ ΥΡΚ δεν 

περιορίηεται ςε ςυγκεκριμζνο παράπονο και επομζνωσ, οι περιςτάςεισ που το αφοροφν δε 

λαμβάνονται υπ’ όψιν εφόςον δεν είναι γενικεφςιμεσ και άρα χριςιμεσ για τθ ςυλλογικι 

προςταςία των καταναλωτϊν. Ωσ εκ τοφτου, είναι αδιάφορο το κατά πόςο θ Εταιρεία 

προχϊρθςε ι όχι με τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθ μεταβίβαςθ του ςυγκεκριμζνου 

ακινιτου. 

 

Σε ό,τι αφορά τθν αναφορά του Διαχειριςτι ςτο άρκρο 46 του περί Συμβάςεων Νόμου ςε 

ςχζςθ με το χρόνο εκπλιρωςθσ τθσ υποχρζωςθσ από μζρουσ του «οφειλζτθ», ο Διευκυντισ 

ΥΡΚ κα ςυμφωνοφςε με τθ κζςθ του Διαχειριςτι ότι θ υποχρζωςθ τθσ Εταιρείασ για 

ολοκλιρωςθ του ζργου και τθσ κάκε εργαςίασ όπωσ και τθσ μεταβίβαςθσ και/ι εγγραφισ του 

ακινιτου ςτο όνομα των ςυγκεκριμζνων αγοραςτϊν κα ζπρεπε να ολοκλθρωκεί εντόσ 

εφλογου χρόνου, ωσ ορίηει το πιο πάνω άρκρο, ςε περίπτωςθ που προβλεπόταν ςτθ ςφμβαςθ 

αντίςτοιχο χρονικό περικϊριο εκπλιρωςθσ και των υποχρεϊςεων των καταναλωτϊν. 

Απεναντίασ, οι όροι 3 και 7 τθσ ςφμβαςθσ υποχρεϊνουν τουσ αγοραςτζσ να εκπλθρϊςουν όλεσ 

τισ υποχρεϊςεισ τουσ, δθλαδι να γίνει θ αποπλθρωμι του ςυνολικοφ ποςοφ οφειλισ προσ τον 

πωλθτι, προτοφ αυτόσ εκπλθρϊςει τισ δικζσ του υποχρεϊςεισ, δθλαδι να μεταβιβάςει τθν 

κυριότθτα και/ι να μεταβιβάςει τον τίτλο ιδιοκτθςίασ του ακινιτου ςε αυτοφσ. Ωσ 

αποτζλεςμα, οι εν λόγω όροι διαταράςςουν τθ ςυμβατικι ιςορροπία ςε βάροσ των 

καταναλωτϊν ενάντια ςτθν αρχι τθσ καλισ πίςτθσ και μπορεί να κεωρθκοφν ωσ καταχρθςτικοί 

βάςει τθσ παραγράφου 1(ιε) του Ραραρτιματοσ του Νόμου, κακϊσ υποχρεϊνουν τον 

καταναλωτι να εκπλθρϊνει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του, ενϊ ο πωλθτισ δεν εκπλθρϊνει τισ 

δικζσ του. 
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Ραράλλθλα, θ υποχρζωςθ για καταβολι ολόκλθρου του οφειλόμενου τιμιματοσ μζχρι τθν 

παράδοςθ τθσ κατοχισ του ακινιτου ςτερεί από τον αγοραςτι το δικαίωμα 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. Τονίηεται ότι ςτθ ςφμβαςθ δεν γίνεται οποιαδιποτε ειδικι αναφορά για αποκλειςμό 

του δικαιϊματοσ επίςχεςθσ. Επομζνωσ, θ παραπομπι από τον Διαχειριςτι ςτο δικαίωμα που 

δίνει ςτα μζρθ ο περί Συμβάςεων Νόμοσ για αποκλειςμό του δικαιϊματοσ επίςχεςθσ είναι 

άςτοχθ. 

 

Επιπρόςκετα, ο όροσ 4 επιβάλλει ςτον αγοραςτι δυςανάλογα ψθλι αποηθμίωςθ (τόκο 

υπερθμερίασ 9%) ςε περίπτωςθ που κακυςτεριςει τθν πλθρωμι οποιαςδιποτε δόςθσ. Το 

άρκρο 74 του περί Συμβάςεων Νόμου, το οποίο αντιπαραβάλλει ο Διαχειριςτισ ωσ επιχείρθμα 

για τθ μθ καταχρθςτικότθτα του πιο πάνω όρου, ναι μεν προνοεί για αποηθμίωςθ ςε 

περίπτωςθ παράβαςθσ τθσ ςφμβαςθσ, παρ’ όλα αυτά θ εξζταςθ τθσ καταχρθςτικότθτασ ενόσ 

όρου γίνεται ςτθ βάςθ τθσ δθμιουργίασ, ςε βάροσ του καταναλωτι, ςθμαντικισ ανιςότθτασ 

ανάμεςα ςτα δικαιϊματα και ςτισ υποχρεϊςεισ των μερϊν που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ. 

Κατά ςυνζπεια, το γεγονόσ ότι δεν προβλζπεται οποιοδιποτε αντίςτοιχο δικαίωμα 

αποηθμίωςθσ για τον αγοραςτι ςε περίπτωςθ που ο πωλθτισ κακυςτεριςει να εκπλθρϊςει τισ 

δικζσ του υποχρεϊςεισ οδθγεί ςτο ςυμπζραςμα ότι υπάρχει υπζρμετρθ διατάραξθ τθσ 

ςυμβατικισ ιςορροπίασ βάςει του άρκρου 5(1) του Νόμου, ενϊ ταυτόχρονα, βάςει τθσ 

παραγράφου 1(ε) του Ραραρτιματοσ του Νόμου, ο όροσ 4 μπορεί να κεωρθκεί ωσ 

καταχρθςτικόσ, κακϊσ επιβάλλεται ςτον καταναλωτι που δεν εκτελεί τισ υποχρεϊςεισ του 

δυςανάλογα ψθλι αποηθμίωςθ.  

 

Ωσ εκ τοφτου, οι όροι 3, 4 και 7 θεωροφνται καταχρηςτικοί με βάςη τισ πρόνοιεσ των άρθρων 

5(1) και 7 του Νόμου και των παραγράφων 1(ε) και 1(ιε) του Ραραρτήματοσ του Νόμου. 

 

Συνδυαςμόσ όρων 6 (Φόροι, Υποχρεϊςεισ, Χρεϊςεισ και Ζξοδα) και 9 (Κοινόχρηςτοι Χϊροι) 

 

Ο όροσ 6 αναφζρεται ςτθν ευκφνθ που ζχουν οι αγοραςτζσ να πλθρϊςουν όλουσ τουσ φόρουσ, 

χρεϊςεισ και ζξοδα που αφοροφν τθ κατοχι, χριςθ και ιδιοκτθςία του ακινιτου, κακϊσ επίςθσ 

και ςε όλεσ τισ χρεϊςεισ που ςχετίηονται με το ακίνθτο, χωρίσ ωςτόςο να κάνει καμιά 

ςυγκεκριμζνθ αναφορά ςτο είδοσ των εν λόγω φόρων και εξόδων και ςτον προςδιοριςμό των 

κριτθρίων βάςει των οποίων κα υπολογιςτοφν οι εν λόγω υποχρεϊςεισ. Ρζραν των άνω, δεν 

προςδιορίηει τθ χρονικι περίοδο που οφείλουν οι αγοραςτζσ να κατακζςουν τισ οποιεςδιποτε 
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αιτιςεισ ι με ποιο τρόπο και/ι κριτιρια και/ι πωσ κα μποροφςε κάποιοσ να κακορίςει τθν 

αναγκαία χρονικι περίοδο για ςκοποφσ άδειασ και μεταβίβαςθσ του ακινιτου. 

 

Επίςθσ, ο όροσ 9 δεν κακορίηει ςε τι ςυνίςτανται, ζςτω και κατά προςζγγιςθ, οι χρεϊςεισ που 

κα επιβάλλονται ςτουσ αγοραςτζσ κάκε χρόνο εξαιτίασ τθσ χριςθσ των κοινόχρθςτων χϊρων 

οφτε και με ποιο τρόπο κα γίνεται ο καταλογιςμόσ τουσ ανάμεςά τουσ. Ραράλλθλα, με τον εν 

λόγω όρο, οι καταναλωτζσ υποχρεοφνται να υπογράψουν, πριν ακόμα υπειςζλκει ςτθν κατοχι 

τουσ το ακίνθτο, ςχετικι ςυμφωνία διαχείριςθσ, θ οποία δεν επιςυνάπτεται ςτθν υπό εξζταςθ 

ςφμβαςθ, με αποτζλεςμα να δεςμεφονται από όρουσ οι οποίοι κα ςυνταχκοφν ςτο μζλλον, 

άγνωςτο από ποιον και με ποια διαδικαςία. 

 

Το ΔΕΕ ζχει κρίνει ότι θ απαίτθςθ περί διαφάνειασ των ςυμβατικϊν ρθτρϊν που επιβάλλει θ 

Οδθγία δεν μπορεί να αφορά απλϊσ και μόνον τον κατανοθτό τουσ χαρακτιρα από τυπικι και 

γραμματικι άποψθ, αλλά κα πρζπει ο καταναλωτισ να μπορεί να κατανοεί και να αξιολογεί 

και τισ οικονομικζσ ςυνζπειεσ του όρου αυτοφ (απόφαςθ τθσ 30/4/2014, υπόκεςθ C-26/13 

Kasler, EU:C:2014:282, ςκζψεισ 71-74, απόφαςθ τθσ 26/2/2015 C-143/13 Matei, EU:C:2015:127 

ςκζψθ 74). Από τα πιο πάνω γίνεται αντιλθπτό ότι, ςτθν υπό εξζταςθ περίπτωςθ, οι όροι 6 και 

9 δεν βρίςκουν ζρειςμα ςτθν απόφαςθ του ΔΕΕ. Κατά ςυνζπεια, θ κζςθ του Διαχειριςτι ότι 

από τουσ εν λόγω όρουσ κακίςταται ςαφζσ ότι ο καταναλωτισ οφείλει να πλθρϊςει όλα τα 

τζλθ και τα ποςά που προβλζπονται από τθ νομοκεςία, άρα είναι επαρκϊσ προςδιοριςμζνα 

και ότι ο μζςοσ καταναλωτισ γνωρίηει πωσ ςτο μζλλον κα κλθκεί να καταβάλλει ζνα ποςό 

μθνιαίωσ ι κατά διαςτιματα για ζξοδα κοινοχριςτων, δεν ζχει νομικό υπόβακρο.   

 

Επομζνωσ, οι όροι 6, και 9 αντίκεινται ςτο άρθρο 7 του Νόμου και θεωροφνται 

καταχρηςτικοί λόγω αδιαφάνειασ. 

 

Ρρόςκετα, ο όροσ 6 αναφζρει ότι όλοι οι φόροι και ζξοδα που κα επιβαρφνουν τον αγοραςτι, 

κα πρζπει να πλθρωκοφν ανεξαρτιτωσ εάν ζχει μεταβιβαςτεί θ κυριότθτα του ακινιτου ςε 

αυτόν, με αποτζλεςμα να επωμίηεται ζξοδα τα οποία κανονικά κα ζπρεπε να πλθρϊςει μετά 

τθν μεταβίβαςθ των τίτλων ιδιοκτθςίασ. Άρα θ μετακφλιςθ των εν λόγω εξόδων ςε αυτόν, 

ςυνδυαηόμενθ με τθν αδιαφάνειά τουσ, διαταράςςει τθ ςυμβατικι ιςορροπία εισ βάροσ του 

καταναλωτι, ενάντια ςτθν αρχι τθσ καλισ πίςτθσ. 

 

Ραράλλθλα, θ ςυμφωνία διαχείριςθσ για τον κοινόχρθςτο χϊρο τθν οποία ο αγοραςτισ 

υποχρεοφται, ςφμφωνα με τον όρο 9, να υπογράψει πριν ακόμα υπειςζλκει ςτθν κατοχι του 

το ακίνθτο και θ οποία δεν επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ, δεςμεφει τον αγοραςτι με 
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όρουσ τουσ οποίουσ δεν είναι δυνατό να γνωρίηει. Ο ιςχυριςμόσ του Διαχειριςτι ότι τα ποςά 

που κλικθκαν οι ςυγκεκριμζνοι αγοραςτζσ να καταβάλλουν ετθςίωσ ωσ κοινόχρθςτα τζλθ κα 

γνωςτοποιοφνταν ςε αυτοφσ ςε μεταγενζςτερο χρονικό ςθμείο δεν επαλθκεφεται εφόςον δεν 

προςκόμιςε κανζνα ζγγραφο που να το αποδεικνφει. Επίςθσ, ο ιςχυριςμόσ του ότι από τον όρο 

13 τθσ ςφμβαςθσ, ο οποίοσ ορίηει ότι: “This contract has been studied by both parties and 

explained to them and both parties have expressed their full agreement of the above”, 

προκφπτει πωσ οι αγοραςτζσ ιταν πλιρωσ ενθμερωμζνοι τόςο για το χρονικό ςθμείο ζναρξθσ 

τθσ καταβολισ των πιο πάνω τελϊν και εξόδων όςο και για τον προςδιοριςμό του ποςοφ που 

κα όφειλαν για αυτά είναι αβάςιμοσ, εφόςον θ αναφορά περί επεξιγθςθσ και κατανόθςθσ των 

όρων τθσ ςφμβαςθσ δεν επαρκεί για τθ κεμελίωςθ τθσ γνϊςθσ και κατανόθςθσ των ςυνεπειϊν 

τουσ από μζρουσ των καταναλωτϊν.  

 

Ωσ εκ τοφτου, ο εν λόγω όροσ εμπίπτει ςτισ ριτρεσ που μποροφν να κεωρθκοφν ωσ 

καταχρθςτικζσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1(κ) του Ραραρτιματοσ του Νόμου, δθλαδι 

αυτολεξεί «ςυνάγει αμετάκλθτα τθν εκ μζρουσ του καταναλωτι αποδοχι ρθτρϊν τισ οποίεσ 

δεν είχε καμία πραγματικι δυνατότθτα να γνωρίηει πριν ςυνάψει τθ ςφμβαςθ» με αποτζλεςμα 

να δθμιουργεί αυξθμζνεσ υπόνοιεσ καταχρθςτικότθτασ. Συνεπϊσ, ενϊ θ Εταιρεία εμφανίηεται 

ωσ να ζχει εκπλθρϊςει τθν υποχρζωςι τθσ περί ενθμζρωςθσ των καταναλωτϊν, εντοφτοισ 

ςτθν πραγματικότθτα δεν ζχει γίνει ςχετικι ενθμζρωςθ ωσ θ υποχρζωςι τθσ. Η εν λόγω 

υποχρζωςθ αφενόσ απορρζει από τθν αρχι τθσ καλισ πίςτθσ, λόγω τθσ υπζρτερθσ τεχνικισ τθσ 

γνϊςθσ ςτον τομζα τθσ αγοραπωλθςίασ ακίνθτθσ ιδιοκτθςίασ και τθσ ανϊτερθσ 

διαπραγματευτικισ τθσ ιςχφοσ, αφετζρου θ γνωςτοποίθςθ του ςυμβατικοφ περιεχόμενου ςτον 

αντιςυμβαλλόμενο, προτοφ ο τελευταίοσ αποφαςίςει να δεςμευτεί, αποτελεί κεμελιϊδθ αρχι 

του δικαίου των ςυμβάςεων (βλ. αιτιολογ. ςκζψθ 28 τθσ Οδθγίασ, Office of Fair Trading, Unfair 

Contract Terms Guidance, September 2008, αρ. 9.1 επ.). Επομζνωσ, ο όροσ αυτόσ δθμιουργεί 

μια τρόπον τινά αναλθκι κατάςταςθ ςε βάροσ του καταναλωτι, περιορίηοντασ τα δικαιϊματά 

του και διαταράςςοντασ τθ ςυμβατικι ιςορροπία ςε βάροσ του, ενάντια ςτθν καλι πίςτθ. 

 

Ωσ εκ τοφτου, οι όροι 6 και 9 θεωροφνται καταχρηςτικοί ςφμφωνα με το άρθρο 5(1) του 

Νόμου και παράγραφο 1(θ) του Ραραρτήματοσ λόγω του ότι διαταράςςουν υπζρμετρα τη 

ςυμβατική ιςορροπία ςε βάροσ του καταναλωτή. 

 

5.  Απόφαςη Διευθυντή 

 

Ο Διευκυντισ ΥΡΚ, βάςει των εξουςιϊν που παρζχονται ςε αυτόν από το Νόμο και μετά από 

τθν εξζταςθ που διενιργθςε για τθν φπαρξθ καταχρθςτικϊν ρθτρϊν ςε ςφμβαςθ 
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αγοραπωλθςίασ ακίνθτθσ περιουςίασ που ζχει ςυναφκεί από καταναλωτζσ με τθν εταιρεία 

ανάπτυξθσ γθσ και οικοδομϊν «GEOMARIDE LTD», κεωρεί ότι οι όροι 3 - «ΑΡΟΡΛΗΩΜΗ», 4 - 

«ΤΟΚΟΣ ΥΡΕΗΜΕΙΑΣ», 6 - «ΦΟΟΙ, ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ, ΧΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ», 7 - «ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» και 9 - «ΚΟΙΝΟΧΗΣΤΟΙ ΧΩΟΙ», αντίκεινται ςτισ διατάξεισ των 

άρκρων 5(1), 5(4) και 7 του περί Καταχρθςτικϊν θτρϊν ςε Καταναλωτικζσ Συμβάςεισ Νόμου 

του 1996 και ωσ εκ τοφτου κεωροφνται καταχρθςτικοί ι/και αδιαφανείσ. 

 

Ημερομθνία τθσ Απόφαςθσ 16 Ιουλίου 2018. 

 

 

 

Χαράλαμποσ οφςοσ 

Αναπλθρωτισ Διευκυντισ  

Υπθρεςία Ρροςταςίασ Καταναλωτι 


