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Część I  
Komentarz praktyczny  

z orzecznictwem

Rozdział 1. Metodologiczne podstawy teorii dowodów 
w postępowaniu cywilnym
  1. Uwagi wprowadzające
  2. Pojęcie prawa dowodowego i postępowania dowodowego 

w założeniach ogólnych
  3. Znaczenie dowodów w postępowaniu cywilnym

3.1. Wybór orzecznictwa
  4. Pojęcie dowodu

4.1. Dowód w psychologii
4.2. Dowód na gruncie logiki
4.3. Dowód w doktrynie prawa procesowego cywilnego

  5. Przedmiot dowodu
5.1. Wybór orzecznictwa

  6. Podział dowodów
  7. Ograniczenia w badaniu faktów

7.1. Ograniczenia w badaniu faktów – uwagi ogólne
7.2. Ograniczenia warunkowe i bezwarunkowe
7.3. Ograniczenia ze względu na: tajemnicę informacji 

niejawnych, tajemnicę zawodową, tajemnicę 
przedsiębiorstwa, tajemnicę autorską

7.4. Ograniczenia ze względu na art. 11131 § 1 i 2 KPC 
w zw. z art. 1111 § 1 KPC oraz art. 1112 § 1 KPC

7.5. Ograniczenia ze względu na gwarancje procesowe
7.6. Ograniczenia przedmiotowe i podmiotowe (w zakresie 

ograniczeń ze świadków)
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  8. Pojęcie dowodów bezprawnych (nielegalnych, sprzecznych 
z prawem). Zagadnienie przeprowadzania dowodów bezprawnych 
w postępowaniu cywilnym w świetle poglądów doktryny oraz 
judykatury
8.1. Dowody bezprawne w świetle poglądów doktryny
8.2. Dowody bezprawne – stanowisko własne
8.3. Wybór orzecznictwa

  9. Zagadnienie umów dowodowych z punktu widzenia sądowych 
i pozasądowych postępowań cywilnych. Uwagi na tle poglądów 
doktryny i przy uwzględnieniu obecnych rozwiązań ustawowych. 
Postulaty de lege ferenda

10. Domniemania prawne (praesumptio iuris)
10.1. Uwagi ogólne
10.2. Regulacja prawna
10.3. Pojęcie domniemania prawnego
10.4. Funkcje domniemań prawnych
10.5. Rodzaje domniemań prawnych

10.5.1. Domniemania materialne i formalne
10.5.2. Domniemania prawne o faktach i domniemania 

prawne o prawie (stosunkach prawnych)
10.5.3. Domniemania wzruszalne i niewzruszalne

10.6. Ciężar dowodu i temat dowodu a domniemania
10.7. Domniemania wiarygodności
10.8. Przepisy dyspozytywne a domniemania
10.9. Wybór orzecznictwa

10.9.1. Regulacja prawna
10.9.2. Domniemania materialne i formalne
10.9.3. Domniemania prawne o faktach i domniemania 

prawne o prawie (stosunkach prawnych)
10.9.4. Domniemania wzruszalne i niewzruszalne
10.9.5. Ciężar dowodu i temat dowodu a domniemania
10.9.6. Domniemania wiarygodności

11. Domniemania faktyczne (praesumptio hominis, praesumptio facti)
11.1. Uwagi ogólne
11.2. Pojęcie domniemania faktycznego
11.3. Dopuszczalność stosowania domniemania faktycznego
11.4. Sposób stosowania domniemań faktycznych
11.5. Moment stosowania domniemania faktycznego
11.6. „Obalanie” domniemania faktycznego
11.7. Wybór orzecznictwa
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11.7.1. Pojęcie domniemania faktycznego
11.7.2. Sposób stosowania domniemania faktycznego
11.7.3. Zgodność z zasadami logiki i nauki
11.7.4. Moment stosowania domniemań faktycznych
11.7.5. „Obalanie” domniemania faktycznego

12. Dowód prima facie
12.1. Uwagi ogólne
12.2. Dowód prima facie a inne konstrukcje dowodowe
12.3. Wybór orzecznictwa

13. Przyznanie (confessio)
13.1. Uwagi ogólne
13.2. Warunki skuteczności przyznania
13.3. Wybór orzecznictwa

13.3.1. Uwagi ogólne
13.3.2. Warunki skuteczności przyznania

14. Fakty niezaprzeczone
14.1. Uwagi ogólne
14.2.  Różnice między przyznaniem wyraźnym a faktami 

niezaprzeczonymi
14.3. Wybór orzecznictwa

15. Fakty powszechnie znane (notoria)
15.1. Regulacja prawna i istota notorii
15.2. Warunki przyjęcia notorii
15.3. Zakres przedmiotowy notorii
15.4. Podział notorii
15.5. Wpływ zaprzeczenia faktu na możliwość przyjęcia notorii
15.6. Brak potrzeby twierdzenia o fakcie powszechnie znanym
15.7. Notoria a dowodzenie faktów
15.8. Kontrola stosowania notorii
15.9. Wybór orzecznictwa

16. Fakty znane sądowi z urzędu
16.1. Źródło wiedzy sędziego o faktach znanych sądowi z urzędu
16.2. Możliwość kontroli faktów znanych sądowi z urzędu
16.3. Informowanie przez sąd o faktach znanych z urzędu
16.4. Uwzględnienie faktów znanych sądowi z urzędu na wniosek
16.5. Wybór orzecznictwa

17. Uprawdopodobnienie
17.1. Regulacja prawna i istota uprawdopodobnienia
17.2. Zakres, cel i zasady stosowania uprawdopodobnienia
17.3. Wybór orzecznictwa
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Rozdział 2. Zasada swobodnej oceny dowodów i inne zasady 
dotyczące postępowania dowodowego
  1. Uwagi ogólne
  2. Teorie (systemy) oceny dowodów
  3. Zasada swobodnej oceny dowodów jako zasada postępowania 

cywilnego
3.1. Uwagi wstępne
3.2. Zasada swobodnej oceny dowodów na tle systematyki zasad 

postępowania cywilnego
3.3. Związek zasady swobodnej oceny dowodów z innymi 

zasadami procesowymi
3.4. Zasada swobodnej oceny dowodów i jej ograniczenia 

a uprzednia i następcza ocena dowodów
3.5. Realizacja zasady swobodnej oceny dowodów 

w postępowaniu cywilnym
  4. Wybór orzecznictwa

Rozdział 3. Ciężar dowodu
  1. Istota i funkcje ciężaru dowodzenia
  2. Ciężary procesowe
  3. Ciężar przytoczenia okoliczności faktycznych (onus proferendi)
  4. Ciężar dowodu w znaczeniu materialnym i formalnym
  5. Rozkład ciężaru dowodu
  6. Odstępstwa od reguły ciężaru dowodu
  7. Przynależność ciężaru dowodu do prawa materialnego 

i procesowego
  8. Wybór orzecznictwa

8.1. Ciężar dowodzenia
8.2. Rozkład ciężaru dowodu

Rozdział 4. Postępowanie dowodowe
  1. Postępowanie dowodowe przed sądem pierwszej i drugiej instancji 

1.1. Postępowanie dowodowe przed sądem pierwszej instancji
1.1.1. Dynamika postępowania dowodowego – postępowanie 

rozpoznawcze – tryb procesowy
1.1.2. Zakres postępowania dowodowego przed sądem 

pierwszej instancji
1.1.3. Dynamika postępowania dowodowego przed 

sądem pierwszej instancji jako akt prawny złożony 
w kontekście relacji organu procesowego ze stronami
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1.2. Wybór orzecznictwa
1.3. Forum prowadzenia postępowania dowodowego przed sądem 

pierwszej instancji
1.4. Miejsce prowadzenia postępowania dowodowego przed 

sądem pierwszej instancji
1.5. Wybór orzecznictwa

  2. Przedstawienie i dopuszczenie dowodu
2.1. Wniosek dowodowy
2.2. Dopuszczenie dowodu na wniosek
2.3. Dopuszczenie dowodu z urzędu
2.4. Roztrząsanie wyników postępowania dowodowego
2.5. Wybór orzecznictwa

2.5.1. Wniosek dowodowy
2.5.2. Dopuszczenie dowodu na wniosek
2.5.3. Dopuszczenie dowodu z urzędu
2.5.4. Roztrząsanie wyników postępowania dowodowego

  3. Postępowanie dowodowe przed sądem drugiej instancji
3.1. Charakter postępowania przed sądem drugiej instancji
3.2. Wybór orzecznictwa
3.3. Zakres postępowania dowodowego przed sądem drugiej 

instancji
3.4. Wybór orzecznictwa
3.5. Przeprowadzenie postępowania dowodowego przez sąd 

drugiej instancji
3.5.1. Wybór orzecznictwa

3.6. Postępowanie dowodowe w postępowaniu przed sądem 
drugiej instancji w postępowaniu uproszczonym

  4. Postępowanie dowodowe przed SN
4.1. Charakter postępowania przed SN
4.2. Związanie SN stanem faktycznym a postępowanie dowodowe
4.3. Zarzuty dotyczące ustalenia faktów lub oceny dowodów jako 

podstawa skargi kasacyjnej
4.4. Ograniczenie zakresu kognicji SN
4.5. Dopuszczalność przeprowadzenia dowodów w związku 

z podejrzeniem nieważności postępowania
4.6. Zażalenie przed SN
4.7. Wybór orzecznictwa

  5. Dowodzenie w postępowaniu nieprocesowym
5.1. Przedmiot ustaleń sądu
5.2. Sposób dokonywania ustaleń
5.3. Wybór orzecznictwa
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5.3.1. Stosowanie przepisów o dowodach w trybie 
nieprocesowym

5.3.2. Fakty powszechnie znane w postępowaniu 
wieczystoksięgowym

5.3.3. Fakty znane sądowi z urzędu w postępowaniu 
wieczystoksięgowym

5.3.4. Zapewnienie w postępowaniu o stwierdzenie nabycia 
spadku

5.3.5. Dowodzenie w postępowaniach prowadzonych 
na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

  6. Dowodzenie w postępowaniu zabezpieczającym
6.1. Uprawdopodobnienie jako uproszczony sposób ustalania 

faktów w postępowaniu zabezpieczającym
6.2. Uprawdopodobnienie roszczenia w postępowaniu 

zabezpieczającym
6.3. Uprawdopodobnienie interesu prawnego w postępowaniu 

zabezpieczającym
6.4. Wybór orzecznictwa

  7. Dowodzenie w postępowaniu egzekucyjnym
7.1. Uwagi wstępne
7.2. Dowody we właściwym postępowaniu egzekucyjnym

7.2.1. Ustalanie tożsamości stron
7.2.2. Dowody w toku egzekucji z ruchomości
7.2.3. Dowody w toku egzekucji z nieruchomości
7.2.4. Dowody w toku egzekucji świadczeń polegających 

na wykonaniu czynności zastępowalnych
7.2.5. Badanie celowości wszczęcia postępowania 

egzekucyjnego
7.3. Dowodzenie w postępowaniu klauzulowym

7.3.1. Uwagi wstępne
7.3.2. Szczególne wymogi formalne dotyczące dokumentów 

w postępowaniu klauzulowym
7.3.3. Ustalanie zdarzenia, od którego uzależnione jest 

wykonanie tytułu egzekucyjnego
7.3.4. Nadanie klauzuli aktowi notarialnemu
7.3.5. Nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi 

dłużnika
7.3.6. Nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom 

handlowych spółek osobowych
7.3.7. Nadanie klauzuli wykonalności w przypadku przejścia 

uprawnienia lub obowiązku po powstaniu tytułu 
egzekucyjnego
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7.4. Wysłuchanie
7.5. Protokół stanu faktycznego
7.6. Wybór orzecznictwa

  8. Dowodzenie w postępowaniu arbitrażowym
8.1. Wybór orzecznictwa

Rozdział 5. Dowód z dokumentu
  1. Uwagi wprowadzające
  2. Pojęcie i charakter prawny dowodu z dokumentu

2.1. Dokument – pojęcie, elementy konstytutywne
2.2. Dokumenty urzędowe i prywatne
2.3. Inne podziały dokumentów
2.4. Moc dowodowa dokumentów

  3. Ograniczenia dowodowe
  4. Przeprowadzenie dowodu z dokumentu
  5. Wybór orzecznictwa

Rozdział 6. Dowód z zeznań świadków
  1. Pojęcie i charakter dowodu z zeznań świadków

1.1. Wybór orzecznictwa
  2. Ograniczenia w przeprowadzeniu dowodu z zeznań świadków

2.1. Niemożność bycia świadkiem
2.2. Wybór orzecznictwa
2.3. Prawo odmowy zeznań
2.4. Prawo odmowy odpowiedzi na pytanie
2.5. Wybór orzecznictwa

  3. Przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka
3.1. Wybór orzecznictwa

Rozdział 7. Dowód z opinii biegłego
  1. Pojęcie i istota dowodu z opinii biegłego

1.1. Pojęcie dowodu z opinii biegłego
1.2. Znaczenie dowodu z opinii biegłego
1.3. Przedmiot dowodu z opinii biegłego
1.4. Wybór orzecznictwa

  2. Rodzaje dowodu z opinii biegłego w postępowaniu cywilnym
2.1. Opinia główna a opinia uzupełniająca

2.1.1. Pojęcie opinii głównej i uzupełniającej
2.1.2. Ustne wyjaśnienia opinii głównej
2.1.3. Opinia uzupełniająca
2.1.4. Wybór orzecznictwa
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2.2. Opinia indywidualna i łączna
2.2.1. Pojęcie opinii indywidualnej i opinii łącznej
2.2.2. Wybór orzecznictwa

2.3. Opinia abstrakcyjna, konkretna, alternatywna 
i jednowariantowa
2.3.1. Opinia abstrakcyjna
2.3.2. Opinia konkretna
2.3.3. Opinia alternatywna
2.3.4. Opinia jednowariantowa
2.3.5. Wybór orzecznictwa

2.4. Wymóg aktualności opinii
2.4.1. Opinia określająca wartość nieruchomości
2.4.2. Wybór orzecznictwa

  3. Dowód z opinii biegłego w procesie cywilnym a inne środki 
dowodowe
3.1. Dowód z opinii biegłego a dowód z zeznań świadków

3.1.1. Różnice pomiędzy dowodem z opinii biegłego 
a dowodem z zeznań świadków

3.1.2. Wybór orzecznictwa
3.2. Dowód z opinii biegłego a dowód z oględzin

3.2.1. Pojęcie dowodu z oględzin
3.2.2. Znaczenie dowodu z oględzin w stosunku do dowodu 

z opinii biegłego
3.2.3. Wybór orzecznictwa

3.3. Dowód z opinii biegłego a dowód z opinii prywatnej
3.3.1. Pojęcie opinii prywatnej
3.3.2. Znaczenie opinii prywatnych w postępowaniu 

cywilnym
3.3.3. Wybór orzecznictwa

3.4. Dowód z opinii biegłego a opinia wydana w innym 
postępowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym
3.4.1. Dopuszczenie dowodu z opinii biegłego wydanej 

w innym procesie
3.4.2. Wybór orzecznictwa

  4. Sytuacja procesowa biegłego
4.1. Pojęcie i rola biegłego w procesie cywilnym

4.1.1. Dualistyczny charakter dowodu z opinii biegłego
4.1.2. Stosunek prawny łączący osobę biegłego z sądem 

orzekającym
4.1.3. Wybór orzecznictwa
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4.2. Prawa i obowiązki biegłych
4.2.1. Obowiązki biegłego
4.2.2. Prawa biegłego

  5. Przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego
5.1. Wniosek dowodowy
5.2. Postanowienie dowodowe
5.3. Odezwa
5.4. Wymogi w zakresie sporządzania opinii biegłego
5.5. Ocena dowodu z opinii biegłego przez sąd
5.6. Dowód z opinii biegłego w innych postępowaniach

Rozdział 8. Oględziny
  1. Charakterystyka dowodu z oględzin
  2. Połączalność oględzin z innymi środkami dowodowymi
  3. Czas i miejsce przeprowadzenia dowodu z oględzin
  4. Przedstawienie przedmiotu oględzin
  5. Dokonywanie oględzin
  6. Wybór orzecznictwa

Rozdział 9. Dowód z przesłuchania stron
  1. Uwagi wstępne
  2. Charakter prawny dowodu z przesłuchania stron
  3. Przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron

3.1. Uwagi ogólne
3.2. Pierwsza faza przesłuchania
3.3. Druga faza przesłuchania

  4. Wybór orzecznictwa

Rozdział 10. Inne środki dowodowe
  1. Uwagi wprowadzające
  2. Dowód z grupowego badania krwi i polimorfizmu DNA

2.1. Uwagi wstępne
2.2. Zgoda na pobranie krwi lub innego materiału
2.3. Przeprowadzenie dowodów
2.4. Wybór orzecznictwa

  3. Dowód ze środków wizualnych i audialnych
3.1. Uwagi wstępne
3.2. Wybrane wizualne i audialne środki dowodowe

3.2.1. Odpisy dokumentów
3.2.2. Uwierzytelnione odpisy
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3.2.3. Fotokopie, kserokopie, plany, rysunki, skany oraz 
fotografie i ich wydruki

3.2.4. Wydruki komputerowe i strony www
3.2.5. Dokumenty elektroniczne
3.2.6. Nagrania obrazu i dźwięku

3.3. Wybór orzecznictwa
  4. Pozostałe nienazwane środki dowodowe

4.1. Pozostałe nienazwane środki dowodowe
4.2. Wybór orzecznictwa

  5. Uwagi de lege ferenda

Rozdział 11. Zabezpieczenie dowodów
  1. Pojęcie zabezpieczenia na gruncie KPC

1.1. Cel instytucji zabezpieczenia dowodów
1.2. Zabezpieczenie dowodów a zabezpieczenie roszczeń – relacja 

instytucji
1.2.1. Uwagi ogólne
1.2.2. Charakter postępowania zabezpieczającego
1.2.3. Charakter postępowania w przedmiocie zabezpieczenia 

dowodu
1.2.4. Czas przeprowadzenia postępowania w przedmiocie 

zabezpieczenia dowodu
1.2.5. Zakres zastosowania postępowania w przedmiocie 

zabezpieczenia dowodu
1.2.6. Warunki dopuszczalności zabezpieczenia roszczeń 

a podstawy zabezpieczenia roszczeń
1.2.7. Przesłanki postępowania w przedmiocie zabezpieczenia 

dowodu a przesłanki (podstawy) zabezpieczenia 
dowodu

1.2.8. Przedmiot zabezpieczenia w postępowaniu 
zabezpieczającym oraz w postępowaniu w przedmiocie 
zabezpieczenie dowodu

  2. Przesłanki zabezpieczenia dowodów
2.1. Pojęcie interesu prawnego – jako podstawy zabezpieczenia 

roszczeń i podstawy zabezpieczenia dowodów
2.2. Argumenty przemawiające za uznaniem interesu prawnego 

za podstawę zabezpieczenia dowodów
2.2.1. Treść art. 310 w zw. z art. 7301 § 2 KPC
2.2.2. Wykładnia historyczna – art. 310 KPC  

a art. 318 KPC z 1950 r.
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2.2.3. Odróżnienie interesu prawnego (jako podstawy 
zabezpieczenia dowodu) od interesu faktycznego

2.2.4. Treść art. 80 ust. 1 pkt 1 PrAut
  3. Moment zabezpieczenia dowodów

3.1. Zabezpieczenie przed wszczęciem postępowania rozpoznawczego
3.2. Zabezpieczenie w toku postępowania rozpoznawczego
3.3. Zabezpieczenie po prawomocnym zakończeniu postępowania 

rozpoznawczego
  4. Właściwość sądu
  5. Wszczęcie postępowania w przedmiocie zabezpieczenia dowodu

5.1. Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o wszczęcie 
postępowania w przedmiocie zabezpieczenia dowodu
5.1.1. Podmioty uprawnione do złożenia wniosku w toku 

postępowania rozpoznawczego
5.1.2. Podmioty uprawnione do złożenia wniosku przed 

wszczęciem postępowania rozpoznawczego
5.1.3. Złożenie wniosku w przedmiocie zabezpieczenia 

dowodu przez cudzoziemca
5.1.4. Złożenie wniosku w przedmiocie zabezpieczenia 

dowodu przez sąd polubowny
5.1.5. Brak możliwości wszczęcia postępowania 

w przedmiocie zabezpieczenia dowodu w odniesieniu 
do osób, którym przysługuje immunitet dyplomatyczny 
albo konsularny

5.2. Wniosek o wszczęcie postępowania w przedmiocie 
zabezpieczenia dowodu
5.2.1. Treść i postać wniosku o wszczęcie postępowania 

w przedmiocie zabezpieczenia dowodu – uwagi ogólne
5.2.2. Wniosek o wszczęcie postępowania w przedmiocie 

zabezpieczenia dowodu jako pismo procesowe
5.2.3. Szczegółowa treść wniosku o wszczęcie postępowania 

w przedmiocie zabezpieczenia dowodu
5.2.4. Skutki nieuzupełnienia braków wniosku o wszczęcie 

postępowania w przedmiocie zabezpieczenia dowodu
5.2.5. Konsekwencje skutecznego wniesienia wniosku 

o wszczęcie postępowania w przedmiocie 
zabezpieczenia dowodu

  6. Zabezpieczenie dowodu z urzędu
6.1. Uprawnienie sądu do dokonania zabezpieczenia dowodu 

z urzędu – uwagi ogólne
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6.2. Geneza instytucji zabezpieczenia dowodu z urzędu
6.3. Instytucja zabezpieczenia dowodu z urzędu w świetle 

naczelnych zasad postępowania cywilnego
6.4. Ograniczenia dopuszczalności zabezpieczenia dowodu z urzędu

  7. Przebieg postępowania w przedmiocie zabezpieczenia dowodu
7.1. Rozpoznanie wniosku po wezwaniu wnioskodawcy 

i przeciwnika
7.2. Rozpoznanie wniosku bez wezwania przeciwnika
7.3. Rodzaje i charakter orzeczeń wydanych po merytorycznym 

rozpoznaniu wniosku o zabezpieczenie dowodu
7.4. Przeprowadzenie dowodu w trybie zabezpieczenia

  8. Koszty postępowania w przedmiocie zabezpieczenia dowodu
  9. Zabezpieczenie dowodu niezbędnego dla dochodzenia roszczenia 

za granicą
10. Wybór orzecznictwa

Rozdział 12. Współpraca państw członkowskich UE w zakresie 
przeprowadzania dowodów w sprawach cywilnych i handlowych
  1. Uwagi ogólne

1.1. Zakres zastosowania Rozporządzenia (WE) Nr 1206/2001
1.2. Bezpośrednie przesyłanie między sądami
1.3. Jednostka centralna

  2. Przekazywanie i wykonywanie wniosków
2.1. Forma i treść wniosku
2.2. Języki
2.3. Przekazywanie wniosków i innych informacji
2.4. Przyjęcie wniosku
2.5. Niekompletny wniosek
2.6. Uzupełnienie wniosku

  3. Przeprowadzenie dowodu przez sąd wezwany
3.1. Przepisy ogólne dotyczące wykonania wniosku
3.2. Wykonywanie wniosku w obecności i przy udziale stron
3.3. Wykonywanie wniosku w obecności i przy udziale 

przedstawicieli sądu wzywającego
3.4. Środki przymusu
3.5. Odmowa wykonania wniosku
3.6. Powiadomienie o opóźnieniu
3.7. Procedura po wykonaniu wniosku

  4. Bezpośrednie przeprowadzenie dowodu przez sąd wzywający
  5. Koszty
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Rozdział 1. Metodologiczne 
podstawy teorii dowodów 

w postępowaniu cywilnym

1. Uwagi wprowadzające
Omawiając problematykę dowodów w postępowaniu cywil-

nym – zagadnienia zresztą bardzo złożonego – nie sposób ograni-
czyć się wyłącznie do omówienia środków dowodowych. Podejście 
takie stanowiłoby bowiem zbyt duże marginalizowanie tej proble-
matyki. W związku z powyższym autorzy w tym Rozdziale postawi-
li sobie za cel zwrócenia uwagi na te wszystkie aspekty teoretycz-
ne, które dotykają teorii dowodów i które jednocześnie stanowią 
punkt wyjścia dla dalszych rozważań. W rozdziale zaprezentowa-
ne zostały wywody dotyczące takich zagadnień jak: pojęcia prawa 
dowodowego, pojęcia dowodów, znaczenia dowodów dla systemu 
prawa procesowego, przedmiotu dowodu, podziału dowodów, do-
wodów bezprawnych, ograniczenia w badaniu faktów, domniemań 
prawnych i faktycznych, dowodu prima facie, faktów powszechnie 
znanych i znanych sądowi z urzędu oraz uprawdopodobnienia. 
Są to elementy podstawowe w teorii dowodów, których omówienie 
jest niezbędne z punktu widzenia jej istoty. Precyzyjne określenie 
poszczególnych pojęć związanych z teorią dowodów umożliwi tak-
że w efekcie dogłębną analizę wszelkich innych zagadnień dowo-
dowych.
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2. Pojęcie prawa dowodowego 
i postępowania dowodowego 
w założeniach ogólnych

Pojęcie prawa dowodowego nie ma legalnej definicji i nie sta-
nowi przedmiotu odrębnej nauki. Można natomiast przyjąć, że pra-
wo dowodowe to grupa przepisów, regulujących zagadnienia 
dowodowe w postępowaniu cywilnym. Przepisy te jednocześnie 
składają się na część prawa procesowego i odgrywają dużą rolę za-
równo w prawie procesowym cywilnym, jak i karnym (por. M. Cieś-
lak, Zagadnienia dowodowe w procesie karnym, t. I, Warszawa 
1955, s. 7; tenże, Proces karny, Warszawa 1952, s. 195; A. Gaber-
le, Dowody w sądowym procesie karnym, Kraków 2007, s. 22; tak-
że zob. Wiśniewski, Przebieg procesu cywilnego, Warszawa 2013, 
Lex/el. 2013, s. 13 i n.). Normy prawa obowiązującego, w tym wy-
padku prawa procesowego, siłą rzeczy będą ingerowały w zakres 
dyrektyw dowodowych, tworząc przez to właśnie prawo dowodowe 
(por. pojęcie dyrektyw dowodowych definiuje J. Wrób lewski, Sądo-
we stosowanie prawa, Warszawa 1988, s. 212). Ingerencja norm 
prawa procesowego w dyrektywy oznacza tu, że prawo odnosi się 
do tych reguł rozumowania, z którymi powiązane są twierdzenia 
dowodowe w ciągu dowodowym. Dyrektywy dowodowe będą więc 
w tym sensie regułami rozumowania scharakteryzowanymi przez 
funkcję, jaką pełnią w procesach dowodzenia. Wśród reguł należy 
wyróżnić: reguły logiczno-językowe, reguły empiryczne, reguły le-
galne. Reguły logiczno-językowe występują we wszystkich stadiach 
stosowania prawa i są one odpowiednikiem tez rachunków logiki 
sformalizowanej, stosowanych w dziedzinach prawa. Reguły z ko-
lei empiryczne są ściśle związane z ustaleniem faktów. Natomiast 
reguły legalne to takie reguły rozumowania prawniczego, które 
są zawarte w przepisach prawnych i ustalają, jaki fakt należy uznać 
za udowodniony w razie stwierdzenia innego faktu (por. J. Wróblew-
ski, Sądowe stosowanie, s. 213). Prawo dowodowe będzie zatem re-
gulowało materię dotyczącą postępowania dowodowego, które jest 
centralną częścią rozprawy (por. K. Piasecki, Postępowanie sporne 
rozpoznawcze, Warszawa 2004, s. 225 i n.).

Gdy zaś chodzi o postępowanie dowodowe, to należy zauwa-
żyć, że będzie odbywało się ono przed sądem orzekającym, chyba 
że sprzeciwia się temu charakter dowodu albo wzgląd na poważne 

Pojęcie prawa 
dowodowego

Normy prawa 
dowodowego
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niedogodności lub niewspółmierność kosztów w stosunku do przed-
miotu sporu. W ramach postępowania dowodowego można wska-
zać na grupy zagadnień, regulowanych przez prawo dowodowe. 
Należą do nich: środki dowodowe, przeprowadzanie dowodów oraz 
ocena dowodów. Postępowanie dowodowe, składające się również 
z szeregu czynności procesowych, będzie więc określane przepisami 
KPC, które można określić mianem prawa dowodowego w znacze-
niu formalnym. Normy dowodowe w procesie cywilnym stanowią 
bowiem konieczne formy nadające postępowaniu taki kształt, który 
zabezpiecza ustalenia faktyczne będące podstawą decyzji organów 
procesowych. Prawo dowodowe jest więc niezwykle ważnym ele-
mentem wśród wszystkich pozostałych przepisów składających się 
na postępowanie cywilne. Omawiając normy prawa dowodowego, 
niewątpliwie uzasadnione staje się zwrócenie uwagi na okoliczność, 
iż normy te są normami procesowymi (więcej zob. M. Walasik, 
Poddanie się egzekucji aktem notarialnym, Warszawa 2008, s. 93; 
M. Waligórski, Polskie prawo procesowe cywilne. Funkcja i struktu-
ra procesu, Warszawa 1947, s. 5 i n.; tenże, Zarys polskiego procesu 
cywilnego, Kraków 1952, s. 13; K. Piasecki, Postępowanie sporne, 
s. 108 i 109.). Zdaniem W. Broniewicza o przynależności danej nor-
my do jednego z dwóch działów (prawa materialnego lub prawa 
procesowego) decyduje nie miejsce zamieszczenia przepisu formu-
łującego tę normę (w ustawie procesowej czy w ustawie material-
noprawnej), ale cel, przedmiot i treść tej normy (W. Broniewicz, 
Normy, przesłanki i zarzuty jurysdykcyjne w procesie cywilnym. 
(Przyczynek do zagadnienia stosunku prawa materialnego i prawa 
procesowego), SPE 1969, t. II, s. 73).

W związku z tym odróżnia się normy materialne oraz nor-
my procesowe. Te pierwsze regulują stosunki prawne pomiędzy 
określonymi podmiotami, wskazując na przesłanki powstania tych 
stosunków oraz fakty powodujące ich powstanie, zmianę i wyga-
śnięcie. W ten właśnie sposób wyznaczają zachowania podmiotów 
w ramach łączących je stosunków prawnych (por. Broniewicz, Pos-
tępowanie cywilne, 1984, s. 14; H. Trammer, O właściwe miejsce 
dla „czystych” norm materialnego prawa cywilno-jurysdykcyjnego, 
PN 1949, t. I, Nr 1–2, s. 20). Natomiast normy procesowe to nor-
my nie tylko wyznaczające tryb postępowania cywilnego, lecz także 
normy rządzące prawem procesowym cywilnym. Normy, które regu-
lują warunki, sposób i tryb poszukiwania ochrony prawnej dla hipo-
tetycznych praw są normami prawa procesowego (por. H. Trammer, 


