
Przedmowa

Informatyzacja postępowania cywilnego rozpoczęła się od wprowadzenia rejestrów
sądowych w postaci elektronicznej. Pierwszym rejestrem elektronicznym w tym
obszarze prawa był i jest nadal rejestr zastawów. Został wprowadzony ustawą
z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (t.j. Dz.U. z 2016 r.
poz. 297), ale data wejścia w życie tej regulacji i tym samym ustanowienia samego
rejestru była późniejsza – 1.1.1998 r. Była to data przełomowa, ponieważ wówczas
po raz pierwszy w sądownictwie zastosowano postać elektroniczną rejestracji zdarzeń
prawnych (ustanowienia, zastawu).

Kolejnym rozwiązaniem wprowadzonym w tym zakresie był Krajowy Rejestr
Sądowy. Jest to rejestr powołany do życia ustawą z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1142 ze zm.) i zastąpił dotychczas istniejący rejestr
handlowy rozproszony w sądach rejestrowych w całym kraju. Obecnie istnieje jeden
rejestr, który posiada także Centralną Informację. W obu przypadkach ustawodawca
przewidział początkowo jedynie tradycyjny kontakt z sądem prowadzącym te rejestry,
wnioski bowiem mogły być składane wyłącznie w formie papierowej, ale na urzędo-
wych formularzach.

W kolejnym etapie, umożliwiono składanie wniosków do tych rejestrów elektronicz-
nie, ale z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Niewiele podmiotów z tego sposobu
kontaktu z sądem rejestrowym korzystało, ale formalnie można było już zdalnie
składać wnioski korzystając z drogi elektronicznej. W przypadku Krajowego Rejestru
Sądowego istotnym krokiem zmierzającym do dalszej informatyzacji postępowania
rejestrowego było udostępnienie w Internecie rejestru za pośrednictwem przeglądarki,
a następnie umożliwienie wydruku (nieodpłatnego) odpisów z rejestru, którym można
się posługiwać w obrocie prawnym, także przed sądem. Obecnie około 40% spółek jest
rejestrowanych drogą elektroniczna, dzięki umożliwieniu składania wniosków o wpis
spółki z o.o. ustanowionej na podstawie ustawowego wzorca. Podobnie, ustawodawca
wprowadził także sposobność rejestracji elektronicznej spółki jawnej i komandytowej.

Kolejnym etapem informatyzacji postępowania cywilnego, była digitalizacji ksiąg
wieczystych. Proces ten zaczął się do wiele lat temu i skończył w grudniu 2014 r. W tym
okresie zmigrowano (przeniesiono z postaci papierowej do elektronicznej) miliony
ksiąg wieczystych. Do 2013 r. udostępniano przez internetową przeglądarkę Centralnej
Bazy Danych Ksiąg Wieczystych zasoby tego rejestru na podstawie rozporządzenia
MS z 20.8.2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie
informatycznym (Dz.U. Nr 162, poz. 1575 ze zm.), natomiast później, udostępniono te
dane w oparciu o art. 364 KWHU (ustawa z 24.5.2013 r. o zmianie ustawy o księgach
wieczystych i hipotece, Dz.U. z 2013 r. poz. 941 ze zm.). Umożliwia on nie tylko
przeglądnie ksiąg wieczystych wykorzystując jako kryterium wyszukiwania numer
księgi wieczystej, ale także przeszukiwanie CBDKW uprzywilejowanym podmiotom za
pomocą także innych kryteriów, np. nazwiska, czy nazwy właściciela nieruchomości.

Od 1.7.2016 r. ma nastąpić także kolejny etap informatyzacji ksiąg wieczystych
poprzez umożliwienie niektórym, wybranym podmiotom składania wniosków o wpis
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do księgi wieczystej. Dotyczy to nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego
z 15.1.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 218 ze zm.) wprowadzającej w ramach postępowa-
nia wieczystoksięgowego regulacje informatyczne. Po 1.7.2016 r. notariusz, komornik
sądowy, naczelnik urzędu skarbowego działający jako organ egzekucyjny będzie
zobowiązany do składania wniosków w tym postępowaniu wyłącznie za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego. Z chwilą złożenia wniosku o wpis nastąpi wzmianka
wyłączająca skutki rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych. Takie rozwiązania
niewątpliwie przyspieszy postępowanie wieczystoksięgowe, zwiększy bezpieczeństwo
obrotu nieruchomościami w Polsce oraz zmniejszy koszty tego postępowania.

W obszarze postępowania rozpoznawczego regulowanego przez Kodeks postępo-
wania cywilnego należy odnotować elektroniczne postępowanie upominawcze jako
pierwsze postępowanie wykorzystujące na szeroka skale środki komunikacji elektro-
nicznej (ustawa z 9.1.2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz
niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 26, poz. 156 ze zm.). Elektroniczne postępowanie
upominawcze przewiduje możliwość składania pism procesowych przez powoda oraz
pozwanego, który dokonał wyboru wnoszenia pism procesowych elektronicznie, a kon-
kretnie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowania
cywilne. Przewidziano także, aby powodowie, którzy wnoszą jednorazowo wiele
pozwów mogli je składać w tzw. paczkach pozwów. Rozwiązania to miała na celu
odciążenie zwykłych sądów od rozpoznawania masowych pozwów od banków, form
windykacyjnych, dostawców mediów. Dla elektronicznego postępowania upominaw-
czego powołano jeden sąd, Sąd Rejonowy Lublin-Zachód, zwany popularnie e-sądem),
który rozpoznaje sprawy w tym postępowaniu odrębnych z właściwości całego kraju.
Jest to zatem tzw. właściwość generalna, jak w przypadku Sądu Ochrony konkurencji
i konsulentów w Warszawie. Postępowanie upominawcze – elektroniczne wykształciło
także pewne i rozwiązania prawne i organizacyjne, które po weryfikacji w praktyce
stały się podstawą do dalszej informatyzacji postępowania cywilnego. W szcze-
gólności, w elektronicznym postępowaniu upominawczym przewidziano doręczenia
elektroniczne polegające na zamieszczeniu doręczanego dokumentu w systemie telein-
formatycznym obsługującym dane postępowanie, czyli w tzw. aktach elektronicznych
sprawy. W przypadku, gdy strona, czy jej pełnomocnik nie zalogował się do tego
systemu w terminie 14 dni od dnia umieszczenia pisma w systemie, następował skutek
doręczenia. Podobnie istotnym rozwiązaniem, obok modelu doręczeń elektronicznych,
było stworzenie tytułu egzekucyjnego w formie elektronicznej. Otóż tytuł taki istnieje
jedynie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym utworzonym dla tego
postępowania. Wydruki z systemu maja jedynie charakter weryfikacyjny. Oznacza to,
że komornik prowadząc egzekucję w celu wykonania takiego tytułu egzekucyjnego
winien dokonać sprawdzenia w systemie, czy tytuł faktycznie istnieje oraz zaznaczyć
w systemie, że prowadzi na jego podstawie egzekucję. W elektronicznym postępowaniu
upominawczym akta sprawy są prowadzone włącznie elektronicznie w systemie
teleinformatycznym. Jest to jednak postępowanie elektroniczne jedynie dla powoda
oraz sądu. Pozwany może bowiem komunikować się z sądem tradycyjnie, chyba że
dokona wyboru elektronicznego komunikowania się z sądem.

Obecnie omawiana, w tym komentarzu nowelizacja z 10.7.2015 r. (Dz.U. z 2015 r.
poz. 1311 ze zm.), która wejdzie w życie w dniu 8.9.2016 r. wprowadza, na podstawie
doświadczeń wynikających z elektronicznego postępowania upominawczego, możli-
wość wyboru wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinforma-
tycznego. Otóż, w tym postępowaniu strony mogą złożyć oświadczenie, które je wiąże
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do składania pism procesowych oraz dokonywania doręczeń za pośrednictwem tego
systemu. Mogą także z tej formy kontaktu z sądem zrezygnować. Sąd może ponadto
dokonywać czynności w systemie teleinformatycznym, także wydając orzeczenia
sadowe, a Przewodniczący może wydawać swoje zarządzenia. Istnieje także możliwość
składania pism procesowych elektronicznie z załącznikami, poprzez wprowadzenie ich
zdygitalizowanej postaci do systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie
sądowe. W przypadku, gdy jedna ze stron dokona wyboru elektronicznego kontaktu
z sądem, a druga strona pozostanie przy dotychczasowym sposobie, postępowanie
cywilne ma postać mieszaną – elektroniczną i papierową.

Istotną zmianą jest także możliwość dokonywania weryfikacji umocowania strony
będącej osoba prawna, czy jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej
umocowania jej organów samodzielnie przez sąd, o ile jest to możliwe w ewidencji
lub innym rejestrze, do którego sąd ma dostęp drogą elektroniczną. Podobnie rzecz się
ma z weryfikacją umocowania pełnomocników występujących w sprawie w imieniu
takich podmiotów. W ramach tego postępowania dopuszczono także dokonywanie
czynności sadowych na odległość, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się
na odległość. Chodzi tu o przeprowadzenie dowodu na odległość oraz rozprawy
na odległość (odmiejscowionej). Dopuszczalne jest także wszczęcie i prowadzenie
egzekucji elektronicznie. Wnioski i oświadczenia stron w postępowaniu egzekucyjnym
mogą być także wnoszone elektronicznie, o ile strona dokona wyboru wnoszenia tych
pism w systemie teleinformatycznym. Komornik powinien komunikować się z bankiem,
organami egzekucyjnymi w ramach egzekucji administracyjnej za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego lub środków komunikacji elektronicznej. Nie można –
po 8.9.2016 r. – komunikować się z tym podmiotami tradycyjnie. Nie ma wątpliwości,
że to proste rozwiązanie przyczyni się do przyspieszenia postępowania egzekucyjnego.
W egzekucji wprowadzono także tzw. elektroniczną licytację ruchomości oraz elektro-
niczne zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego.

Przepisy odnoszące się do możliwości wnoszenia pism procesowych elektronicznie
mogą jednak wejść w życie najpóźniej w terminie 3 lat, od daty wejścia życie
nowelizacji. Wcześniej, natomiast będzie można dokonać wyboru wnoszenia pism
procesowych elektronicznie, o ile względy techniczne będą na to pozwalały (art. 20
ZmKC z 10.7.2015 r.).
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