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Πρόλογοσ
ΠΡΩΣΟ ΜΕΡΟ ΕΙΑΓΩΓΘ
§1 Το εμμάρτυρο μζςο. Διάκριςθ από ςυγγενείσ ζννοιεσ
Ι. Εξζταςθ των διαδίκων
ΙΙ. Ζνορκεσ βεβαιϊςεισ
ΙΙΙ. Ρραγματογνωμοςφνθ
IV. Μάρτυρεσ-πραγματογνϊμονεσ
§2 Οι εν γζνει νομοκετικοί περιοριςμοί ςτθ χριςθ του εμμάρτυρου
μζςου
Ι. Υποκειμενικοί περιοριςμοί
1. Ανεπιτιδειοι μάρτυρεσ
2. Εξαιρετζοι μάρτυρεσ
ΙΙ. Αντικειμενικοί περιοριςμοί
§3 Ρροζλευςθ και διαχρονικι νομοκετικι εξζλιξθ του κεςμοφ
Ι. Ρροζλευςθ
ΙΙ. Διαχρονικι νομοκετικι εξζλιξθ
ΔΕΤΣΕΡΟ ΜΕΡΟ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ ΣΩΝ ΜΑΡΣΤΡΩΝ
§4 Ο κανόνασ του περιοριςμοφ των μαρτφρων λόγω ζγγραφου τφπου
και λόγω ποςοφ και οι εξαιρζςεισ του
Ι. Θ εξωτερικι ςχζςθ των περιοριςμϊν ςτθ χριςθ των μαρτφρων
λόγω ζγγραφου τφπου και λόγω ποςοφ. Θ ςχζςθ τουσ με τουσ
κανόνεσ τθσ απαγόρευςθσ χριςθσ μαρτφρων κατά του
περιεχομζνου εγγράφου και προσ απόδειξθ πρόςκετων
ςυμφϊνων δικαιοπραξίασ που ςυντάχκθκε εγγράφωσ
ΙΙ. Θ εςωτερικι ςχζςθ των περιοριςμϊν, ωσ οδθγόσ
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(ερμθνευτικισ) αναδόμθςθσ τθσ νομοτεχνικισ μορφισ των
άρκρων 393 και 394 ΚΡολΔ
ΙΙΙ. Θ νομικι φφςθ των κανόνων που απαγορεφουν τθ χριςθ των
μαρτφρων κατ’ άρκρα 394 § 2 και 393 ΚΡολΔ. Θ ςχζςθ τουσ με τθν
αρχι του ατφπου των δικαιοπραξιϊν
§5 Θ απαγόρευςθ του εμμάρτυρου μζςου λόγω ζγγραφου
(ςυςτατικοφ ι αποδεικτικοφ) τφπου κατ’ άρκρο 394 § 2 ΚΡολΔ
Ι. Αντικειμενικά όρια εφαρμογισ του άρκρου 394 § 2 ΚΡολΔ
1. Ο ςυςτατικόσ ζγγραφοσ τφποσ, ωσ ςτοιχείο του πραγματικοφ
του άρκρου 394 § 2 ΚΡολΔ
2. Ρεριπτωςιολογία δικαιοπραξιϊν υπαγόμενων ςτο άρκρο 394
§ 2 ΚΡολΔ λόγω (νόμιμου) ςυςτατικοφ ζγγραφου τφπου
α. Συμβάςεισ ιδιωτϊν με το Δθμόςιο ι Ν.Ρ.Δ.Δ.
β. Σφμβαςθ αφθρθμζνθσ υπόςχεςθσ ι αναγνϊριςθσ χρζουσ
γ. Ρρόωρθ καταγγελία εμπορικισ μίςκωςθσ από τον μιςκωτι
δ. Σφμβαςθ εντολισ προσ αγορά ακινιτου
3. Ο αποδεικτικόσ ζγγραφοσ τφποσ, ωσ ςτοιχείο του
πραγματικοφ του άρκρου 394 § 2 ΚΡολΔ
4. Ρεριπτωςιολογία δικαιοπραξιϊν υπαγόμενων ςτο άρκρο 394
§ 2 ΚΡολΔ λόγω (νόμιμου) αποδεικτικοφ ζγγραφου τφπου
α. Συμφωνία πρόωρθσ λφςθσ εμπορικισ μίςκωςθσ
β. Αςφαλιςτικι ςφμβαςθ
γ. Σφμβαςθ εμπορικισ αντιπροςωπείασ
δ. Σφμβαςθ χρθματιςτθριακισ παραγγελίασ (-εντολισ)
ε. Συμφωνία δικγθορικισ αμοιβισ
ςτ. Συμπεραςματικζσ παρατθριςεισ
5. Το επιτρεπτό τθσ εμμάρτυρθσ απόδειξθσ ςτισ καταργθτικζσ ι
τροποποιθτικζσ ςυμφωνίεσ δικαιοπραξίασ για τθν οποία ο νόμοσ
ι τα μζρθ τάςςουν τθν τιρθςθ ζγγραφου τφπου
ΙΙ. Υποκειμενικά όρια εφαρμογισ του άρκρου 394 § 2 ΚΡολΔ
ΙΙΙ. Ο ςυμβατικόσ αποκλειςμόσ του εμμάρτυρου μζςου χάριν τθσ
ζγγραφθσ απόδειξθσ
1. Ζννοια και επιτρεπτό των δικονομικϊν ςυμβάςεων εν γζνει
2. Αποδεικτικζσ ςυμφωνίεσ – Θ ςυμφωνία απόδειξθσ
αποκλειςτικά με ζγγραφο κατ’ αποκλειςμό των μαρτφρων
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3. Θ δεςμευτικότθτα τθσ ςυμφωνίασ αποκλειςμοφ των
μαρτφρων ςτθν τακτικι και ςτισ ειδικζσ διαδικαςίεσ
IV. Θ τυχαία απϊλεια του ςυτναχκζντοσ εγγράφου ωσ εξαίρεςθ
τθσ απαγόρευςθσ των μαρτφρων λόγω ζγγραφου τφπου (άρκρο
394 § 1γϋ ΚΡολΔ)
§6 Ο περιοριςμόσ του εμμάρτυρου μζςου λόγω ποςοφ (άρκρο 393 §
1 περ. 1 ΚΡολΔ)
Ι. Αντικειμενικά όρια εφαρμογισ του περιοριςμοφ του
εμμάρτυρου μζςου λόγω ποςοφ
1. Ζννοια του όρου «ςυμβάςεισ» ςτο πλαίςιο τθσ εφαρμογισ
του άρκρου 393 § 1 ΚΡολΔ Ρεριπτωςιολογία
2. Θ ζννοια του όρου «ςυλλογικζσ πράξεισ» ςτο πλαίςιο τθσ
εφαρμογισ του άρκρου 393 § 1 ΚΡολΔ
3. Ο αποκλειςμόσ των μονομερϊν και των οιονεί δικαιοπραξιϊν
από το πεδίο ιςχφοσ του άρκρου 393 § 1 ΚΡολΔ
ΙΙ. Ρροςδιοριςμόσ τθσ ζννοιασ τθσ αξίασ του αντικειμζνου τθσ
ςφμβαςθσ ι τθσ ςυλλογικισ πράξθσ, ωσ βάςθσ υπαγωγισ ςτον
περιοριςμό
ΙΙΙ. Ηθτιματα διαχρονικοφ δικαίου κατά τθν εφαρμογι του
άρκρου 393 § 1 ΚΡολΔ
§7 Θ απαγόρευςθ απόδειξθσ με μάρτυρεσ πρόςκετων ςυμφϊνων
δικαιοπραξίασ που ζχει ςυνταχκεί εγγράφωσ (άρκρο 393 § 1 περ. 2
ΚΡολΔ)
Ι. Θ ζννοια του πρόςκετου ςυμφϊνου
ΙΙ. Το ποςοτικό κριτιριο
§8 Θ απαγόρευςθ απόδειξθσ με μάρτυρεσ κατά του περιεχομζνου
εγράφου (άρκρο 393 § 2 ΚΡολΔ)
Ι. Το πεδίο ιςχφοσ τθσ απαγόρευςθσ
ΙΙ. Το επιτρεπτό τθσ απόδειξθσ με μάρτυρεσ επί εικονικότθτασ
δικαιοπραξίασ
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ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΕΙ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΤ ΣΟΤ
ΕΜΜΑΡΣΤΡΟΤ ΜΕΟΤ
§9 Ζννοια και λειτουργία των εξαιρζςεων
§10 Αρχι ζγγραφθσ απόδειξθσ
Ι. Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ. Διάκριςθ από ςυγγενείσ ζννοιεσ
ΙΙ. Ζγγραφο ςυνταχκζν κατ’ αποδεικτικό τφπο
1. Τα ιδιωτικά ζγγραφα ωσ βάςθ προσ ςυναγωγι τθσ αρχισ
ζγγραφθσ απόδειξθσ. Ρεριπτωςιολογία
2. Τα δθμόςια ζγγραφα ωσ βάςθ προσ ςυναγωγι τθσ αρχισ
ζγγραφθσ απόδειξθσ. Ρεριπτωςιολογία
3. Θ διαδικαςτικι ςτάςθ των διαδίκων, ωσ πθγι αρχισ
ζγγραφθσ απόδειξθσ
ΙΙΙ. Θ πικανολόγθςθ του αποδεικτζου γεγονότοσ, ωσ
προχπόκεςθ κεμελίωςθσ τθσ αρχισ ζγγραφθσ απόδειξθσ
IV. Θ τυχαία απϊλεια του επικαλοφμενου προσ ςυναγωγι αρχισ
ζγγραφθσ απόδειξθσ εγγράφου
V. Θ αρχι ζγγραφθσ απόδειξθσ ςτο πλαίςιο του διοικθτικοφ
δικαίου
§11 Θ αδυναμία απόκτθςθσ αποδεικτικοφ εγγράφου
Ι. Φυςικι αδυναμία απόκτθςθσ εγγράφου. Ζννοια και
περιπτωςιολογία
ΙΙ. Θκικι αδυναμία απόκτθςθσ εγγράφου. Ζννοια και
περιπτωςιολογία
§12 Θ τυχαία απϊλεια του ςυνταχκζντοσ εγγράφου
Ι. Θ ζννοια τθσ τυχαίασ απϊλειασ εγγράφου
ΙΙ. Θ ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ εξαιρζςεισ του άρκρο 394 § 1
ΚΡολΔ. Θ ςχζςθ με το άρκρο 435 ΚΡολΔ
ΙΙΙ. Αντικείμενο απόδειξθσ
IV. Θ «τυχαία απϊλεια» ςε ςχζςθ με τθν άρνθςθ επίδειξθσ
κρίςιμου εγράφου εκ μζρουσ του κατζχοντοσ αυτό διαδίκου ι
τρίτου προςϊπου
§13 Θ φφςθ τθσ δικαιοπραξίασ και οι ειδικζσ ςυνκικεσ κατάρτιςισ
τθσ
Ι. Θ ζννοια των όρων «φφςθ τθσ δικαιοπραξίασ» και «ειδικζσ
ςυνκικεσ κατάρτιςθσ». Ρεριπτωςιολογία
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ΙΙ. Θ εμπορικότθτα τθσ ςυναλλαγισ, ωσ προνομιακά
αντιμετωπιηόμενθ εξαιρετικι περίςταςθ κατ’ άρκρο 394 § 1δϋ
ΚΡολΔ
1. Θ ζννοια τθσ εμπορικότθτασ τθσ ςυναλλαγισ
2. Θ δεςμευτικότθτα τθσ εξαίρεςθσ
ΣΕΣΑΡΣΟ ΜΕΡΟ
ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ ΣΩΝ ΜΑΡΣΤΡΩΝ Ω ΡΤΘΜΙΣΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ
ΣΘ ΦΤΙΟΓΝΩΜΙΑ ΣΘ ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
§14 Θ επίδραςθ των περιοριςμϊν των άρκρων 393 και 394 ΚΡολΔ
ςτο επιτρεπτό των υπόλοιπων αποδεικτικϊν μζςων
Ι. Ζνορκεσ βεβαιϊςεισ
ΙΙ. Δικαςτικά τεκμιρια (άρκρο 395 ΚΡολΔ)
ΙΙΙ. Εξζταςθ των διαδίκων
§15 Οι ςυνζπειεσ τθσ παραβίαςθσ των περιοριςμϊν των μαρτφρων
κατ’ άρκρα 393-394 ΚΡολΔ
Ι. Ρροϊςχφςαν δίκαιο
ΙΙ. Λςχφον δίκαιο (μετά τον Ν.4335/2015)
§16 Θ επίδραςθ των περιοριςμϊν των μαρτφρων (άρκρα 393-394
ΚΡολΔ) ςτο υιοκετοφμενο από τον ΚΡολΔ είδοσ αποδεικτικισ
διαδικαςίασ ωσ αυςτθρισ, εν μζρει ελεφκερθσ (αυςτθρισ),
ελεφκερθσ απόδειξθσ
§17 Θ εφαρμογι των περιοριςμϊν του εμμάρτυρου μζςου κατ’
άρκρο 393 και 394 ςτθν ποινικι διαδικαςία (άρκρο 179 ΚΡοινΔ)
§18 Συμπεραςματικζσ παρατθριςεισ
Βιβλιογραφία
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