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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0714/2012 του I.L., κυπριακής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη 
παραβίαση από την κυπριακή κυβέρνηση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας πολιτών 

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι, κατά τη θέσπιση νομοθεσίας σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές 
αγορές, η κυπριακή κυβέρνηση θέτει πάντοτε ως προτεραιότητα τα συμφέροντα του 
τραπεζικού τομέα. Το γεγονός αυτό οδήγησε στη δημιουργία χρηματιστηριακής φούσκας 
στην Κύπρο, με αποτέλεσμα στην αλλαγή του αιώνα πολλοί επενδυτές να χάσουν τις 
αποταμιεύσεις τους.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 2 Οκτωβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Φεβρουαρίου 2013

Η αναφορά σχετίζεται με τα γεγονότα της περιόδου 1999-2000 στο χρηματιστήριο της 
Κύπρου, τα οποία έβλαψαν τα οικονομικά συμφέροντα των Κύπριων καταναλωτών 
Περιγράφει μια σειρά από προβλήματα με τη σχετική νομοθεσία και την εφαρμογή της στην 
Κύπρο κατά τη διάρκεια αυτών των γεγονότων, όσον αφορά το εταιρικό δίκαιο, την εποπτεία 
των χρηματιστηριακών συναλλαγών και τις πιστωτικές διευκολύνσεις που χορηγούνται από 
τις τράπεζες για την αγορά των μετοχών εταιρειών. Αφότου σημειώθηκαν τα ως άνω 
γεγονότα, στην Κύπρο έχουν εκδικασθεί ή εκκρεμούν διάφορες υποθέσεις που σχετίζονται με 
διαφορές μεταξύ των καταναλωτών και των τραπεζών. 

Όσον αφορά τις διατάξεις του δικαίου της ΕΕ που φέρεται ότι παραβίασε η Κύπρος στο 
πλαίσιο αυτό, ο αναφέρων παραπέμπει στα άρθρα 102 και 169 της Συνθήκης για τη 
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λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), στην οδηγία 93/13/ΕΚ σχετικά με τις 
καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές και, γενικότερα, 
στη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών. Εις ό,τι αφορά την οδηγία 
93/13/ΕΚ, ο αναφέρων επισημαίνει ιδιαίτερα την υποτιθέμενη αποτυχία των δικαστηρίων σε 
Κύπρος στο να διασφαλίσουν ότι οι συμβάσεις που συνάπτονται με τους καταναλωτές δεν 
περιέχουν καταχρηστικές ρήτρες. Ο αναφέρων επικαλείται επίσης μια υποτιθέμενη 
παραβίαση εκ μέρους της Κύπρου, τόσο του άρθρου 8 της παρούσας οδηγίας, όσο και μίας 
από τις αιτιολογικές σκέψεις της.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής 

Ο αναφέρων έχει επίσης υποβάλει καταγγελία στην Επιτροπή σχετικά με το ίδιο θέμα.

Βάσει των πληροφοριών που παρέχονται, φαίνεται ότι τα πραγματικά περιστατικά, 
δηλαδή η σύναψη συμβάσεων μεταξύ των τραπεζών και των καταναλωτών, η οποία 
περιείχε καταχρηστικές ρήτρες κατά παράβαση του δικαίου της ΕΕ, διεξήχθηκαν κατά
ή πριν την περίοδο 1999 και 2000, δηλαδή πριν από την προσχώρηση της Κύπρος στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004. 

Επ’ αυτού, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η σχετική νομολογία του Δικαστηρίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την εφαρμογή της 
νομοθεσίας της ΕΕ για τους καταναλωτές στα κράτη μέλη πριν από την προσχώρησή 
τους στην ΕΕ. Συγκεκριμένα, η απόφαση στην υπόθεση C-302/04 της 10ης Ιανουαρίου 
2006 (Ynos kft v. János Varga) σχετικά με την ερμηνεία της οδηγίας 93/13/Ε το 
Δικαστήριο αποφάνθηκε (παράγραφος 37) ότι «Εφόσον εν προκειμένω τα πραγματικά 
περιστατικά της διαφοράς της κύριας δίκης είναι προγενέστερα της προσχωρήσεως της 
Δημοκρατίας της Ουγγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Δικαστήριο δεν είναι αρμόδιο να 
ερμηνεύσει την οδηγία». 

Η παράγραφος 31 της ως άνω απόφασης εξηγεί τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
ήτοι ότι "[…] η οδηγία δεν έχει εφαρμογή στη διαφορά της κύριας δίκης, όπου τα 
πραγματικά περιστατικά είναι προγενέστερα της προσχωρήσεως της Δημοκρατίας της 
Ουγγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. […] η διαφορά αυτή πρέπει να λυθεί κατ’ εφαρμογή 
των εθνικών κανόνων δικαίου που ίσχυαν όταν συνήφθη η επίμαχη σύμβαση και 
γεννήθηκε η εν λόγω διαφορά».

Εις ό,τι αφορά το δίκαιο του ανταγωνισμού, το άρθρο 108 της ΣΛΕΕ απαγορεύει την 
καταχρηστική εκμετάλλευση από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις της δεσπόζουσας 
θέσης τους, ικανή να επηρεάσει τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών. Ο όρος 
«επιχείρηση» περιλαμβάνει οποιαδήποτε και κάθε οντότητα που ασκεί οικονομική 
δραστηριότητα. Δεδομένου ότι τα δικαστήρια δεν ασκούν τέτοιες δραστηριότητες, δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης. Επιπλέον, οι υποβληθείσες πληροφορίες 
δεν παρέχουν συγκεκριμένες ενδείξεις ότι οι εμπορικές τράπεζες με δεσπόζουσα θέση 
καταχρώνται την ισχύ τους στην αγορά. 

Συμπέρασμα 

Με βάση την προαναφερθείσα νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
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Κοινοτήτων, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να εξετάσει τα θέματα που θίγονται στην 
αναφορά σε σχέση με την οδηγία 93/13/ΕΚ ή άλλη νομοθεσία της ΕΕ για τους 
καταναλωτές. Οι εν λόγω συμβάσεις θα πρέπει να εξετασθούν σύμφωνα με τις διατάξεις 
της εθνικής νομοθεσίας που ίσχυαν κατά τη σύναψή τους. Οι πληροφορίες που 
υποβάλλονται στην αναφορά σχετικά με το δίκαιο του ανταγωνισμού δεν είναι τέτοιες 
που να υποδηλώνουν παραβίαση του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ.


