Słowo wstępne
Monografia Dowód z opinii biegłego w sprawach cywilnych. Biegły lekarz jest
przygotowaną do druku wersją pracy doktorskiej p. dr Aleksandry Klich, napisanej
pod naukowym kierownictwem prof. nadzw. dr hab. Kingi FlagiGieruszyńskiej w Ka
tedrze Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szcze
cińskiego. Na podkreślenie zasługuje bardzo wysoki poziom obrony doktoratu przez
Autorkę, co zapisało się w chlubnych kartach Wydziału Prawa i Administracji USz.
Zaznaczenia wymaga, że jest to już kolejna praca naukowa dr A. Klich, co uwidacz
nia się w wysokim poziomie merytorycznym monografii, stawiając Autorkę w rzędzie
liczących się pracowników nauki w dziedzinie postępowania cywilnego.
Autorka, dokonując analizy dogmatycznohistorycznej, trafnie zalicza dowód
z opinii biegłego do jednego z najistotniejszych dowodów przeprowadzanych w toku
postępowania cywilnego. Na tle ewolucji wykorzystywania w postępowaniu cywil
nym środków dowodowych Autorka dokonała oceny i ustalenia pozycji, jaką zajmuje
wśród środków dowodowych dowód z opinii biegłego. Takie ujęcie tematu obligo
wało Autorkę do omówienia katalogu środków dowodowych dopuszczalnych w postę
powaniu cywilnym w związku z regulacją Kodeksu postępowania cywilnego, zawartą
w art. 227−315 KPC. Dzięki temu monografia dr A. Klich uzyskała walor kompletności
i wszechstronności w ujęciu oceny i znaczenia dostępnych w postępowaniu cywilnym
środków dowodowych, a na tym tle – miejsca dowodu z opinii biegłego.
Analiza roli i opinii biegłego, w tym biegłego lekarza w postępowaniu cywilnym,
na tle tak szerokiego spektrum podnosi wartość monografii i stawia ją w rzędzie
pionierskich prac z dziedziny dowodów i postępowania dowodowego w tym postę
powaniu. Dzisiejsze postępowania cywilne: procesowe, nieprocesowe i egzekucyjne,
ze względu na stały postęp nauki i techniki coraz częściej wymagają sięgania do wia
domości specjalnych, posiadanych przez biegłych. Autorka słusznie tę praktykę akcen
tuje w pracy. Gruntowna analiza dowodu z opinii biegłego lekarza dokonana przez
dr A. Klich na tle dowodów w ogóle, a dowodu z opinii biegłego w szczególności, sta
nowi niezaprzeczalny wkład Autorki w rozwój nauki w dziedzinie postępowania do
wodowego w sprawach cywilnych.
Na szczególną uwagę zasługuje rzadka umiejętność Autorki łączenia rozważań na
ukowych z ich przełożeniem przydatności dla praktyki prawniczej. Mój Mistrz prof. dr
Edmund Wengerek zawsze podkreślał, że nauka powinna służyć praktyce. Z tego zada
nia dr Aleksandra Klich wywiązała się znakomicie. Dlatego niniejsza monografia będzie
nieprzecenioną pomocą dla sędziów, adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów
tych zawodów, stanowiąc jednocześnie znaczny wkład w rozwój nauki. Wskazane z na
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tury ogólnikowo walory monografii sprawiają, że jest ona godna polecenia dla każdego
prawnika praktyka oraz przedstawicieli nauki prawa.
prof. nadzw. dr hab. Andrzej Zieliński
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