Εμπορικό Δίκαιο Β 2017
Ο Κ εκδίδει την 20ή Μαρτίου 2017 σε διαταγή του Ε εμπόρου καυσίμων τραπεζική
επιταγή για την αγορά ποσότητας πετρελαίου για τη θέρμανση της κατοικίας του.
Κατά τη συμπλήρωση της επιταγής, ο Κ παραλείπει να αναγράψει τον τόπο έκδοσής
της, θέτει όμως στο χώρο της υπογραφής του τη σφραγίδα του, στην οποία
αναφέρεται η διεύθυνση της κατοικίας του. Επίσης, από προφανή παραδρομή,
αναγράφει στο ποσό της επιταγής ολογράφως το ποσό των δύο χιλιάδων τριακοσίων
(2.300,00) ευρώ και αριθμητικά το ποσό των τριών χιλιάδων διακοσίων (3.200,00)
ευρώ. Ο Ε μεταβιβάζει με οπισθογράφηση την επιταγή αυτή στον προμηθευτή του Π
για προμήθεια καυσίμων. Ο Π εμφανίζει την επιταγή για πληρωμή στην πληρώτρια
τράπεζα την 22α-3-2017. Η επιταγή δεν πληρώνεται λόγω έλλειψης διαθέσιμων
κεφαλαίων του εκδότη της Κ, γεγονός το οποίο βεβαιώνεται πάνω στο σώμα της
επιταγής με δήλωση της πληρώτριας τράπεζας περί μη πληρωμής και σημείωση της
ημέρας εμφάνισης. Την 26η-9-2017 ο Π καταθέτει και επιδίδει στους Κ και Ε αγωγή
από την επιταγή. Ερωτήματα: 1) Επιδρά στο κύρος της επιταγής η έλλειψη
σημείωσης του τόπου έκδοσής της; 2) Είναι έγκυρη η επιταγή εφόσον το ποσό που
αναγράφεται σ’ αυτήν ολογράφως είναι διαφορετικό από εκείνο που αναγράφεται
αριθμητικά; 3) Είναι εμπρόθεσμη η εμφάνιση της επιταγής προς πληρωμή από τον Π;
4) Έχει υποπέσει σε παραγραφή η αξίωση του Π κατά των Κ και Ε από την επιταγή
κατά το χρόνο επίδοσης της αγωγής; 5) Έχουν δικαίωμα ο Κ και ο Ε να αντιτάξουν
κατά του Π ενστάσεις οι οποίες στηρίζονται στις μεταξύ τους προσωπικές σχέσεις
(του Κ με τον Ε); 6) Θα ήταν ισχυρή η ανάκληση της επιταγής με δήλωση του εκδότη
της κατά το χρόνο εμφάνισής της προς πληρωμή από τον Π στην πληρώτρια τράπεζα;
7) Εάν η επιταγή έφερε ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη από την ημερομηνία της
συμπλήρωσής της (μεταχρονολογημένη), θα έπρεπε να πληρωθεί από την πληρώτρια
τράπεζα, εφόσον υπήρχαν επαρκή διαθέσιμα κεφάλαια, αν ο Π την εμφάνιζε για
πληρωμή πριν από την ημερομηνία έκδοσης, η οποία αναγράφεται σ’ αυτήν; (Να
αναφέρετε σύντομη αιτιολογία και διατάξεις των άρθρων στις οποίες αυτή
στηρίζεται).

