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Przedmowa

Dowody i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych to kolejna 
próba zmierzenia się autorów z problematyką dowodów i postępowa-
nia dowodowego w systemie prawa procesowego cywilnego. W stosun-
ku do monografii pod redakcją Ł. Błaszczaka, K. Markiewicza, E. Rud-
kowskiej-Ząbczyk, Dowody w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2010 
niniejsza książka została wzbogacona o nowe dodatkowe zagadnienia, 
które do tej pory nie były omówione oraz o orzecznictwo sądów po-
wszechnych i Sądu Najwyższego. Istotną wartością opracowania jest 
także próba rozstrzygnięcia wielu skomplikowanych zagadnień, które 
wywołują wątpliwości zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie są-
dowym. W obecnej publikacji zostały także zweryfikowane bądź też 
nieco zmienione poglądy Autorów zaprezentowane w poprzednim 
opracowaniu.
Walorem niniejszego opracowania jest to, że z jednej strony obejmu-
je ono teoretyczne spojrzenie na poszczególne zagadnienia związa-
ne z dowodami i postępowaniem dowodowym, wyjaśniając przy tym 
ich istotę i naturę, a z drugiej strony redaktorzy postawili sobie za cel 
przedstawienie również praktycznych aspektów poruszanych w mono-
grafii zagadnień. Kierując się tym redaktorzy zdecydowali się zamie-
ścić na końcu książki także wzory, które mogą być pomocne zarówno 
z punktu widzenia pracowników wymiaru sprawiedliwości (sędziów, 
referendarzy, asystentów), jak również przedstawicieli innych zawodów 
prawniczych (adwokatów, radców prawnych).
W niniejszym opracowaniu Autorzy postawili sobie za cel całościowe 
przedstawienie tego jakże skomplikowanego i trudnego tematu. Nauka 
prawa procesowego cywilnego nie doczekała się wielu takich opraco-
wań, w przeciwieństwie do innych dziedzin prawa. W postępowaniu 
cywilnym brak ten został dostrzeżony w określonym zakresie m.in. 
przez K. Piaseckiego, czego wyrazem są liczne publikacje tego Auto-
ra. Wskazać też należy monograficzne opracowania K. Knoppka oraz 
opracowanie cytowane wyżej z 2010 r. Jednak tempo zmian ustawo-



P r z e d m o w a

X

dawczych oraz bogate orzecznictwo sądowe sprawiło, że Autorzy oraz 
redaktorzy zdecydowali się na ponowne zajęcie się problematyką do-
wodów i postępowania dowodowego w sprawach cywilnych.
Poszczególne partie są na ogół indywidualnym dziełem ich Autorów, 
dlatego każdy z nich odpowiada wyłącznie za wyrażone przez siebie 
poglądy. Nie naruszając stanowiska poszczególnych Autorów oraz ich 
indywidualnego sposobu ujęcia i przedstawienia zagadnień, całości wy-
wodu starano się nadać możliwie jednolity charakter. W tym miejscu 
chcielibyśmy podziękować wszystkim Autorom za podjęcie współpra-
cy. Każdy ze współautorów mógł zaprezentować stanowisko teorety-
ka i praktyka prawa. Stąd też opracowanie adresowane jest zarówno 
do pracowników naukowych, jak i do sędziów, referendarzy, adwoka-
tów, radców prawnych itd.
Książka niewątpliwie może stanowić przyczynek do wielu dyskusji 
zarówno w przedmiocie zagadnień teoretycznych, jak i praktycznych. 
Podbudowa teoretyczna była konieczna w ramach niniejszego opraco-
wania, albowiem bez niej nie byłoby możliwe wyjaśnienie wielu istot-
nych kwestii dotyczących problematyki dowodów i postępowania do-
wodowego.
Opracowanie uwzględnia stan prawny na dzień 10 października 2014 r.

prof. nadzw. UWr dr hab. Łukasz Błaszczak
dr hab. Krystian Markiewicz


