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Warszawa, 111utego 2021 roku 

Pan 
Dariusz Salamończyk 
Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu 

w odpowiedzi na pismo z 20 stycznia 2021 r. (SPS-WP.020.13.4.2021), doręczone Prokuratorii 
Generalnej 25 stycznia 2021 r., dotyczące zaopiniowania rządowego projektu ustawy o zmianie 
ustawy- Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 899), uprzejmie 
informuję, że Prokuratoria zgłasza uwagi do tego projektu. 

Uprzedzając uwagi szczegółowe, Prokuratoria popiera zarówno upowszechnienie rozpraw 
i posiedzeń jawnych w sposób zdalny oraz wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej do 
doręczeń pism procesowych, zawiadomień lub orzeczeń sądów. Wprowadzane w tym zakresie 
rozwiązania nie powinny jednak obciążać stron postępowania negatywnymi konsekwencjami 
wynikającymi z niezależnych od nich problemów technicznych. Muszą też gwarantować prawo do 
rzetelnego procesu. 

1. Projektowana ustawa, w art. 9, zmieniać ma obowiązujące przepisy ustawy z 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dotyczące 
postępowania przed sądami w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a także w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich. 
Proponowane w tym przepisie rozwiązania stanowią w części powtórzenie rozwiązań 

przewidzianych w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych 
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, co do którego Prokuratoria zgłosiła 
uwagi w kwietniu 2020 r., to jest na etapie rządowego procesu legislacyjnego tego projektu (KRM-
10-18-20), a w pewnym zakresie- wprowadzają rozwiązania dalej idące. Przyjęcie proponowanych 
rozwiązań -zrozumiałych z punktu widzenia ochrony zdrowia i życia obywateli oraz zapewnienia 
sprawności postępowania- może jednak nieproporcjonalnie ograniczyć nie tylko gwarantowane 
w art. 45 ust. l Konstytucji i art. 6 ust. l Konwencji europejskiej prawo do sądu, ale również 
osłabić efektywność sądowej ochrony praw i interesów Skarbu Państwa w kilku tysiącach 
toczących się obecnie spraw cywilnych. 

2. Zasadnicze wątpliwości budzi zmiana dotychczasowych przesłanek rozpoznawania spraw na 
posiedzeniu niejawnym. Dotyczą one zarówno postępowania przed sądem pierwszej instancji, jak 
i postępowania apelacyjnego, w związku z propozycją uchylenia art. 15zzs3• 
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O ile w obecnym stanie prawnym (art. 15zzs1 pkt 2) dopuszczalne jest zarządzenie przez 
przewodniczącego posiedzenia niejawnego po spełnieniu trzech ustawowych warunków, to jest: 
braku możliwości technicznych organizacji rozprawy lub posiedzenia zdalnego, konieczności 
rozpoznania sprawy oraz- przede wszystkim- braku sprzeciwu stron postępowania w terminie 
7 dni, o tyle proponowane brzmienie art. 15zzs1 ust. 1 pkt 2 ustawy uzależnia przeprowadzenie 
posiedzenia niejawnego wyłącznie od braku możliwości technicznych przeprowadzenia zdalnej 
rozprawy lub posiedzenia. Pozostawia zatem w tym zakresie daleko idącą dyskrecjonalność 
przewodniczącego, który nie będzie musiał uwzględniać ani rzeczywistej konieczności 

wynikającej z charakteru sprawy, ani- w szczególności- stanowiska stron, których sprawa jest 
rozpatrywana. Z brzmienia zmienianego art. 15zzs1 ustawy wynika zatem, że zasadą w systemie 
prawa procesowego cywilnego - i to działającą również przez rok po ustaniu stanu epidemii 
i zagrożenia epidemicznego - będzie niejawne rozpoznawanie spraw sądowych w razie braku 
możliwości technicznych organizacji posiedzenia lub rozprawy zdalnej. Dochodzi zatem 
w ustawie epizodycznej do daleko idącej zmiany reguły kodeksowej, która ma jednocześnie swoje 
podstawy w art. 45 ust. 1 Konstytucji i art. 6 ust. 1 Konwencji europejskiej. W uzasadnieniu 
projektodawca wyjaśnił, że w razie zderzenia dwóch wartości konstytucyjnych (art. 45 ust. l 
Konstytucji) - jawności rozprawy oraz prawa do rozpoznawania sprawy bez nieuzasadnionej 
zwłoki, rozpoznanie sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki ma pierwszeństwo. Zdaniem 
Prokuratorii ten argument traci na znaczeniu, gdy same strony - znając warunki epidemiczne 
i ograniczenia z tym związane - sprzeciwiają się niejawnemu rozpoznaniu sprawy przez sąd, 
godząc się na dłuższe oczekiwanie na rozpoznanie. Należy zaznaczyć przy tym, że rozpoznanie 
sprawy na posiedzeniu niejawnym ogranicza możliwość obrony praw strony {w tym 
prezentowania argumentów, wnoszenia zarzutów i wniosków), toteż rozwiązanie to może być 
usprawiedliwione wyjątkowo, zwłaszcza przed sądem pierwszej instancji. W ocenie Prokuratorii 
proponowany przepis nieproporcjonalnie ingeruje więc w konstytucyjnie i konwencyjnie 
chronione prawo do jawnego rozpoznania sprawy, tak w odniesieniu do stron postępowania 
(jawność wewnętrzna), jak i w szerszym, zewnętrznym wymiarze. Niejawne rozpoznanie sprawy 
ogranicza bowiem również prawo udziału publiczności w posiedzeniach, a zatem- uczestnictwa 
obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. 

Uwzględniwszy powyższe, projektowany przepis może zagrażać nie tylko efektywnej ochronie 
interesów Skarbu Państwa, ale również prowadzić do wysokiej zaskarżalności zapadłych 
w opisanych warunkach rozstrzygnięć z powołaniem się na naruszenie prawa do sądu i zasadę 
jawności rozpoznawania spraw sądowych na gruncie polskiego prawa krajowego oraz 
międzynarodowego, a także wspomnianego art. 6 ust. 1 Konwencji europejskiej. Realna może być 
również w tych warunkach odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa wobec osób, 
których prawo do sądu zostało z przywołanych powodów naruszone. 

Co więcej, wyłączenie jawności rozpoznania sprawy, stosownie do art. 45 ust. 2 Konstytucji, 
może nastąpić jedynie ze względu na konieczność ochrony ściśle wymienionych w tym przepisie 
wartości, a mianowicie: moralności, bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, a także 
ochrony życia prywatnego stron albo ważnego interesu prywatnego. Taką przesłanką 

niewątpliwie nie jest brak możliwości technicznych organizacji posiedzeń i rozpraw 
odmiejscowionych (zdalnych). Tak generalne ujęcie przesłanki braku możliwości technicznych
stwarza wątpliwości interpretacyjne i może powodować odwoływanie rozpraw na szeroką skalę. 

Nawet jeżeli deklarowany przez ustawodawcę cel regulacji, jakim jest ochrona zdrowia w związku 
z zagrożeniem epidemicznym, byłby uzasadnieniem dla niejawnego rozpoznawania spraw 
sądowych, to za nieproporcjonalne ograniczenie prawa do jawnego rozpoznania sprawy należy 
uznać zastosowanie tych przepisów nie tylko w czasie rzeczywistego zagrożenia epidemicznego, 



ale również przez rok po ustaniu takich stanów. Takie sformułowanie może prowadzić do 
przekształcenia epizodycznej z założenia regulacji, w rozwiązanie trwałe. 

Mając powyższe na uwadze, Prokuratoria rekomenduje rezygnację z możliwości niejawnego 
rozpoznawania spraw, uzależnionej tylko od decyzji przewodniczącego, a bez stanowiska stron 
postępowania. 

Z podobnych powodów wątpliwości dotyczą proponowanego nowego brzmienia art. 15 zzs4 

regulującego rozpoznawanie spraw przez sądy administracyjne, a także dodawanego art. 15zzs7 

wyłączającego związanie Sądu Najwyższego wnioskiem o rozpoznawanie skarg kasacyjnych na 
rozprawie, jeżeli występuje w sprawie istotne zagadnienie prawne. 

3. Wątpliwości Prokuratorii budzi również daleko idące ograniczenie możliwości 

przeprowadzania rozpraw i posiedzeń jawnych w sposób stacjonarny (tradycyjny) w przypadku 
niemożliwości poprowadzenia rozprawy lub posiedzenia zdalnie. W zmienianym art. 15zzs1 ustawy 
proponuje się utrzymanie przeprowadzania tak zwanych rozpraw odmiejscowionych ("zdalnych"), 
a zatem przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość 
z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku (art. 15zzs1 ust. l pkt 1 ustawy). 
Konstrukcja prawna projektowanego mechanizmu, w razie niemożności rozpraw oraz posiedzeń 
zdalnych z powodów technicznych, daje priorytet posiedzeniom nieJawnym 
(art. 15zzs1 ust. 1 pkt 2 ustawy). Rozprawy i posiedzenia jawne, przeprowadzone w sposób 
stacjonarny, mają być dopuszczalne dopiero wówczas, gdy sprawa nie może być rozpoznana 
w sposób zdalny albo posiedzeniu niejawnym. Stosownie do dodawanego do art. 15zzs1 ust. 2, 
od przeprowadzenia rozprawy lub posiedzenia jawnego w sposób zdalny można odstąpić jedynie 
w wypadku, j eżeli rozpoznanie sprawy na rozprawie lub posiedzeniu jawnym jest konieczne, 
a odbycie posiedzenia w budynku sądu nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób 
w nim uczestniczących. Jest to więc zasadnicza zmiana w porównaniu do obecnego stanu 
prawnego, w którym jedyną przesłanką umożliwiającą przeprowadzenie rozprawy w stacjonarny 
sposób jest brak nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nim uczestniczących. 

Projektowany przepis wymaga natomiast nie tylko braku zagrożenia dla zdrowia uczestników 
postępowania, ale również istnienia konieczności jawnego rozpoznania sprawy. Ocena 
zaistnienia tej przesłanki pozostawiona została przewodniczącemu, który z oczywistych 
względów może preferować rozpoznanie sprawy bez konieczności udziału publiczności, a nawet 
samych stron. Również to rozwiązanie może prowadzić do arbitralności decyzji o sposobie 
rozpoznania sprawy. Projektodawca nie wyjaśnił jednak celowości wprowadzenia tego 
rozwiązania, a zwłaszcza braku efektywności obecnych przepisów, które - jako warunek 
przeprowadzenia rozprawy lub posiedzenia jawnego w tradycyjnej formie - przewidują brak 
nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób uczestniczących. 

Projektowany mechanizm zdalnych rozpraw budzi tym bardziej zastrzeżenia, gdyż że nie 
wprowadza się rozwiązań chroniących strony przed skutkami problemów technicznych po 
stronie sądu, które spowodują, że nie mogły one wziąć udziału w zdalnej rozprawie. Generuje to 
ryzyko dla wezwanych świadków, na których sąd może nałożyć grzywnę za nieusprawiedliwione 
niestawiennictwo. 

4. Zastrzeżenia budzi wprowadzenie jednoosobowych składów orzekających w proponowanym 
art. 15zzs1 ust. 1 pkt 3 ustawy. Reguła ta ma dotyczyć zarówno spraw rozpoznawanych 
w pierwszej, jak i drugiej instancji. Należy mieć na uwadze, że rozpoznawanie spraw w drugiej 
instancji w składach jednoosobowych jest wyjątkiem, a nie regułą. W obowiązującym stanie 
prawnym możliwe jest organizowanie posiedzeń sądu z udziałem członków składu orzekającego 
za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (uchylany projektowaną ustawią art. 



15zzs4), co powinno gwarantować niezbędny poziom ochrony przed zagrożeniem epidemicznym. 
Istnieją zatem inne rozwiązania mniej ingerujące w dotychczasową uznaną regułę rozpoznawania 
spraw przez sąd wyższego szczebla w wieloosobowych składach orzekających, tym bardziej, że 
podobne rozwiązania dotyczą innych instytucji publicznych. 

Wbrew wskazanemu w uzasadnieniu stanowisku, zgodnie z którym "nie ma obiektywnych 
i sprawdzalnych danych pozwalających na przyjęcie, że wyrok wydany w składzie jednego sędziego 
jest mniej sprawiedliwy niż wydany w poszerzonym składzie" (s. 8-9 uzasadnienia), zdaniem 
Prokuratorii, istotą rozpoznawania sprawy przez skład trzech sędziów nie jest kwestia 
zwiększenia sprawiedliwości. Skład trzech sędziów pojawia się w sprawach szczególnie zawiłych 
lub precedensowych i w sprawach toczących się przed sądem drugiej instancji. Wnosząc 
apelację, strona wskazuje zarzuty naruszenia przepisów materialnych lub procesowych (niekiedy 
może powołać się również na nowe fakty, jeśli nie było to możliwe w postępowaniu przed sądem 
pierwszej instancji). Tym samym, strona wskazuje pewne zdarzenia, okoliczności, których nie 
dostrzegł bądź które inaczej rozumiał sąd pierwszej instancji, a w rozumowaniu tym można 
wskazać pewnego rodzaju niespójność. Skład trzech sędziów ma rozstrzygnąć, czy zarzuty 
wskazywane przez stronę względem przeprowadzonego przez sąd pierwszej instancji 
postępowania zasługują na uwzględnienie. Wiąże się to też z tym, że na etapie postępowania 
apelacyjnego rozpatrywany problem jest bardziej złożony oraz wymaga analizy popartej 
większym doświadczeniem w orzekaniu. Ponadto skład trzech sędziów umożliwia dyskusję nad 
przedłożonym do rozpoznania problemem. Sformułowane w uzasadnieniu projektu ustawy 
stwierdzenia odnoszące się do sposobu pracy składów wieloosobowych wydają się przy tym 
niepoparte żadnym dowodem. 

Podsumowując, wprowadzenie tego rodzaju rozwiązań w ustawie epizodycznej, stanowiących 
wyłom od kodeksowych reguł rozpoznawania spraw przez sądy, bez uwzględnienia rodzaju 
i charakteru sprawy budzą nasze zastrzeżenia. Tym bardziej, że stosownie do przepisu 
intertemporalnego (art. 11 ustawy nowelizującej), mają mieć zastosowanie również do spraw 
w toku, co również wiąże się z wysokim ryzykiem roszczeń przeciwko Skarbowi Państwa. 

5. Prokuratoria, generalnie, pozytywnie odnosi się do mechanizmu doręczeń elektronicznych 
w postępowaniu cywilnym. Jednakże zaproponowane w dodawanym art. 15zzs9 rozwiązania nie 
gwarantują skuteczności i pewności doręczenia ani nie eliminują obciążenia stron postępowania 
ryzykiem obiektywnych problemów technicznych związanych z komunikacją elektroniczną. Mogą 
przez to także w znaczącym stopniu ograniczać możliwość należytej ochrony praw i interesów 
Skarbu Państwa przez Prokuratorię. 

Przepisy te wprowadzają zasadę doręczeń za pomocą systemu teleinformatycznego lub- gdy nie 
jest to możliwe - doręczeń "cyfrowych odwzorowań pism procesowych, zawiadomień, wezwań 
i orzeczeń" na służbowy adres poczty elektronicznej (ust. 2). Projektodawca nie zdefiniował czym 
jest "cyfrowe odwzorowanie pism procesowych, zawiadomień, wezwań i orzeczeń", które miałyby 
podlegać doręczeniu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie określił on ponadto gwarancji 
zapewnienia autentyczności i integralności takich dokumentów i ich charakterystyki 
technicznej. Oznacza to, że zostanie to pozostawione uznaniu administracji sądowej, która może 
okazać się niespójna w skali kraju, ani nie gwarantować możliwości odczytania przekazanych 
dokumentów. 

Wprowadzając doręczenia elektroniczne za pomocą systemu teleinformatycznego, w projekcie 
ustawy nie określono, o jaki system teleinformatyczny chodzi. Nie wskazano również, jak mają się 
proponowane rozwiązania do obowiązujących już przepisów Kodeksu postępowania cywilnego 
regulujących zasady doręczeń, a zwłaszcza za pomocą wciąż fakultatywnego dla stron systemu 



teleinformatycznego. Może to budzić wątpliwości interpretacyjne, podważające osiągnięcie celu 
zakładanego przez projektodawcę. 

Proponowane unormowania co do doręczeń za pomocą poczty elektronicznej nie przewidują też 
rozwiązań zabezpieczających strony przed negatywnymi skutkami procesowymi, np. związanymi 
z nieskutecznością doręczenia elektronicznego, a w szczególności z przyczyn leżących po stronie 
dostawców usług poczty elektronicznej lub niezależnych od stron postępowania (np. z uwagi na 
ograniczenia pojemności skrzynek poczty elektronicznej wynikającej z warunków dostawców 
usług, czy brakiem możliwości odczytania "cyfrowego odwzorowania" z uwagi na brak 
właściwego oprogramowania). Ryzyko powstania negatywnych skutków jest tym większe, że 
w dodawanym art. 15zzs9 ust. 3 wprowadzono domniemanie doręczenia z dniem roboczym 
następującym po dniu wprowadzenia przez sąd "cyfrowych odwzorowań" do środka komunikacji 
elektronicznej. W rezultacie sąd nie będzie badał, czy pismo zostało skutecznie doręczone, 
a jedynie czy zostało skutecznie wprowadzone do systemu. Ponieważ z tak określonym dniem 
doręczenia będą wiązać się przewidziane w Kodeksie postępowania cywilnego skutki, w tym 
rozpoczęcie biegu terminów na złożenie środków odwoławczych, proponowane domniemanie 
może prowadzić do sytuacji, w której bieg terminów rozpocznie się bez wiedzy adresatów 
o przekazaniu im przez sąd pisma. To rozwiązanie może generować liczne wnioski o przywrócenie 
terminów, których skuteczność jest wątpliwa, a co za tym idzie- spowodować dalsze opóźnienie 
w procedowaniu spraw. 

Mając powyższe na uwadze, Prokuratoria rekomenduje w szczególności doprecyzowanie, w jakim 
zakresie i na jakich zasadach miałby być wykorzystany do doręczeń system teleinformatyczny, 
a także powiązanie doręczenia- również za pośrednictwem poczty elektronicznej- z rzeczywistą 
możliwością odbioru wiadomości przez jej adresata. Ewentualne domniemanie mogłoby być 
powiązane nie z dniem roboczym następującym po wprowadzeniu pisma do systemu, 
a z upływem dłuższego terminu, eliminującego niemożność odebrania wiadomości z przyczyn 
technicznych. Pożądane w tym zakresie byłoby wprowadzenie analogicznej reguły, jak 
wynikająca z art. 1311 § 2 k.p.c., zgodnie z którą doręczenie uznaje się za skuteczne po upływie 14 
dni od daty jego wprowadzenia do systemu. To rozwiązanie byłoby spójne systemowo, 
minimalizując wspomniane już ryzyka dla stron i możliwości ochrony ich praw w postępowaniu 
sądowym. 

Z szacunkiem 

v~lJ.~~I 
Mariusz Hała~yj 
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