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1 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΤΟΚΙΟ 

1.1 H τράπεζα απαιτά ‘Α’ ποσοστό επιτοκίου χωρίς 

τόκους υπερημερίας / στη απόφαση το ποσοστό 

του επιτοκίου μειώθηκε 

1.1.1 Υπόθεση 

Με την παρούσα αγωγή η Ενάγουσα αξιώνει εναντίον όλων των 

Εναγομένων ποσά εκ Λ.Κ.196.934,22 και Λ.Κ.142.935,74, πλέον τόκους 

καθώς και διάταγμα εκποίησης της Yποθήκης Y526/99 Επαρχιακού 

Κτηματολογικού Γραφείου Πάφου που έδωσε η Εναγόμενη 2.   

Η ακροαματική διαδικασία διεξήχθη σ΄  όσον αφορά μόνο την 

Εναγόμενη 2, εφόσον εναντίον των υπόλοιπων Εναγομένων εκδόθηκε 

δικαστική απόφαση στις 26.11.2012.    

Σύμφωνα με την Έκθεση Απαίτησης η Ενάγουσα δυνάμει γραπτής 

συμφωνίας ημερομηνίας 12.3.1999 (που στο εξής θα καλείται «η συμφωνία 

τρεχούμενου») συμφώνησε όπως παρέχει στην Εναγόμενη 1 δάνεια και/ή 

πιστώσεις και/ή άλλες τραπεζικές διευκολύνσεις σε τρεχούμενο 

λογαριασμό.  Ήταν όρος της συμφωνίας ότι οι πιστωτικές διευκολύνσεις θα 

χρεώνοντο με τόκο προς 8% ετησίως ή προς το εκάστοτε εκ του νόμου 

ανώτατο ποσοστό επιτοκίου νοουμένου ότι τυχόν χρεωστικά υπόλοιπα πέραν 

των καθορισμένων πιστώσεων και/ή διευκολύνσεων θα βαρύνοντο με τόκο 

9%.  Ενόψει της συμφωνίας τρεχουμένου ανοίχθηκε ο τρεχούμενος 

λογαριασμός με αριθμό 145-10027-2002-0, ο οποίος αριθμός στη συνέχεια 

αντικαταστάθηκε με τον αριθμό 645-220-007789-6.  Στις 25.10.2005 ο εν 

λόγω λογαριασμός παρουσίαζε χρεωστικό υπόλοιπο Λ.Κ.196.934,22, πλέον 

τόκους και έξοδα.  Δυνάμει άλλης γραπτής συμφωνίας ημερομηνίας 

8.12.2000 (που στο εξής θα καλείται «η συμφωνία δανείου») η Ενάγουσα 

χορήγησε δάνειο προς την Εναγόμενη 1 ύψους Λ.Κ.120.000 πληρωτέου δια 

μηνιαίων δόσεων εκ Λ.Κ.1.871 εκάστη από 8.1.2001.  Το ποσό του δανείου 

θα χρεωνόταν με τόκο 8% ετησίως.  Ενόψει της συμφωνίας δανείου 
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ανοίχθηκε ο λογαριασμός με αριθμό 345-10027-4302-1 ο οποίος αριθμός 

αντικαταστάθηκε μετέπειτα με τον αριθμό 645-400-001324-08.  Ο 

λογαριασμός αυτός στις 9.11.2005 παρουσίαζε χρεωστικό υπόλοιπο εκ 

Λ.Κ.142.935,74, πλέον τόκους.   

Δυνάμει συμφωνίας ημερομηνίας 8.12.2000 (Τεκμήριο 5) η Ενάγουσα 

χορήγησε δάνειο στην Εναγόμενη 1 ύψους Λ.Κ.120.000 πληρωτέου με 

μηνιαίες δόσεις εκ Λ.Κ.1871 από 8.1.2001 και ανοίχθηκε ο λογαριασμός με 

αρ. 345-10027-4302-1, που αργότερα λόγω αναβάθμισης του συστήματος 

αντικαταστάθηκε με τον αρ. 645-400-001324-08.  Το ποσό του δανείου 

μεταφέρθηκε ακολούθως στο προσωπικό λογαριασμό του Εναγόμενου 3 

κατόπιν εντολών της Εναγόμενης 1.  Η Ενάγουσα με ειδοποιήσεις της 

ημερομηνίας 4.10.2004 (Τεκμήρια 11 και 12) ενημέρωσε την Εναγόμενη 1 

για αλλαγή του επιτοκίου σε 11% στους λογαριασμούς τρεχούμενου και 

δανείου αντίστοιχα. 

Ήταν εισήγηση του δικηγόρου της Εναγόμενης 2 στην γραπτή του 

αγόρευση ότι οι Καταστάσεις Λογαριασμού δεν είναι ορθές, εφόσον 

περιέχονται σ΄ αυτές παράνομες χρεώσεις.  Ο δικηγόρος της Εναγόμενης 2 

κατά την αντεξέταση των Μ.Ε.1 και Μ.Ε.2 αμφισβήτησε ως επί το πλείστον 

γενικά και αόριστα την εγκυρότητα των χρεώσεων που εμφαίνονται στις 

Καταστάσεις Λογαριασμού, εισηγούμενος την επιβολή παράνομου ποσοστού 

επιτοκίου και παράνομη κεφαλαιοποίηση του τόκου δύο φορές 

ετησίως.  Αντεξέτασε επίσης το Μ.Ε.1 σ΄ όσον αφορά χρεώσεις υπό τη μορφή 

"excess charge" ή "arrears charge", ο οποίος εξήγησε ότι είναι μηνιαία 

χρέωση εκ Λ.Κ.18 για τη διατήρηση προβληματικών λογαριασμών.  Η 

συγκεκριμένη χρέωση, σύμφωνα με τη μαρτυρία του, άρχισε από την 

ημερομηνία εφαρμογής του περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και 

Συναφών Θεμάτων Νόμου του 1999 (Ν.160(Ι)/1999).  Η ίδια χρέωση γινόταν 

και στους δύο λογαριασμούς.  Έχω ανατρέξει στις Καταστάσεις Λογαριασμού 

τόσο του τρεχούμενου όσο και του δανείου, όπου διαφαίνεται ότι η πρώτη 

χρέωση για Λ.Κ.18 ως "excess" ή "arrears charge" έγινε στις 28.1.2005 και 

έκτοτε μια φορά το μήνα και στους δύο λογαριασμούς.  Εξήγησε ο Μ.Ε.1 ότι 

ειδοποιήσεις για την αλλαγή επιτοκίου αποστέλλοντο μόνο στην Εναγόμενη 1, 

αλλά γίνονταν σχετικές δημοσιεύσεις στον τύπο ώστε να γνωρίζουν όλοι.  Για 
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το δικαίωμα της Τράπεζας τροποποίησης των όρων των συμφωνιών 

χορήγησης τραπεζικών διευκολύνσεων στον πρωτοφειλέτη εντοπίζεται ο όρος 

5(στ) του εγγράφου εγγύησης (Τεκμήριο 6) που παραθέτω αυτούσιο 

κατωτέρω: 

«5.       Συμφωνώ ότι η Τράπεζα θα έχει εξουσία κατά την απόλυτη 

κρίση της, χωρίς άλλη συγκατάθεση από μένα και χωρίς να επηρεάζεται με 

οποιοδήποτε τρόπο η ευθύνη μου βάσει της παρούσας εγγύησης:   

            ................ 

(στ)  Να τροποποιεί σύμφωνα με την απόλυτη κρίση της και χωρίς τη 

δική μου συγκατάθεση τους όρους σύμφωνα με τους οποίους χορηγήθηκαν ή 

χορηγούνται προς τον Πρωτοφειλέτη οι Τραπεζικές διευκολύνσεις ή 

οποιεσδήποτε από αυτές όπως επίσης και τους όρους όλων των εγγράφων 

που εκδόθηκαν και/ή υπογράφηκαν από την Τράπεζα σε σχέση με τις 

ρηθείσες Τραπεζικές διευκολύνσεις συμπεριλαμβανομένων των όρων 

οποιωνδήποτε άλλων εγγράφων οποιασδήποτε φύσης.» 

Η Τράπεζα σύμφωνα με τον όρο 2 της συμφωνίας τρεχούμενου και όρο 

4 της συμφωνίας δανείου έχει δικαίωμα δι΄ εγγράφου προς τον πελάτη 

ειδοποίησης να τροποποιεί το συμφωνηθέν ποσοστό επιτοκίου μέχρι του 

ορίου του νόμιμου εν ισχύ και/ή να τροποποιεί το ποσοστό προμήθειας και/ή 

τραπεζικά δικαιώματα κ.λ.π..  Η τροποποίηση αυτή, σύμφωνα με τους πιο 

πάνω όρους, θα έχει ισχύ από την αποστολή γραπτής ειδοποίησης στον 

πελάτη που σύμφωνα με τους όρους 14 και 9 των Τεκμηρίων 4 και 5 

αντίστοιχα, δύναται να γίνει δια συνήθους ταχυδρομείου ή ιδιοχείρως στη 

διεύθυνση που ο ίδιος έδωσε στην Τράπεζα ή στην τελευταία γνωστή του 

διεύθυνση.  Σύμφωνα με τον Μ.Ε.1 η Ενάγουσα με τις επιστολές που είναι τα 

Τεκμήρια 11 και 12 που στάληκαν συστημένες στη δηλωθείσα διεύθυνση της 

Εναγόμενης 1, την πληροφόρησε για την αλλαγή του επιτοκίου σε 11% τόσο 

για τον τρεχούμενο όσο και για το δάνειο.  Την πληροφόρησε ξανά με τις 

επιστολές τερματισμού (Τεκμήρια 15 και 16) για αλλαγή του επιτοκίου και ότι 

αυτός θα κεφαλαιοποιείτο δύο φορές ετησίως.  Σ΄ όσον αφορά όμως τη 

συμφωνία τρεχούμενου (Τεκμήριο 4) εντοπίζονται οι όροι 2(α) και 5 που 

προβλέπουν τα εξής: 
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 «2(α) .Νοείται ότι τυχόν χρεωστικά υπόλοιπα πέραν των υπό της 

Τραπέζης εκάστοτε καθοριζομένων ορίων πιστώσεων και/ή άλλων Τραπεζικών 

ή πιστωτικών διευκολύνσεων θα βαρύνωνται με τόκο προς 9%.»   

«5.  Ευθύς ως τα ρηθέντα δάνεια και/ή πιστώσεις και/ή άλλαι 

Τραπεζικαί ή πιστωτικαί διευκολύνσεις καταστώσιν απαιτηταί δι΄ οιανδήποτε 

αιτίαν, θα εξοφλώνται, του πελάτου οφείλοντος να πληρώση αμέσως παν 

ποσόν οφειλόμενον προς την Τράπεζαν συμπεριλαμβανομένου κεφαλαίου, 

τόκου, προμήθειας, δικαιωμάτων, δαπανών και άλλων εξόδων, παράλειψις δε 

του πελάτου όπως πράξη τούτο αμέσως θα συνεπάγηται χρέωσιν του με 

τόκον προς 9% ετησίως από της ημερομηνίας ταύτης και η Τράπεζα θα έχη το 

δικαίωμα να απαιτήση δικαστικώς την πληρωμήν του χρέους πλέον 

Δικαστικών και άλλων εξόδων οιουδήποτε είδους, μέχρι πλήρους και τελείας 

εξοφλήσεως.» 

Συνεπώς σ΄ όσον αφορά τον λογαριασμό τρεχουμένου η Ενάγουσα δεν 

μπορούσε να απαιτήσει τόκο σε ποσοστό μεγαλύτερο του 9% ετησίως 

σύμφωνα με τις πρόνοιες των όρων 2(α) και 5 της συμφωνίας (Τεκμήριο 4).   

Από το ενώπιον μου μαρτυρικό υλικό και ιδιαίτερα τα Τεκμήρια 

διαφαίνεται ότι η Ενάγουσα δεν παρέμεινε στην χρέωση των επίδικων 

λογαριασμών τόκου προς 8% ετησίως.  Από το περιεχόμενο της ειδοποίησης 

ημερομηνίας 4.10.2004 (Τεκμήριο 11) προς την Εναγόμενη 1 που αφορά στο 

λογαριασμό τρεχούμενου καθίσταται αντιληπτό ότι σε κάποιο στάδιο το 

επιτόκιο ανήλθε σε 9%.  Παραθέτω το σχετικό σημείο από το Τεκμήριο 11.  

«Το περιθώριο με το οποίο χρεώνεται ο λογαριασμός σας αυξάνεται 

κατά 2 εκατοστιαίες μονάδες.  Συνεπώς το χρεωστικό υπόλοιπο του 

λογαριασμού σας θα χρεώνεται από σήμερα ως ακολούθως: 

Βασικό επιτόκιο 5,50% ετησίως 

Προσαύξηση 5,50% ετησίως 

Σύνολο τόκου 11,00% ετησίως.»   

Ακριβώς το ίδιο περιεχόμενο έχει και η ειδοποίηση (Τεκμήριο 12) που 

αφορά στο λογαριασμό δανείου.  Επειδή οι πρώτες ειδοποιήσεις για αλλαγή 

επιτοκίου (Τεκμήρια 11 και 12) είναι ημερομηνίας 4.10.2004 κρίνω δίκαιο να 
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θεωρηθεί ότι η αύξηση του επιτοκίου σε 9% ετησίως και στους δύο 

λογαριασμούς άρχισε το 2004. 

Το Δικαστήριο δεν έχει καμιά μαρτυρία ενώπιον του ότι η Ενάγουσα 

προχώρησε στην πραγματικότητα και χρέωσε τους λογαριασμούς του 

τρεχούμενου και δανείου με 11% επιτόκιο από τις 4.10.2004 όπως 

αναφέρετο στα Τεκμήρια 11 και 12 ή απ΄ οποιανδήποτε ημερομηνία, γι΄ αυτό 

θεωρεί ότι εκτός από την αύξηση σε 9% από το 2004 δεν προέβη σε άλλη 

αύξηση μέχρι τον τερματισμό των λογαριασμών.  

Η Ενάγουσα με την αποστολή των ειδοποιήσεων τερματισμού (Τεκμήρια 

15 και 16) ημερομηνίας 25.10.2005, απαίτησε εκ νέου αλλαγή του επιτοκίου 

για μεν τον τρεχούμενο σε 9% ετησίως και του δανείου σε 14.25% ετησίως.  

 Άνκαι ο καθορισμός του επιτοκίου σε 9% ετησίως στο λογαριασμό 

τρεχουμένου με το Τεκμήριο 15 κρίνεται νόμιμος και εντός των πλαισίων των 

συμφωνηθέντων, δεν ισχύει όμως το ίδιο και με την αύξηση του επιτοκίου επί 

του χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού του δανείου από τις 25.10.2005 

σε 14,25% ετησίως.  Και εξηγώ.  Στο ποσοστό αυτό, σύμφωνα με την 

ειδοποίηση τερματισμού (Τεκμήριο 16), περιλαμβάνεται τόκος υπερημερίας 

5%.  Ο τόκος υπερημερίας δεν προνοείται από τη συμφωνία του δανείου 

(Τεκμήριο 5).  Ενώ ο όρος 4 του Τεκμηρίου 5 προβλέπει δικαίωμα της 

Τράπεζας να αυξομειώνει το ποσοστό επιτοκίου που συμφωνήθηκε και 

κεφαλαιοποίηση του μια φορά ετησίως, καμιά αναφορά δεν υπάρχει για τόκο 

υπερημερίας.   

Ο τόκος υπερημερίας για σκοπούς αποζημίωσης του αθώου μέρους μιας 

συμφωνίας διασυνδέεται, όπως έχει επισημανθεί στην πιο 

πάνω         νομολογία και με το άρθρο 74(1) του Περί Συμβάσεων Νόμου, 

ΚΕΦ. 149, το οποίο αναφέρει επί λέξει ότι «ρήτρα για καταβολή αυξημένου 

τόκου από την υπερημερία δύναται να θεωρηθεί ως ποινική ρήτρα. 

Σχετική με το θέμα του τόκου υπερημερίας είναι η υπόθεση Evelthon 

Developments Ltd κ.α. ν. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) 

Λτδ,  Πολ. Έφεση 281/08, ημερ. 12.11.12 όπου αναφέρονται τα εξής:    
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«Στην πρωτόδικη απόφαση ορθά αναφέρεται ότι με τον τερματισμό της 

Σύμβασης Δανείου λόγω της παράλειψης των εφεσειόντων να τηρήσουν τις 

πρόνοιες της Σύμβασης για έγκαιρη πληρωμή των δόσεων του δανείου, το 

αναίτιο μέρος, εδώ η Τράπεζα, δικαιούται σε αποζημιώσεις. Εύστοχα 

σημειώνεται ότι η συμφωνία για πληρωμή τόκου μέχρι την ημερομηνία της 

αποπληρωμής δεν συνεπάγεται απαραιτήτως και συμφωνία για πληρωμή 

τόκου πέραν αυτής της ημερομηνίας σε περίπτωση παράλειψης αποπληρωμής 

παρόλο ότι κάτω από ανάλογες περιστάσεις, μπορεί να επιδικαστεί τόκος υπό 

μορφή αποζημίωσης (όχι κατ΄ ανάγκη στο ποσοστό  που καθορίζεται στη 

Σύμβαση). Σχετικό επί του προκειμένου είναι το πιο κάτω απόσπασμα από το 

σύγγραμμα Chitty on Contracts (Specific Contracts), 24η Έκδοση, παρ. 

3198, το οποίο παρατίθεται στην εκκαλούμενη απόφαση: 

«A contract to pay interest up to the date of repayment of the debt 

does not necessarily imply an agreement to pay interest beyond that date in 

the event of default in repayment, but in the situation interest (though not 

necessarily at the contract rate) can be awarded by way of damages.» 

«Το Μέρος VII - άρθρα 73-75 του περί Συμβάσεων Νόμου Κεφ. 

149 αφορά στις συνέπειες που προκύπτουν από την παράβαση   σύμβασης 

και διέπει το θέμα των αποζημιώσεων στις οποίες δικαιούται το αναίτιο μέρος 

σε κάθε περίπτωση που υφίσταται ζημιά λόγω παράβασης κλπ της σύμβασης 

από το άλλο συμβαλλόμενο    μέρος.  Με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 73 

του Νόμου το λογικά προβλεπτό της ζημιάς, όπως διαγράφεται από τη 

σύμβαση είναι το μέτρο της αποζημίωσης ο δε κρίσιμος χρόνος για τον 

καθορισμό της είναι κατά κανόνα ο χρόνος της παράβασης.  Η πρωτόδικος 

δικαστής προσέγγισε το θέμα του υπολογισμού της αποζημίωσης στην οποία 

δικαιούται η Τράπεζα έχοντας υπόψη την πιο πάνω αρχή δικαίου    λέγοντας 

ότι ο τόκος δεν αποτελεί προβλεπτή ζημιά η οποία           ανακύπτει από τη 

διάρρηξη της Σύμβασης εκτός αν αυτό ρητά προνοείται στη Σύμβαση ή 

εξυπακούεται από τη φύση της υποχρέωσης.  (Βλ. Κολακίδης & Συνεταίροι 

v. Μ. Θεοδοσίου Λτδ (1997) 1 (Γ) ΑΑΔ 1671, Καλησπέρας v. Δρυάδη 

κ.α. (1998) 1 (Β) ΑΑΔ 867 και Θωμά v. Μέζου κ.α. (1998) 1 (Δ) ΑΑΔ 

2359). Η πρωτόδικος δικαστής κατ΄ εφαρμογή της βασικής αρχής δικαίου 

σύμφωνα με την οποία το αθώο μέρος πρέπει να τεθεί, στο βαθμό που μπορεί 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1997/rep/1997_1_1671.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1998/rep/1998_1_0867.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1998/rep/1998_1_2359.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1998/rep/1998_1_2359.htm
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τούτο να επιτευχθεί με το χρήμα, στην ίδια θέση στην  οποία θα ήταν ως εάν 

η Σύμβαση να είχε εκτελεστεί, ορθά καθόρισε την πληρωμή τόκου σε ποσό 

9% ετησίως επί του χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού των 

εφεσειόντων ως μορφή αποζημίωσης.  Το εν λόγο ποσοστό αποτελούσε το 

ανώτατο επιτρεπτό ποσοστό νομίμου τόκου που μπορούσε να επιβληθεί τόσο 

με βάση συγκεκριμένο όρο της Σύμβασης Δανείου όσο και με βάση τον 

ισχύοντα νόμο κατά τη σύναψη της Σύμβασης Δανείου την οποία οι 

εφεσείοντες υπαιτίως διέρρηξαν». 

  Σχετικό επίσης είναι το εξής απόσπασμα από την 

υπόθεση           Χαραλάμπους κ.α. ν. Liberty Life Insurance Public 

Company Ltd (πρώην Liberty Life Insurance Ltd)  (2011) 1 (Γ) Α.Α.Δ. 

1739, 1745:   

  «Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 74(1) του περί Συμβάσεων 

Νόμου, Κεφ. 19, ο προκαθορισμός της ζημιάς στη σύμβαση δεν είναι 

δεσμευτικός, επενεργεί μόνο στην οριοθέτηση του ανωτάτου ορίου της 

αποζημίωσης που μπορεί να επιδικασθεί.  Εκεί  όπου η προβλεπόμενη 

αποζημίωση ενέχει χαρακτήρα ποινικής ρήτρας    (penalty) αυτή αγνοείται, 

ενώ εκεί που συνιστά γνήσια προσπάθεια προκαθορισμού της ζημιάς την 

οποία θα υποστεί το αθώο μέρος από την παράβαση της συμφωνίας, τότε 

μετρά ως στοιχείο σχετικό στον καθορισμό της εύλογης αποζημίωσης και 

λαμβάνεται υπόψη από το Δικαστήριο.» 

Και πιο κάτω στις σελίδες 1746 και 1747:   

«Αυτό που διακρίνει βασικά την ποινική ρήτρα από τον προκαθορισμό 

της ζημιάς είναι ότι ενώ ο προκαθορισμός της ζημιάς χαρακτηρίζεται και στην 

ουσία συνιστά μια γνήσια προσπάθεια από πλευράς των συμβαλλομένων να 

υπολογίσουν και να καθορίσουν εκ των προτέρων τη ζημιά την οποία θα 

υποστεί το αθώο μέρος από την παράβαση της συμφωνίας, η ποινική ρήτρα 

στόχο έχει τον εκφοβισμό του παραβάτη έτσι ώστε ο τελευταίος να 

συμμορφωθεί με τις συμβατικές του υποχρεώσεις.  Το στοιχείο του 

εκφοβισμού συνιστά θα λέγαμε την ουσία της ποινικής ρήτρας (βλ. Dunlop 

Pneymatic Tyre Co. Ltd. V. New Garage & Motor Co. Td (1915) A.A. 

79).» 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2011/rep/2011_1_1739.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2011/rep/2011_1_1739.htm
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Έχοντας κατά νου την πιο πάνω νομολογία ακόμη και στην περίπτωση 

που υπήρχε πρόνοια στη συμφωνία δανείου για τόκο υπερημερίας, απουσιάζει 

μαρτυρία ότι η επιβολή τόκου υπερημερίας στο λογαριασμό δανείου από την 

ημερομηνία τερματισμού, αποτελεί πράγματι προσπάθεια προεκτίμησης της 

ζημιάς που προκύπτει από την υπερημερία, θέμα που εξετάζεται κατά το 

χρόνο καταρτισμού της συμφωνίας και όχι αργότερα.  Συνεπώς η Ενάγουσα 

δεν δικαιούται στην επιβολή τόκου υπερημερίας, οπότε ο τόκος στο 

λογαριασμό δανείου από την ημερομηνία τερματισμού και μετά θα πρέπει να 

περιοριστεί στο ποσοστό του 9,25% ετησίως. 

Ενόψει όλων των πιο πάνω η Ενάγουσα δικαιούται απόφασης εναντίον 

της Εναγόμενης 2, υπό την ιδιότητα της ως εγγυήτριας στη βάση εγγράφου 

εγγύησης (Τεκμήριο 6) για τα εξής ποσά: 

Α.       €304.193,88 (το αντίστοιχο σε Λ.Κ.178.036,77), πλέον τόκους 

προς 9% ετησίως από 1.1.2005 μέχρι εξοφλήσεως δυνάμει τρεχούμενου 

λογαριασμού και/ή τραπεζικών διευκολύνσεων με δικαίωμα κεφαλαιοποίησης 

του τόκου κάθε 31ην Δεκεμβρίου έκαστου έτους με αφετηρία την 31ην 

Δεκεμβρίου 2005. 

Β.       €207.817,39 (το αντίστοιχο σε Λ.Κ.121.630,12), πλέον τόκους 

προς 9% ετησίως από 24.1.2004 μέχρι 25.10.2005 και 9.25% από 

26.10.2005 μέχρι εξοφλήσεως, δυνάμει δανείου με δικαίωμα 

κεφαλαιοποίησης του τόκου κάθε 31ην Δεκεμβρίου έκαστου έτους. 

Γ.       Τόκο προς 9% ετησίως επί ποσού εκ €210.380,30 (το αντίστοιχο 

σε Λ.Κ.123.130,12) από την 1.1.2004 μέχρι 23.1.2004. 

Συνεπώς εκδίδεται απόφαση υπέρ της Ενάγουσας και εναντίον της 

Εναγόμενης 2 για τα εξής ποσά: 

Α.       €304.193,88 (το αντίστοιχο σε Λ.Κ.178.036,77), πλέον τόκους 

προς 9% ετησίως από 1.1.2005 μέχρι εξοφλήσεως, δυνάμει τρεχούμενου 

λογαριασμού και/ή τραπεζικών διευκολύνσεων με δικαίωμα κεφαλαιοποίησης 

του τόκου κάθε 31ην Δεκεμβρίου έκαστου έτους με αφετηρία την 31ην 

Δεκεμβρίου 2005. 
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Β.       €207.817,39 (το αντίστοιχο σε Λ.Κ.121.630,12), πλέον τόκους 

προς 9% ετησίως από 24.1.2004 μέχρι 25.10.2005 και 9.25% από 

26.10.2005 μέχρι εξοφλήσεως, δυνάμει δανείου με δικαίωμα 

κεφαλαιοποίησης του τόκου κάθε 31ην Δεκεμβρίου έκαστου έτους. 

Γ.       Τόκο προς 9% ετησίως επί ποσού εκ €210.380,30 (το αντίστοιχο 

σε Λ.Κ.123.130,12) από την 1.1.2004 μέχρι 23.1.2004. 

ALPHA BANK LIMITED v. MOUNTIS ELECTRONICS AND SYSTEMS (CYPRUS) 

LTD κ.α. ,  Αρ. Αγωγής   983/06 , Ε.Δ. Πάφου , 17.12.2014 

1.1.2 Υπόθεση 

Άλλες υποθέσεις – 

4034/2010 του 2014 

6957/04 του 2013 

398/2011 του 2012 
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1.2 H τράπεζα απαιτά ‘Α’ ποσοστό επιτοκίου με τόκους 

υπερημερίας / στη απόφαση το ποσοστό του 

επιτοκίου μειώθηκε και χωρίς τόκους υπερημερίας  

1.2.1 Υπόθεση 

Οι Ενάγοντες την 28/7/2004 χορήγησαν κατ΄ ισχυρισμό δάνειο στην 

Εναγομένη 1 ύψους Λ.Κ.80.000 με εγγυητή τον Εναγόμενο 2, σύζυγο της 

Εναγομένης 1.  Επιπρόσθετα η Εναγόμενη 1 για εξασφάλιση του 

ισχυριζόμενου χρέους της παραχώρησε προς όφελος των Εναγόντων 

υποθήκη σε ακίνητο της.  Εν όψει καθυστερημένων δόσεων στην 

αποπληρωμή του ισχυριζόμενου δανείου από την Εναγομένη 1 και μετά την 

κατ΄ ισχυρισμό αποστολή επιστολών (Τεκμήρια 8 και 9) προς την ίδια με 

κοινοποίηση στον Εναγόμενο 2, οι Ενάγοντες καταχώρησαν την παρούσα 

αγωγή με την οποία ζητούν στην παράγραφο 31 της τροποποιημένης 

Έκθεσης Απαίτησης ημερομηνίας 18/9/2015 τα εξής: 

«31.  ........... 

Α)  €145.218,53 σεντ, .......... 

Β)  Τόκους προς 11,50% ετησίως επί του ποσού των €145.218,53 σεντ 

από 7/8/2008 μέχρι τελείας εξοφλήσεως, κεφαλαιοποιούμενοι εκάστη 30ην 

Ιουνίου και 31ην Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. 

Γ)  Διάταγμα του Δικαστηρίου που να διατάσσει την πώληση του 

ενυπόθηκου ακινήτου της Εναγομένης 1 με αριθμό εγγραφής 0/30998, 

τεμάχιο 2030, Φ./Σχ. 51/030413 στον Άγιο Θεόδωρο της Επαρχίας Πάφου με 

δημόσιο πλειστηριασμό, όπως αυτό περιγράφεται στην Υποθήκη με αρ. 

Y2703/04, ημερομηνίας 28/7/2004 του Επαρχιακού Κτηματολογικού 

Γραφείου Πάφου, και όπως το προϊόν της τέτοιας πώλησης διατεθεί προς 

εξόφληση και/ή έναντι των αξιώσεων των Εναγόντων, νοουμένου ότι σε 

περίπτωση πλήρους εξόφλησης των αξιώσεων των Εναγόντων, οποιοδήποτε 

παραμένον υπόλοιπο θα διατεθεί προς όφελος της Εναγόμενης 1.   
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Όσον αφορά την παράγραφο 7 της Βασικής Συμφωνίας Τεκμήριο 

1:  Όπως η ίδια η ΜΕ1 ανέφερε και αποτελεί πραγματικό γεγονός οι 

καταθέσεις των διαφόρων δόσεων γίνονταν πρώτα έναντι εξόδων και τόκων 

και μετά έναντι κεφαλαίου.  Τούτο συνάδει με την παράγραφο 7 της Βασικής 

Συμφωνίας σύμφωνα με την οποία η τράπεζα δικαιούται να εισπράττει 

τμηματικές πληρωμές κατά πρώτο λόγο προς εξόφληση οποιωνδήποτε 

εξόδων κ.λ.π., κατά δεύτερο λόγο προς εξόφληση τόκων και μετά κάθε 

υπόλοιπο από την πληρωμή προς εξόφληση ή έναντι του κεφαλαίου.  Δεν 

έχει τεκμηριωθεί η θέση των Εναγομένων για καταχρηστικότητα της 

παραγράφου 7.  (Βλ. Archbold Investments Ltd κ.α. v. Λαϊκής 

Κυπριακής Τράπεζας Λτδ (2006) 1 Α.Α.Δ. 1084, Λαϊκή Κυπριακή 

Τράπεζα Λτδ v. Λάμπρου Χαριλάου Λτδ κ.α. (2009) 1 (Α) Α.Α.Δ. 479, 

Επίσημος Παραλήπτης κ.α. v. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας (2005) 1 

Α.Α.Δ. 38). 

Η πλευρά των Εναγομένων θεωρεί επίσης την παράγραφο 5 της 

Βασικής Συμφωνίας Τεκμήριο 1 ως καταχρηστική.  Η εν λόγω παράγραφος 

προνοεί τα εξής: 

«5.  Ευθύς ως τα εν λόγω Δάνεια και/ή Τραπεζικές διευκολύνσεις 

καταστούν απαιτητές για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο πελάτης θα πρέπει να 

πληρώσει αμέσως κάθε ποσό που θα οφείλει στην Τράπεζα περιλαμβανόμενου 

κεφαλαίου, τόκου, προμήθειας, δικαιωμάτων, δαπανών και άλλων εξόδων και 

παράλειψη του πελάτη να το πράξει αμέσως, θα έχει ως συνέπεια τη χρέωση 

του/των λογαριασμού/ών του με τόκο και λοιπές επιβαρύνσεις όπως η 

Τράπεζα θα αποφασίζει κατά καιρούς και κατά την απόλυτη κρίση της ή 

άλλως πως από την ημερομηνία που τα εν λόγω ποσά και υποχρεώσεις 

έπρεπε να πληρωθούν και η Τράπεζα θα έχει δικαίωμα να διεκδικήσει 

δικαστικώς ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο την πληρωμή κάθε οφειλής του 

πελάτη πλέον των δικαστικών, δικηγορικών και άλλων εξόδων οποιουδήποτε 

είδους μέχρι την πλήρη αποπληρωμή και εξόφληση» 

Τόκοι 

Από τη Βασική Συμφωνία Τεκμήριο 1 άμεσα ή έμμεσα, σχετικές είναι 

μεταξύ άλλων οι παραγράφοι 2, 6, 7, 9 και 14. 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2006/rep/2006_1_1084.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2009/rep/2009_1_0479.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2005/rep/2005_1_0038.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2005/rep/2005_1_0038.htm
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Επίσης σχετική είναι η επιστολή ημερομηνίας 28/7/2004 (Τεκμήριο 

2).  Εκεί αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής: 

-       Ότι η αποπληρωμή του δανείου (εξόδων, τόκων και κεφαλαίου) 

θα γίνεται με ίσες μηνιαίες δόσεις των ΛΚ1.000 από 1/1/2005, με επιτόκιο ως 

εξής: 

Βασικό Επιτόκιο 5,50% ετησίως και Πρόσθετο Επιτόκιο 3% ετησίως, 

σύνολο Επιτοκίου 8,50% ετησίως. 

-       Το Δάνειο θα χρεώνεται ετησίως με το σχετικό επιτόκιο επί των 

ημερήσιων χρεωστικών υπολοίπων λογιζόμενων κατά την κρίση της τράπεζας 

και καταλογιζόμενο ή καταβαλλόμενο από την Εναγομένη 1 την 30η Ιουνίου 

και 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

-       Η τράπεζα θα δικαιούται να προβαίνει σε ανατοκισμό σύμφωνα με 

την εκάστοτε νομοθεσία και επίσης θα δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση της 

όπως κατά καιρούς με γραπτή ειδοποίηση της προς την Εναγομένη 1 ή με 

ανακοίνωση της στον ημερήσιο τύπο να καθορίζει το ύψος του εκάστοτε 

βασικού και/ή πρόσθετου επιτοκίου.   

-       Για υπολογισμό οποιουδήποτε τόκου, θα λογίζονται οι μήνες αλλά 

ως διαιρέτης θα χρησιμοποιείται ο αριθμός 360 (εμπορικό έτος). 

-       Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής υποχρεώσεων τακτής 

λήξεως θα υπάρξει πρόσθετη επιβάρυνση προς 3% ετησίως επί του ποσού της 

υπέρβασης ή του ληξιπρόθεσμου ποσού. 

Όπως προκύπτει από τη μαρτυρία της ΜΕ1 και αποτελεί πραγματικό 

γεγονός, σε διάφορες ημερομηνίες έγιναν ανακοινώσεις στον τύπο ως το 

Τεκμήριο 6 αναφορικά με την αναπροσαρμογή του βασικού 

επιτοκίου.  Επιπρόσθετα την ημερομηνία 31/12/2004 ανακοινώθηκε στον 

τύπο αύξηση του τόκου υπερημερίας σε 5% ετησίως από την 1/1/2005. 

Ο Περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων Νόμος 

160(Ι)/99 

-       Τέθηκε σε ισχύ την 1/1/2001. 
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-       Τροποποιήθηκε με τον Νόμο 141(Ι)/2014 και τον Νόμο 

66(Ι)/2015. 

-       Κατάργησε τον Περί Τόκου Νόμο του 1977 ο οποίος προνοούσε 

για ανώτατο ύψος επιτοκίου το 9% ετησίως. 

-       Οι διατάξεις του Νόμου δεν επηρεάζουν με οποιοδήποτε τρόπο την 

εξουσία που παρέχεται στην Κεντρική Τράπεζα από το άρθρο 36 των περί 

Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου Νόμων για καθορισμό επιτοκίων.  Δεν 

επηρεάζουν επίσης την εφαρμογή των διατάξεων του Περί Συμβάσεων 

Νόμου. 

-       Απαγορεύεται ο ανατοκισμός περισσότερο από δύο φορές το έτος. 

Τόκοι Υπερημερίας 

Η ΜΕ1 εξήγησε τι τόκοι χρεώθηκαν στα ληξιπρόθεσμα ποσά πριν τον 

τερματισμό και μετά τον τερματισμό σε όλο το ληξιπρόθεσμο ποσό, αναφορές 

που δεν έχουν κλονιστεί και αποτελούν πραγματικά γεγονότα (ανεξαρτήτως 

του πως χαρακτήρισε τον τόκο στο ληξιπρόθεσμο ποσό μετά τον 

τερματισμό).  Τόσο η ίδια όσο και ο ΜΕ5 υποστήριξαν ότι μετά τον τερματισμό 

δεν επιβλήθηκε τόκος υπερημερίας.  Στην πραγματικότητα όμως το πρόσθετο 

επιτόκιο των 5,75% που επιβλήθηκε μετά τον τερματισμό ως η επιστολή 

Τεκμήριο 9 αποτελεί τόκο υπερημερίας.  Το Δικαστήριο συμφωνεί με τη θέση 

του κ.Καλαβά ότι είναι άσχετο το πώς οι μάρτυρες των Εναγόντων ονομάζουν 

τον εν λόγω πρόσθετο τόκο που επιβλήθηκε μετά τον τερματισμό πάνω σε 

ολόκληρο το ληξιπρόθεσμο ποσό.   

Το άρθρο 3(1)(α) και 3(1)(β) ως ο περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου 

και Συναφών Θεμάτων Νόμος τροποποιήθηκε με το Νόμο 66(Ι)/2015, 

προνοεί τα εξής σε σχέση με τόκο υπερημερίας: 

«3.-(1α)  Η επιβολή επιτοκίου υπερημερίας πέραν των δύο 

εκατοστιαίων μονάδων απαγορεύεται: 

Νοείται ότι, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί 

Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικού) 

Νόμου του 2014, το επιτόκιο υπερημερίας δεν δύναται να υπερβαίνει τις δύο 

εκατοστιαίες μονάδες. 
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(1β)  Σε περίπτωση σύμβασης πιστωτικής διευκόλυνσης, η οποία ήταν 

σε ισχύ ή τερματίστηκε κατά ή πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος 

του περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων 

(Τροποποιητικού) Νόμου του 2015, η επιβολή αυξημένου τόκου από την 

υπερημερία επί καθυστερημένης δόσης ή σε οποιοδήποτε ποσό καθυστέρησης 

ή υπέρβασης ορίου οποιασδήποτε άλλης μορφής σύμβασης πιστωτικής 

διευκόλυνσης, δημιουργεί μαχητό τεκμήριο για το πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο 

έχει το βάρος αποδείξεως ότι ο επιβληθείς τόκος υπερημερίας αντιπροσωπεύει 

την πραγματική του ζημιά: 

Νοείται ότι, σε περίπτωση μη απόδειξης των πιο πάνω από το πιστωτικό 

ίδρυμα, πρόσωπο το οποίο έχει καταβάλει τόκο υπερημερίας δύναται να 

διεκδικήσει αποζημιώσεις για το ποσό που έχει καταβάλει και το πιστωτικό 

ίδρυμα έχει την υποχρέωση να αποκαταστήσει το όφελος που προσπορίστηκε 

ή να καταβάλει αποζημίωση στο πρόσωπο που ζημιώθηκε από τη χρέωση 

αυτή». 

Εφόσον η επίδικη συμφωνία τερματίστηκε πριν την ημερομηνία έναρξης 

της ισχύος του περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων 

(Τροποποιητικού) Νόμου του 2015, στην προκειμένη περίπτωση ισχύει το 

εδάφιο 3(1)(β).    

Στον όρο 9 της βασικής συμφωνίας Τεκμήριο 1, προνοείται το εξής: 

«9.  Συμφωνείται παραπέρα μεταξύ του πελάτου και της Τράπεζας ότι 

στις ακόλουθες περιπτώσεις ο πελάτης θα χρεώνεται με τις παρακάτω 

επιβαρύνσεις αυτόματα και χωρίς οποιαδήποτε ειδοποίηση από την Τράπεζα: 

(ι)  Σε περίπτωση καθυστερήσεως στην πληρωμή από τον πελάτη 

οποιουδήποτε ποσού δόσεως ή οποιουδήποτε ποσού κεφαλαίου, τόκων, 

προμηθειών, δαπανών κάθε φύσεως ή εξόδων οποιασδήποτε χορήγησης, 

οποιοδήποτε πιο πάνω καθυστερούμενο ποσό θα χρεώνεται κατά τη κρίση της 

Τράπεζας με επιβάρυνση καθυστέρησης. 

(ιι)  ................. 

(ιιι)  .................». 
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Επιπρόσθετα, όπως ήδη επισημάνθηκε στην παράγραφο Δ(γ) της 

επιστολής ημερομηνίας 28/7/2004 (Τεκμήριο 2) προνοείται το εξής: 

«(γ)  Σε περίπτωση τυχόν υπερβάσεων των παραχωρηθέντων ορίων ή 

καθυστέρησης πληρωμής υποχρεώσεων τακτής λήξεως θα υπάρξει πρόσθετη 

επιβάρυνση προς 3% (τρία τοις εκατό) το χρόνο επί του ποσού της 

υπέρβασης ή του ληξιπρόθεσμου ποσού». 

Όπως ήδη επισημάνθηκε, σύμφωνα με την επιφύλαξη του άρθρου 6 του 

Νόμου 160(1)/1999 ο συγκεκριμένος Νόμος δεν επηρεάζει την εφαρμογή 

των διατάξεων του περί Συμβάσεων Νόμου (βλ. συνεπώς το άρθρο 74(1) του 

περί Συμβάσεων Νόμου και την υπόθεση Τρύφωνος Χαραλάμπους κ.α. v. 

Liberty Life (2011) 1 (Γ) Α.Α.Δ. 1739). 

Σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την ερμηνεία του παρόντος 

Δικαστηρίου του λεκτικού του εδαφίου 3(1)(β) οι Ενάγοντες έχουν το βάρος 

να αποδείξουν ότι το οποιοδήποτε επιτόκιο υπερημερίας (είτε μικρότερο, είτε 

μεγαλύτερο του 2%) αντιπροσωπεύει τη ζημιά τους.   

Σημειώνονται επίσης τα εξής:   

Στην υπόθεση Ιωαννίδης κ.α. v. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 

Κύπρου Λτδ, Π.Ε. 1/2010, ημερ. 8/7/2014, επιδικάστηκε τόκος υπερημερίας 

3% εν όψει του ότι το ποσοστό αυτό προνοείτο στη σχετική 

συμφωνία.  Επισημαίνεται όμως ότι κατά το χρόνο έκδοσης της πιο πάνω 

απόφασης δεν ήταν σε ισχύ ο ως άνω τροποποιητικός Νόμος 66(1)/2015 

(ούτε ο τροποποιητικός Νόμος 141(1)/2014).   

Στην προκειμένη περίπτωση το ότι το ποσοστό υπερημερίας 3% 

προνοείται στη σχετική συμφωνία (Τεκμήρια 1 και 2) δεν οδηγεί αυτόματα 

στην επιδίκαση τέτοιου τόκου ή μεγαλύτερου.   

(Βλ. επίσης την Alpha Bank Cyprus Ltd v. Glendinning κ.α., Αρ. 

Αγωγής 1934/10, ημερ. 12/7/2013 (Δαυίδ, τότε Α.Ε.Δ.) όπου το πιο κάτω 

σκεπτικό εξακολουθεί να είναι σχετικό:  

«..... τυχόν όροι καταβολής τόκου υπερημερίας θα πρέπει να 

διαπιστωθεί, στη βάση πάντα μαρτυρίας η οποία θα τεθεί υπόψη του 

Δικαστηρίου, ότι αποτελούν πράγματι προσπάθεια προεκτίμησης της ζημιάς 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2011/rep/2011_1_1739.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2014/1-201407-1-2010_1.htm

