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Rozprawa doktorska została poświęcona problematyce dowodu sprzecznego z prawem 

i jego dopuszczalności w postępowaniu cywilnym. Wobec braku wyraźnych regulacji w k.p.c. 

kwestia dopuszczenia i wykorzystania dowodu sprzecznego z prawem w postępowaniu 

cywilnym jest jednym z najbardziej dyskusyjnych zagadnień w nauce prawa procesowego 

cywilnego.  

Głównym celem niniejszej pracy jest próba scharakteryzowania oraz zdefiniowania 

dowodu sprzecznego z prawem oraz zakreślenie granic jego dopuszczalności w polskim 

postępowaniu cywilnym.  

Problem naukowy polega na ustaleniu, w jakim zakresie dowody sprzeczne z prawem 

są dopuszczalne w procesie cywilnym. Rozwiązanie tego problemu wymaga poczynienia 

założeń, że dowody sprzeczne z prawem są dopuszczalne w sądowym postępowaniu 

cywilnym, lecz istnieją typy (rodzaje) dowodów sprzecznych z prawem, które nie powinny 

zostać dopuszczone oraz wykorzystane w procesie cywilnym. W związku z tym rozwiązanie 

problemu naukowego będzie polegało na wskazaniu metod, narzędzi pomocnych do ustalenia 

granic dopuszczalności dowodów sprzecznych z prawem.  

Zasadnicze założenie bazuje na tym, że dowód sprzeczny z prawem jest dopuszczalny 

w postępowaniu cywilnym. Za przyjęciem tego założenia przemawia brak ograniczenia 

dowodowego w k.p.c. oraz w Konstytucji, a także konstytucyjnie zagwarantowane prawo do 

sądu. Niemniej, jako przeciwwagę dla konstytucyjnie chronionego prawa do sądu należy 

wskazać prawo do prywatności, które nie powinno zostać naruszone podczas pozyskiwania 



dowodu, albowiem ochrona jednych praw nie może odbywać się kosztem naruszenia drugich. 

Istota zagadnienia dopuszczalności dowodu sprzecznego z prawem sprowadza się do szerszej 

problematyki kolizji praw oraz sposobów usuwania konfliktu między ochroną kolidujących 

podstawowych praw i wolności jednostki. Kolizja interesów stron procesowych jest w istocie 

konfliktem praw konstytucyjnych: prawem do sądu i wyprowadzanym z niego prawem do 

wysłuchania będącym w związku z prawem do dowodu oraz prawem do ochrony godności  

i poszanowania godności ludzkiej, prawem do ochrony życia prywatnego, rodzinnego, 

wizerunku, tajemnicy komunikowania się, korespondencji, nienaruszalności mieszkania oraz 

czci.  

U podstaw doboru tematu niniejszej pracy leżało logiczne założenie, że aby dowód 

mógł zostać wykorzystany w procesie cywilnym, to musi uprzednio zostać dopuszczony, stąd 

kluczowym momentem postępowania jest etap dopuszczenia dowodu, a nie swobodna ocena 

dowodów, podczas której następuje wykorzystanie dowodu dopuszczonego.  

Niniejsza praca, oprócz wprowadzenia i podsumowania, została podzielona na cztery 

rozdziały.  

Rozdział I obejmuje zagadnienia wprowadzające odnoszące się do pojęcia „dowodu” 

oraz jego typów w postępowaniu cywilnym. W rozdziale poświęcono sporo uwagi złożonemu 

zagadnieniu ograniczeń dowodowych, które mają istotne znaczenie dla charakterystyki 

dowodu sprzecznego z prawem. Ponadto, przedstawiono w ogólnym zarysie etapy 

postępowania dowodowego z uwzględnieniem etapu pozyskiwania dowodu.  

Rozdział II został poświęcony polskiemu dorobkowi naukowemu oraz poglądom 

polskiej judykatury w zakresie problematyki dowodu sprzecznego z prawem. Z uwagi na to, 

że zagadnienie dowodu sprzecznego z prawem ma dostrzegalne związki z prawem do sądu 

oraz prawem do prywatności, charakter tego rozdziału sprawił, że konieczne stało się 

odniesienie do poglądów ETPCz w zakresie prawa do rzetelnego procesu oraz ochrony 

prywatności pod kątem dopuszczalności dowodu sprzecznego z prawem. Ponadto, w 

rozdziale zostały zaprezentowane uwagi porównawczoprawne, które odnoszą się do 

pojmowania dowodu sprzecznego z prawem w wybranych porządkach prawnych w systemie 

stanowionym oraz systemie common law. Zasadnicza część aspektu porównawczoprawnego 

dotyczy porządku niemieckiego ze względu na duże podobieństwo z polskim prawem oraz 

brakiem uregulowania kwestii dowodu sprzecznego z prawem. 

W rozdziale III przedstawiono w pierwszej kolejności podłoże normatywne dla 

dowodu sprzecznego z prawem. Następnie dokonano analizy tego pojęcia w szerokim 

zakresie, w odniesieniu do sprzeczności z: normami konstytucyjnymi oraz określonymi 



normami prawa materialnego, normami prawa procesowego i dobrymi obyczajami.  

W ostatniej części rozdziału została podjęta próba zdefiniowania i scharakteryzowania pojęcia 

dowodu sprzecznego z prawem. 

Rozdział IV obejmuje zagadnienie dopuszczalności dowodu sprzecznego z prawem, 

które zostało przedstawione w świetle celu postępowaniu cywilnego, prawa do rzetelnego 

procesu oraz wybranych zasad procesowych. Taki sposób zakreślenia ujęcia dopuszczenia 

dowodu sprzecznego z prawem uwypuklił problem kolizji prawa do dowodu z szeroko 

pojmowanym prawem do prywatności oraz ochroną godności ludzkiej. Pozostała część 

rozdziału została poświęcona zagadnieniu kolizji zasad prawa, teoretycznoprawnych 

sposobów jej usuwania oraz znaczeniu zasady proporcjonalności w rozstrzygania konfliktu 

zasad prawa, co pozwoliło znaleźć metodę na problem dopuszczalności dowodu sprzecznego 

z prawem oraz uchwycić granice jego dopuszczalności w sądowym postępowaniu cywilnym. 

Decyzja sądu odnośnie dopuszczenia dowodu pozyskanego sprzecznie z prawem jest 

uwikłana w ważenie wartości konstytucyjnych, takich jak: prawo do dowodu, ochrona 

godności czy szeroko rozumianego prawa do prywatności oraz wartości procesowych 

(dążenie do prawdy, lojalność, uczciwość procesowa). Metodą, która pozwala sądowi podjąć 

decyzję w przedmiocie oddalenia lub dopuszczenia wniosku dowodowego, obejmującego 

dowód pozyskany sprzecznie z prawem, jest zasada proporcjonalności, która w ogólnym 

znaczeniu zakłada proporcjonalność podejmowanych środków do zamierzonego celu. 

Delimitacja dowodów sprzecznych z prawem na dowody dopuszczalne  

i niedopuszczalne w postępowaniu cywilnym opiera się na stopniu gwarancji ochrony 

godności ludzkiej. Najwyższy stopień ochrony zapewniają normy konstytucyjne bezpośrednio 

odnoszące się do godności, natomiast słabszą ochronę zapewniają normy przewidujące 

ochronę szeroko rozumianego prawa do prywatności. Pozyskanie dowodu za pomocą działań 

bezpośrednio naruszających godność ludzką uzasadnia niedopuszczalność tak pozyskanego 

dowodu. 

 

 

 


