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ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Ο Ε για να διευκολύνει το γνωστό του Α στην πληρωμή οφειλής του προς το Δημόσιο δαν

είζει σε αυτόν το ποσό των 8.900 ευρώ. Για την εξασφάλιση της απαίτησής του ο Ε εκδίδ

ει σε διαταγή του με τη ρήτρα ανέξοδος επιστροφή ισόποση συναλλαγματική, την οποία απο

δέχεται ο Α και τριτεγγυάται ο Τ χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω σημείωση. Κατά την συμπλή

ρωση της συναλλαγματικής ο Ε θέτει δίπλα στην υπογραφή του σφραγίδα με τη διεύθυνση 

κατοικίας του, αλλά από παραδρομή δεν αναγράφει τον τόπο Διογένης Πανάγαρης / Εμπορικ

ό Δίκαιο -33- έκδοσης της συναλλαγματικής. Επίσης στη θέση του ποσού πληρωμής αναγρά

φει ολογράφως το ποσό των 8.900 ευρώ και αριθμητικά το ποσό των 9.800 ευρώ. Ως ημέ

ρα λήξης της συναλλαγματικής αναγράφεται το μέσον του μηνός Ιανουαρίου 2017 και αναγρ

άφεται ρήτρα απαλλαγής του εκδότη Ε από την ευθύνη για την πληρωμή της. Την συναλλαγ

ματική αυτή ο Ε μεταβιβάζει με οπισθογράφηση στον Κ έμπορο αυτοκινήτων για εξόφληση μ

έρους του τιμήματος για την αγορά αυτοκινήτου. Η συναλλαγματική δεν πληρώνεται κατά τη 

λήξη της από αυτούς που ήταν υποχρεωμένοι να την πληρώσουν. Ο Κ στρέφεται με αγωγή 

κατά των Ε, Α και Τ για την πληρωμή της συναλλαγματικής. 1) Επιδρά στο κύρος της συνα

λλαγματικής η έλλειψη σημείωσης του τόπου έκδοσής της; 2) Είναι έγκυρη η συναλλαγματική 

εφόσον το ποσό που αναγράφεται σ’ αυτή ολογράφως είναι διαφορετικό από εκείνο που αναγ

ράφεται αριθμητικά; 3) Είναι ισχυρή η ρήτρα απαλλαγής του εκδότη από την ευθύνη πληρωμ

ής της συναλλαγματικής; 4) Είναι έγκυρη η τριτεγγύηση του Τ και υπέρ ποιου έχει αυτή δο

θεί; 5) Ποια είναι η συγκεκριμένη ημέρα λήξης της συναλλαγματικής; 6) Είναι δυνατόν ο κομι

στής Κ να στραφεί κατά του εκδότη Ε χωρίς να συντάξει διαμαρτυρικό για μη πληρωμή; 7) 

Έχουν δικαίωμα οι Α, Ε και Τ να αντιτάξουν κατά του Κ ενστάσεις οι οποίες στηρίζονται σ

τις μεταξύ τους προσωπικές σχέσεις (στις σχέσεις μεταξύ των Α, Ε και Τ); 8) Ποια είναι η 

προθεσμία παραγραφής της αξίωσης του κομιστή Κ κατά του αποδέκτη Α, του εκδότη Ε και 

του τριτεγγυητή Τ από τη συναλλαγματική; Να αναφέρετε σύντομη αιτιολογία και διατάξεις τ

ων άρθρων στις οποίες αυτή στηρίζεται. 


