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WYBRANE ZMIANY KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO W WYNIKU
NOWELIZACJI USTAWĄ Z DNIA 10 LIPCA 2015 R. (DZ. U. Z 2015 R., POZ. 1311) –
W KONTEKŚCIE PODSTAWOWYCH ZASAD POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1) Wprowadzenie – zarys problematyki – tendencje w zakresie wykorzystania komunikacji
elektronicznej oraz dokumentów elektronicznych w postępowaniu cywilnym – z
uwzględnieniem zarysu rozwiązań niemieckich i amerykańskich:
a. wykorzystanie narzędzi elektronicznych w zakresie prowadzenia akt
sprawy i zarządzania postępowaniem (ang. Electronic Case Management,
niem. Elektronische Akte),
b. wykorzystanie narzędzi elektronicznych w zakresie wnoszenia pism
procesowych oraz korespondencji z sądem (ang. Electronic Case Filing),
c. dowodzenie w oparciu o dokumenty elektroniczne (ang. Electronic
Evidence),
d. specyficzne problemy:
i. techniczne zabezpieczenia zapewniające
bezpieczeństwo przesyłania informacji i ich integralności,
ii. ryzyko manipulacji treścią dokumentu
elektronicznego,
2) omówienie wybranych zmian kodeksu postępowania cywilnego w wyniku ustawy –
kodeks cywilny, ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z
dnia 10 lipca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1311):
a. nowe zasady składania i doręczania pism procesowych za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego,
b. prowadzenie akt postępowania z wykorzystaniem systemu
teleinformatycznego,
c. możliwość wzywania przez sąd stron, świadków, biegłych lub innych osób
w sposób, który uzna za najbardziej celowy (nowy art. 149(1) k.p.c.),
d. możliwość przeprowadzenia posiedzenia jawnego przy użyciu urządzeń
technicznych umożliwiających jego przeprowadzenie na odległość,
e. nowe zasady przeprowadzenia dowodu przy użyciu urządzeń technicznych
umożliwiających jego przeprowadzenie na odległość,

f. nowe zasady dowodu z dokumentu prywatnego:
i. pojęcie „dokumentu” oraz „dokumentowej formy
czynności prawnej” (nowe art. 77(2) oraz art. 77(3) k.p.c.),
ii. rozróżnienie dokumentów na:
1. zawierające tekst i umożliwiające ustalenie ich wystawców
– sposób przeprowadzenia takiego dowodu,
2. inne dokumenty niż wyżej wymienione – sposób
przeprowadzenia takiego dowodu,
iii. moc dowodowa dokumentów elektronicznych
prywatnych,
g. moc dowodowa dokumentów elektronicznych urzędowych,
h. wydanie wyroku na posiedzeniu niejawnym (nowy art. 148(1) k.p.c.),
3) Zarys problematyki – zasygnalizowanie kwestii, czy omówione zmiany są zgodne i
spójne z ogólnymi zasadami postępowania cywilnego,
4) Próba odpowiedzi na pytanie, czy omawiane zmiany respektują zasadę prawdy
(materialnej), zasadę jawności i kontradyktoryjności, czy też mamy do czynienia ze zmianami
przedkładającymi zasadę szybkości (sprawności) postępowania cywilnego nad wcześniej
wskazanymi zasadami,
5) Dyskusja uczestników.

