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1 ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΩΝ ΡΗΤΡΩΝ ΣΕ 

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

1.1 Άρθρο 2 - Ερμηνεία 

 1.1.1 Υπόθεση  

Με την παρούσα αγωγή οι Ενάγοντες αξιώνουν από τους Εναγομένους 1, 

2 και 3 (στο εξής οι 'Εναγόμενοι') αλληλέγγυα και/ή κεχωρισμένα την 

πληρωμή ποσού €37.305,34 πλέον τόκο προς 12,5%. Περαιτέρω οι 

Ενάγοντες διεκδικούν την έκδοση διατάγματος που να υποχρεώνει την 

Εναγόμενη 1 να παραδώσει τα δύο επίδικα οχήματα στους Ενάγοντες στο 

κεντρικό τους κατάστημα στην Πάφο. 

Από την άλλη, οι Εναγόμενοι απορρίπτουν τις απαιτήσεις των Εναγόντων 

και ανταπαιτούν από αυτούς την καταβολή ποσού €37.305,34, έξοδα 

μαρτύρων και εμπειρογνωμόνων και γενικές αποζημιώσεις, νόμιμο τόκο επί 

επιδικαζόμενου ποσού και δικηγορικά έξοδα συνεπεία ζημιών που 

ισχυρίζονται ότι επωμίστηκαν λόγω επιλήψιμης συμπεριφοράς που αποδίδουν 

στους Ενάγοντες. 

Οι Ενάγοντες ισχυρίζονται ότι, δυνάμει γραπτής συμφωνίας ενοικιαγοράς 

ημερομηνίας 28.07.09 στην Πάφο μεταξύ αυτών και της Εναγομένης 1, 

ενοικίασαν στην τελευταία τα οχήματα μάρκας BMW και Mitsubishi με 

αριθμούς εγγραφής KRV 209 και KQH 384 αντίστοιχα έναντι του 

συμφωνημένου τιμήματος των €43.044,54 συμπεριλαμβανομένων 

δικαιωμάτων ενοικιαγοράς και συναφών εξόδων. Σύμφωνα με τους 

Ενάγοντες το τίμημα ενοικιαγοράς θα ήταν πληρωτέο σε 60 μηνιαίες δόσεις 

έκαστη ύψους €717,40 και με την πρώτη δόση να είναι πληρωτέα την 

31.08.09 και στη συνέχεια την τελευταία ημέρα εκάστου επομένου μήνα 

μέχρι εξόφλησης. Σύμφωνα ακόμη με τους Ενάγοντες συμφωνήθηκε ο τόκος 

υπερημερίας να είναι κατά 7 εκατοστιαίες μονάδες μεγαλύτερος από το 

εκάστοτε βασικό επιτόκιο που θα ίσχυε κατά τη χρονική στιγμή της 
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καθυστέρησης υπολογισμένο από την ημερομηνία που έπρεπε να είχε γίνει η 

πληρωμή μέχρι τελείας εξοφλήσεως. 

 Επίσης οι Ενάγοντες ισχυρίζονται ότι οι Εναγόμενοι 2 και 3 εγγυήθηκαν 

προσωπικά και/ή κεχωρισμένα την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της 

Εναγομένης 1 που απορρέουν από την πιο πάνω συμφωνία ενοικιαγοράς. 

 Από την άλλη οι Εναγόμενοι απορρίπτουν όλες τις θέσεις των 

Εναγόντων και ισχυρίζονται ότι αυτό που συμφωνήθηκε ήταν η παραχώρηση 

πιστωτικών διευκολύνσεων εις το όνομα της αναφερόμενης από τους 

Ενάγοντες συμφωνίας ενοικιαγοράς. Επ' αυτού οι Εναγόμενοι ισχυρίζονται ότι 

δεν κατέχουν τα επίδικα οχήματα. 

Καταχρηστικές Ρήτρες 

     Είναι η θέση των Εναγομένων ότι οι επίμαχες συμφωνίες περιέχουν 

καταχρηστικούς όρους με αποτέλεσμα να παραβιάζεται ο περί Καταχρηστικών 

Ρητρών σε καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμος του 1996 (Ν.93(Ι)/96) μετά των 

συναφών τροποποιήσεων. Δεν μπορώ να ασπαστώ τη θέση αυτή των 

Εναγομένων επειδή κρίνω ότι η εν λόγω νομοθεσία δεν τυγχάνει εφαρμογής 

στην παρούσα αγωγή. Το άρθρο 5 της κείμενης νομοθεσίας παρέχει τον 

ορισμό της «καταχρηστικής ρήτρας»  που είναι κάθε ρήτρα η οποία, παρά την 

απαίτηση καλής πίστης, δημιουργεί σε βάρος του καταναλωτή σημαντική 

ανισότητα ανάμεσα στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις των µερών που 

απορρέουν από τη σύμβαση. Ποιος μπορεί να είναι καταναλωτής εξηγείται 

στο άρθρο 2 που είναι το ερμηνευτικό πλαίσιο του νόμου. Σύμφωνα με το εν 

λόγω άρθρο, "καταναλωτής" σημαίνει κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο, κατά 

την κατάρτιση σύμβασης στην οποία εφαρμόζεται ο παρών Νόμος ενεργεί για 

σκοπούς οι οποίοι είναι άσχετοι µε την άσκηση της επιχείρησης του. 

 Με γνώμονα ότι στην παρούσα περίπτωση ο καταναλωτής δεν είναι 

φυσικό πρόσωπο ως ορίζει η νομοθεσία για να μπορούν οι πρόνοιες της να 

εφαρμοστούν, αλλά νομικό πρόσωπο, οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας 

δεν βρίσκουν εδώ οποιοδήποτε έρεισμα σε σχέση τόσο με τη σύμβαση 

ενοικιαγοράς όσο και με το έγγραφο εγγύησης και αποζημίωσής, ανάμεσα στα 

οποία υπάρχει άρρηκτα συνδεδεμένη σχέση. 



 

 7 | 324 

Ως εκ τούτου, εκδίδεται απόφαση υπέρ των Εναγόντων και εναντίον των 

Εναγομένων 1, 2 και 3 αλληλέγγυα και/ή κεχωρισμένα για τα πιο κάτω: 

1.       €10.761 που είναι το οφειλόμενο ποσό των 15 μη πληρωμένων 

μηνιαίων δόσεων από 30.04.10 μέχρι 30.06.11 αμφοτέρων 

συμπεριλαμβανομένων (μέχρι τον τερματισμό της σύμβασης ενοικιαγοράς) 

πλέον τόκο προ 4,85% ετησίως από την ημερομηνία μη καταβολής εκάστης 

απλήρωτης δόσης μέχρι εξόφλησης, 

 2.       €21.363,15 ως ειδικές αποζημιώσεις και αφορά τις 37 υπόλοιπες 

δόσεις από τον τερματισμό της σύμβασης ενοικιαγοράς και μέχρι το τέλος 

πλέον νόμιμο τόκο ετησίως επί του ποσού αυτού από την καταχώρηση της 

αγωγής (ήτοι 08.08.11) μέχρι εξόφλησης. 

 Περαιτέρω εναντίον της Εναγομένης 1 εκδίδονται διατάγματα ως τα 

σημεία (Α) και (Β) της παραγράφου 11 της έκθεσης απαίτησης. 

 Αντίθετα, στη βάση των ευρημάτων και συμπερασμάτων του 

Δικαστηρίου και σύμφωνα με το σκεπτικό που αναπτύχθηκε οι Εναγόμενοι 1, 

2 και 3 απέτυχαν να αποδείξουν της ανταπαίτηση τους στη βάση του 

ισοζυγίου των πιθανοτήτων, η οποία και απορρίπτεται.  

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ. v. C.T. Price Wise Ltd. κ.α. , Αρ. 

Αγωγής 2127/2011 , Ε.Δ. Πάφου ,  23.12.16 

 1.1.2 Υπόθεση 

Ένα τελευταίο ζήτημα που εγείρεται από τον κ. Βρυωνίδη αφορά την 

εφαρμογή του  περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις 

Νόμου, Ν. 93(Ι)/96, ως έχει μέχρι σήμερα τροποποιηθεί. Συγκεκριμένα ο 

ευπαίδευτος συνήγορος των Καθ' ων η Αίτηση υποστηρίζει ότι ο όρος 2(β)(i) 

συνιστά καταχρηστική ρήτρα διότι, μεταξύ άλλων, δεν έτυχε ατομικής 

διαπραγμάτευσης.  

  



 

 8 | 324 

Καταρχάς σημειώνω ότι ο πιο πάνω Νόμος δεν εφαρμόζεται στην 

παρούσα υπόθεση αφού στο ερμηνευτικό άρθρο 2 του Νόμου ως 

«καταναλωτής» ορίζεται κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο, κατά την κατάρτιση 

σύµβασης στην οποία εφαρμόζεται ο παρών Νόµος ενεργεί για σκοπούς οι 

οποίοι είναι άσχετοι µε την άσκηση της επιχείρησης του. Εν προκειμένω οι 

Καθ' ων η Αίτηση είναι νομικό πρόσωπο και εκ των πραγμάτων ο υπό 

αναφορά Νόμος δεν τυγχάνει εφαρμογής. Εν πάση περιπτώσει το ζήτημα της 

ισχυριζόμενης καταχρηστικότητας δεν αποτελεί, με βάση τα δικόγραφα, 

επίδικο θέμα ούτε και υπάρχει μαρτυρία που να υποστηρίζει ότι ο επίμαχος 

όρος δεν έτυχε διαπραγμάτευσης. 

Κ. ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΤΔ v. ALPHA INSURANCE LTD , Αρ. 

Αγωγής   34/15 , Ε.Δ. Πάφου , 25.05.2016 

 1.1.3 Υπόθεση  

Η Ενάγουσα με την αγωγή της αξιώνει εναντίον των Εναγομένων 1 και 2 

το ποσό των €95.615,80. 

Η αντεξέταση των δύο μαρτύρων, με βάση την οποία έγιναν ανάλογες 

εισηγήσεις στην αγόρευση του δικηγόρου της Εναγομένης 2, εστιάστηκε, 

στοχευμένα, σε πέντε συγκεκριμένα θέματα.  (α) στο οφειλόμενο ποσό, το 

οποίο, σύμφωνα με το δικηγόρο της, δεν έχει αποδειχθεί αφού το ποσό που 

εμφαίνεται στην κατάσταση λογαριασμού, με βάση τη μαρτυρία που υπάρχει 

ενώπιον του Δικαστηρίου, δεν έγινε η σύγκριση του με το αρχείο που τηρείται 

ηλεκτρονικά από την Εναγόμενη αλλά απλά εξετάστηκε η κατάσταση 

λογαριασμού. 

Προχωρώντας στην εξέταση του ζητήματος εφαρμογής του Νόμου 

93(Ι)/96, το οποίο σύμπλεξε ο δικηγόρος της Εναγομένης 2 με το πιο πάνω 

θέμα, πέραν του γεγονότος ότι δεν γίνεται καμία αναφορά στην Έκθεση 

Υπεράσπισης στον Περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις 

Ν.93(Ι)/96 και η επίκληση του γίνεται στην αγόρευση του δικηγόρου της 

Εναγομένης 2 και δεν μπορεί να τύχει εξέτασης, η επίκληση της νομοθεσίας 

αυτής δεν μπορεί να έχει εφαρμογή όχι μόνο γιατί αναφέρεται σε αυτή καθ' 

εαυτή τη καταναλωτική σύμβαση (σύμβαση δανείου) αλλά και γιατί η 
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Εναγομένη 2 δεν εμπίπτει στην έννοια του καταναλωτή σύμφωνα με το 

άρθρο 2 του Νόμου, αφού καταναλωτής είναι μόνο φυσικό πρόσωπο.  

 Όσον αφορά τη θέση ότι η αύξηση του επιτοκίου σε 14% από την 

1/7/09 είναι αντίθετη με τον Περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές 

Συμβάσεις Νόμο 93(Ι)/96 ως τροποποιήθη ισχύει ότι λέχθηκε και όταν 

εξεταζόταν το πρώτο θέμα.  Δηλαδή ότι η μόνη αναφορά γίνεται στην 

παράγραφο 3 της Έκθεσης Υπεράσπισης και Ανταπαίτησης και αυτή σε 

σχέση  με τον Περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων 

Νόμου 160(Ι)/99 και όχι με βάση το Νόμο 93(Ι)/96 και εν πάση περιπτώσει 

δεν θα μπορούσε να έλκει δικαιώματα από τρίτο, ήτοι την Εναγομένη 1, με 

βάση της αρχής της συμβατικής σχέσης (Privity of Contract) βλ. Πίριλλος v. 

Κονναρή (2000) 1 Α.Α.Δ. 1154, η οποία παρεμπιπτόντως δέχθηκε 

απόφαση εναντίον της, αλλά ούτε και θα μπορούσε να τύχει εφαρμογής η 

νομοθεσία αυτή αφού αυτή προστατεύει καταναλωτή που σύμφωνα με το 

ερμηνευτικό άρθρο 2 σημαίνει κάθε φυσικό πρόσωπο και όχι νομικό πρόσωπο 

και ακόμα επιπλέον λόγος ότι η κατάρτιση της σύμβασης στην οποία 

εφαρμόζεται ο Νόμος 93(Ι)/96 ενεργεί για σκοπούς οι οποίοι είναι άσχετοι με 

την επιχείρηση του φυσικού προσώπου.  Τέλος δεν θα μπορούσε να έχει 

εφαρμογή με βάση το άρθρο 3 του Νόμου 93(Ι)/96 αφού από την μια 

υπάρχει η μαρτυρία της ΜΕ1 για την κατάρτιση της σύμβασης δανείου και δεν 

αντεξετάστηκε επ' αυτού του θέματος, και γίνεται αποδεκτή από το 

Δικαστήριο, και από την άλλη υπάρχει παντελής έλλειψη μαρτυρίας από την 

υπεράσπιση ως προς τις συνθήκες κατάρτισης της σύμβασης δανείου. 

Κατά συνέπεια εκδίδεται απόφαση υπέρ της Ενάγουσας και εναντίον της 

Εναγομένης 2 για το ποσό των €91.584,04. Η Ανταπαίτηση απορρίπτεται. 

Marfin Popular Bank Public Co. Ltd. v. Doubashi Saber Paria κ.α. ,  Αρ. 

Αγωγής 3382/09 , Ε.Δ. Λάρνακας , 27 Ιουνίου  2014 

 1.1.4 Υπόθεση 

Δες υπόθεση 1.3.2 σελ.  
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XXXXX Ξενοφώντος v. Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ κ.α. , Αρ. 

Αγωγής  2503/2014 , Ε.Δ. Λευκωσίας , 11 Ιουλίου 2018 

1.2  Άρθρο 3 - Πεδίο εφαρμογής 

 1.2.1 Υπόθεση 

      Επικαλείται επίσης ο ευπαίδευτος συνήγορος των εναγόμενων τον 

περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμο του 1996 

(Ν.93(Ι)/96) (στο εξής θα καλείται  ο «βασικός Νόμος», παρά και το γεγονός 

πως ως είχε ο συγκεκριμένος Νόμος κατά την ουσιώδη ημερομηνία 

υπογραφής της επίδικης συμφωνίας στεγαστικού δανείου ήδη είχε 

τροποποιηθεί μια φορά με τον περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές 

Συμβάσεις (Τροποποιητικός) Νόμο του 1999, Ν.69(Ι)/99). Διευκρινίζεται 

δηλαδή απλά ότι για σκοπούς έκδοσης αυτής της απόφασης, το Δικαστήριο 

λαμβάνει υπόψη του τον συγκεκριμένο Νόμο όπως αυτός ίσχυε κατά την 

ημερομηνία υπογραφής της επίδικης συμφωνίας στεγαστικού δανείου. 

  

        Συνεπώς δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση των εναγόμενων ο περί 

Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2014 (Ν.136(Ι)/14), η αναγκαιότητα ψήφισης του οποίου μάλιστα - 

σύμφωνα με το προοίμιο του Νόμου - προέκυψε καθώς είχε κριθεί ότι με την 

εφαρμογή ουσιωδών διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας περί 

καταχρηστικών ρητρών σε καταναλωτικές συμβάσεις, ο αποδέκτης υπηρεσιών 

δεν τύγχανε επαρκούς προστασίας έναντι της περίπτωσης που σε συμβάσεις 

περιλαμβάνονται καταχρηστικές ρήτρες ως προς την παροχή 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και επειδή είχε κριθεί αναγκαία η θέσπιση 

τέτοιων ρυθμίσεων, οι οποίες να καθορίζουν ότι ρήτρες που μπορεί να 

θεωρηθούν ως καταχρηστικές είναι και οι ρήτρες που αναφέρονται σε 

δραστηριότητες των προμηθευτών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, με 

απώτερο στόχο την παροχή της αναγκαίας προστασίας προς τους 

καταναλωτές που συναλλάσσονται με πιστωτικά ιδρύματα. Αυτός ήταν και ο 

λόγος βάσει του οποίου τροποποιήθηκε το Παράρτημα του βασικού νόμου με 
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τη διαγραφή των υποπαραγράφων (α) και (β) της παραγράφου 2. Βεβαίως ο 

συγκεκριμένος τροποποιητικός Νόμος ισχύει από την ημερομηνία 

δημοσίευσης του στις 9/9/2014 και συνεπώς δεν τυγχάνει εφαρμογής στην 

περίπτωση υπό εξέταση με αυτή την απόφαση. 

  

         Αξίζει να σημειωθεί επί του ιδίου θέματος, δηλαδή της εφαρμογής 

του βασικού Νόμου, ως αυτός είχε κατά την ημερομηνία της σύναψης της 

συμφωνίας στεγαστικού δανείου, πως ούτε βεβαίως και ο περί Καταχρηστικών 

Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 

(Ν.49/16) ο οποίος τέθηκε σε ισχύ 30 ημέρες μετά από την ημερομηνία 

δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τυγχάνει 

εφαρμογής στην περίπτωση των εναγόμενων. Σύμφωνα με αυτό τον 

τροποποιητικό Νόμο, ως καταχρηστική ρήτρα θεωρείται κάθε ρήτρα με την 

οποία υπολογίζεται το επιτόκιο και περιγράφεται ο τρόπος υπολογισμού του 

επιτοκίου στη βάση των 360 ημερών ή άλλου αριθμού ημερών αντί στη βάση 

των 365 ή 366 ημερών σε περίπτωση δίσεκτου έτους. 

  

        Γενικά ως προς τις πρόνοιες του βασικού Νόμου αυτός τυγχάνει 

εφαρμογής σε κάθε ρήτρα σύμβασης που συνάπτεται μεταξύ πωλητή ή 

προμηθευτή και καταναλωτή και η οποία δεν αποτέλεσε αντικείμενο ατομικής 

διαπραγμάτευσης. Σύμφωνα με τον βασικό Νόμο ρήτρα θεωρείται ότι δεν 

αποτέλεσε αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης, όταν έχει συνταχθεί εκ 

των προτέρων και ο καταναλωτής εκ των πραγμάτων δεν ήταν δυνατό να 

επηρεάσει το περιεχόμενο της, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε προσπάθεια του 

για το σκοπό αυτό. Στην περίπτωση υπό εξέταση δεν υπάρχει αμφιβολία πως 

η επίδικη συμφωνία στεγαστικού δανείου εμπεριέχει ρήτρες οι οποίες δεν 

αποτέλεσαν αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης. 

  

        Σύμφωνα με τον βασικό Νόμο "καταχρηστική ρήτρα" θεωρείται 

κάθε ρήτρα η οποία, παρά την απαίτηση καλής πίστης, δημιουργεί σε βάρος 
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του καταναλωτή σημαντική ανισότητα ανάμεσα στα δικαιώματα και στις 

υποχρεώσεις των μερών που απορρέουν από τη σύμβαση. Για να διαπιστωθεί 

κατά πόσο μια ρήτρα ικανοποιεί την απαίτηση καλής πίστης λαμβάνονται 

ιδιαίτερα υπόψη η διαπραγματευτική δύναμη των μερών, αν ο καταναλωτής 

δέχθηκε οποιεσδήποτε παροτρύνσεις, για να συμφωνήσει στη ρήτρα και ο 

βαθμός στον οποίο ο προμηθευτής χειρίστηκε δίκαια τον καταναλωτή (εδάφιο 

(3) του άρθρου 5 του βασικού Νόμου). 

  

      Επίσης, αναφέρεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 5 του Νόμου ότι το 

Παράρτημα του Νόμου περιέχει ενδεικτικό και μη εξαντλητικό κατάλογο 

ρητρών που δυνατό να θεωρηθούν καταχρηστικές. 

  

        Ως προς τις συνέπειες καταχρηστικών ρητρών, σύμφωνα με το 

άρθρο 6 του συγκεκριμένου Νόμου, παρά τις διατάξεις του περί Συμβάσεων 

Νόμου, καταχρηστική ρήτρα σε σύμβαση μεταξύ πωλητή ή προμηθευτή και 

καταναλωτή δε δεσμεύει τον καταναλωτή, όμως η σύμβαση εξακολουθεί να 

δεσμεύει τους συμβαλλομένους, εκτός αν αυτή δε δύναται να συνεχίσει να 

υφίσταται χωρίς την καταχρηστική ρήτρα. 

  

      Αξίζει να σημειωθεί πως σε σχέση με το Παράρτημα του βασικού 

Νόμου υπάρχουν ειδικές πρόνοιες ως προς την εφαρμογή ορισμένων 

περιγραφών ρητρών οι οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν καταχρηστικές 

σε περίπτωση κατά την οποία ο προμηθευτής είναι προμηθευτής 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Σε σχέση δηλαδή με το πεδίο εφαρμογής 

των υποπαραγράφων (ζ) και (ι) της παραγράφου 1 του Παραρτήματος 

σύμφωνα με τις οποίες, ρήτρες που έχουν σκοπό ή αποτέλεσμα να 

επιτρέπουν στον προμηθευτή να καταγγέλλει χωρίς εύλογη προειδοποίηση 

σύμβαση αόριστης διαρκείας, εκτός εάν συντρέχει σοβαρός λόγος, ή να 

επιτρέπουν στον προμηθευτή να τροποποιεί μονομερώς τους όρους της 
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σύμβασης χωρίς σοβαρό λόγο ο οποίος να προβλέπεται στη σύμβαση, μπορεί 

να θεωρηθούν ως καταχρηστικές. 

  

      Σύμφωνα λοιπόν με τις υποπαραγράφους (α) και (β) της 

παραγράφου 2 του Παραρτήματος η υποπαράγραφος (ζ) δεν επηρεάζει τις 

ρήτρες με τις οποίες ο προμηθευτής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 

επιφυλάσσεται του δικαιώματος του να λύσει σύμβαση αορίστου χρόνου 

μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση, εφόσον συντρέχει βασικός λόγος, αρκεί 

να επιβαρύνεται ο προμηθευτής με την υποχρέωση να πληροφορεί αμέσως το 

άλλο ή τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη ενώ με παρόμοιο τρόπο η 

υποπαράγραφος (ι) δεν επηρεάζει τις ρήτρες με τις οποίες ο προμηθευτής 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών επιφυλάσσεται του δικαιώματος του να 

τροποποιεί το επιτόκιο που οφείλεται από τον καταναλωτή ή που οφείλεται σε 

αυτόν, ή το ποσό όλων των άλλων επιβαρύνσεων σχετικών με τις 

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες χωρίς καμία προειδοποίηση σε περίπτωση 

βάσιμου λόγου, αρκεί ο προμηθευτής να επιβαρύνεται με την υποχρέωση να 

πληροφορεί αμέσως το άλλο ή τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη και αυτό ή αυτά 

να είναι ελεύθερα να καταγγείλουν πάραυτα τη σύμβαση. 

  

      Η εισήγηση του ευπαίδευτου συνηγόρου των εναγόμενων είναι ότι 

η επίδικη συμφωνία στεγαστικού δανείου περιέχει όλα τα στοιχεία τα οποία 

την καθιστούν «παράνομη». Βεβαίως, πέραν και από την αόριστη χρήση της 

λέξης «παράνομη», χρήση η οποία καθόλου δεν καθιστά πειστική την 

επιχειρηματολογία προς υποστήριξη της οποιασδήποτε νομικής θέσης, αυτό 

το οποίο διαπιστώνεται μετά και από προσεχτική εξέταση της σχετικής 

νομοθεσίας, ως αυτή ίσχυε κατά την ημερομηνία σύναψης της συμφωνίας 

στεγαστικού δανείου, δεν οδηγεί στο απόλυτο συμπέρασμα το οποίο 

εισηγείται ο ευπαίδευτος συνήγορος των εναγόμενων. 
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         Κατ΄ αρχάς το Δικαστήριο δεν έχει οποιαδήποτε αμφιβολία - και 

ούτε και τέθηκε βεβαίως τέτοιο θέμα είτε βάσει των δικογράφων είτε της 

μαρτυρίας - πρώτο, ως προς την ιδιότητα των εναγόμενων ως καταναλωτές 

και δεύτερο της τράπεζας ως προμηθευτής σύμφωνα και με τον βασικό Νόμο. 

Ούτε και τίθεται ως θέμα προς εξέταση κατά πόσο η επίδικη συμφωνία 

στεγαστικού δανείου εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις εξαιρέσεις του βασικού 

Νόμου (άρθρο 4). Υπενθυμίζεται απλά ότι ο βασικός Νόμος τυγχάνει 

εφαρμογής σε κάθε ρήτρα σύμβασης η οποία συνάπτεται μεταξύ προμηθευτή 

και καταναλωτή (άρθρο 3 εδάφιο (1)) και η οποία δεν αποτέλεσε αντικείμενο 

ατομικής διαπραγμάτευσης. 

  

        Σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του βασικού Νόμου, για 

τους σκοπούς του Νόμου, ρήτρα θεωρείται ότι δεν αποτέλεσε αντικείμενο 

ατομικής διαπραγμάτευσης, όταν έχει συνταχθεί εκ των προτέρων και ο 

καταναλωτής εκ των πραγμάτων δεν ήταν δυνατό να επηρεάσει το 

περιεχόμενο της, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε προσπάθεια του για τον σκοπό 

αυτό. Ήδη το Δικαστήριο έχει καταλήξει σε σχετικό εύρημα αναφορικά με το 

κατά πόσο η οποιαδήποτε ρήτρα σύμβασης εντός της επίδικης συμφωνίας 

στεγαστικού δανείου (βλ. σχετικά την υποπαράγραφο 210.14 αυτής της 

απόφασης) αποτέλεσε αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης. Συνεπώς, με 

εξαίρεση των όρων αναφορικά με το ποσό του δανείου και τις δόσεις 

αποπληρωμής, ο βασικός Νόμος τυγχάνει εφαρμογής σε όλες τις υπόλοιπες 

ρήτρες σύμβασης της επίδικης συμφωνίας στεγαστικού δανείου. 

  

        Βεβαίως διατηρείται υπόψη του Δικαστηρίου και η σχετική πρόνοια 

του εδαφίου (2) του άρθρου 3 του βασικού Νόμου ως προς το ότι όταν ρήτρα 

σύμβασης είναι διατυπωμένη κατά τρόπο σαφή και κατανοητό, καμία 

αμφισβήτηση του θεμιτού χαρακτήρα της δεν επιτρέπεται εφόσον αυτή 

αφορά δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις. Διαζευκτικά και όχι συζευκτικά, 

πρώτο, τον καθορισμό του κύριου αντικειμένου της σύμβασης ή  δεύτερο, 

την αντιπροσωπευτικότητα της τιμής ή του ανταλλάγματος -  στην επίδικη 
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περίπτωση -  για τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν. Η συγκεκριμένη πρόνοια 

προκύπτει από την εφαρμογή σε νομοθεσία της δέκατης ένατης αιτιολογικής 

σκέψης και του άρθρου 4 της «Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης 

Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που 

συνάπτονται με καταναλωτές» (στο εξής θα καλείται η «σχετική Οδηγία»). 

Βεβαίως στη δέκατη ένατη αιτιολογική σκέψη αναφέρεται πως το βασικό 

αντικείμενο της σύμβασης και η σχέση τιμής μπορούν ωστόσο να 

λαμβάνονται υπόψη κατά την εκτίμηση του καταχρηστικού χαρακτήρα άλλων 

ρητρών, δίχως όμως να διαπιστώνεται πως αυτή η δυνατότητα χρήζει 

εφαρμογής στην περίπτωση υπό εξέταση με αυτή την απόφαση. 

  

        Επίσης, όπως αναφέρεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 3 του 

βασικού Νόμου, το γεγονός ότι για ορισμένα στοιχεία κάποιας ρήτρας ή για 

μια μεμονωμένη ρήτρα υπήρξε ατομική διαπραγμάτευση, δεν αποκλείει την 

εφαρμογή του βασικού Νόμου στο υπόλοιπο μέρος μιας σύμβασης, εφόσον η 

συνολική αξιολόγηση οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, παρ΄ όλα αυτά, πρόκειται 

για συνήθη προκαθορισμένη σύμβαση. Διευκρινίζεται απλά πως παρά την 

απουσία ορισμού στο άρθρο ερμηνείας του βασικού Νόμου της φράσης 

«προκαθορισμένη σύμβαση» ουσιαστικά αυτή γίνεται αντιληπτή ως συμφωνία 

η οποία περιέχει ρήτρες οι οποίες ανταποκρίνονται στην περιγραφή η οποία 

δίδεται στο εδάφιο (3) του ίδιου άρθρου (βλ. σχετικά την παράγραφο 233 

αυτής της απόφασης) αναφορικά με ρήτρες οι οποίες δεν αποτέλεσαν 

αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης. 

  

        Επίσης όπως αναφέρεται και στο άρθρο 3 της σχετικής Οδηγίας, 

θεωρείται πάντοτε ότι ρήτρα δεν αποτέλεσε αντικείμενο ατομικής 

διαπραγμάτευσης, όταν έχει συνταχθεί εκ των προτέρων και όταν ο 

καταναλωτής εκ των πραγμάτων δε μπόρεσε να επηρεάσει το περιεχόμενο 

της, ιδίως στα πλαίσια μιας σύμβασης προσχωρήσεως. Βεβαίως όπως γίνεται 

αντιληπτή η αναφορά σε μια σύμβαση προσχωρήσεως αυτή πρόκειται για 

σύμβαση στην οποία ο καταναλωτής αποδέχεται κατά κανόνα 
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προδιατυπωμένους όρους, δηλαδή όρους οι οποίοι διατυπώνονται από το 

ισχυρό αντισυμβαλλόμενο μέρος και ως σύμβαση στην οποία η μόνη επιλογή 

η οποία προσφέρεται στο άλλο μέρος είναι να προσχωρήσει σε αυτή. 

Δυνατότητα καλύτερης αντίληψης της σημασίας της περιγραφής μιας 

σύμβασης ως σύμβαση προσχώρησης παρέχεται και από την ανάλογη 

περιγραφή στο ίδιο σημείο στο αγγλικό κείμενο της σχετικής Οδηγίας ως 

"pre-formulated standard contract". 

  

       Εναπόκειται στον προμηθευτή που ισχυρίζεται ότι μια ρήτρα 

υπήρξε αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης να το αποδείξει. Σε σχέση και 

με τα δεδομένα της παρούσης αγωγής διατηρώντας υπόψη ότι η ενάγουσα 

δεν παρουσίασε οποιαδήποτε μαρτυρία η οποία να αποσκοπούσε στην 

απόδειξη ύπαρξης ατομικής διαπραγμάτευσης οποιασδήποτε ρήτρας ασφαλώς 

το Δικαστήριο θεωρεί ως δεδομένο ότι ισχύει αναφορικά με αυτό το θέμα το 

εύρημα του σύμφωνα και με την υποπαράγραφο 210.14 αυτής της 

απόφασης. Ουσιαστικά αυτό το οποίο διατηρείται υπόψη του Δικαστηρίου 

είναι ότι κατά την εκδίκαση της αγωγής η προσπάθεια της ενάγουσας ήταν να 

αποδείξει όχι τη διαπραγμάτευση μεταξύ της ενάγουσας και των εναγόμενων 

έτσι ώστε να είχαν καταλήξει στην υπογραφή της επίδικης συμφωνίας 

στεγαστικού δανείου αλλά την αποδοχή από τους εναγόμενους του 

περιεχομένου της συγκεκριμένης συμφωνίας, δηλαδή των όρων αυτής, αφού 

πρώτα είχε δοθεί, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της ενάγουσας, η ευκαιρία 

σε αυτούς να μελετήσουν το περιεχόμενο της προτού την υπογράψουν. 

  

       Βεβαίως το ουσιαστικότερο ερώτημα το οποίο προκύπτει σε σχέση 

με την εισήγηση του ευπαίδευτου συνηγόρου των εναγόμενων, πρώτο, ως 

προς την ύπαρξη καταχρηστικών ρητρών εντός της επίδικης συμφωνίας 

στεγαστικού δανείου και δεύτερο, κατ΄ επέκταση, σύμφωνα βεβαίως με την 

ολοκλήρωση της εισήγησης του, του επηρεασμού της εγκυρότητας της 

συγκεκριμένης συμφωνίας, δηλαδή την ακυρότητα της, είναι το κατά πόσο 

όντως εντός αυτής υπάρχουν καταχρηστικές ρήτρες. Το Δικαστήριο εξετάζει 
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πρώτα το ερώτημα κατά πόσο όντως υπάρχουν καταχρηστικές ρήτρες εντός 

της επίδικης συμφωνίας στεγαστικού δανείου και στη συνέχεια το 

επακόλουθο ερώτημα ως προς τις συνέπειες τέτοιας ύπαρξης στην περίπτωση 

κατά την οποία όντως διαπιστώνεται ότι το πρώτο σκέλος της εισήγησης του 

ευπαίδευτου συνηγόρου των εναγόμενων ευσταθεί. 

  

       Όπως αναφέρεται και πιο πάνω (βλ. σχετικά την παράγραφο 

226  αυτής της απόφασης) για τους σκοπούς του βασικού Νόμου 

καταχρηστική ρήτρα θεωρείται κάθε ρήτρα η οποία, παρά την απαίτηση καλής 

πίστης, δημιουργεί σε βάρος του καταναλωτή σημαντική ανισότητα ανάμεσα 

στα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών που απορρέουν από τη σύμβαση 

(άρθρο  5 εδάφιο (1) τηρουμένων των όσων αναφέρονται στα εδάφια (2) και 

(3) του ίδιου άρθρου). Αναδεικνύεται συνεπώς η σημασία του παράγοντα της 

καλής πίστης σε σχέση με τη διαπίστωση ως προς το κατά πόσο μια ρήτρα 

είναι όντως καταχρηστική. Ο παράγοντας ή ουσιαστικά η απαίτηση της καλής 

πίστης (the requirement of good faith) εξετάζεται και στο σύγγραμμα Chitty 

on Contracts (31η έκδοση) (βλ. σχετικά τις παραγράφους 15-072 έως και 15-

076 ως επίσης και την αναφορά στην Director of Fair Trading v. First 

National Bank Plc [2001] UKHL 52). 

  

       Εντός των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 5 αναφέρονται 

συγκεκριμένα τα ακόλουθα. Η εκτίμηση του καταχρηστικού χαρακτήρα μιας 

ρήτρας γίνεται, αφού ληφθούν υπόψη η φύση των υπηρεσιών που αποτελούν 

το αντικείμενο της σύμβασης, όλες οι κατά το χρόνο της σύναψης της 

σύμβασης περιστάσεις που περιβάλλουν τη σύμβαση, καθώς και όλες οι 

υπόλοιπες ρήτρες της σύμβασης ή άλλης σύμβασης από την οποία αυτή 

εξαρτάται. Όπως αναφέρεται και πιο πάνω (βλ. σχετικά την παράγραφο 

226  αυτής της απόφασης), έτσι ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο μια ρήτρα 

ικανοποιεί την απαίτηση της καλής πίστης, λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη τα 

ακόλουθα. Πρώτο, η διαπραγματευτική δύναμη των μερών, δεύτερο, αν ο 

καταναλωτής δέχθηκε οποιεσδήποτε παροτρύνσεις, για να συμφωνήσει στη 
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ρήτρα, τρίτο, αν οι υπηρεσίες προμηθεύτηκαν κατόπιν ειδικής παραγγελίας 

του καταναλωτή και τέταρτο, ο βαθμός στον οποίο ο προμηθευτής χειρίστηκε 

δίκαια τον καταναλωτή. Ενώ υπάρχει βεβαίως  και το σχετικό Παράρτημα 

στον βασικό Νόμο το οποίο περιέχει ενδεικτικό και μη εξαντλητικό κατάλογο 

ρητρών οι οποίες δύναται να θεωρηθούν καταχρηστικές. 

  

          Αναφορικά με τις συνέπειες καταχρηστικών ρητρών, όπως 

αναφέρεται και πιο πάνω (βλ. σχετικά την παράγραφο 228  αυτής της 

απόφασης) σημαντική πρόνοια είναι αυτή του άρθρου 6 του βασικού Νόμου 

σύμφωνα με την οποία παρά τις διατάξεις του περί Συμβάσεων Νόμου, 

καταχρηστική ρήτρα σε σύμβαση μεταξύ προμηθευτή και καταναλωτή δε 

δεσμεύει τον καταναλωτή. Σημαντική όμως είναι και η πρόνοια, επίσης εντός 

του άρθρου 6, σύμφωνα με την οποία η σύμβαση εξακολουθεί να δεσμεύει 

τους συμβαλλόμενους εκτός αν αυτή δε δύναται να συνεχίσει να υφίσταται 

χωρίς την καταχρηστική ρήτρα. 

  

       Ενώ έχοντας ως πλαγιότιτλο τη φράση «ερμηνευτικός κανόνας για 

γραπτές συμβάσεις» το άρθρο 7 του βασικού Νόμου προνοεί σχετικά ότι ο 

προμηθευτής οφείλει να διασφαλίζει ότι σε περίπτωση γραπτών συμβάσεων οι 

ρήτρες διατυπώνονται με σαφή και κατανοητό τρόπο προσθέτοντας επίσης 

πως σε περίπτωση αμφιβολίας για την έννοια μιας γραπτής ρήτρας, 

υπερισχύει η ευνοϊκότερη για τον καταναλωτή ερμηνεία. 

  

      Προτού προχωρήσει το Δικαστήριο στην εξέταση ως προς την 

ύπαρξη καταχρηστικών ρητρών εντός της επίδικης συμφωνίας στεγαστικού 

δανείου και καθορισμού αυτών σε περίπτωση κατά την οποία όντως 

διαπιστώνεται η ύπαρξη τους, υπενθυμίζεται σχετικά πως, όπως αναφέρεται 

και πιο πάνω (βλ. σχετικά την παράγραφο  230 αυτής της απόφασης) 

σύμφωνα με την υποπαράγραφο (β) της παραγράφου 2 του Παραρτήματος 

του βασικού Νόμου η υποπαράγραφος (ι) της παραγράφου 1 δεν επηρεάζει 
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τις ρήτρες με τις οποίες ο προμηθευτής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 

επιφυλάσσεται του δικαιώματος του να τροποποιεί το επιτόκιο που οφείλεται 

από τον καταναλωτή ή που οφείλεται σε αυτόν ή το ποσό όλων των άλλων 

επιβαρύνσεων των σχετικών με τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες χωρίς 

καμία προειδοποίηση σε περίπτωση βάσιμου λόγου, αρκεί ο προμηθευτής να 

επιβαρύνεται με την υποχρέωση να πληροφορεί αμέσως το άλλο ή τα άλλα 

συμβαλλόμενα μέρη και αυτό ή αυτά να είναι ελεύθερα να καταγγείλουν 

πάραυτα τη σύμβαση. Θεωρείται από το Δικαστήριο πως έχει ιδιαίτερη 

σημασία η αναφορά ή ουσιαστικά η επιφύλαξη στο τέλος αυτής της πρόνοιας 

σύμφωνα με την οποία όχι μόνο επιβάλλεται στον προμηθευτή υποχρέωση να 

πληροφορεί αμέσως το άλλο συμβαλλόμενο μέρος αλλά προφανώς και η 

απαιτούμενη ύπαρξη εντός της σύμβασης της δυνατότητας ή ουσιαστικά του 

δικαιώματος του καταναλωτή να καταγγείλει πάραυτα τη σύμβαση. 

  

        Τονίζεται πως το Δικαστήριο προσεγγίζει το θέμα της 

προαναφερόμενης εξέτασης ως προς την ύπαρξη καταχρηστικών ρητρών 

εντός της επίδικης συμφωνίας στεγαστικού δανείου λαμβάνοντας υπόψη τόσο 

τις υπηρεσίες οι οποίες αποτελούν το αντικείμενο της επίδικης συμφωνίας 

στεγαστικού δανείου όσο και όλες τις περιστάσεις οι οποίες περιέβαλαν τη 

συγκεκριμένη συμφωνία καθώς και όλες τις υπόλοιπες ρήτρες της συμφωνίας 

ενώ δεν κρίνεται αναγκαίο όπως ληφθεί υπόψη το περιεχόμενο άλλης 

σύμβασης υπό την έννοια του βασικού Νόμου ως σύμβαση από την οποία να 

εξαρτάται η επίδικη συμφωνία στεγαστικού δανείου. Διατηρείται επίσης 

υπόψη πως η σχετική Οδηγία έχει ως στόχο την αποτελεσματική προστασία 

του καταναλωτή και ότι η εκτίμηση του καταχρηστικού χαρακτήρα των 

ρητρών, δηλαδή κατά πόσο αυτός είναι υπαρκτός,  θα πρέπει να 

συμπληρώνεται από μια μέθοδο γενικής αξιολόγησης των διαφόρων 

συμφερόντων τα οποία εμπλέκονται και ότι αυτό απαιτεί την εφαρμογή της 

απαίτησης της καλής πίστης (δέκατη έκτη αιτιολογική σκέψη της σχετικής 

Οδηγίας). Ενώ σε σχέση με τον συνυπολογισμό της καλής πίστης θα πρέπει 

να δίδεται ιδιαίτερη σημασία στη διαπραγματευτική δύναμη των 

συμβαλλομένων και των άλλων παραγόντων οι οποίοι αναφέρονται στο 
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εδάφιο (3) του άρθρου 5 του σχετικού Νόμου (βλ. σχετικά την παράγραφο 

226   αυτής της απόφασης). 

  

         Επιπλέον, το Δικαστήριο δεν είναι δυνατό να αγνοήσει ότι 

καλείται ουσιαστικά να αποφασίσει το συγκεκριμένο ερώτημα σε σχέση με μια 

σύμβαση η οποία υπογράφηκε πριν περίπου 15 χρόνια και η οποία 

λειτούργησε με τον τρόπο τον οποίο αυτή εφαρμόστηκε μέχρι και την 

ημερομηνία του τερματισμού της από την ενάγουσα. Θέτοντας το πολύ απλά 

το Δικαστήριο δεν καλείται προς επίλυση της επίδικης διαφοράς μεταξύ της 

ενάγουσας και των εναγόμενων να ασκήσει μια επιλογή ως προς τις ρήτρες 

της επίδικης συμφωνίας οι οποίες θα μπορούσαν να κριθούν ως 

καταχρηστικές επί ενός απόλυτου και θεωρητικού επιπέδου ανεξάρτητα 

δηλαδή και από το γεγονός ότι η συγκεκριμένη συμφωνία εφαρμόστηκε και 

είχε ως αποτέλεσμα ορισμένες συνέπειες. 

  

        Έχοντας δε υπόψη τον σαφή και κατανοητό τρόπο διατύπωσης 

της ρήτρας (όρος 1) της επίδικης συμφωνίας ως προς τον καθορισμό του 

κύριου αντικειμένου της ή του πυρήνα αυτής, δηλαδή τη δανειοδότηση των 

εναγόμενων με συγκεκριμένο ποσό για μερική εξόφληση των υποχρεώσεων 

των εναγόμενων προς την εναγόμενη 3 και το γεγονός ότι όντως αυτή η 

πράξη είχε συντελεστεί, το Δικαστήριο θεωρεί πως δεν θα πρέπει να 

αμφισβητηθεί με οποιοδήποτε τρόπο ο θεμιτός χαρακτήρας αυτής της 

πρόνοιας (βλ. σχετικά το εδάφιο (2) του άρθρου 3 του βασικού Νόμου) αλλά 

κατ΄ επέκταση και οι συνέπειες της εφαρμογής της (βλ. σχετικά την απόφαση 

του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης C-26/13 Árpád Kásler, Hajnalka 

Káslerné Rábai κατά OTP Jelzálogbank Zrt ημερομηνίας 30/4/2014). 

  

      Σύμφωνα με τις οποίες συνέπειες, πρώτο, οι εναγόμενοι όντως 

δανείστηκαν από την ενάγουσα ένα ποσό το οποίο είχαν ανάγκη 

προς  συμμόρφωση τους με άλλη συμφωνία και με το οποίο εξόφλησαν τις 
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υποχρεώσεις τους προς την εναγόμενη 3 και δεύτερο, ότι δεν μπορεί παρά να 

αποτελεί υποχρέωση τους όπως αυτό το ποσό επιστραφεί στην ενάγουσα 

σύμφωνα και με τους όρους της επίδικης συμφωνίας στο βαθμό όμως στον 

οποίο οι όροι αυτοί δεν κρίνονται καταχρηστικοί. 

  

         Αυτός περιληπτικά είναι και ο τρόπος προσέγγισης του 

Δικαστηρίου ως προς την εξέταση του ερωτήματος αναφορικά με την ύπαρξη 

καταχρηστικών ρητρών εντός της επίδικης συμφωνίας στεγαστικού δανείου, 

δηλαδή όχι επί μιας θεωρητικής και ουσιαστικά αλυσιτελής βάσης αλλά έτσι 

ώστε να καθίσταται εφικτή η εξέταση από το Δικαστήριο της όλης θέσης των 

εναγόμενων ως προς την ύπαρξη καταχρηστικών ρητρών εντός της επίδικης 

συμφωνίας στο στάδιο στο οποίο αυτή είχε εγερθεί και αφού προηγουμένως 

είχαν προηγηθεί τα όσα διαπιστώνονται από το Δικαστήριο σε σχέση με την 

πραγματική πτυχή της αγωγής. 

  

         Συνεπώς, διατηρώντας υπόψη και τα όσα αναφέρονται πιο πάνω, 

το Δικαστήριο εξετάζοντας το περιεχόμενο της συμφωνίας στεγαστικού 

δανείου διαπιστώνει ότι όντως αυτό περιέχει τις ακόλουθες καταχρηστικές 

ρήτρες. 

  

       "Provided that the Bank shall be entitled to demand repayment of 

the loan or any balance plus any interest at any moment and as soon as 

such demand is made the balance shall be immediately due and payable" 

(μέρος του όρου 3). 

  

      Αναφορικά με αυτή τη ρήτρα υπενθυμίζεται πως σύμφωνα και με τη 

βασική ρύθμιση της επίδικης συμφωνίας στεγαστικού δανείου οι εναγόμενοι 

ως δανειολήπτες ενός συγκεκριμένου ποσού είχαν υπόψη τους πως η 

αποπληρωμή αυτού θα γινόταν με μηνιαίες δόσεις όπως αυτές αναφέρονται 
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στον ίδιο όρο. Το δικαίωμα της τράπεζας μονομερώς οποτεδήποτε η ίδια 

επιλέξει δίχως να παρέχει οποιοδήποτε λόγο και ο οποίος να προβλέπεται 

εντός της σύμβασης  ή οποιαδήποτε εξήγηση ή προειδοποίηση και  να 

τροποποιεί ή ουσιαστικά να καταργεί εξ ολοκλήρου τη ρύθμιση ως προς τον 

τρόπο αποπληρωμής του δανείου ασφαλώς δεν ικανοποιεί την απαίτηση 

καλής πίστης σε σχέση με τη διαπραγματευτική δύναμη των συμβαλλομένων 

ενώ παραγνωρίζει πλήρως τον σκοπό της σχετικής Οδηγίας ως προς την 

προστασία του καταναλωτή δημιουργώντας αναμφίβολα παρά και την 

απαίτηση της καλής πίστης σημαντική ανισότητα μεταξύ των δικαιωμάτων της 

ίδιας της τράπεζας και των υποχρεώσεων των εναγόμενων που απορρέουν 

από την επίδικη συμφωνία στεγαστικού δανείου. 

  

     "Furthermore it is agreed that the Bank shall be at liberty to accept 

part payment, vary any terms of this agreement or forbear as to payment, 

time, performance or otherwise" (μέρος του όρου 3). 

  

     Σύμφωνα και με την υποπαράγραφο (ι) της παραγράφου 1 του 

Παραρτήματος του βασικού Νόμου μπορεί να θεωρηθεί ως καταχρηστική 

ρήτρα η οποία έχει ως σκοπό ή αποτέλεσμα να επιτρέπει στον προμηθευτή να 

τροποποιεί μονομερώς τους όρους σύμβασης χωρίς σοβαρό λόγο ο οποίος να 

προβλέπεται στη σύμβαση. Βεβαίως σύμφωνα με τη δεύτερη παράγραφο της 

υποπαραγράφου (β) της παραγράφου 2 του Παραρτήματος η υποπαράγραφος 

(ι) δεν επηρεάζει τις ρήτρες με τις οποίες ο προμηθευτής 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών επιφυλάσσεται του δικαιώματος του να 

τροποποιήσει μονομερώς τους όρους σύμβασης όχι όμως της οποιασδήποτε 

σύμβασης αλλά σύμβασης αορίστου χρόνου. Το Δικαστήριο κρίνει πως δεν 

είναι δυνατό η επίδικη συμφωνία στεγαστικού δανείου με καθορισμένες 

δόσεις αποπληρωμής να θεωρηθεί ως σύμβαση αορίστου χρόνου. Επιπλέον, 

βεβαίως, όπως αναφέρεται ως σχετική προϋπόθεση στην υποπαράγραφο (β) 

της παραγράφου 2 του Παραρτήματος, θα βαρύνει τον προμηθευτή η 

υποχρέωση να προειδοποιήσει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος τον 
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καταναλωτή, ο οποίος θα παραμένει ελεύθερος να καταγγείλει τη σύμβαση. 

Έχοντας υπόψη τη συμπερίληψη του είδους αυτής της ρήτρας στο 

συγκεκριμένο Παράρτημα ως ρήτρα η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί ως 

καταχρηστική αλλά και τις συνέπειες αυτής οι οποίες είναι παρόμοιες με αυτές 

οι οποίες αναφέρονται πιο πάνω (βλ. σχετικά την 

υποπαράγραφο  249.2  αυτής της απόφασης) το Δικαστήριο δεν έχει 

οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς την καταχρηστική φύση και αυτής της 

ρήτρας. 

  

       "The Bank has the right, at its discretion, within the framework of 

the law, the regulations for monetary and credit control in force from time to 

time, the market conditions and the liquidity and funding costs, to vary 

(either upwards or downwards) at any time the 12 months LIBOR (*), the 

Margin, the Default Rate of Interest, the commission and/or the Bank's fees 

(and/or charge the account(s) with commission and/or Bank (ledger) or 

other fees at its discretion if the present agreement does not provide for 

such charges) and such variation and/or imposition will be binding on the 

Borrower who will be informed through an announcement in the daily press 

or through a written notice and will take effect from the date specified in 

such announcement or written notice".  

  

        Η δυνατότητα της τράπεζας να τροποποιεί μονομερώς τους όρους 

της σύμβασης χωρίς σοβαρό λόγο ο οποίος να προβλέπεται στην επίδικη 

συμφωνία θα μπορούσε στη συγκεκριμένη περίπτωση να μην κρινόταν ως 

καταχρηστική ρήτρα εάν παρεχόταν με την επίδικη συμφωνία η ελευθερία 

των εναγόμενων να καταγγείλουν πάραυτα τη σύμβαση. Όπως δηλαδή 

αναφέρεται στην υποπαράγραφο (β) της παραγράφου 2 του Παραρτήματος 

του βασικού Νόμου (βλ. σχετικά την παράγραφο 230  αυτής της απόφασης). 

Έχοντας όμως υπόψη την απουσία τέτοιας πρόνοιας η συγκεκριμένη ρήτρα 

δεν καλύπτεται από τον περιορισμό της εφαρμογής της υποπαραγράφου (ι) 

της παραγράφου 1 του Παραρτήματος του βασικού Νόμου. Έχοντας υπόψη 
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τη συμπερίληψη του είδους αυτής της ρήτρας στο συγκεκριμένο Παράρτημα 

ως ρήτρα η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί ως καταχρηστική αλλά και τις 

συνέπειες αυτής οι οποίες είναι παρόμοιες με αυτές οι οποίες αναφέρονται πιο 

πάνω (βλ. σχετικά την υποπαράγραφο  249.2  αυτής της απόφασης) το 

Δικαστήριο δεν έχει οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς την καταχρηστική φύση 

και αυτής της ρήτρας. 

  

       "Immediately upon demand for repayment being made by the 

Bank the balance on the loan shall become due and payable and the 

Borrower shall immediately repay the Bank the balance including the capital, 

12 months LIBOR (*), Margin, costs, charges and expenses specified by the 

Bank. If the Borrower fails to pay the above amounts the Bank reserves the 

right to enforce immediately any guarantees, liens and other security 

documents it may have as well as to take legal action against the Borrower. 

All expenses as well as legal fees arising from the above actions shall be 

borne by the Borrower." 

  

      Κρίνεται από το Δικαστήριο πως η προαναφερόμενη ρήτρα είναι 

τόσο άρρηκτα συνδεδεμένη με την ρήτρα η οποία παρατίθεται πιο πάνω στην 

υποπαράγραφο 249.1  έτσι ώστε και αυτή να κρίνεται ως καταχρηστική ρήτρα 

για τους ίδιους λόγους. 

  

       Παρά και τη διαπίστωση ως προς την ύπαρξη καταχρηστικών 

ρητρών εντός της επίδικης συμφωνίας εντούτοις το Δικαστήριο κρίνει ότι 

αυτή εξακολουθεί να δεσμεύει τους διάδικους καθότι αυτή δύναται να 

συνεχίσει να υφίσταται χωρίς τις καταχρηστικές ρήτρες όπως αυτές 

διαπιστώνονται πιο πάνω από το Δικαστήριο. Έχει ιδιαίτερη σημασία αυτή η 

κρίση του Δικαστηρίου, όπως θα φανεί πιο κάτω εντός αυτής της απόφασης, 

καθώς στη συνέχεια κρίνεται η εισήγηση του ευπαίδευτου συνηγόρου των 

εναγόμενων ως προς το ότι ο τερματισμός της επίδικης συμφωνίας και οι 
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συνέπειες αυτού ουσιαστικά είχαν εγκαταλειφθεί από την ενάγουσα καθότι 

είχε δημιουργηθεί μια νέα συμβατική σχέση μεταξύ της ενάγουσας και των 

εναγόμενων ως αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μεταξύ της Μ. 

Ε. 2 και του εναγόμενου. Συνεπώς, ο σκοπός ο οποίος επιδιώκεται από το 

Δικαστήριο, σύμφωνα και με τη σχετική Οδηγία, είναι η αποκατάσταση της 

ισορροπίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών διατηρώντας ταυτόχρονα το 

κύρος της επίδικης συμφωνίας στεγαστικού δανείου ως σύνολο και όχι η 

ακύρωση της, σύμφωνα δηλαδή και με την εισήγηση του ευπαίδευτου 

συνηγόρου των εναγόμενων, η οποία δεν γίνεται δεκτή από το Δικαστήριο ως 

ορθή υπό τις περιστάσεις. 

  

       Όπως επισημαίνεται στην παράγραφο 32 της απόφασης του 

Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης C-453/10 ημερομηνίας 15/3/2012 

Jana Pereničová,Vladislav Perenič κατά SOS financ spol. s r. o., 

αναφορικά με τα κριτήρια βάσει των οποίων εξακριβώνεται αν μια σύμβαση 

μπορεί πράγματι να υπάρξει και χωρίς τις καταχρηστικές ρήτρες, τόσο το 

γράμμα του άρθρου 6, παράγραφος 1, της οδηγίας 93/13 όσο και οι 

απαιτήσεις της ασφάλειας δικαίου ως προς τις οικονομικές δραστηριότητες 

συνηγορούν υπέρ μιας αντικειμενικής προσέγγισης κατά την ερμηνεία της 

διάταξης αυτής, οπότε, η κατάσταση στην οποία τελεί ο ένας από τους 

συμβαλλόμενους, εν προκειμένω ο καταναλωτής, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως 

το αποφασιστικό κριτήριο για τη μελλοντική τύχη της σύμβασης. 

  

        Επιπλέον, ουσιαστικά έχοντας ως βάση την ίδια λογική της 

διαφοροποίησης της εφαρμογής της επίδικης σύμβασης μετά και από ένα 

ορισμένο χρονικό σημείο, το Δικαστήριο δεν θεωρεί ως ορθή την εφαρμογή 

του βασικού Νόμου με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να αναιρούνται οι συνέπειες 

της λειτουργίας της επίδικης συμφωνίας στεγαστικού δανείου πριν και από 

την κήρυξη από το Δικαστήριο συγκεκριμένων ρητρών ως καταχρηστικών. 
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       Θέτοντας το πολύ απλά έστω και εάν προνοείται από το εδάφιο (1) 

του άρθρου 6 του βασικού Νόμου πως καταχρηστική ρήτρα σε σύμβαση 

μεταξύ προμηθευτή και καταναλωτή δε δεσμεύει τον καταναλωτή, 

πραγματικά, όπως κρίνει το Δικαστήριο, δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί ως 

εύλογο συμπέρασμα πως πρόθεση του Νομοθέτη, προς  συμμόρφωση και με 

τη σχετική Οδηγία, είναι η πρόκληση αβεβαιότητας και σύγχυσης σε 

περιπτώσεις όπου μετά από μια σχετική χρονική περίοδο λειτουργίας της 

σύμβασης υπό εξέταση, μερικών χρόνων μάλιστα στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, βάσει και της οποίας παραγόταν και μια ανάλογη κίνηση ενός 

λογαριασμού, σε αυθαίρετο χρονικό σημείο ο καταναλωτής επιλέγει πλέον να 

αμφισβητήσει τη δεσμευτικότητα ορισμένων όρων αυτής της σύμβασης ως 

καταχρηστικούς. 

  

       Μάλιστα στη συγκεκριμένη περίπτωση υπό εξέταση με αυτή την 

απόφαση αξίζει να σημειωθεί πως παρά και ορισμένες γενικές αναφορές στην 

έκθεση υπεράσπισης, η οποία αρχικά καταχωρίσθηκε από τους εναγόμενους 

στις 21/4/2010, οι οποίες θα μπορούσαν κατ΄ επέκταση να θεωρηθούν ως 

σχετικές με την προβολή ισχυρισμών ως προς την ύπαρξη καταχρηστικών 

ρητρών εντός της επίδικης συμφωνίας στεγαστικού δανείου, εντούτοις 

χρειάστηκε η υποβολή και έγκριση αίτησης τροποποίησης έτσι ώστε με την 

καταχώριση στις 28/9/2015 τροποποιημένης έκθεσης υπεράσπισης να 

προσέθεταν εν τέλει οι εναγόμενοι σαφείς ισχυρισμούς ως προς την ύπαρξη 

καταχρηστικών ρητρών εντός της επίδικης σύμβασης. 

  

      Βεβαίως περισσότερη σημασία έχει όχι τόσο τελικά η προβολή 

ισχυρισμών αναφορικά με την ύπαρξη καταχρηστικών ρητρών μέσω του 

δικογράφου των εναγόμενων, εφόσον δηλαδή ήδη είχε παύσει η 

προσδοκώμενη από τους συμβαλλόμενους, βάσει της κοινής αντίληψης 

αυτών, λειτουργία του επίδικου λογαριασμού ακόμη και προ της καταχώρισης 

της αγωγής στις 28/8/2008. Αυτό το οποίο δεν θεωρείται ορθό και δίκαιο από 

το Δικαστήριο είναι το εξής.   Πως με την εφαρμογή του εδαφίου (1) του 
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άρθρου 6 του βασικού Νόμου δεν θα πρέπει να αναγνωρίζεται από το 

Δικαστήριο η απλή και πασιφανής πραγματικότητα ως προς τη λειτουργία του 

επίδικου λογαριασμού της επίδικης συμφωνίας στεγαστικού δανείου για μια 

σχετικά μεγάλη χρονική περίοδο, δίχως κατά τη διάρκεια αυτής να είχε 

εγερθεί με οποιοδήποτε τρόπο από τους εναγόμενους ως καταναλωτές το 

θέμα της ύπαρξης καταχρηστικών ρητρών εντός της επίδικης σύμβασης. 

  

       Ουσιαστικά αυτό το οποίο εντοπίζεται από το Δικαστήριο 

αναφορικά με την εφαρμογή γενικά του άρθρου 6 είναι ότι δεν καθορίζεται με 

οποιοδήποτε σαφή τρόπο εντός του βασικού Νόμου πως επηρεάζεται η 

προηγηθείσα λειτουργία μιας σύμβασης και κατ΄ επέκταση οι συνέπειες αυτής 

της λειτουργίας, η οποία δηλαδή προηγήθηκε πριν από την έγερση 

παραπόνου ως προς την ύπαρξη καταχρηστικών ρητρών εντός της σύμβασης. 

Δηλαδή, το ερώτημα το οποίο εύλογα προκύπτει είναι το εξής. Θα πρέπει να 

θεωρηθεί πως η διαπίστωση ως προς την ύπαρξη καταχρηστικών ρητρών 

εντός μιας σύμβασης οδηγεί αυτόματα στην κατάργηση των προγενέστερων 

συνεπειών λειτουργίας αυτής της σύμβασης; Ανεξαρτήτως δηλαδή και της 

διάρκειας ή και έκτασης (από απόψεως δηλαδή πρόκλησης συνεπειών) αυτής 

της λειτουργίας; Ή, ουσιαστικά, στην ακύρωση εξαρχής των συγκεκριμένων 

καταχρηστικών ρητρών και κατ΄ επέκταση όλων των συνεπειών εφαρμογής 

αυτών των ρητρών; 

       Το Δικαστήριο θεωρεί όχι μόνο ως ορθότερη και ασφαλέστερη 

προσέγγιση αλλά και ως συνάδουσα περισσότερο  με τον σκοπό του βασικού 

Νόμου, όπως μετά και από τη δυνατότητα το Δικαστήριο να έχει προβεί στη 

διττή διαπίστωση η οποία περιγράφεται στο άρθρο 6, δηλαδή, πρώτο, ως 

προς την ύπαρξη καταχρηστικών ρητρών και δεύτερο, παρά και την ύπαρξη 

αυτή ως προς τη δυνατότητα της εξακολούθησης δεσμευτικότητας της 

σύμβασης, εφόσον δηλαδή αυτή δύναται να συνεχίσει να υφίσταται χωρίς τις 

καταχρηστικές ρήτρες, τότε να οδηγηθεί στην εξής κατάληξη. Στην εφαρμογή 

στη συνέχεια της σύμβασης υπό εξέταση, όπως αυτή διαμορφώνεται, μετά και 

από την προαναφερόμενη διττή διαπίστωση, όχι ως μια νέα σύμβαση αλλά μια 

εξαγνισμένη πλέον σύμβαση, έχοντας υπόψη την αφαίρεση από αυτή των 
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καταχρηστικών ρητρών, δίχως όμως να ακυρώνονται οι προγενέστερες 

συνέπειες αυτής με την προγενέστερη εφαρμογή και των καταχρηστικών 

ρητρών οι οποίες όμως πλέον παύουν να αποτελούν μέρος αυτής κατά τη 

συνέχιση της λειτουργίας της μετά και από το χρονικό σημείο της 

διαπίστωσης της καταχρηστικής φύσης αυτών των ρητρών. 

  

      Έχοντας υπόψη την ολοκλήρωση της εξέτασης του θέματος των 

καταχρηστικών ρητρών το Δικαστήριο πιο κάτω εξετάζει ένα εξίσου σημαντικό 

θέμα, διατηρώντας υπόψη και τα όσα αναφέρονται πιο πάνω στα ευρήματα 

του Δικαστηρίου και συγκεκριμένα στις υποπαραγράφους 210.34 και 

210.35  αυτής της απόφασης. 

 

       Επομένως, ως αποτέλεσμα το Δικαστήριο κρίνει πως η ορθότερη 

κατάληξη σε σχέση με την παρούσα αγωγή είναι η έκδοση απόφασης 

σύμφωνα με την οποία θα αναγνωρίζεται η συγκεκριμένη διευθέτηση με το 

υπόλοιπο του επίδικου λογαριασμού να είναι αυτό το οποίο αναφέρεται στην 

ημερομηνία πληρωμής του ποσού των €28.264,88 στις 24/10/2007 (με 

σχετική όμως αναδόμηση όπως επεξηγείται πιο κάτω) και με συμφωνημένη 

αποπληρωμή μέσω μηνιαίων δόσεων σύμφωνα με το ποσό το οποίο είχε 

καθοριστεί και εφαρμοζόταν πριν από την ημερομηνία τερματισμού της 

λειτουργίας του επίδικου λογαριασμού ενώ θα ισχύουν οι ίδιοι όροι της 

επίδικης συμφωνίας στεγαστικού δανείου οι οποίοι δεν έχουν κηρυχθεί από το 

Δικαστήριο ως καταχρηστικές ρήτρες ενώ ο υπολογισμός των τόκων θα 

αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης αυτής της απόφασης. 

  

Συμπέρασμα  
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      Έχοντας υπόψη τα όσα αναφέρονται πιο πάνω ασφαλώς καθίσταται 

κατανοητό πως το Δικαστήριο δεν αποδέχεται την αξίωση της 

ενάγουσας  όπως αυτή παρατίθεται εντός της έκθεσης απαίτησης της. Ούτε 

όμως και αποδέχεται τη θέση των εναγόμενων ως προς το ότι η αγωγή 

εναντίον τους θα πρέπει να απορριφθεί. Παράλληλα όμως έχοντας εξετάσει 

τις αντίστοιχες θέσεις των διαδίκων επί των επίδικων θεμάτων αναμφίβολα το 

Δικαστήριο έχει οδηγηθεί σε συμπεράσματα αναφορικά με αυτά. Συνεπώς, 

όπως διαπιστώνεται έστω και εάν δεν παρέχεται η απαιτούμενη βάση επί της 

οποίας να εκδοθεί απόφαση υπέρ της ενάγουσας ως η αξίωση της, παράλληλα 

με τον ίδιο τρόπο δεν δικαιολογείται η απόρριψη της αγωγής εναντίον των 

εναγόμενων. Το Δικαστήριο καταλήγει σε συμπέρασμα πως η μόνη θεραπεία 

η οποία θα μπορούσε να επιδικαστεί σύμφωνα και με τα ευρήματα του 

Δικαστηρίου και την εφαρμογή της ανάλογης νομικής πτυχής επί αυτών 

είναι  η έκδοση αναγνωριστικής απόφασης του Δικαστηρίου έτσι ώστε να 

διασαφηνίζεται και θεμελιώνεται επί αυτής η συμβατική σχέση μεταξύ των 

διαδίκων όπως αυτή θα υφίσταται μετά και από την έκδοση αυτής της 

απόφασης. 

  

      Σύμφωνα με το άρθρο 31 του περί Δικαστηρίων Νόμου (Ν. 14/60 

όπως αυτός τροποποιήθηκε) προνοούνται τα ακόλουθα. 

  

«Έκαστov δικαστήριov εv τη ασκήσει της πoλιτικής αυτoύ δικαιoδoσίας 

oφείλει εv εκάστη δίκη ή άλλη διαδικασία, vα παρέχη είτε απoλύτως ή υπό 

τoιoύτoυς όρoυς και πρoϋπoθέσεις, ως τo δικαστήριov κρίvει δίκαιov, πάσας 

τας θεραπείας εις ας oιoσδήπoτε τωv διαδίκωv θα εδικαιoύτo εv σχέσει πρoς 

oιαvδήπoτε εγερθείσαv υπ' αυτoύ αξίωσιv στηριζoμέvηv επί τoυ vόμoυ ή τωv 

αρχώv της επιεικίας (equity) κατά τoιoύτov τρόπov, εφ' όσov τoύτo είvαι 

δυvατόv, ώστε πάvτα τα αμφισβητoύμεvα θέματα μεταξύ τωv διαδίκωv vα 

διαγιγvώσκωvται πλήρως και τελικώς και πάσα πoλλαπλότης της διαδικασίας 

αφoρώσης εις oιovδήπoτε τωv θεμάτωv τoύτωv vα απoφεύγεται.» 
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    Επιπλέον, σύμφωνα και με τη νομολογία μας παρέχεται η δυνατότητα 

χορήγησης οποιασδήποτε θεραπείας η οποία δικαιολογείται από τα γεγονότα, 

τα οποία στοιχειοθετούν το αγώγιμο δικαίωμα, βάσει της έκθεσης απαιτήσεως 

(βλ. σχετικά Kennedy Hotels Ltd. v. Haig Indjirdjian (1992) 1 Α. Α. 

Δ.  400, Χρυσάνθου ν. Παγκρατίου (1998) 1 Α. Α. Δ.  675, 1. Alexandros 

Evangelou Camera House Ltd κ. ά. ν. Minerva Finance & Investments 

Ltd (2004) 1 Α. Α. Δ. 1734 και Πολυκάρπου ν. 1. Λαϊκή Κυπριακή 

Τράπεζα Λτδ κ. ά. (2011) 1 Α. Α. Δ.  324) 

  

Συνεπώς εκδίδεται αναγνωριστική απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα 

με την οποία η επίδικη συμφωνία στεγαστικού δανείου μεταξύ της ενάγουσας 

και των εναγόμενων θα εξακολουθεί να υφίσταται όπως αυτή αρχικά είχε 

συμφωνηθεί με τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις. 

  

Πρώτο, πλέον δεν θα ισχύουν τα οποιαδήποτε μέρη της συμφωνίας τα 

οποία έχουν κριθεί από το Δικαστήριο ότι αποτελούν καταχρηστικές ρήτρες. 

  

Δεύτερο, το χρεωστικό υπόλοιπο του επίδικου λογαριασμού θα είναι 

αυτό το οποίο ίσχυε κατά την ημερομηνία 24/10/2007 μετά και από την 

αφαίρεση της πληρωμής του ποσού €28.264,88 και την αναδόμηση του ίδιου 

λογαριασμού έτσι ώστε από αυτόν να αφαιρούνται όλες οι χρεώσεις 

πληρωμών ασφαλίστρων μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία (με 

εξαίρεση των ασφαλίστρων τα οποία αποτελούν μέρος του συνολικού ποσού 

των €1.603,25,  το οποίο αναφέρεται πιο κάτω, αλλά και πάλι δίχως 

οποιαδήποτε επιβολή τόκου επί αυτού του ποσού) και ο οποιοσδήποτε 

τοκισμός σε σχέση με αυτές τις χρεώσεις ενώ θα προστίθεται σε αυτό το ποσό 

των €1.603,25 (βλ. σχετικά την παράγραφο 210.33 αυτής της απόφασης). 

Διευκρινίζεται πως η αναδόμηση αυτή θα πρέπει να ολοκληρωθεί και η νέα 

κατάσταση η οποία θα προκύψει  θα πρέπει να κοινοποιηθεί με επίδοση αυτής 

προς τον δικηγόρο των εναγόμενων 1 και 2 εντός ενός μηνός από την 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1992/rep/1992_1_0400.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1992/rep/1992_1_0400.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1992/rep/1992_1_0400.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1998/rep/1998_1_0675.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2004/rep/2004_1_1734.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2011/rep/2011_1_0324.htm
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ημερομηνία έκδοσης αυτής της απόφασης δίχως να υπάρχει δικαίωμα 

αμφισβήτησης από τους εναγόμενους 1 και 2 του τρόπου υπολογισμού του 

μειωμένου πλέον ποσού το οποίο θα προκύψει από αυτή την αναδόμηση 

εφόσον αυτή θα διενεργηθεί σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου. 

  

Τρίτο, ο τόκος με τον οποίο θα χρεώνεται το υπόλοιπο του επίδικου 

δανείου όπως αυτό θα καθοριστεί πιο πάνω, θα είναι αυτός ο οποίος 

προβλέπεται στον όρο 4 της επίδικης συμφωνίας (τεκμήριο 6) όμως η χρέωση 

θα αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης αυτής της απόφασης. Διευκρινίζεται 

πως το LIBOR θα καθορίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως αυτό καθοριζόταν από 

την ενάγουσα στο τεκμήριο 18, με το ίδιο σύστημα δηλαδή καθορισμού του 

LIBOR, αλλά ασφαλώς όπως αυτό θα ισχύει μετά και από την έκδοση αυτής 

της απόφασης ενώ σε περίπτωση κατά την οποία οι εναγόμενοι 1 και 2 

τηρούν το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής το οποίο καθορίζεται με την 

έκδοση αυτής της απόφασης τότε δεν θα χρεώνονται με οποιουσδήποτε 

τόκους υπερημερίας. 

  

Τέταρτο, η αποπληρωμή του υπόλοιπου του επίδικου δανείου όπως 

αυτό θα διαμορφωθεί θα εξακολουθεί να καταβάλλεται με μηνιαίες δόσεις 

ύψους €2.371,00 μέχρι τελικής εξόφλησης και η έναρξη καταβολής των 

οποίων θα αρχίζει ένα μήνα μετά από την επίδοση προς τον δικηγόρο των 

εναγόμενων 1 και 2 της κατάστασης του λογαριασμού του επίδικου δανείου 

όπως αυτή θα προκύψει μετά και από αναδόμηση του συγκεκριμένου 

λογαριασμού όπως αυτή προβλέπεται πιο πάνω.  

  

  Έχοντας υπόψη ότι δεν επιδικάζονται οποιεσδήποτε από τις υπόλοιπες 

θεραπείες τις οποίες η ενάγουσα διεκδικούσε με την αξίωση της ασφαλώς η 

αγωγή εναντίον της εναγόμενης 3 απορρίπτεται δίχως οποιαδήποτε διαταγή 

αναφορικά με τα έξοδα. 
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 1.2.2 Υπόθεση  

Η Ενάγουσα με την αγωγή της αξιώνει εναντίον των Εναγομένων 1 και 2 

το ποσό των €95.615,80. 

Η αντεξέταση των δύο μαρτύρων, με βάση την οποία έγιναν ανάλογες 

εισηγήσεις στην αγόρευση του δικηγόρου της Εναγομένης 2, εστιάστηκε, 

στοχευμένα, σε πέντε συγκεκριμένα θέματα.  (α) στο οφειλόμενο ποσό, το 

οποίο, σύμφωνα με το δικηγόρο της, δεν έχει αποδειχθεί αφού το ποσό που 

εμφαίνεται στην κατάσταση λογαριασμού, με βάση τη μαρτυρία που υπάρχει 

ενώπιον του Δικαστηρίου, δεν έγινε η σύγκριση του με το αρχείο που τηρείται 

ηλεκτρονικά από την Εναγόμενη αλλά απλά εξετάστηκε η κατάσταση 

λογαριασμού. 

Προχωρώντας στην εξέταση του ζητήματος εφαρμογής του Νόμου 

93(Ι)/96, το οποίο σύμπλεξε ο δικηγόρος της Εναγομένης 2 με το πιο πάνω 

θέμα, πέραν του γεγονότος ότι δεν γίνεται καμία αναφορά στην Έκθεση 

Υπεράσπισης στον Περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις 

Ν.93(Ι)/96 και η επίκληση του γίνεται στην αγόρευση του δικηγόρου της 

Εναγομένης 2 και δεν μπορεί να τύχει εξέτασης, η επίκληση της νομοθεσίας 

αυτής δεν μπορεί να έχει εφαρμογή όχι μόνο γιατί αναφέρεται σε αυτή καθ' 

εαυτή τη καταναλωτική σύμβαση (σύμβαση δανείου) αλλά και γιατί η 

Εναγομένη 2 δεν εμπίπτει στην έννοια του καταναλωτή σύμφωνα με το 

άρθρο 2 του Νόμου, αφού καταναλωτής είναι μόνο φυσικό πρόσωπο.  

 Όσον αφορά τη θέση ότι η αύξηση του επιτοκίου σε 14% από την 

1/7/09 είναι αντίθετη με τον Περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές 

Συμβάσεις Νόμο 93(Ι)/96 ως τροποποιήθη ισχύει ότι λέχθηκε και όταν 

εξεταζόταν το πρώτο θέμα.  Δηλαδή ότι η μόνη αναφορά γίνεται στην 

παράγραφο 3 της Έκθεσης Υπεράσπισης και Ανταπαίτησης και αυτή σε 

σχέση  με τον Περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων 


