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1 ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΩΝ ΡΗΤΡΩΝ ΣΕ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 93(Ι)/96)  

1.1 Aποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου αναφορικά με 

τις καταχρηστικές ρήτρες σε καταναλωτικές 

σύμβάσεις 

1.1.1 Υπόθεση 

Τ.Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Δ.:  Oι δύο παραπάνω εφέσεις προκύπτουν από δύο 

αποφάσεις της ίδιας δικαστού που εκδόθηκαν σε δύο διαφορετικές υποθέσεις 

πλην όμως είναι ταυτόσημες.  Ταυτότητα επιδίκων θεμάτων υπήρχε και στις 

εφέσεις.  Γι΄ αυτό τις ακούσαμε μαζί και κοινή θα είναι η απόφαση που 

ακολουθεί.    

Οι εφεσίβλητες συνεργατικές πιστωτικές εταιρείες εξασφάλισαν 

διαιτητικές αποφάσεις εναντίον των εφεσειόντων με βάση το άρθρο 52 του 

περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, Ν. 22/1985 όπως τροποποιήθηκε.  Οι 

αποφάσεις αυτές δεν προσβλήθηκαν με έφεση ενώπιον Επαρχιακού 

Δικαστηρίου όπως οι εφεσείοντες είχαν δικαίωμα να πράξουν εντός 21 

ημερών (άρθρο 52(4)).  Κατά συνέπεια, κατέστησαν τελικές και υποκείμενες 

σε εκτέλεση κατά τον ίδιο τρόπο όπως οι αποφάσεις ενός πολιτικού 

δικαστηρίου (άρθρο 52(5)).    

Ό,τι υπολειπόταν για τέτοια εκτέλεση ήταν η εγγραφή τους στα μητρώα 

του αρμόδιου πρωτοκολλητείου.  Ο λόγος τέτοιας εγγραφής έγκειται στην 

αναγκαιότητα εμπλοκής του δικαστηρίου που διατάσσει και, στη συνέχεια, 

εποπτεύει την εκτέλεση.  Σε αυτό πλέον το στάδιο δεν ελέγχεται η ορθότητα 

της διαιτητικής απόφασης, εφόσον εκ του Νόμου είναι πλέον τελική.  Το 

δικαστήριο περιορίζεται σε έλεγχο του κατά πόσον η παρουσιαζόμενη ως 
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απόφαση φέρει τα απαραίτητα χαρακτηριστικά στοιχεία έγκυρης διαιτητικής 

απόφασης και του κατά πόσο γνωστοποιήθηκε στο πρόσωπο εναντίον του 

οποίου στρέφεται (ΣΠΕ Αγ. Νάπας ν. Κυριακίδης κ.α. (2008) 1 ΑΑΔ 796, 

Πολ. Έφ. 357/2008, Νικολάου ν. Νέα ΣΠΕ Αγλαντζιάς (2012) 1 ΑΑΔ 

707 και Μιχαηλίδη κ.α. ν. ΣΠΕ Πέγειας, Πολ. Έφ. 447/2012, ημερ. 

27.6.2018). Αυτά δεν αμφισβητήθηκαν εν προκειμένω.  

Ήταν όμως η θέση των εφεσειόντων ότι, παρά ταύτα, κακώς το 

πρωτόδικο δικαστήριο περιορίστηκε στο επίδικο θέμα της εγγραφής των 

αποφάσεων.  Παραβίασε με τον τρόπο αυτό, κατά την εισήγηση τους, την 

Οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με τις 

καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές, η 

οποία απαιτεί από τα εθνικά δικαστήρια όπως εξετάζουν ακόμα και 

αυτεπάγγελτα τον καταχρηστικό χαρακτήρα μιας συμβατικής ρήτρας 

(Brusse, Garabito v. Jahani BV, C-488/2011).  Υπό το φως της ίδιας 

Οδηγίας αποφασίστηκε περαιτέρω ότι τα εθνικά δικαστήρια θα πρέπει να 

εξετάζουν τέτοιο ζήτημα, έστω και αν ο καταναλωτής επικαλέστηκε την 

ακυρότητα, όχι στο πλαίσιο της διαιτητικής διαδικασίας, αλλά αποκλειστικώς 

με την προσφυγή ακυρώσεως (Claro v. Centro Movil Millennium SL, C-

168/2005).  Εν προκειμένω, ισχυρίζονται οι εφεσείοντες, στο ποσό των 

διαιτητικών αποφάσεων περιλαμβάνονται παράνομοι τόκοι και/ή χρεώσεις 

που αντιβαίνουν στον περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές 

Συμβάσεις Νόμο του 1996, Ν. 93(I)/1996,  και/ή συνιστούν ποινική 

ρήτρα.  Αυτά θα έπρεπε να εξεταστούν από το πρωτόδικο δικαστήριο, το 

οποίο όφειλε να ακυρώσει τις διαιτητικές αποφάσεις, παρά το γεγονός ότι 

αυτές δεν προσβλήθηκαν προηγουμένως.  Προβάλλεται περαιτέρω με τις 

εφέσεις ότι «η εναγόμενη 1» δεν ήταν μέλος των εφεσιβλήτων και συνεπώς 

υπήρχε παρανομία στην παροχή του δανείου.  Γίνεται ακόμα λόγος ότι το 

πρωτόδικο δικαστήριο παρέλειψε να αποφασίσει επί του ισχυρισμού των 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2012/rep/2012_1_0707.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2012/rep/2012_1_0707.htm
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εφεσειόντων ότι οι εφεσίβλητοι δεν προσκόμισαν προφορική μαρτυρία για να 

αποδείξουν τους ισχυρισμούς τους.   

Η άλλη πλευρά υπέδειξε καταρχάς ότι, ούτως ή άλλως, πέραν 

γενικόλογων ισχυρισμών, δεν εξειδικεύθηκε κάποιος συγκεκριμένος 

συμβατικός όρος ο οποίος να συνιστά καταχρηστική ρήτρα.  Εν πάση δε 

περιπτώσει η προαναφερθείσα νομολογία του ΔΕΚ (όπως ήταν τότε) δεν έχει 

την έννοια ότι τέτοια ζητήματα παραμένουν ανοιχτά προς εξέταση και μετά 

την τελεσιδικία της απόφασης.   

Συμφωνούμε με τους εφεσίβλητους.  Η Οδηγία και η σχετική νομολογία 

όπως εξηγήθηκε στη Μιχαηλίδης (ανωτέρω) περιορίζονται στο στάδιο 

προτού μια απόφαση να καταστεί τελική με βάση το άρθρο 52(4).  Δεν είναι 

στην ανατροπή της τελεσιδικίας, όπως αυτή αποκρυσταλλώνεται κατά το 

εθνικό δίκαιο, που αποσκοπούσε η Οδηγία, αλλά στην ενίσχυση της 

δυνατότητας εξέτασης τέτοιων ζητημάτων στα πλαίσια εκκρεμοδικίας της 

υπόθεσης.   

Οι εφεσείοντες είχαν δικαίωμα να υποβάλουν έφεση στο Επαρχιακό 

Δικαστήριο εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από της ημερομηνίας 

γνωστοποίησης της διαιτητικής απόφασης, με δυνατότητα να εγείρουν θέμα 

ακυρότητας επί τη βάσει του εν λόγω Νόμου, έστω και αν δεν θα είχαν 

εγείρει τέτοιο θέμα στα πλαίσια της διαιτησίας.  Αυτή φαίνεται να είναι η 

έννοια της νομολογίας και όχι όπως οι εφεσείοντες εισηγούνται.   

Θεωρούμε, ακολουθώντας άλλωστε και την προαναφερθείσα νομολογία 

του Ανωτάτου Δικαστηρίου και ιδιαίτερα την υπόθεση Μιχαηλίδη στην οποία 

έχουν εγερθεί παρόμοια ζητήματα, ότι ορθά το πρωτόδικο δικαστήριο 

περιορίστηκε στο μόνο επίδικο θέμα που είχε ενώπιον του που ήταν η 

εγγραφή της διαιτητικής απόφασης για σκοπούς εκτέλεσης.  
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Οι εφέσεις απορρίπτονται με έξοδα υπέρ των εφεσιβλήτων και εναντίων 

των εφεσειόντων όπως αυτά θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και θα 

εγκριθούν από το δικαστήριο. 

Δείτε εδώ την απόφαση στο cylaw Πολιτική Έφεση Αρ. 122/13 

xxxx ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ v. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΟΥΜΠΙΟΥ 

, Πολιτική Έφεση Αρ. 141/13 - Πολιτική Έφεση Αρ. 122/13 , 3 Φεβρουαρίου  

2020 

1.1.2 Υπόθεση 

ΜΑΛΑΧΤΟΣ, Δ.:  Προσβάλλεται η απόφαση του Πρωτόδικου 

Δικαστηρίου με την οποία απόρριψε την αίτηση των Εφεσειόντων για 

παραμερισμό της ερήμην τους εκδοθείσας απόφασης στην αγωγή.  Η κρίση 

του Πρωτόδικου Δικαστηρίου εδραζόταν στην κατάληξη του ότι οι 

Εφεσείοντες είχαν αποτύχει να καταδείξουν εκ πρώτης όψεως ή συζητήσιμη 

υπεράσπιση.  Κατά τους Εφεσείοντες, λανθασμένα. 

Η αγωγή αφορούσε αξίωση της Εφεσίβλητης Τράπεζας εναντίον της 

πρωτοφειλέτριας Εφεσείουσας 1 Εταιρείας και των εγγυητών της 

Εφεσειόντων 2 και 3, δυνάμει έγγραφης συμφωνίας δανείου και 

ενσωματωμένης συμφωνίας εγγύησης ημερ. 24.10.2008.  Οι υποχρεώσεις 

της Εταιρείας προς την Τράπεζα εξασφαλίζονταν μεταξύ άλλων και με 

συμφωνία εκχώρησης, με την οποία ο Εφεσείοντας 2 εκχώρησε προς όφελος 

της Τράπεζας όλα τα δικαιώματα του τα απορρέοντα από ασφάλεια ζωής που 

διατηρούσε με την ασφαλιστική εταιρεία Universal Life Insurance Co. Ltd. 

Με την ένορκη δήλωση του Εφεσείοντα 2, που υποστήριζε την αίτηση 

παραμερισμού, προβαλλόταν η θέση ότι η συμφωνία δανείου περιείχε 

εξυπακουόμενο όρο ότι η Τράπεζα θα ασκούσε καλόπιστα τα συμβατικά της 

δικαιώματα.  Γινόταν αναφορά, ως παράδειγμα, στο δικαίωμα της Τράπεζας 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_1/2020/1-202002-122-13PolEfetc.htm&qstring=122%20w%2F1%2013
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για τερματισμό της λειτουργίας του δανείου και απαίτησης άμεσης πληρωμής 

ολόκληρου του οφειλόμενου ποσού. 

Το Πρωτόδικο Δικαστήριο εξέτασε την εισήγηση επικεντρώνοντας την 

προσοχή του στο όρο που έδινε το δικαίωμα στη Τράπεζα να μεταβάλλει το 

επιτόκιο, που επίσης εγειρόταν με την αίτηση και σημειώνει στην απόφασή 

του πως τέτοιος εξυπακουόμενος όρος καλόπιστης συμπεριφοράς δεν 

προέκυπτε, ούτε από τη φύση της συμφωνίας, ούτε από τα γεγονότα της 

υπόθεσης.  Συνεπώς, δεν ευσταθεί το παράπονο των Εφεσειόντων ότι το 

Πρωτόδικο Δικαστήριο παρέλειψε να εξετάσει «το θέμα των εξυπακουόμενων 

όρων της Συμφωνίας δανείου για καλόπιστη συμπεριφορά». 

Συμφωνούμε με την κρίση του Πρωτόδικου Δικαστηρίου επί του 

προκειμένου. 

Διαπιστώνουμε πως η συμφωνία δανείου εμπεριείχε στον όρο 2 πρόνοια 

ότι η Τράπεζα «έχει το δικαίωμα να απαιτήσει σε οποιαδήποτε στιγμή την 

αποπληρωμή του προαναφερόμενου δανείου ή οποιουδήποτε υπολοίπου 

αυτού, οπότε το προαναφερόμενο δάνειο ή οποιοδήποτε υπόλοιπο αυτού 

καθίσταται αμέσως πληρωτέο και απαιτητό.» 

Ωστόσο, δεν προκύπτει ότι η Τράπεζα τερμάτισε τη συμφωνία δανείου 

χωρίς να είχε προηγηθεί διάρρηξη της από μέρους της Εταιρείας.  Παρά το ότι 

ο Εφεσείοντας 2 χαρακτηρίζει τον τερματισμό της συμφωνίας κακόπιστο, 

ανέντιμο, αδικαιολόγητο και αυθαίρετο, αποκάλυψε και αποδέχτηκε ότι από 

το 2011 η Εταιρεία δεν πλήρωνε κανονικά τις δόσεις του δανείου.  Δεν 

υποστήριξε ότι η Εταιρεία πλήρωνε κανονικά και εντούτοις η Τράπεζα 

προχώρησε στον τερματισμό της συμφωνίας δανείου.   

Το παράπονο των Εφεσειόντων σε σχέση με την νομιμότητα του 

τερματισμού της συμφωνίας δανείου ήταν ανεδαφικό και καμιά υπεράσπιση 

στην αξίωση δεν προέκυπτε από τον τρόπο με τον οποίο η Τράπεζα τερμάτισε 

την συμφωνία δανείου. 
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Παραπονούνται οι Εφεσείοντες ότι το Πρωτόδικο Δικαστήριο παρέλειψε 

να εξετάσει ή να ασχοληθεί δεόντως με την παράνομη, όπως την 

χαρακτήρισαν, χρέωση του λογαριασμού με τόκο υπερημερίας και του 

ζητήματος της ακυρότητας του όρου για τη μεταβολή του επιτοκίου. 

Πρωτόδικα το ζήτημα που είχε εγερθεί ήταν ότι ο όρος που προνοούσε 

ότι η Τράπεζα είχε το δικαίωμα να μεταβάλλει κατά την κρίση της και 

οποτεδήποτε το βασικό επιτόκιο και τον τόκο υπερημερίας, ήταν 

καταχρηστικός και συνεπώς άκυρος. 

Η συμφωνία προνοούσε για την χρέωση τόκου με επιτόκιο 6 μηνών 

Euribor προσαυξημένο κατά 3.1% και το συνολικό επιτόκιο κατά την 

υπογραφή της συμφωνίας ήταν 8.16% ετησίως.  Προνοούσε ακόμη (όρος 3) 

ότι: «Αν οποιοδήποτε ποσό που καθίσταται πληρωτέο δυνάμει της παρούσας 

Συμφωνίας, δεν πληρωθεί την ημερομηνία που καθίσταται πληρωτέο . ο 

Χρεώστης θα πληρώνει τόκο υπερημερίας ετησίως από την ημερομηνία που 

το ποσό κατέστη πληρωτέο μέχρι την ημερομηνία εξόφλησης του στην 

Τράπεζα.  Το ποσοστό του τόκου υπερημερίας θα ορίζεται από την Τράπεζα 

και θα κοινοποιείται στον Χρεώστη και θα είναι ποσοστό ετησίως πέραν του 

ποσοστού επιτοκίου που κανονικά θα ισχύει.  Η Τράπεζα δικαιούται, κατά την 

κρίση της, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας, των νομισματικών και 

πιστωτικών κανόνων που ισχύουν κάθε φορά, των συνθηκών της αγοράς και 

της αξίας του χρήματος, να μεταβάλλει (είτε να αυξάνει είτε να μειώνει) 

οποτεδήποτε το Βασικό Επιτόκιο, το Περιθώριο .».  

Με τον τερματισμό της συμφωνίας δανείου το χρεωστικό υπόλοιπο του 

λογαριασμού, που είχε καταστεί απαιτητό και ήταν πλέον καθυστερημένο, 

άρχισε να χρεώνεται με τόκο υπερημερίας 6% και προς τούτο οι Εφεσείοντες 

είχαν ενημερωθεί με τις επιστολές τερματισμού που τους είχαν αποσταλεί.  

Το άρθρο 3 των περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και 

Συναφών Θεμάτων Νόμων του 1999 έως 2015 που αναφέρει ότι η 
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επιβολή επιτοκίου υπερημερίας πέραν των δύο εκατοστιαίων μονάδων 

απαγορεύεται εισάχθηκε με τον περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και 

Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2015,  μετά την 

προσβαλλόμενη απόφαση και δεν εφαρμόζεται στα περιστατικά της 

υπόθεσης.  Το επιτόκιο υπερημερίας που επιβλήθηκε δεν ήταν παράνομο και 

οι Εφεσείοντες απέτυχαν να καταδείξουν ότι σε σχέση με τον επιπλέον τόκο 

που χρεώθηκαν λόγω του επιτοκίου υπερημερίας μπορούσαν να εγείρουν την 

υπεράσπιση της παρανομίας. 

Σε σχέση με την εγκυρότητα του όρου δυνάμει του οποίου επιβλήθηκε 

ο τόκος υπερημερίας, το Πρωτόδικο Δικαστήριο σημειώνει ότι δεν είχε 

παραπεμφθεί σε οποιαδήποτε νομική αρχή ή νομοθεσία επί του 

θέματος.  Εξέτασε ωστόσο τις πρόνοιες του περί Καταχρηστικών Ρητρών 

σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμου του 1996 για να διαπιστώσει ότι δεν 

εφαρμοζόταν στα γεγονότα της υπόθεσης.  

Στο Νόμο όπως έχει τροποποιηθεί με τον περί Καταχρηστικών 

Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμο του 2016 (αρ. 49(Ι) του 

2016), σήμερα οι  περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές 

Συμβάσεις Νόμοι του 1996 έως 2016 παρέπεμψαν στην ενώπιον μας 

αγόρευσή τους οι δικηγόροι των Εφεσειόντων, υποδεικνύοντας ότι έχουν 

εισαχθεί πρόνοιες που επιβεβαίωσαν και νομοθετικά τις θέσεις τους.   

Ο τροποποιητικός Νόμος είναι μεταγενέστερος των επίδικων χρόνων και 

δεν εφαρμόζεται στα περιστατικά της υπόθεσης.  Σε κάθε όμως περίπτωση οι 

Νόμοι που προστατεύουν τον καταναλωτή, που ορίζεται ως κάθε φυσικό 

πρόσωπο το οποίο κατά την κατάρτιση της υπό εξέταση σύμβασης ενεργεί για 

σκοπούς οι οποίοι είναι άσχετοι με την άσκηση της επιχείρησης του, δεν θα 

είχαν εφαρμογή στα περιστατικά της υπόθεσης, αφού το επίδικο δάνειο είχε 

παραχωρηθεί για να μπορέσει η Εταιρεία να αναπτυχθεί και 

δραστηριοποιηθεί.   
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Οι Εφεσείοντες δεν κατέδειξαν ότι ο συγκεκριμένος όρος ήταν 

καταχρηστικός κάτι που θα οδηγούσε στην ακυρότητα του και διαγραφή του 

επιπλέον τόκου που χρεώθηκαν στη βάση του. Επομένως, ορθά κατάληξε το 

Πρωτόδικο Δικαστήριο ότι καμιά υπεράσπιση δεν εγειρόταν σε σχέση με τον 

επιβληθέντα τόκο υπερημερίας. 

Παραπονούνται ακόμα οι Εφεσείοντες ότι το Πρωτόδικο Δικαστήριο 

παρέλειψε να εξετάσει και να ασχοληθεί δεόντως με την παράνομη και 

καταχρηστική, κατά τη θέση τους, εξαργύρωση της ασφάλειας ζωής του 

Εφεσείοντα 2 στην Eurolife Ltd. 

Εφόσον, όπως ο Εφεσείοντας 2 αποδέχεται, τα δικαιώματα από την 

συγκεκριμένη ασφάλεια ζωής είχαν εκχωρηθεί προς όφελος της Τράπεζας ως 

εξασφάλιση των υποχρεώσεων της Εταιρείας, ήταν δικαίωμα της Τράπεζας 

μετά τον τερματισμό να εξαργυρώσει την ασφάλεια προς ικανοποίηση του 

λαβείν της.  Ορθά διαπιστώνεται στην Πρωτόδικη Απόφαση ότι οι Εφεσείοντες 

δεν είχαν προσδιορίσει πώς η Τράπεζα παρέβηκε τη συμφωνία 

εκχώρησης.  Προχώρησε μάλιστα το Πρωτόδικο Δικαστήριο να διαπιστώσει 

πως υφίστατο όρος στη συμφωνία εκχώρησης, που είχε παρουσιαστεί κατά 

την απόδειξη της αξίωσης και αφορούσε την ασφάλεια του Εφεσείοντα 2 στην 

Universal, που απάλλασσε ρητά την Τράπεζα από την οποιαδήποτε ευθύνη 

για οποιαδήποτε ζημιά ή εξασφάλιση μειωμένης τιμής σε περίπτωση 

εξαργύρωσης της. 

Σε κάθε περίπτωση, η εξαργύρωση της ασφάλειας στην Eurolife είχε 

πραγματοποιηθεί και δεν ήταν επίδικο ζήτημα στην αξίωση.  Επίδικο ζήτημα 

ήταν η εξαργύρωση της ασφάλειας στην Universal και αυτή την ασφάλεια 

αφορούσαν τα εκδοθέντα διατάγματα.   

Συνεπώς, ούτε αυτό το παράπονο του Εφεσείοντα 2 είναι 

δικαιολογημένο. 
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Περαιτέρω, δεν διαπιστώνουμε ότι το Πρωτόδικο Δικαστήριο ερμήνευσε 

ή εφάρμοσε λανθασμένα τις νομικές αρχές που διέπουν το ζήτημα του 

παραμερισμού κανονικά εκδοθείσας απόφασης.  Με παραπομπές στη 

νομολογία το Πρωτόδικο Δικαστήριο εντόπισε ότι πρωταρχικός παράγοντας 

στην κρίση του ήταν η αποκάλυψη εκ μέρους των Εφεσειόντων εκ πρώτης 

όψεως συζητήσιμης υπεράσπισης επί της ουσίας στην αξίωση της 

Τράπεζας.  Ούτε προέβηκε σε ανεπίτρεπτα ενδελεχή αξιολόγηση και στάθμιση 

των ισχυρισμών και επιχειρημάτων των Εφεσειόντων μετατρέποντας την 

εκδίκαση της αίτησης παραμερισμού σε κανονική δίκη επί της ουσίας, όπως οι 

Εφεσείοντες του καταλογίζουν.  Παρέπεμψε στην Κωνσταντινίδη ν. Hissin 

(2004) 1 (Γ) Α.Α.Δ. 1774, 1779 όπου αναφέρθηκε ότι:  

«η αποκάλυψη εκ πρώτης όψεως συζητήσιμης υπεράσπισης, 

προκειμένου να επιτύχει η αίτηση για παραμερισμό, συνιστά πρωταρχικό 

παράγοντα ο οποίος λαμβάνεται υπόψη από το Δικαστήριο κατά την 

ενάσκηση της διακριτικής του ευχέρειας.  Δεν απαιτείται απόδειξη των 

γεγονότων που στοιχειοθετούν την υπεράσπιση.  Είναι αρκετό να εγερθεί το 

ζήτημα το οποίο κρίνεται χωρίς αξιολόγηση της μαρτυρίας.  Το δικαστήριο 

ερευνά τα ενώπιόν του στοιχεία για να διαγνώσει μόνο αν υπάρχει εκ πρώτης 

όψεως υπεράσπιση ή συζητήσιμο σημείο χωρίς να υπεισέρχεται στην ουσία 

της υπεράσπισης.» 

Το Πρωτόδικο Δικαστήριο δεν έχει ξεφύγει των ορθών πλαισίων που 

θέτει η νομολογία.  Δεν αξιολόγησε και δεν απέρριψε οποιαδήποτε θέση 

γεγονότων που ο Εφεσείοντας 2 πρόβαλε στην ένορκη του δήλωση, αλλά 

εξέτασε, όπως όφειλε, κατά πόσο στις περιστάσεις της σχέσης των μερών 

όπως παρουσιάστηκαν ενώπιον του εγείρονταν οι υπερασπίσεις που 

προωθήθηκαν.  Κατά πόσο δηλαδή θα μπορούσαν να εφαρμόζονται στα 

περιστατικά της υπόθεσης και όχι αόριστα και γενικά. 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2004/rep/2004_1_1774.htm
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Παραπονούνται τέλος οι Εφεσείοντες ότι το Πρωτόδικο Δικαστήριο 

παρέλειψε να εξισορροπήσει τους διάφορους παράγοντες και ειδικά τη 

διασφάλιση του δικαιώματος τους ακρόασης και ελεύθερης πρόσβασης στη 

δικαιοσύνη.   

Από τη στιγμή που το Πρωτόδικο Δικαστήριο διαπίστωσε ότι οι 

Εφεσείοντες δεν είχαν αποκαλύψει συζητήσιμη υπεράσπιση επί της ουσίας δεν 

εγειρόταν ζήτημα εξισορρόπησης των θεμελιακών για την απονομή της 

δικαιοσύνης παραγόντων, δηλαδή του δικαιώματος των Εφεσειόντων να 

ακουστούν στην υπόθεση τους έναντι της ανάγκης για ταχεία διεκπεραίωση 

των δικαστικών υποθέσεων.  Στην απουσία αποκάλυψης συζητήσιμης 

υπεράσπισης η απόφαση δεν δικαιολογείτο να παραμεριστεί, αφού κανένας 

καλός λόγος δεν μπορούσε να εξυπηρετηθεί με το επανάνοιγμα της 

υπόθεση.  Ορθά το Πρωτόδικο Δικαστήριο απέρριψε την αίτηση.  

Για του πιο πάνω λόγους η Έφεση απορρίπτεται με €2.500 έξοδα υπέρ 

της Εφεσίβλητης. 

Δείτε εδώ την απόφαση στο cylaw Πολιτική Έφεση Αρ. Ε119/2014 

ARREDOS STYLE FURNISHINGS LTD v. ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΤΔ , Πολιτική Έφεση Αρ. Ε119/2014 , 15 Νοεμβρίου 2019 

1.1.3 Υπόθεση 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Δ.:  Δυνάμει του άρθρου 52(1) του περί 

Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου του 1985 (Ν.22/85 όπως τροποποιήθηκε, στο 

εξής ο Νόμος), η διαφορά που προέκυψε μεταξύ της Συνεργατικής 

Πιστωτικής Εταιρείας Πέγειας (εφεσίβλητης) και των εφεσειόντων σε σχέση 

με το γραμμάτιο XXXXX677-3 για €770.541,62 που είχαν υπογράψει οι 

εφεσίβλητοι παραπέμφθηκε προς επίλυση στο Διαιτητή XXXXX. Χαραλαμπίδη.  

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_1/2019/1-201911-E119-14PolEf.htm&qstring=%E5119%20w%2F1%202014
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Με το διορισμό του ο Διαιτητής κάλεσε κατάλληλα τα δύο μέρη να 

εμφανιστούν ενώπιον του στις 11.6.09 για επίλυση της διαφοράς, πλην όμως 

οι εφεσείοντες δεν παρουσιάστηκαν.  Ενόψει τούτου ο Διαιτητής, αφού 

εξέτασε τους όρους του γραμματίου και τα άλλα αποδεικτικά στοιχεία που 

κατατέθηκαν από τον γραμματέα της Συνεργατικής και από ένα υπάλληλο 

της, εξέδωσε αυθημερόν απόφαση εναντίον των εφεσειόντων για το ποσό 

των €770.541,62 με τόκο 11% από 12.2.09 και για εκποίηση της υποθήκης 

Υ5008/05 που δόθηκε ως ασφάλεια αποπληρωμής του γραμματίου. 

Η εκδοθείσα διαιτητική απόφαση επιδόθηκε  στον εφεσείοντα 1 στις 

20.7.10 και στους εφεσείοντες 2-5 στις 8.7.10, πλην όμως ουδείς εξ αυτών 

την εφεσίβαλε εντός της προθεσμίας των 21 ημερών που προβλέπεται από το 

άρθρο 52(4) του Νόμου.  Με αποτέλεσμα, στις 7.9.10, η εφεσίβλητη να 

καταχωρίσει αίτηση στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου για εγγραφή και 

εκτέλεση της υπό αναφορά διαιτητικής απόφασης. 

Οι εφεσείοντες αντέδρασαν στην πιο πάνω αίτηση της εφεσίβλητης με 

ένσταση, διατυπώνοντας σωρεία λόγων.  Όπως, έλλειψη δικαιοδοσίας του 

διαιτητή για επίλυση της διαφοράς, επηρεασμό του δικαιώματος τους για 

δικαστική προστασία, κακή διαχείριση της υπόθεσης από την εφεσίβλητη, 

ύπαρξη καταχρηστικών ρητρών, αναιτιολόγητη διαιτητική απόφαση, 

παραγραφή του χρέους και άλλων.  Το πρωτόδικο Δικαστήριο όμως, με 

αναφορά στις Κωνσταντινίδου (1995) 1 Α.Α.Δ. 831, Συνεργατική 

Πιστωτική Εταιρεία Αγίας Νάπας ν. Κυριακίδη κ.α. (2008) 1 Α.Α.Δ. 

716 και Νικολάου ν. Νέας Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας 

Αγλαντζιάς (2012) 1(Α) Α.Α.Δ. 707, απέρριψε όλους τους λόγους 

ένστασης.  Και αυτό στη βάση ότι σύμφωνα με τη νομολογία η εγγραφή 

διαιτητικής απόφασης είναι τυπικό ζήτημα και το Επαρχιακό Δικαστήριο δεν 

ελέγχει την ορθότητα της διαιτητικής απόφασης, ούτε υπεισέρχεται  στην 

ουσία της διαφοράς.  Ειδικά σε σχέση με συγκεκριμένους λόγους ένστασης, 

κατέληξε ως ακολούθως: 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2008/rep/2008_1_0716.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2008/rep/2008_1_0716.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2012/rep/2012_1_0707.htm
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«Όσον αφορά τους λόγους ένστασης που αναφέρονται σε παραγραφή 

του χρέους, έλλειψη δικαιοδοσίας του διαιτητή, παραβίαση του δικαιώματος 

πρόσβασης στο Δικαστήριο, η απουσία της ιδιότητας μέλους της καθ' ης η 

αίτηση παρά των αιτητών και άλλων λόγων που άπτονται της κρίσης του 

διαιτητή ή της διαδικασίας της διαιτησίας αποτελούν ζητήματα που εκφεύγουν 

του δικαστικού ελέγχου στα πλαίσια της παρούσας αίτησης και συνεπώς δεν 

μπορούν να εξεταστούν. Τα ζητήματα αυτά θα μπορούσαν να εγερθούν με τη 

λήψη των διαβημάτων που προβλέπονται στο άρθρο 52(4) του περί 

Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου με την καταχώρηση έφεσης εναντίον της 

απόφασης του Διαιτητή στο Επαρχιακό Δικαστήριο μέσα στην προθεσμία που 

τάσσει ο Νόμος. Θα μπορούσαν επίσης να προωθηθούν στη βάση του Άρθρου 

56 του ιδίου Νόμου με Ιεραρχική Προσφυγή στον αρμόδιο Υπουργό. Από τα 

γεγονότα που τέθηκαν ενώπιον μου από τις ενόρκους δηλώσεις που 

συνοδεύουν την αίτηση και ένσταση, δεν έχει καταχωρηθεί έφεση ή άλλο 

ένδικο μέσο εναντίον της απόφασης».  

Οι εφεσείοντες θεωρούν εσφαλμένη την πρωτόδικη απόφαση, την 

οποία και προσβάλλουν με 4 λόγους έφεσης.  Βασικά όμως διατείνονται ότι 

εσφαλμένα το πρωτόδικο δικαστήριο προχώρησε στην εγγραφή της 

διαιτητικής απόφασης:-  

1.    Κρίνοντας ότι η εγγραφή της είναι τυπικό θέμα και παραλείποντας 

να εξετάσει τη θέση τους ότι το άρθρο 52(5) του Νόμου παραβιάζει τα Άρθρα 

30.1 και 30.2 του Συντάγματός, την Οδηγία 93/13/ΕΟΚ (στο εξής η Οδηγία) 

η οποία ενσωματώθηκε στην κυπριακή έννομη τάξη από τον περί 

Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμο του 1996 

(Ν.93(1)/1996, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.69(1)/99) και το άρθρο 9(2) 

του περί Διαιτησίας Νόμου, Κεφ. 4 (Λόγοι έφεσης 1, 2 και 3) και 
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Η Οδηγία, όπως αναφέρεται και στο προοίμιο της, εκδόθηκε με βασικό 

σκοπό την άρση των έντονων διαφορών που παρουσίαζαν οι εθνικές 

νομοθεσίες  των κρατών μελών σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των 

συμβάσεων, προκειμένου να προστατευθούν οι καταναλωτές με την 

υιοθέτηση από τα κράτη μέλη κατάλληλων και αποτελεσματικών μέσων για 

κατάργηση των καταχρηστικών ρητρών. 

Η Κύπρος, συμμορφούμενη με τις πρόνοιες της Οδηγίας, προχώρησε 

στη θέσπιση του περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις 

Νόμου του 1996 και το τι θεωρείται «καταχρηστική ρήτρα» σχετικό είναι το 

Παράρτημα στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 5(4).  Το εν λόγω Παράρτημα 

περιέχει «ενδεικτικό και μη εξαντλητικό» κατάλογο ρητρών που δυνατόν να 

θεωρηθούν καταχρηστικές, μεταξύ των οποίων και ρήτρες που «να 

καταργούν ή να παρεμποδίζουν την προσφυγή ενώπιον δικαστηρίου ή την 

άσκηση ένδικων μέσων από τον καταναλωτή, ιδίως με το να υποχρεώνουν 

τον καταναλωτή να καταφεύγει αποκλειστικά σε διαιτησία μη καλυπτόμενη 

από νομικές διατάξεις, με το να περιορίζουν μη προσηκόντως τα αποδεικτικά 

μέσα του καταναλωτή, ή με το να επιβάλλουν σ' αυτόν το βάρος της 

απόδειξης το οποίο, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, φέρει κανονικά 

άλλος συμβαλλόμενος.  (άρθρο 1(ιζ) Παραρτήματος). 

Όπως γίνεται αντιληπτό, το άρθρο 1(ιζ) του Παραρτήματος θεωρεί ως 

καταχρηστική ρήτρα το «να υποχρεώνεται ο καταναλωτής να καταφεύγει 

αποκλειστικά σε διαιτησία μη καλυπτόμενη από νομικές διατάξεις».  Στην υπό 

κρίση όμως περίπτωση δεν υποχρεώθηκαν οι εφεσείοντες «να καταφύγουν 

αποκλειστικά σε διαιτησία»  εφόσον συμφώνησαν εξ υπαρχής για επίλυση της 

διαφοράς τους που θα προέκυπτε με την εφεσίβλητη από διαιτητή.  Με αυτό 

ως δεδομένο, η διαιτησία που επακολούθησε είναι αυτονόητο πως ήταν 

προϊόν της ελεύθερης βούλησης και των εφεσειόντων και όχι προϊόν 

επιβολής.  Περαιτέρω, η ρήτρα διαιτησίας που ενσωματώθηκε στη συμφωνία 

των διαδίκων ήταν προς συμμόρφωση σε σχετική διάταξη του κυπριακού 


