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Nowe technologie w procedurze cywilnej, elektroniczne postępowanie upominawcze. 

Od pewnego czasu można zauważyć tendencję ustawodawczą do coraz szerszego wykorzystywania nowoczesnych 
technologii w ramach postępowania cywilnego. Ostatnim rozwiązaniem na drodze do szerszej informatyzacji 
postępowania cywilnego jest wprowadzenie elektronicznego postępowania upominawczego. Te postanowienia wejdą  
w życie z dniem 1.01.2010 r.  

Skorzystanie z tego trybu wymagać będzie posiadania specjalnego konta w systemie teleinformatycznym, nie będzie 
więc możliwe przesłanie pisma z prywatnej skrzynki elektronicznej. Analogicznie, doręczenia będą dokonywane  
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W tym też systemie będą utrwalone wszystkie czynności sądu, 
referendarza i przewodniczącego, a wytworzone w ich wyniku dane w postaci elektronicznej opatrywane  
będą bezpiecznym podpisem elektronicznym. Nowy tryb postępowania dostępny będzie dla wszystkich podmiotów, będą  
w nim mogły być rozpoznawane wszystkie te sprawy, które dotychczas mogą być rozpoznane w zwykłym postępowaniu 
upominawczym. Z tego trybu będzie więc mógł skorzystać powód dochodzący roszczenia pieniężnego, bez względu  
na jego wysokość. 

W elektronicznym postępowaniu upominawczym będą mogły być rozpoznane także sprawy gospodarcze, przy czym  
w takim wypadku przepisy o postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych nie będą miały zastosowania. Ustawa 
przewiduje, że dowodów do pozwu nie dołącza się, wystarczy, że powód wskaże w treści pozwu dowody na poparcie 
swoich twierdzeń. 

W istocie postępowanie to zostało ukształtowane na wzór sądowego wezwania do zapłaty. W sytuacji, w której sprzeciw 
zostanie skutecznie wniesiony oraz w innych przypadkach wskazanych przez ustawę (np. braku podstaw do wydania 
nakazu zapłaty), sprawa będzie przekazana do sądu według właściwości ogólnej. Po przekazaniu sprawy obydwie strony 
będą miały możliwość uzupełnienia pozwu i sprzeciwu w sposób odpowiedni dla postępowania, w którym sprawa będzie 
rozpoznawana. W wypadku nieuzupełnienia warunków formalnych pozwu sąd umorzy postępowanie. 
 
Elektronicznie będzie także nadawana klauzula wykonalności tytułom egzekucyjnym wydanym w toku tego 
postępowania. 
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