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Wstępna koncepcja projektu badawczego

Rozważane tytuły pracy

Tekstowa forma dokumentowa dowodu w procesie cywilnym
Tekstowe oświadczenie w formie dokumentowej jako dowód w procesie cywilnym

Cel prowadzonych badań

Celem prowadzonych badań będzie przedstawienie pozycji w polskim procesie cywilnym dowodu
z dokumentu sporządzonego w tekstowej formie dokumentowej.
Przez formę dokumentową rozumieć się będzie w pracy zarówno oświadczenia woli, jak również inne
oświadczenia (np. wiedzy) złożone w sposób odpowiadający wymogom stawianym dokumentowej formie
określonej w art. 772 k.c. W związku z treścią art. 2431 k.p.c. prowadzone rozważania ograniczone zostaną zaś
do dokumentów tekstowych (poza zakresem pracy pozostaną dowody określone w art. 308 k.p.c.). Badania
dotyczyć zatem będą dokumentów (niezależnie od rodzaju nośnika, w tym papierowych) zawierających
wyłącznie informację w postaci tekstu i jednocześnie niepodpisanych (własnoręcznym podpisem
lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym), ale co do których istnieje możliwość ustalenia ich autorów.
Założeniem pracy jest analiza pojęcia, miejsca (mocy dowodowej) i sposobu przeprowadzania dowodu z wyżej
zdefiniowanego dokumentu. Dokonana zostanie ocena, na ile natura takiego dowodu i regulujące go normy
prawne zapewniają możliwość realizacji uzasadnionych praw stronom procesu i pozwalają na poczynienie
przez sąd prawdziwych ustaleń faktycznych. Zostanie przy tym przedstawiona propozycja rozwiązania
problemów prawnych dostrzeżonych w trakcie analizy. Zakłada się nadto, że poza przedmiotem pracy
pozostanie pozycja takiego dowodu w postępowaniu nieprocesowym.
Wobec tego:
• zrekonstruowana zostanie definicja dokumentu wynikająca z polskiego prawa procesowego i dowodu
sporządzonego w tekstowej formie dokumentowej, co następnie skonfrontowane zostanie z regulacjami
w tym zakresie w wybranych zagranicznych prawodawstwach,
• analizie poddane zostaną prawa i obowiązki stron oraz sądu związane z przeprowadzeniem takiego
dowodu w procesie – w szczególności z perspektywy zadania stawianego dowodom, tj. oceny zasadności
formułowanych w trakcie procesu stanowisk co do faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy.

Znaczenie

W sporach cywilnych w Polsce dowody z dokumentu stanowią w praktyce dominującą część materiału
procesowego i przede wszystkim w oparciu o nie ustala się stan faktyczny sprawy. Sąd może nawet rozpoznać
spór na posiedzeniu niejawnym na podstawie wyłącznie złożonych przez strony pism procesowych
i dokumentów.
Wśród dowodów z dokumentów obecnie dużą grupę stanowią zaś te sporządzone w zdefiniowanej powyżej
tekstowej formie dokumentowej. Co więcej, mimo że ustawodawca przyjął zasadę równorzędności środków
dowodowych, dowód w tekstowej formie dokumentowej zajmuje szczególne miejsce.
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Dotychczas wydane monografie1 jedynie częściowo poruszają zagadnienia, które mają być przedmiotem
pracy; co również istotne – dotyczą stanu prawnego sprzed dekady2. Mając zatem na względzie zmiany
w przepisach prawnych oraz postęp technologiczny, autor w pracy przedstawi obecną pozycję dowodu
z takiego dokumentu w procesie cywilnym wraz z wnioskami de lege ferenda, aby w jak największym stopniu
zagwarantować efektywność postępowania przeprowadzanego z tym dowodem.

Koncepcja i plan badań

Analizie w aspekcie procesowym poddany zostanie dokument w tekstowej formie dokumentowej jako dowód
w polskim procesie cywilnym. W zakresie, w jakim będzie to konieczne, praca odwoływać się będzie również
do regulacji materialnoprawnych.
Zakłada się podjęcie w badaniach próby zastosowania wielopłaszczyznowego podejścia (przede wszystkim
użycia metody dogmatycznej), tj.:
• dokonanie samodzielnej wykładni prawa i skonfrontowanie jej wyników z obecnym stanowiskiem
doktryny,
• przeprowadzenie analizy w oparciu orzecznictwo sądów powszechnych i Sądu Najwyższego
oraz zastosowanie w wybranych aspektach również metody prawnoporównawczej i historycznoprawnej.
Zgodnie ze wstępnym założeniem trzy centralne rozdziały pracy dotyczyć będą:
• pojęcia dokumentu i dowodu sporządzonego w tekstowej formie dokumentowej w polskim procesie
cywilnym,
• miejsca (mocy dowodowej) dowodu z takiego dokumentu w ramach swobodnej oceny dowodów
w polskim procesie cywilnym,
• sposobu przeprowadzania dowodu z takiego dokumentu w polskim procesie cywilnym.
W trakcie przeprowadzanej analizy badane będą następujące kwestie.
1.

Pojęcie dowodu z dokumentu sporządzonego w tekstowej formie dokumentowej w polskim procesie
cywilnym.
1.1. Pojęcie dokumentu w prawie cywilnym procesowym, w tym w prawie Unii Europejskiej
(i umowach międzynarodowych).
1.2. Relacja pojęcia dokumentu w prawie cywilnym procesowym, w szczególności dowodu
w tekstowej formie dokumentowej, do pojęcia formy dokumentowej w prawie cywilnym
materialnym (w tym kwestia formy oświadczeń innych niż oświadczenia woli).
1.3. Pojęcie dokumentu, w tym dowodu w tekstowej formie dokumentowej, w polskim procesie
cywilnym a pojęcia te w wybranych zagranicznych regulacjach sporów cywilnych.

2.

Miejsce dowodu z dokumentu sporządzonego w tekstowej formie dokumentowej w ramach
swobodnej oceny dowodów w polskim procesie cywilnym.
2.1. Ogólne uwagi co do środków dowodowych i kwestii hierarchii dowodów.
2.2. Dowód w tekstowej formie dokumentowej a domniemania wynikające z dokumentu
urzędowego.
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B. Kaczmarek-Templin, Dowód z dokumentu elektronicznego w procesie cywilnym, Warszawa 2012; D. Szostek, Nowe ujęcie dokumentu
w polskim prawie prywatnym ze szczególnym uwzględnieniem dokumentu w postaci elektronicznej, Warszawa 2012.
2 Zostały wydane przed nowelizacją wprowadzającą m.in. formę dokumentową do Kodeksu cywilnego i odpowiadające jej zmiany w Kodeksie
postępowania cywilnego (ustawa z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 1311, weszła w życie w przeważającej części 8 września 2016 r.) oraz przed nowelizacją wprowadzają
m. in. postępowanie gospodarcze oraz dalsze zmiany w postępowaniu dowodowym (ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks
postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 1469, weszła w życie w przeważającej części 7 listopada 2019 r.).
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2.3.
2.4.

2.5.

2.6.
2.7.

3.

Dowód w tekstowej formie dokumentowej a domniemania wynikające z dokumentu prywatnego.
Ograniczenie w zakresie dowodu z zeznań świadków i przesłuchania stron w związku z istnieniem
dokumentu w tekstowej formie dokumentowej.
2.4.1. Fakt dokonania czynności.
2.4.2. Osnowa dokumentu.
Ograniczenia w postępowaniu gospodarczym związane z dokumentem w tekstowej formie
dokumentowej.
2.5.1. Ograniczenia w zakresie dowodu z zeznań świadków i przesłuchania stron.
2.5.2. Ograniczenia w związku z zawarciem umowy dowodowej co do dokumentu w tekstowej
formie dokumentowej.
Wykładnia treści dokumentu w tekstowej formie dokumentowej.
Dokument w tekstowej formie dokumentowej jako środek dowodowy bezpośrednio zmierzający
do rozstrzygnięcia sporu.

Sposób przeprowadzania dowodu z dokumentu w tekstowej formie dokumentowej w polskim
procesie cywilnym.
3.1. Oryginał, uwierzytelniony odpis i zwykły odpis dokumentu jako dowód a dowód w tekstowej
formie dokumentowej.
3.2. Moment przedłożenia dowodu w tekstowej formie dokumentowej.
3.3. Zobowiązanie strony i osoby trzeciej do przedstawienia dowodu w tekstowej formie
dokumentowej.
3.4. Język przedkładanego dowodu w tekstowej formie dokumentowej.
3.5. Badanie prawdziwość dokumentu w tekstowej formie dokumentowej i autora tekstu, wznowienie
postępowania ze względu na oparcie się przez sąd na podrobionym lub przerobionym dowodzie
z takiego dokumentu.
3.6. Włączenie do materiału dowodowego dowodu z dokumentu w tekstowej formie dokumentowej
(z uwzględnieniem art. 2432 k.p.c.) i jego pominięcie.
3.7. Przeprowadzanie dowodu z dokumentu w tekstowej formie dokumentowej poza sądem
orzekającym.
3.8. Dopuszczalność dowodu w tekstowej formie dokumentowej sprzecznego z prawem.
3.9. Zabezpieczenie dowodu z dokumentu w tekstowej formie dokumentowej.
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