I.
II.

Słowo wstępne
Prawo dowodowe - zagadnienia ogólne
1. Podstawowe pojęcia i założenia terminologiczne
1.1.1. Ustalenie faktyczne i subsumpcja faktów prawnie relewantnych
Postępowanie dowodowe; pojęcie czynności dowodowych
1.1.2. Dowód - ewolucja pojęcia; źródło dowodu, środek dowodowy i
podstawa dowodowa
1.1.3. Fakty istotne. Fakty dowodowe i ich ustalanie
1.1.4. Istota poznania procesowego
2. Prawo dowodowe a europejskie systemy prawa. Źródła prawa dowodowego i jego
charakter
1.2.1. Prawo dowodowe w europejskich systemach prawnych
1.2.2. Źródła prawa dowodowego
1.2.3. Prawo dowodowe procesowe i materialne
1.2.4. Źródła kanonicznego prawa dowodowego

III.

Zarys rozwoju teorii dowodów w Europie i jej stan obecny w Polsce (na tle
historycznych form postępowania dowodowego)
1. Początki nauki prawa dowodowego („teorii dowodów”)
2. Kształtowanie się prawa dowodowego w Europie - uwagi ogólne
3. Polskie prawo dowodowe w zarysie historycznym (do 1795 r.)
4. Racjonalizm w postępowaniu dowodowym; od dowodów irracjonalnych do teorii
„procesu poszlakowego”
5. Prawo dowodowe w procesie kanonicznym (kościelnym) - rola tradycji w okresie
przemian
6. Teoria legalnej oceny dowodów poszlakowych w zarysie historycznym
7. Angielskie prawo dowodowe w systemie prawa powszechnego (common law)
8. Jeremy Bentham i jego Traktat o dowodach sądowych
9. Teoria dowodów w Europie i USA - stan obecny i perspektywy rozwoju prawa
dowodowego na tle tendencji konwergencyjnych
10. Teoria prawa dowodowego w Polsce

IV.

Naczelne zasady prawa dowodowego i gwarancje prawnodowodowe
1. Zasady i instytucje gwarancyjne prawa dowodowego w sprawach karnych
3.1.1. Uwagi ogólne
3.1.2. Zasada kontradyktoryjności i dyspozycyjności
3.1.3. Zasada prawdy materialnej
3.1.4. Zasada domniemania niewinności oskarżonego (praesumptio boni viri;
in dubio pro reo)
3.1.5. Zasada swobodnej oceny dowodów
3.1.6. Zasada bezpośredniości
3.1.7. Zasada jawności
3.1.8. Zasada ustności
3.1.9. Zasada ciągłości rozprawy i koncentracji materiału dowodowego
3.1.10. Zasada prawa oskarżonego do obrony
3.1.11. Zasada rzetelności (lojalności)
2. Naczelne zasady prawa dowodowego w sprawach cywilnych i administracyjnych
3.2.1. Odrębności prawnodowodowe procedury cywilnej i administracyjnej
w aspekcie porównawczym
3.2.2. Zasady naczelne i instytucje gwarancyjne w sprawach cywilnych
3.2.3. Zasady i instytucje gwarancyjne w sprawach administracyjnych

V.

Przedmiot dowodu
1. Pojęcie przedmiotu dowodu a reguła iura novit curia - facta probantur
2. Fakty niewymagające dowodu; prawo obowiązujące jako przedmiot dowodu
3. Fakty jako przedmiot dowodu w sprawach karnych
4. Fakty jako przedmiot dowodu w sprawach cywilnych
5. Fakty i „stany prawne” jako przedmiot dowodu w postępowaniu administracyjnym

VI.

VII.

Systematyka dowodów w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych
Inicjatywa dowodowa. Poszukiwanie dowodów w sprawach karnych
1. Inicjatywa dowodowa
2. Poszukiwanie środków dowodowych; przeszukanie w celu odnalezienia i
zabezpieczenia przedmiotów stanowiących dowód w sprawie

VIII.

Źródła dowodu i środki dowodowe. Przeprowadzanie („wykorzystanie”)
dowodów
1. Strona jako źródło dowodu - uwagi ogólne
2. Źródła i środki dowodowe w sprawach karnych
7.2.1. Wyjaśnienia oskarżonego (podejrzanego)
7.2.2. Zeznanie świadka
7.2.3. Opinia biegłego i inne środki dowodowe wymagające „wiadomości
specjalnych”
7.2.4. Dokument („dowód z dokumentu”)
7.2.5. Wynik wywiadu środowiskowego oraz inne dokumenty sprawozdawcze
7.2.6. Właściwości informacyjne dowodu rzeczowego jako przedmiotu
oględzin lub ekspertyzy biegłego
7.2.7. Dowody „nienazwane” i inne środki dowodowe o charakterze
wyjątkowym; świadek utajniony i świadek koronny
3. Czynności przeprowadzania dowodów („ujawnianie” środków dowodowych) w
sprawach karnych
7.3.1. Przesłuchanie; rodzaje przesłuchania. Przesłuchanie w systemie common
law
7.3.1.1. Przesłuchanie i rodzaje przesłuchania w świetle kodeksu
postępowania karnego
7.3.1.2. Przesłuchanie w systemie common law
7.3.2. Oględziny, badanie i obserwacja
7.3.3. Eksperyment procesowy (dowodowy)
7.3.4. Odczytanie jako forma przeprowadzenia dowodu z dokumentu
4. Źródła i środki dowodowe w sprawach cywilnych i administracyjnych; formy
(„tryb”) przeprowadzania dowodów w świetle przepisów k.p.c. i k.p.a.
7.4.1. Uwagi terminologiczne
7.4.2. Dokumenty w sprawach cywilnych i administracyjnych
7.4.3. Zeznanie świadka w sprawach cywilnych i administracyjnych
7.4.4. Przesłuchanie stron i ich zeznania w sprawach cywilnych i
administracyjnych
7.4.5. Opinia biegłych w świetle kodeksu postępowania cywilnego i kodeksu
postępowania administracyjnego
7.4.6. Oględziny osoby i rzeczy

7.4.7. Inne środki dowodowe w sprawach cywilnych i administracyjnych
7.4.8. Przyznanie faktu przez stronę przeciwną
7.4.9. Zabezpieczenie dowodów w postępowaniu cywilnym
5. Dowód naukowy

IX.

Zakazy dowodowe - pojęcie i ich klasyfikacja. Skutki procesowe naruszenia
zakazów, reguł i gwarancji procesowych w postępowaniu dowodowym
1. Pojęcie zakazów i reguł dowodowych; niezachowanie wymagań procesowych w
toku dowodzenia
2. Klasyfikacja zakazów dowodowych
3. Zakazy dowodowe w sprawach cywilnych i administracyjnych
4. Skutki naruszenia zakazów dowodowych

X.

Ocena dowodów i jej wyniki; udowodnienie i surogaty udowodnienia. Funkcja
ciężaru udowodnienia (onus probandi)
1. Udowodnienie, uprawdopodobnienie oraz inne wyniki oceny dowodów - uwagi
ogólne
2. Kryteria swobodnej oceny dowodów; ocena uprzednia (aprioryczna) i ocena
następcza (aposterioryczna)
3. Ocena aprioryczna prawnej dopuszczalności i rzeczywistej przydatności dowodu
4. Ocena następcza (aposterioryczna) a subiektywizm sędziowski
5. Udowodnienie faktu istotnego
6. Uprawdopodobnienie i domniemania
7. Wyniki oceny dowodów a ciężar udowodnienia („ciężar dowodu”)

XI.

Bibliografia prawa dowodowego (wybór)

