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prof. dr hab. Jacek Mazurkiewicz, UZ
prof. dr hab. Radim Polcak, Uniwersytet w Brnie
dr hab. Grzegorz Sibiga, INP PAN
dr hab. Piotr Stec, prof. nadzw. UO
dr hab. Dariusz Szostek, prof. nadzw. UO
prof. dr hab. Grażyna Szpor, UKSW
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dr hab. Marek Świerczyński, prof. nadzw. UKSW
prof. Richard Warner Ph.D, Chicago – Kent College of Law

Adres redakcji:
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii,  
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Szanowni Państwo,

z przyjemnością przedstawiam drugi w 2022 r. numer kwartalnika naukowego 
Prawo Mediów Elektronicznych. W bieżącym numerze kontynuujemy prezento-
wanie publikacji poświęconych zagadnieniom prawnym, które mają związek 
z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. O różnorodności tekstów, do 
zapoznania z którymi pragniemy Państwa zachęcić, świadczy to, że w bieżącym 
numerze prezentujemy publikacje, w których autorzy omawiają zarówno zagad-
nienia mające charakter uniwersalny, jak i specjalistyczne, uwzględniające spe-
cyfikę wykonywania konkretnych zawodów prawniczych. W numerze znajdziecie 
Państwo teksty, w tym anglojęzyczny, w których autorzy poruszają zagadnienia 
związane z zagrożeniami bezpieczeństwa narodowego i prywatnego gromadze-
nia danych z perspektywy praw człowieka, a także publikację poświęconą opro-
gramowaniu opartemu na sztucznej inteligencji w sądach na całym świecie z per-
spektywy stosowania odpowiednich praktyk, doświadczeń i wyzwań krajów 
Europy Środkowej. Zachęcamy także do zapoznania się z publikacjami uwzględ-
niającymi wykorzystywanie nowoczesnych technologii w praktyce zawodu ko-
mornika sądowego. W tym zakresie autorzy omawiają wykorzystanie narzędzi 
LegalTech w kancelarii komorniczej, a także przybliżają specyfikę prowadzenia 
elektronicznej licytacji nieruchomości. 

Niezmiennie proponujemy współpracę i publikację artykułów, glos czy recenzji 
wszystkim tym autorom, którzy podejmują tematykę wpływu nowych technologii 
na prawo prywatne lub publiczne. Zapraszamy do publikacji na łamach Prawa 
Mediów Elektronicznych, a także do kontaktu z nami pod adresem: pme@beck.pl 

Zapraszam Państwa do interesującej lektury 
prof. dr hab. Jacek Gołaczyński 

Redaktor naczelny
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The threat to national security and private data 
collection of the state in the eyes of Human Rights

Romane Gielnik1

Drawing by Carlos Alejandro Chang Falco, Cuba.

In this article, it is debated on how the collection of individual’s private data by the State a!ects Human Rights. The pe-
culiar context in which intelligence took its place in our societies has created all its traits and aspects we have today. It 
has been developed in the age of the Cold War and the War on Terror, a very politically uncertain part of history, which 
led most governments to fear for their safety. Also, the simultaneous rise of the Digital Age, since the 1950s, nourished 
this common fright: a new, unknown and unmastered tool was being spread in the hands of all individuals. Two main 
issues were then confronting each other: the need to preserve the individuals’ security as well as their right to privacy and 
others Human Rights. The interests seemed to oppose each other: to grant a total right to privacy to individuals rhymed 
with a lack of surveillance of the State on individuals and hence the inability to protect their citizens, when the collection 
of private state seemed to intrude the right to privacy and so weaken democracy, freedom of opinions and others. If the 
two notions are opposing, it does not, however, necessarily mean they are contradicting each other: norms should evolve 
according to the society they serve.

Introduction

In a recent case of 18 November 2021, at the Court of 
Justice of the European Union, the Advocate General Manuel 
Campos Sanchez-Bordona formulated the general principles 
of data collection and retention by the Member States: he 
held that „the general and indiscriminate retention of tra!c 
and location data relating to electronic communications is 
permitted only in the event of a serious threat to national 
security” and added that „national legislation which requires 
electronic telecommunications undertakings to retain tra!c 
data, on a general and indiscriminate basis in the context of 
an investigation into insider dealing or market manipulation 
and abuse, is contrary to EU law”2. Such principles have been 
held before in the European’s case law, and are now consid-
ered as the basis for further development of legislation on the 
regard of collection and retention of data relating to electron-
ic communications. However, nowadays, the States collect the 
data of their own citizens in the name of national security. 

If spying is a very old method of getting information, 
global surveillance arose only around the late 1940s, and 
developed mainly in the context of the Cold War, and later 
on the rising of terrorism, with historical events such as the 
attack on the Twin Towers of the 11 September 2001. One of 
the "rst known international agreements on global surveil-
lance is the UKUSA Agreement, which aims for cooperation 
in signal intelligence between its members, such as the United 
States, Canada, the United Kingdom and others. O!cially 
enacted in 1946, the existence itself of the treaty was known 
to the public more than 50 years later, in 2005. A few years 
later a controversy arose about the treaty and the practice 
to which it led. #e 2013 National Security Agency leaks of 
the United States of America accused members of the treaty 

1   #e author is a student at the University of Lille, France, from the Ba-
chelor of International and European Law, currently a member of the Era-
smus+ program in the University of Wroclaw, Poland.

2   Opinion in Joined Cases C-793/19 and C-794/19, in Case C-140/20, 
and in Joined Cases C-339/20 VD and C-397/20 SR.
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Surveillance rose in a peculiar context. In the last century, 
the world su$ered from many interstate con%icts that grew 
alongside the development of the Digital Age, causing them 
both to naturally have a strong connection. However, this 
development led to paradoxical legal questions that are yet 
to be answered. #is means that new threats arose, to which 
new means of defence and protection shall be developed as an 
adequate answer to this evolution. However, every progress 
opens a new legal "eld, in which legislation needs to be built: 
law must adapt to the reality of its contemporary world, which 
includes the protection of Human Rights in all aspects. In 
the end, these correlated evolutions answer each other very 
closely: if one makes a move, the other will too, in the same 
way of a „question/answer” game mechanism. #ere needs to 
be a balance that guarantees both safety and freedom of the 
individual, according to the various interests and values of a 
State, as both notions may be opposites, but not necessarily 
contrary to each other, which may lead to consider a possible 
coexistence of both of them.

The rise of surveillance in a peculiar 
context

#e ways of attacking a State were completely changed 
during the 20th century, which led surveillance to rise in a&very 
unique context in the world’s history, torn apart between 
a&new growing threat to national security and the digital 
revolution.

1. The origins of a growing threat to national 
security

#e 20th century is known for its numerous wars all across 
the world that marked the whole world’s history. Besides 
the three main con%icts (First and Second World Wars and 
the Cold War), multiple other events happened, such as the 
#ird Afghan War (1919), the Russian, Spanish and Irish Civil 
Wars (respectively 1917–1922, 1936–1939 and 1922–1923) 
and tens onward. Since then, the world has been constantly 
under worldwide con%icts. Even if the Gulf War (1990–1991) 
happened on Iraq and Kuwait territory, the United Nations 
took part of the con%ict mainly by imposing measures such 
as trade embargo and military coalition of millions of indi-
viduals from 32 countries prepared in case diplomacy and 
would not be able to solve the con%ict.

#e implication of States to the con%ict became usual, 
and even the new normality. Nowadays, we expect those 
States, mainly great powers, to try and regulate con%icts. 
In the recent events between Ukraine and Russia, coun-
tries such as the United States of America and France have 
made o!cial declarations: the French president Emmanuel 
Macron o!cially a!rmed his support to the Ukrainian 

to purposefully spy on each other’s citizens so as to share 
information on their citizens.

On the one hand, personal data refers to any informa-
tion that serves to identify an individual, whether directly 
or indirectly, such as a full name, scan of the iris of the eye, 
IP address or card number, such information is known as 
„identi"ers”. On the other hand, private data is the one that 
is not usually disclosed, in accordance with national legis-
lation, because it is considered to be a part of the intimacy 
of the individual. Its collection by a State refers to the con-
cept of mass surveillance, the indiscriminate monitoring 
of a population, mostly via the means of new technologies, 
such as a phone, surveillance camera footage, or the use of 
the Internet. 

#is concept is known for its controversial aspects: the 
concept itself of mass surveillance implies interference with 
the individual’s right to privacy, and the potential further 
consequences on the freedoms of individuals, such as ex-
pression and protest (for the purpose of this work, the sur-
veillance of known criminals will not be approached. #is 
includes matters such as the collection of data in criminal 
cases, namely those aiming at legitimate prevention, inves-
tigation and detection or prosecution of criminal o$ences 
and the execution of adequate penalties). Lastly, national 
security refers to the prevention of all threats to the ter-
ritorial integrity, the economic and ecological security, 
the physical safety of people, as long as there is social and 
political stability of the State. It can mean the prevention 
and protection against natural disasters, national defence 
via armed forces, digital security, health and prevention of 
criminal interference… or mass surveillance.

Mass surveillance developed in the objective to keep 
safe all human beings on the State’s territory, which is why it 
gained strength in the Cold War and the early 2000s, as the 
world faced a rise of terrorist attacks. However, when such 
surveillance becomes so massive that most common individ-
uals are spied on, it may cause damages to any democratic 
society. Indeed, the government is then able to restrict as it 
wishes the freedom of thought and political opinion, which 
breaches the right to privacy as a fundamental Human Right, 
via legal norms such as the European Convention on Human 
Rights in its article 8 „right to respect for private and family 
life, home and correspondence”. 

#e complex choice of the use of mass surveillance is in-
herently tricky, and almost paradoxical. How can one choose 
between security or freedom? #ere must be an equilibrium 
that has to be found between the two notions that guarantees 
both on legal grounds, while answering to the new challenges 
of the Digital Age. In other words, the issue raised here must 
be understood as: „To what extent can a State collect private 
and personal data in the name of national security, without 
violating fundamental Human Rights?”.
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before, the Americans believed they were absolutely safe on 
their grounds and would not have felt threatened in any way 
by an attack on their territory, contrary to Europeans who 
knew hundreds of wars on their grounds, including both 
World Wars.  Many worries and questions were raised then, 
mainly about security and privacy. As a response, a&„War on 
Terror” has been declared, which led the American defence to 
build a new program on protection of civilians and destruc-
tion of terrorism. #e immigration policy was reimagined, 
and the fear that grew in everyone’s heart led to events of 
racial pro"ling and hate crimes towards the Arabic and Mus-
lim communities. 

#e Act of public law of 26 October 2001, „Uniting and 
Strengthening America by Providing Appropriate Tools Re-
quired to Intercept and Obstruct Terrorism”, known as the 
USA Patriot Act of 2001, has been the legal response to the 
events of September 11. It amended the Foreign Intelligence 
Surveillance Act of 1978 and added various new provisions. 

Many changes were made, like reinforcement of criminal 
laws against terrorism to be more strict, but also „enhanced 
surveillance procedures (Title II)”, „improved intelligence 
(Title IX)”. #e Second Title is meant to give authority to 
„intercept wire, oral, and electronic communications relat-
ing to terrorism” for the purpose of investigations and/or 
prosecution. 

#e Patriot Act was voted by the American government 
to change surveillance laws with the aim to spy on ordinary 
Americans in the name of national security. Surveillance 
agencies could then spy on phone and email communica-
tions, unnoticed, in the daily lives of their own citizens, as 
much as many other intrusions of privacy. #e use of National 
Security Letters (or NSLs) was developed: agents of the Fed-
eral Bureau of Investigation (or the FBI) could obtain and 
store anyone’s personal information with no requirement 
of a judge’s approval beforehand. In three years, from 2003, 
almost 200,000 were issued, and only one led to a conviction 
in relation with terrorism, for which the Patriot Act has not 
been particularly useful (see below: Drawing No 1).

people, and the Commander in Chief of the US military, 
Mark Milley, also spoke about the con%ict on the same day 
(28&February 2022). 

#is new perspective on interstate con%icts grew from 
a very peculiar con%ict that remodelled the concept of war 
itself: the Cold War. A'er the end of the Second World 
War, a whole new way to deal with an international con%ict 
arose, in which the victory was not given by military forces 
and weapons, but by information and strategy. If surveil-
lance&and spying are very ancient methods to mankind, it 
was taken to a whole new level in the second half of the&20th 
century.

Intelligence gathering became a priority for both the 
Soviet Union (Eastern Bloc) and the United States (West-
ern Allies), as a heritage from the nuclear espionage, during 
the Second World War. Nuclear weapons, considered as one 
of the most important of all State secrets, were and still are 
widely coveted. As an illustration, the Manhattan Project was 
a&cooperation between the Allied States, the United States, the 
United Kingdom and Canada, aiming at developing the nu-
clear weapon together. #e said „atomic spies” would gather 
information for the sake of the Soviet Union, one of which 
is known today as Klaus Fuchs, a physicist responsible for 
theorical calculations to both the early nuclear weapon and 
the hydrogen bomb. 

Espionage between States kept rising and took a major 
place in the States’ missions. Nuclear espionage, communi-
cations interception and military strategy became the centre 
of the American Central Intelligence Agency, known as 
the CIA and the Soviet Komitet Gossoudarstvennoï Bez-
opasnosti (Committee for the State’s Security), known as 
the KGB.

A'er the fall of the Soviet Union at the end of the 1980s, 
the Cold War ended, but States kept their habits of surveil-
lance. A few years later, the September 11 attacks of 2001 
turned the world upside down. In the spawn of a single day, 
the terrorist organisation al-Qaeda planned four attacks on 
the American ground. Four planes were hijacked mid-air. 
Two hit the Twin Towers in New York City, a busy working 
area where thousands of people died and traumatised the 
whole country. Another plane hit the Pentagon, American 
headquarters of the US military and defence. #e last one 
was aiming to crash in Washington D.C., the Capital city 
of the United States and the location of the White House. 
However, the passengers revolted and it crashed in a "eld in 
Pennsylvania. #e event is still remembered today as a col-
lective trauma to all Americans that witnessed the events: it 
was aiming at the destruction of all main aspects of the State: 
economic, political and military. 

It was the "rst time in History that the United States of 
America were attacked on their ground by an outsider, as the 
only previous combat happened in the Civil War.  #e day 
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Source: Surveillance under the PATRIOT Act, ACLU.

Some temporary programs have been very controver-
sial until their disappearance, such as the” business records” 
provision, which refers to Section 215, „Access to Certain 
Business Records for Foreign Intelligence and International 
Terrorism Investigations”. It amends the Title V of the Foreign 
Intelligence Surveillance Act of 1978 and states by inserting: 
„#e Director of the Federal Bureau of Investigation (...) may 
make an application for an order requiring the production of 
any tangible things (including books, records, papers, docu-
ments and other items) for an investigation to protect against 
international terrorism (...)”. 

Drawing No 1: Surveillance under the PATRIOT Act.
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&In practice, it gives a large margin for the government to 
ask for anyone that might be involved in terrorist a$airs. In 
2013, a leakage of documents showed that the government 
had been collecting phone records of anyone who had a 
functioning phone, by all companies, under Section 215. 
Edward Snowden, a former computer intelligence consult-
ant, was the source of that enormous leakage of the National 
Security Agency’s documents. Later on, the United States 
Court of Appeals for the Ninth Circuit ruled that data col-
lection by the NSA, such as exposed by Edward Snowden, 
was illegal on the grounds of the Foreign Intelligence Sur-
veillance Act, and possibly unconstitutional (2 September 
2020).

All of those practises are closely related to the recent 
occurrence of the digital revolution and the new world of 
possibilities it o$ers.

2. The relationship of surveillance to the 
digital revolution

Alongside the movement times of the Cold War and the 
„War on Terror”, the digital revolution also re-shaped the 
world. With the "rst computer available to the public being 
commercialised in 1951 and the development of the Internet’s 
ancestor, Apranet, about twenty years later, the use of digi-
tal technology expanded exponentially in both civilian and 
military aspects, until it became a tool of all our daily tasks. 
#e United Nations specialised agency for ICTs (Information 
and Communication Technologies) states that about 63% of 
the world population are connected to the Internet, which 
represents about 5 billion people.

If there are many ways for the Intelligence agencies of 
the world to spy on anyone, most of them are via electronic 
devices and the Internet. Postal services, aerial surveillance, 
biometric surveillance, in"ltration of human operatives, satel-
lite imagery… but mostly computer or telephone surveillance, 
cameras, social network analysis, data mining and pro"ling, 
geolocation devices… are now a part of everyone’s daily life. 

Since their early years, digital technologies have become 
the most important source of information for most of us. 
#e Internet is meant to be accessible and easy to use, to all 
generations. #e older generations can use them (if their 
grandchildren teach them a little), and even toddlers (even 
though doctors do not recommend it): any member of society 
has access to it, and the network covers most of the surface 
of the habitable lands of the world. Such technologies are 
used daily: when you order food at a restaurant, when you 
buy a bus or tram ticket, when you call family members or 
friends, when you play online games, work or study, and 
even at school.

#ese technologies have developed mainly during Cold 
War and have never stopped evolving since then. Military re-

sources are now digitised as well, as much as the Intelligence 
agencies. In the second half of the 1950s, even before the 
use of e-mails and computers was democratised, an abuse of 
surveillance was committed by both the CIA and the FBI, via 
postal services. #e HTLINGUAL program ran until 1973, 
in which every information outside of a package or envelope 
was recorded, and allowed to open mails without warrant 
to read its contents. More than 215,000 pieces of mail were 
opened this way. 

Nowadays, the access to such data has become even 
easier. Indeed, digital technologies provide opportunities 
to „hack” the common individual’s data, such as phone or 
computer records or even credit and banking history. As 
an illustration, the hacker Kevin D. Mitnick explains that all 
web mail is „cloud based”, which means that, for instance, 
every email received via Gmail has a copy on Google servers 
and can be inspected by the hosting company. #e o!-
cial purpose of such measures is to "lter out malware. But 
this way, we, citizens, have no clue why and which emails 
are read, and neither on what criteria, by the surveillance 
programs that have a right to claim their data to such com-
panies.

Initially, such data collections via digital tools were meant 
to prevent criminal activities and protect civilians. It is how 
programs such as Section 215 of the USA PATRIOT Act ex-
panded their abilities, using the large ocean of data that the 
Internet is. Indeed, when the common citizen uses online 
means, they will use online payment, online communica-
tion networks and social media such as Twitter, Instagram, 
Facebook and much more. #e digital age allows an easier 
access to data, but also an easier storage and analysis of such 
data. Bots can be programmed to pursue a certain mission, 
and so, less work is required for better results, which facili-
tate the wide spreading of surveillance to common citizens: 
intelligence agencies do not have to limit themselves to the 
known criminal organisations anymore.

Bots are automated so'ware programs: they can achieve 
repetitive tasks, or prede"ned tasks according to how their 
particular algorithm has been coded. It is estimated that 
about a half of the current activities online are executed by 
bots. #ey are used by a wide variety of actors: individu-
als, companies, hackers, but also for surveillance purposes. 
Surveillance and security robots in civilian environments 
can&be used for many purposes. #ey monitor the behaviour, 
the changes of activities, the habits and all possible infor-
mation. #ey can be programmed to execute tasks such as 
target detection, to keep an eye on an individual, via&an&au-
tomatic system of data collection, "ltering and storage.

It can recognise facial features by tracking facial land-
mark points from any angle, and any facial expression, even 
if parts of the face are hidden. As an illustration, the Chinese 
government makes use of this technology to keep a&close eye 
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on its citizens via Closed-Circuit Television, which are cam-
eras disposed all around public spaces, like streets, parks, 
supermarkets and more. By 2018, it was estimated that over 
200,000,0000 of such cameras had been installed all over 
the country, of which a great majority have been installed 
by the government. It has been recognised that a&camera 
can look for a thousand people at a time, yet Arti"cial In-
telligence experts are working to constantly improve those 
performances.
全国信标委生物特征识别分技术委, which translates 

into the National Information Security Standardisation Tech-
nical Committee, is meant to enforce mandatory standards 
for facial recognition in the country. Every person in China 
in possession of a mobile phone with a registered SIM card 
has to submit to facial recognition scans, to certify the iden-
tity of the holder, which makes them largely easier to track. 

A Chinese teacher, Guo Bing, employed at the Zhejiang 
Sci-Tech University, "led what is thought to be the "rst law-
suit against such practises, as his private data was taken with-
out his consent at Hangzhou safari park, using such a method 
of facial scanning. Relatedly, the Human Rights activists Ken-
neth Roth stated on a Twitter post, on 1 December 2019 that 
„China further extends its dystopian surveillance state”, which 
refers to the system of social score based on your actions and 
the government’s appreciation: buying alcohol or criticising 
the government makes you lose points, which can lead to a 
ban from travel or public shame, and bene"cial actions would 
be rewarded, like participating in charity events. 

Cutting edge technologies reinforces the power of sur-
veillance of a State. By reducing the anonymity of people on 
the Internet, by legally forcing individuals to register their 
real names when creating accounts online, the arti"cial in-
telligence and bots could easily trace individuals’ activities 
and establish pro"les. 

Skynet is a surveillance system created in 2005, yet re-
vealed to the public in 2013. At that time, 20,000,000 cameras 
were already installed in the streets of China’s cities all over 
the country. #e o!cial purpose is to track criminals in a very 
short time, with cameras being able to recognise anyone in 
a&very short notice, faster than any human intelligence service 
could ever do. #e idea here is to protect nationals, however 
the use of such technologies have been revealed to go further 
than tracking of wanted criminals. 

Abuses have been revealed: the region of Xinjiang, North 
West of the country, is the homeland of the Uyghurs com-
munity, a Muslim ethnic group. #ey are forced to give out 
their biometric data to the State, which includes "ngerprints, 
DNA samples, and voice samples, to allow the government 
to track them without restriction at any time. Simple actions 
like growing a beard can then lead them to be interrogated 
by police and even being put in prison camps. 

Other tracking technologies are also used for the pur-
poses of mass surveillance by the Chinese government. Le-
gal norms censor international applications and social me-
dia, and force the citizens to choose the „Chinese versions” 
of those applications. For example,  the trendiest social 
network as of today is „Tik Tok”, developed by the Chinese 
government itself, but for non-citizens. #eir citizens shall 
use 抖音短视频 (also known as „Douyin”), an application 
that can be downloaded only if you are permanently geolo-
cated in China. It aims to restrict the foreign in%uences and 
users, and allows the government to put into place means 
of data collection and censorship for the State’s bene"t. 
Other western applications like Facebook, What’sApp or 
Uber are being replaced by „WeChat” (that also can serve 
as a&banking service), which facilitates surveillance by the 
State by gathering all information of individuals in one sin-
gle application.

What even more facilitates this process for all States is 
the concept of metadata. Metadata is information of speci"c 
features: it is information that provides information for an-
other data. It can be titles of articles, keywords, summaries of 
e-books, statistical, administrative or legal data. #at infor-
mation create links, and may even reveal new data that has 
not been directly put online.

#e European Court of Justice, in its jurisprudence of 
„Tele2 Sverige” of 21 December 2016, held that metadata as 
sensitive information as the content of messages and mails 
in the perspective of guaranteeing freedoms and rights to 
the European citizens, mainly in the eye of the right to pri-
vacy. #ey have been listed as „data that makes it possible 
to trace and identify the source of communication and its 
destination, to determine the date, time, duration and type 
of communication, the users’ communication material, 
as well as locate mobile communication equipment”. #is 
makes massive metadata collection illegal for commercial 
purposes and the establishment of highly detailed pro"les 
of individuals, but also state’s surveillance collection, even 
in regard to anti-terrorism protection policies. 

#at is where a strange idea arises: the protection o$ered 
by States to citizens may take away their freedoms, even if the 
State itself is in charge to guarantee them.

The paradoxical choice between 
security and freedoms

#at highly developed information creates moral and eth-
ical di!culties that are yet to be solved. One the one hand, 
there is a need to protect the individual from any threat, 
counterbalanced on the other hand by the need to guarantee 
Human Rights to all individuals.
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1. The need to protect individuals from this 
threat

#e notion of a State is not natural to mankind. #e con-
cept has been invented quite recently, when humans start-
ed to grow in bigger societies. #e "rst kind of „human” is 
believed to arrive on earth about 7 million years ago. If our 
knowledge of their lifestyle is quite limited, since then to the 
"rst men of Neandertal (about 300,000 ago), we know that 
we have always been in groups, living in families of various 
sizes, but never alone – at least purposefully. Humans gath-
ered and organised themselves in hierarchies, until the "rst 
human civilisations, allowed by knowledges such as cra', 
writing, agriculture, and livestock, in the Fertile Crescent of 
the Middle-East. Civilisations such as Egyptians were born 
there and then, and structured themselves in the "rst systems 
that would "t our modern concept of a „State”. 

States were made for a purpose. #e French philosopher, 
Jean-Jacques Rousseau, wrote his ideas on the origins of a 
State in his work „Du contrat social ou Principes du droit 
politique” in 1762. He elaborates this idea that men, to pro-
tect themselves and improve their living conditions, have 
agreed to give up a part of their natural freedoms to a man, 
superior to all else, in exchange for safety, via „pacte social”, 
an agreement. However, he insists that all should be protect-
ed by others, and so give up the freedom that is harmful to 
others, and only those. It refers, for instance, to the liberty 
to kill: prehistoric men, without laws and courts to control 
their actions, would be free to kill someone for their personal 
gain, and there would be no justice done for his actions: just 
a never-ending circle of revenge. #e Social Contract is the 
common agreement to give up on this old model of revenge 
to become a fair and paci"st society within its members.

#is abandonment of the idea of „might makes right” (or 
kraterocratie, from the Ancient Greek, meaning that power 
belongs to the strong ones), led to the current duties of States 
to protect citizens. But the protection of citizens means to 
guarantee their rights: if we cannot kill, it is to guarantee the 
right to life. If we cannot steal, it is to guarantee the right of 
property. If we cannot discriminate, it is to guarantee equality.

Modern societies such as ours have evolved a lot since 
those "rst civilisations. #e possibilities to attack someone, 
to violate someone else’s rights have become wider, notably 
since the digital revolution. Governments have to expand 
their protection to the digital world: it is unimaginable that 
a State would have a criminal policy, but no laws concerning 
cyber criminality. #e Internet is a shared space, in a similar 
way that a street is, in this regard. For instance, in a country 
where drugs are illegal, it should not be possible to buy any 
online. Otherwise, dealers and clients would just need to 
code an online shop to go around all the criminal laws. #is 
would imply that any crime is not punishable if committed 

online, which would not guarantee rights of the individual at 
its fullest, causing the State to automatically fail at its mission 
of protection of civilians. 

It is following this objective that the European Union 
adopted a Regulation (the Regulation on the protection of 
natural persons with regard to the processing of personal 
data and on the free movement of such data, and repealing 
Directive 95/46/EC „Data Protection Directive”), known as 
the General Data Protection Regulation 2016/679, or GDPR, 
implemented in 2018. Its "rst article states the subject-mat-
ter and objectives of the regulation: „1. #is Regulation lays 
down rules relating to the protection of natural persons with 
regard to the processing of personal data and rules relating 
to the free movement of personal data. 2. #is Regulation 
protects fundamental rights and freedoms of natural persons 
and in particular their right to the protection of personal data. 
3. #e free movement of personal data within the Union shall 
be neither restricted nor prohibited for reasons connected 
with the protection of natural persons with regard to the 
processing of personal data”. 

It hence recognises the Digital tools as potentially danger-
ous, and the necessity of a legal framework so as to guarantee 
the citizen’s free and fair use of those means. #e European 
Union aims at protecting citizens from online criminality, 
but also to protect the individual’s personal data. Data pro-
cessing requires the individual’s explicit and aware consent, 
unless it is in their vital interests, or the compliance with legal 
obligations, for instance. 

As an illustration, medical data is considered to be one of 
the sensitive personal information that should not be forced 
to be revealed without explicit and informed consent.  How-
ever, during the Covid pandemic, some countries required a 
proof of a negative PCR test or vaccine against the disease. As 
an illustration, the French government established limitations 
on the access to some places available to the public, such as 
cinemas, museums, shops or restaurants. „Le pass sanitaire” 
was a QR-code given a'er being vaccinated in a&specialised 
establishment that would be valid a'er two injections, cur-
rently turning into three injections, of the vaccine. Imple-
mented in June 2021 and still in place up to date, this was 
a&very controversial measure. Citizens are required to register 
their QR-code into their phone via an application developed 
by the government, „Tous Anti-Covid” (which translates into 
„together against covid”). #en, anytime they enter a public 
place requiring the presentation of the vaccinal pass, they 
have to show their QR-code at the entrance, where it would 
have been checked by a security guard, or in some cases an 
employer. 

#e obligation to disclose such personal data has been 
justi"ed as a temporary measure that is not meant to last in 
time, and serves national security as it aims at preserving 
public health. It allows the government to enforce its meas-
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ures. In the controversy that it leads, the resistance to such 
measures, even in the name of national health, security, and 
public order, comes from the highly sensitive nature of the 
data. Other than just disclosing your personal information, 
you also give out your position, where you were and with 
whom, as you register your QR-code that contains all that 
information. 

#e State’s objectives are to preserve national integrity, 
safety of its citizens, and its fundamental interests. For a State 
to last in time, it needs tranquillity and trust between the 
government and the individuals. Covering the nation’s in-
terests online is just as fundamental to guarantee those two 
feelings as any other policy. For a national unity, there is an 
absolute need for the State to protect citizens in all aspects of 
their lives. As individuals spend more and more time online, 
as much as share more and more data online, sometimes 
without even realising it, a State cannot be forbidden to have 
a presence online for defensive and protective means, this 
would simply not be adapted to our times. 

States must have a possibility to keep an eye on what is 
happening online, as much as to react to such things. #e 
question, however, is where the limit of this ability should be. 
When is it too much freedom and too little security? And, 
on the other hand, when is it too much security and too little 
freedom?

To grant e$ective protection, new rights were granted 
to the individuals making use of digital technologies. #e 
fundamental rights of data subject has been recognised as 
such: the right to access to information, the right to access 
to the data itself, the right to recti"cation of your data, the 
right to be forgotten (which implies the right to delete infor-
mation about yourself), and the right to withdraw consent at 
any moment. To guarantee that protection does not overrule 
freedoms, these new rights have to be guaranteed by the State, 
as any other right.

2. The need to guarantee the individual’s 
Human Rights

#e European Court of Justice has shown opposition to 
the mass collection and storage of data from online connec-
tions and phone use by States. On 6 October 2020, it held 
such a decision, rejecting the possibility for States to require 
Internet Service Providers, or ISPs, to give out the data and 
metadata of their clients, even for purposes of justice and 
surveillance. More precisely, it was held that States could not 
impose „une obligation généralisée et indi$érenciée”. #is 
means that it is not possible to imagine a general legal norm 
imposing all ISPs to share their data to the States at all times, 
from all of their clients and all of their communications.

It was deemed that measures such as those taken by 
France, Belgium or the United Kingdom (that latter still being 

a member of the European Union back then) in the context of 
their anti-terrorism policies were contrary to European law. 
#e collection and storage of such sensitive information have 
to be limited and based on legitimate interests: all citizens 
cannot have their information collected at once, according to 
the General Advocate Manuel Campos Sanchez-Bordona. Tar-
geted and precise surveillance does not fall under the scope 
of the restrictions imposed by the State. #ey attempted to 
contest this decision, on the basis that according to the Treaty 
of the European Union, national security is the competence 
of Member States and Member States only: it is exclusive 
and the European Union should not be entitled to restrict 
its possibilities.

In a more recent opinion of 18 November 2021, the same 
Advocate General, Manuel Campos Sanchez-Borbona, add-
ed that the „general and indiscriminate retention of tra!c 
and location data relating to electronic communications is 
permitted only in the event of a serious threat to national 
security”. #e element of a serious threat to national securi-
ty is recognised as the only possible justi"cation, as a strict 
condition, to mass surveillance of individuals by the State. It 
would be possible to exercise such measures in cases where 
it is absolutely required so as to guarantee the safety of the 
individuals, in which case it is recognised as a proportionate 
and adequate response to the threat.

It cannot be understood that this scope widens, as it 
implies interference with basic Human Rights guaranteed 
by most Human Rights Charters across the World, notably 
the right to privacy. #e consequences on the deprivation of 
the right to privacy, guaranteed by article 8 of the European 
Charter on Human Rights, has consequences on other Hu-
man Rights. #ey are fundamentally related to each other, 
and the loss of one may result in the loss of all. In this case, it 
might limit the rights to freedom of expression and opinion, 
which impacts democracy as much as the rule of law itself, 
and their safeguarding.

Murray Gleeson, a former Chief of Justice in Australia, 
de"ned what makes data private. He established a simple test 
to determine any information as such: „#e requirement that 
disclosure or observation of information or conduct would 
be highly o$ensive to a reasonable person of ordinary sen-
sibilities is in many circumstances a useful practical test of 
what is private”. Hence, if it is generally accepted that the 
information is usually not shared with others, except for close 
relatives or friends, the data must be considered and treated as 
private. People might want to keep their data private for many 
reasons: the need for intimacy, the social pressure that may 
ensue, or the fear that such data may be used against oneself. 

In the case of collection by a State, the use against oneself 
would be the main scare for individuals. One of psycholo-
gy’s principles, known as the Observer E$ect, explains that 
there is a „self-editing e$ect”. It implies that the individual 
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would automatically "lter their words if they are aware of a 
possibility to be recorded by a State, even if the said State is 
not actively doing so. #is tends to be even more noticeable 
when the said individual has political or cultural opinions 
that vary from the usual norm amongst the citizens, and 
the State policies. As an illustration, we may use the anach-
ronist example of the creation of democracy. If Cleisthenes 
was being potentially watched by a conservative intelligence 
system, he may not have reformed the political regime of 
Athens in the year 507 B.C., and the demokratia would never 
have been implemented. Society would not have been able 
to evolve, and in that scenario, we probably would not live 
in a democracy today.

In those cases, misuse of private data may be the source 
of worry. In a State like China, citizens are taking dispro-
portionate risks by criticising the government. #ey fear for 
their life and restrain their will to speak up about their opin-
ions, beliefs, in case they might be in discordance with the 
government policies, as it may detain that information to 
sentence every attempt to contradict the measures in place. 
#is limits the diversity of ideas in a society, and causes the 
citizens, mostly younger children, to automatically agree with 
the government by lack of exposure to new and di$erent 
ideas. How can Chinese people reject the exponential de-
velopment of cameras equipped with arti"cial intelligence 
if they have been told that it helps with keeping the country 
safe, but have never been told what risks might be the cause 
of it? What downsides are to be expected? In the long run, it 
limits the possibility itself to think for themselves, to develop 
a very own and personal vision, but conforms all individuals 
into one path of thought.

Article 8 of the Convention of Human Right, on the right 
to respect for private and family life, states that „1. Everyone 
has the right to respect for his private and family life, his 
home and his correspondence. 2. #ere shall be no inter-
ference by a public authority with the exercise of this right 
except such as is in accordance with the law and is necessary 
in a democratic society in the interests of national security, 
public safety or the economic wellbeing of the country, for the 
prevention of disorder or crime, for the protection of health 
or morals, or for the protection of the rights and freedoms 
of others”.

#ese framed limitations of article 8 are closely related to 
the need for protection of private data: self-determination of 
the use of our personal information is the key to preserving all 
rights required in a democratic society led by the rule of law, 
which the State is bound to safeguard. #e European Court 
of Human Rights held in two General Court jurisprudences, 
Centrum för rättvisa v. Sweden 2021 and Big Brother Watch 
and Other v. !e United Kingdom 2021, that the existence of 
secret data surveillance deprives of the rights guaranteed by 
article 8 as it is impossible for the individual to challenge the 

act and they are not aware of what can be performed with 
their own data. #e mere existence of such a policy can lead 
to a violation of the article in certain conditions as stated in 
Roman Zakharov v. Russia 2015 (§ 171–172). #ere is a need 
for supervision of the relevant national judicial authorities, 
to prevent abuses and misuses. National authorities cannot 
have full and incontestable discretion in determining what 
system of surveillance is required, and its extent.

Surveillance is legal and tolerable as long as it is strictly 
necessary to preserve democratic institutions, and remedies 
shall be available to sentence abuse and misuse of surveil-
lance. In the case of Weber and Saravia v. Germany, the Court 
held that data must be „used only for the purpose which had 
justi"ed their collection” (§ 150) and that „in view of the 
risk that a system of secret surveillance for the protection of 
national security may undermine or even destroy democracy 
under the cloak of defending it, the Court must be satis"ed 
that there exist adequate and e$ective guarantees against 
abuse (...). #is assessment depends on all the circumstances 
of the case, such as the nature, scope and duration of the pos-
sible measures, the grounds required for ordering them, the 
authorities competent to authorise, carry out and supervise 
them, and the kind of remedy provided by the national law” 
(§ 106).  In this regard, the Court found to be in violation 
of the article regarding the recording of a conversation by 
a&long distance radio device during a police operation without 
procedural safeguards3 or the systematic collection of data of 
security services targeted on particular individuals even in 
public places4.

Even if article 8 of the Convention is the most obvious 
regarding the risks to Human Rights caused by mass sur-
veillance, it is far from the only one: for instance, Article 6, 
on fair trial, also reveals potential limits to the possibility of 
mass surveillance. In Lopez Ribalda and Others v. Spain 2019, 
the Grand Chamber of the European Court of Human Rights 
held that the use of evidence based on data obtained in viola-
tion of article 8 and/or in violation of domestic law, the trial 
must be considered as unfair and breaching article 6 of the 
convention, as it may interfere with the defence rights to the 
parties, and the opportunity to contest the authenticity of the 
evidence has to be ensured as well. Nuances shall be brought, 
as evidence rules for civil and criminal proceedings vary5.

#e complexity of the application of mass surveillance is 
its paradoxical consequences: it opposes the security to free-
dom, two fundamental elements to a fair and safe democratic 

3   Bykov v. Russia 2009.
4   Peck v. United Kingdom 2003.
5   See: Article 6 of the European Convention on Human Rights.
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society, as neither of them shall be undertaken by the other. 
It enhances a need to search for balance, an equilibrium that 
could guarantee both to all individuals.

The search for balance between 
security and freedom

In the context of mass surveillance, security and freedom 
have a rather con%ictual relationship. First, it is necessary to 
understand the various interests that justify security and/or 
freedom as fundamental in our societies. Secondly, there is 
the need to nuance an apparent opposition of both concepts 
that seems to counterbalance each other, as if a choice had to 
be made when our democratic societies need them both as 
much. We shall aim at the coexistence of those two concepts, 
even though they seem opposites, they do not have to be 
contradicting each other.

1. A divergence of interests to protect
As Arnold Wolfers said in 1952, „the term ‘security’ covers 

a range of goals so wide that highly divergent policies can be 
interpreted as policies of security”. Indeed, the word security 
may imply the protection by the State of individuals, insti-
tutions, economic powers, territorial integrity… All threats 
imaginable must be ward o$ by the State: it is nowadays the 
State’s role to keep individuals safe from murder, discrimina-
tion, food security, but also Human Rights violation, terrorist 
attacks, cybercrime and so much more.

#is may be done via the American National Security 
Act of 1947, the German White Papers („Zur Sicherheit der 
Bundesrepublik Deutschland und zur Entwicklung der Bun-
deswehr”), the Chinese White Papers, such as the one from 
2019 which reinforces its strategic partnership with Russia, 
the French White Papers of 1972 which aims at reducing 
the proliferation of nuclear weapons, or even the Japanese 
with constitutional norms and the National Defence Program 
Guidelines.

All States have policies of national security and defence. 
However, according to their very own values, expectations, 
means and beliefs, those policies may have their priorities 
at highly divergent points. Indeed, due to their particular 
culture and history, all States have di$erent problems to face 
while protecting their country, and this applies just as much 
to cybersecurity and intelligence. During the 2000s, countries 
such as the United Kingdom, the United States of America or 
France had their national security centred on the "ght against 
terrorism, while Japan was more focused on the area of the 
Paci"c region of Asia, where tenses were rising in China on 
internal divisions such as the issues of Taiwan and Xinjiang. 

States have di$erent characteristics, which have been an-
alysed in Buzan’s ‘People, States and Fear’, book of 1991. #e 

author focuses his work on two fundamental factors: the power 
of a State, notably its military abilities in international con%icts, 
and its socio-political cohesion, which refers to the nation’s 
stability and unity of its people. #is model shows that a State 
with weaker military forces and low social cohesion will be 
more vulnerable to most types of threats. A&State with a weak 
military power will only be vulnerable to international threats 
and invasions, while a State with no socio-political cohesion 
will be the most vulnerable to internal threats such as civil 
revolts. All those States will not have the same idea of potential 
threats, and of national security and measures to take. In the 
eyes of mass surveillance, this implies diverse possible uses of 
such measures, as much as di$erent needs and levels of impli-
cations demanded by the States (see below: Tables No. 1 and 2).

Table 1. Vulnerabilities and Types of States (taken from 
People, States, and Fear (1991))

Weak Socio-political Cohesion

Strong

Power Weak Highly 
vulnerable to 
most types of 
threats

Particularly 
vulnerable to 
military threats

Strong Particularly 
vulnerable 
to political 
threats

Relatively 
invulnerable 
to most types 
of threat (less 
inclined to 
characterize 
issues as military)

Table 2. Cyber Vulnerabilities and Types of States

Weak Socio-political Cohesion

Strong

Power Weak De-stabilizing 
political actions 
in cyberspace, 
attacks on 
Internet 
infrastructure, 
criminal 
activities

DDOS and other 
major attacks 
on critical 
infrastructure*

Strong De-stabilizing 
political actions 
in cyberspace

Criminal 
activities in 
cyberspace

*A distributed denial of service attack, or DDOS, occurs when many 
computers, usually surreptitiously controlled, are used to inundate a web 
server with requests and cause it to become overwhelmed to the point that 
service is denied.

Source: Tables extracted from B. Buzan, People, States and Fear: 
An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War 
Era, 1991.
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#e "rst type of a State will be worried about most types 
of threats that may be foreseeable in cyberspace. #e second 
type will mostly be worried on issues of attacks on the In-
ternet infrastructure, international terrorism and interstate 
con%icts, while the third will be more focused on politically 
destabilizing forums, for instance. Surveillance may be used 
as a tool to protect from each of those threats, by making dif-
ferent uses of the same abilities intelligence agencies have. #e 
objective leading mass surveillance measures will be strongly 
connected to the extent and consequences on liberties of 
such surveillance.

#is emphasises that even if the security brought by mass 
surveillance may infringe fundamental liberties and freedoms 
and even Human Rights, there can be hundreds of ways to 
link those two notions, and how they interact.

2. The coexistence of opposite but not 
contradicting ideas

As elaborated earlier, the notions of freedom and security 
are con%ictual when it comes to mass surveillance. In this 
context, data collection interferes with freedoms it is trying 
to protect. Mass surveillance and data collection by the States 
aims at reinforcing national security and guaranteeing the 
safety of each individual. On the other hand, not permitting 
the State to have such surveillance abilities would not guar-
antee everyone’s security, even if that would not interfere 
with freedoms.

#ose impacts will mainly depend on the means and ways 
of mass surveillance, data collection and storage. #e United 
States of America and China both have mass surveillance 
programs. However, it does not have the same consequences 
in both countries: in China, each individual’s single actions 
are evaluated and analysed, and so every word they say may 
be prejudicial to them which leads to a fall of the liberties 
of expression, freedom of opinion and rights to a private 
life. In America, mass surveillance collects a lot of data and 
mostly metadata, in the purpose of "nding actual threats to 
the nation, via very intrusive means. #is reveals that even if 
this violates the right to privacy, it does not in all cases lead 
to the fall of democracy and liberty of thought.

#e concepts of security and freedom do not have to be 
opposed to each other. Today, in the context of mass surveil-
lance, they surely are. However, it might be possible to think 
of a method of surveillance that would not infringe liberties 
at all, including the right to privacy. We have to keep in mind 
that most measures in western countries were taken in the 
heat of the War on Terror, mostly as emergency measures and 
responses to the attacks of al-Qaeda and other such organi-
sations: the USA PATRIOT Act 2001 was adopted just a few 
weeks a'er the events of September 11.

In all of history of humanity, "rst steps have always been 
halting and perfectible. #e mass surveillance measures were 
taken in the urgency of a peculiar context and the sudden rise 
of terrorism, interstate con%icts and digital revolution. All 
those new threats and tools were still an unknown "eld, and 
to predict the consequences of such new actions may have 
been a real challenge.

However, today might be the time for a „post-project 
analysis”, the time to reconsider the actions taken as much as 
their consequences, notably on Human Rights. To re-think 
previously taken measures and adapt them in a more rational 
way, with a deeper analysis of what it costs and what it allows. 
Nowadays, we have the hindsight that no one had thirty to 
twenty years ago. We have more concrete ideas of how digital 
tools may be used and their consequences on health, security, 
and liberties6.

Security does not have to mean we give up on Human 
Rights. As Jean-Jacques Rousseau meant it, the role of the 
State is to bring security to the individuals, because safety 
is&what allows them to be free. Inherently, security is a con-
dition to liberty, and should not enslave it. #e problem is 
not that mass surveillance keeps us safe, it is that the ways 
and the tools used in the policies of mass surveillance sac-
ri"ce liberties and human rights in the name of national 
security. #is, however, does not mean coexistence is not 
possible at&all: just not on our modern and current use of 
these tools. #ere are other ways to protect that we may 
use instead. 

Conclusion

We may imagine a close future in which the States would 
gather and discuss those issues, and work together in the aim 
of mass surveillance and its current e$ects on Human Rights. 
A State has to protect its citizens from threats, even online. 
Rights and obligations shall coexist in cyberspace so as to 
ensure Human Rights, but without going into extreme ways 
that would cost the loss of Human Rights as well.

Here, there is a question of balance of values and consid-
erations. New legal norms and regulations shall be taken in 
the light of the hindsight we now have. It is possible to keep 
an eye on people without taking away their right to privacy 
and other liberties away from them. 

Surveillance of population may be possible without stor-
ing huge amounts of data and metadata to sort out infor-
mation in a more intelligent and balanced way that would 

6   P. Toomey, A. Gorski, #e Privacy Lesson of 9/11: Mass Surveillance is 
Not the Way Forward, ACLU 2021: „By reining in mass surveillance, Con-
gress can begin the process of righting the privacy harms of the last twenty 
years. And looking toward the future, Congress can help ensure that the 
next generation of Americans are able to speak and associate freely, without 
fear of unwarranted government scrutiny”..
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of understanding of each other and communication, in the 
abstract of all political or diplomatic tenses there might be. 
Such great compliance has been seen before, notably with 
the establishment and recognition of the United Nations: it 
is not impossible when common interests are shared, such as 
global and stable peace. Change, even for the better, requires 
work and dedication. It is a progressive mechanism, an action 
for the future.

guarantee all Human Rights and security at the same time. 
Working methods of intelligence agencies have to be revised 
in that perspective so as to ensure a safe world for all, while 
preserving both State’s and individual’s interests.

#e main obstacle would be the compliance of the States, 
but all great changes in History came step by step. Every State 
has a unique policy and unique interests to defend as well, 
and so a generalised movement would require a lot of work 

Keywords: National Security, Digital Age, Private Data, Surveillance, Human Rights, Privacy, Democracy.
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Na przestrzeni ostatnich kilku lat na mi!dzynarodowym polu naukowym s" prowadzone dyskusje na temat mo#liwo$ci 
zastosowania sztucznej inteligencji w s"dach z udzia%em przedstawicieli wielu dyscyplin. Nie inaczej jest na W!grzech. 
Antagonistyczne pogl"dy utkn!%y jednak w%a$ciwie na poziomie uogólnie& opartych na teoretycznych punktach wyj$cia, 
a nauki prawne poczyni%y dotychczas niewiele namacalnych ustale& w kwestii tego zjawiska, g%ównie ze wzgl!du na brak 
konkretnego do$wiadczenia praktycznego. W niniejszym opracowaniu, po sprawozdaniu z obecnej sytuacji na W!grzech, 
autorzy przeanalizuj", jakie rozwi"zania funkcjonuj" ju# za granic" i co mo#na powiedzie' o ich skuteczno$ci oraz wp%ywie 
na procedury. Ma to na celu przybli#enie tej nowoczesnej technologii, jak" jest oprogramowanie oparte na sztucznej 
inteligencji czytelnikom, a wi!c praktykuj"cym s!dziom, przedstawicielom innych zawodów prawniczych, jak równie# 
wszystkim osobom poszukuj"cym teraz lub w przysz%o$ci pomocy prawnej albo po prostu zainteresowanym tym, jak za 
jaki$ czas b!d" wygl"da%y s"dy. Tak odleg%e pozornie procesy nie omin" ani W!gier, ani ca%ego regionu, dlatego istotne 
jest, aby zaj"' si! t" ga%!zi" nowoczesnej techniki s"dowej.

1  Studium przygotowano w! ramach przetargu NKFIH Nr 138965 oraz 
Narodowego Laboratorium Sztucznej Inteligencji przy wsparciu Minister-
stwa Innowacji i!Technologii oraz Narodowego Biura Bada", Rozwoju i!In-
nowacji.

2  Asystent naukowy, Centrum Nauk Spo#ecznych, Instytut Nauk Praw-
nych, Budapeszt.

3  Doktorant na Narodowym Uniwersytecie Us#ug Publicznych w!Buda-
peszcie. 

4  Badacz, Centrum Nauk Spo#ecznych, Instytut Nauk Prawnych, Buda-
peszt.

5  Badacz, Centrum Nauk Spo#ecznych, Instytut Nauk Prawnych, Buda-
peszt.

6  M. Dymitruk, $e right to a!fair trial in automated civil proceedings. In: 
Masaryk University Journal Of Law And Technology 2019, Nr 1, s. 27–44. 

7  A. Roth, Trial by machine, Georgetown Law Journal 2016, Nr 5, s. 1–48. 
8  C. de Saint Laurent, In defence of machine learning: debunking the 

myths of arti%cial intelligence, Europe’s Journal of Psychology 2018, Nr 4, 
s.!734–737. 

9  M.U. Scherer, Regulating Arti%cial Intelligence Systems: Risks, Challen-
ges, Competencies, and Strategies, Harvard Journal of Law & Technology 
2016, Nr 2, s. 1–48. 

Uwagi wst$pne

Wielokrotnie, nawet w!&rodowisku prawników, pojawia 
si' wiele b#'dnych wyobra(e" na temat roli sztucznej inteli-
gencji w!s)dzie. Licznie te( reprezentowane s) przewidywa-
nia, (e upowszechnienie si' tych narz'dzi mo(e podwa(y* 
dotychczasowy system gwarancji prawa do rzetelnego pro-
cesu s)dowego i!postawi strony sporu w!trudnej sytuacji6. 
Jednocze&nie równie cz'sto wyra(any jest pogl)d nastawiony 
wy#)cznie na efektywno&*, który zastosowanie sztucznej in-
teligencji uznaje za cel nadrz'dny, nawet za cen' – przynaj-
mniej w!pierwszym okresie – realnego ryzyka naruszenia 
praw podstawowych cz#owieka, takich jak prawo do rzetelne-
go procesu s)dowego7. Niewiele jest jednak prac, które staraj) 
si' uchwyci* nowe technologie takimi, jakie s) naprawd', 
pokazuj)c ich praktyczne zastosowanie ze wszystkimi ich 
zaletami i!wadami. 

Z!powy(szych wzgl'dów koniecznie jest rozwianie nie-
których elementarnych nieporozumie" zwi)zanych z!legaln) 
prac) sztucznej inteligencji8. Z! jednej strony, na obecnym 
poziomie rozwoju technologicznego, jeste&my bardzo daleko 
od wizji s'dziego-robota – póki co nie mo(na pos#u(y* si' 
(adnym przyk#adem, który dowodzi#by chocia(by czego& 
podobnego. W!rzeczywisto&ci chodzi o!to, (e w!technologiach 
stosowanych w!administracji wymiaru sprawiedliwo&ci s) in-
stalowane oprogramowania oparte na sztucznej inteligencji, 
która w!okre&lonych sytuacjach potra% samodzielnie podej-

mowa* decyzje albo przynajmniej stworzy* niezale(ny tok 
my&lenia, jak równie( systematycznie uczy* si' na b#'dach. 
Dla strony procesu %zyczna zmiana na sali s)dowej spowo-
dowana zastosowaniem sztucznej inteligencji jest wi'c ledwo 
zauwa(alna, natomiast ca#y mechanizm decyzyjny faktycznie 
ulega znacznej transformacji. 

Z!drugiej strony, sztuczna inteligencja obecnie – poza 
kilkoma mocno w)tpliwymi przyk#adami z!Chin – uczest-
niczy w!pracach s)dowych jedynie pod &cis#), sta#) kontrol) 
cz#owieka, a!zatem nie ma mowy o!tym, (eby technologia 
przej'#a rol' cz#owieka9. W!tej chwili mówimy raczej o!na-
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10  Z. Z!di, $e code of AI and human laws, Acta Universitatis Sapientiae 
Legal Studies 2018, Nr 2, s. 253–268. 

11  R.M. Re, A. Solov-Niederman, Developing Arti%cially Intelligent Justi-
ce, Stanford Technology Law Review, Stanford 2019, s. 242–290. 

12  T.J. Buocz, Arti%cial intelligence in court. legitimacy problems of 
ai assistance in the judiciary, Arti%cial Intelligence in Court 2018, Nr 1, 
s.!41–59. 

13  T. Sourdin, Justice and technological innovation, Journal of Judicial 
Administration 2015, Nr 2, s. 96.

14  T. Sourdin, Judge v robot? Arti%cial intelligence and judicial deci-
sion-making, University of New South Wales Law Journal 2018, Nr 4, 
s. 1114–1133. 

15  A. Osztovits, S)dy cyfrowe a! prawo do sprawiedliwo&ci – szansa czy 
zagro(enie? Prawo w'gierskie 2020, Nr 11, s. 627–628.

16  Z. Z!di, S)dy i!technologia, Monitor s)dowy 2020, Nr 1, s. 6 i!8. 
17  A. Osztovits, S)dy cyfrowe a! prawo do sprawiedliwo&ci – szansa czy 

zagro(enie? Prawo w'gierskie 2020, Nr 11, s. 627–628.

oraz, w!w)skim zakresie, s#u(y wspomaganiu pracy grupowej. 
W!s)dach w'gierskich podstawowe dane dotycz)ce spraw 
s)dowych s) lub b'd) dor'czane przez elektroniczny system 
informacyjno-ostrzegawczy s)dów (BETFR), podczas gdy 
kompletne akta, czyli elektroniczny wgl)d do akt s)dowych, 
zapewnia lub b'dzie zapewnia# system e-dokumentów16. 
Obecnie oprogramowanie do rozpoznawania i!nagrywania 
mowy s#u(y s'dziom do automatycznego zapisania materia#u 
d+wi'kowego bez udzia#u cz#owieka, co mo(e znacznie skró-
ci* czas administracyjny i!proceduralny.

Utworzone zosta#y elektroniczne interfejsy do kontaktu 
z!s)dami i!wymiany informacji. W!wi'kszo&ci post'powa" 
s)dowych przedstawiciele prawni lub osoby prawne mog) 
sk#ada* wnioski o!wszcz'cie post'powania wy#)cznie drog) 
elektroniczn). W!ten sam sposób komunikuje si' równie( 
s)d.

W!ci)gu ostatnich lat w!w'gierskich s)dach zainstalowano 
równie( system do zdalnych przes#ucha" (system wideokon-
ferencji), który nadaje si' te( do wykonania zapisu audio-wi-
deo w!salach s)dowych oraz przesy#ania tych nagra".

Ogólnie rzecz bior)c, cyfryzacja w!s)dach w'gierskich jest 
obecna, ale nie w!takim stopniu jak w!niektórych przyk#adach 
zagranicznych przedstawionych w!badaniu. Nie ulega w)tpli-
wo&ci, (e ju( te rozwi)zania mog) wspomóc prac' s'dziów, 
przyspieszy* i!usprawni* niektóre procedury oraz u#atwi* 
korzystanie z!prawa do drogi s)dowej17. Brakuje im jednak 
faktoru sztucznej inteligencji – chocia( bowiem w'gierskie 
oprogramowania potra%) spe#ni* wiele funkcji, które s) rów-
nie( istotne dla systemów opartych na sztucznej inteligencji, 
to jednak technologie oparte na uczeniu maszynowym nie 
zyska#y jeszcze na W'grzech popularno&ci.

Dopóki sytuacja si' nie zmieni, dopóty mo(na mówi* 
tylko o!cyfryzacji i!automatyzacji pracy s)dów, a!o!s)dowym 
zastosowaniu sztucznej inteligencji ju( nie. Jednak znane 
obecnie i!opisane poni(ej bardziej szczegó#owo zagraniczne 
przyk#ady mog) wskaza* W'grom i!innym krajom regionu 
kierunek rozwoju pod k)tem tego, jak mo(na w!pe#ni wyko-
rzysta* nowoczesne technologie w!pracy s)du, poprawiaj)c jej 

rz'dziach, które na ró(ne sposoby wspomagaj) prac' s)du10, 
a!do których dane wprowadzone s) przez ludzi, proces de-
cyzyjny uruchomiany jest przez ludzi, a!decyzj', w! jakim 
stopniu b'd) opiera* si' na danych, analizach i!dokumentach 
dostarczonych przez sztuczn) inteligencj', podejmuj) rów-
nie( ludzie (cz#onkowie s)du)11. Nie mo(na wykluczy*, (e 
na pó+niejszych etapach rozwoju technologicznego trzeba 
b'dzie inaczej podej&* do tego problemu, ale na razie mo(na 
mówi* raczej o!podboju s)dów przez nowoczesne technolo-
gie, a!nie o!ca#kowitej transformacji logiki orzecznictwa czy 
te( przeniesieniu w#adzy s)downiczej na maszyny12.

Poni(ej przedstawiony najpierw zostanie krótki przegl)d 
sytuacji na W'grzech, a!nast'pnie te aplikacje zagraniczne, 
które s) istotne z!punktu widzenia niniejszego opracowania 
w!podziale na trzy kategorie – wed#ug ich roli w!pracy s)do-
wej. Na pocz)tek omówione zostan) programy, które s#u() 
pomoc) na pewnym etapie pracy s)dowej, np. wyszukuj) 
w!orzecznictwie precedensy i!na tej podstawie przeprowa-
dzaj) analiz'. Nast'pnie omówione zostan) rozwi)zania, 
które przygotowuj) propozycje pewnych orzecze", a!nawet 
wyroków, jednak decyzja co do ich wykorzystania pozostaje 
w!gestii z#o(onego z!ludzi s)du, który mo(e te sugestie nawet 
zignorowa*. Na koniec uwaga zostanie po&wi'cona narz'-
dziom, które wyr'czaj)c s)d, mog) podejmowa* samodziel-
ne decyzje np. o!dopuszczalno&ci wniosków. Zastosowanie 
sztucznej inteligencji w!s)dach to wyzwanie na dzi&13, a!s)d, 
w!którym wyroki wydaje sztuczna inteligencja, to dopiero 
kwestia przysz#o&ci14.

Dotychczasowe etapy wdra&ania 
sztucznej inteligencji w w$gierskim 
s!downictwie 

W!w'gierskim s)downictwie nie odnotowano jeszcze 
innowacji podobnych do przedstawionych poni(ej zagra-
nicznych przyk#adów. Jednak nawet na W'grzech w!ostatnich 
latach mo(na zauwa(y* drobne zmiany w!zakresie cyfryzacji 
administracji s)dowej, który to proces w!2018 r. otrzyma# 
nazw' e-S)d. E-S)d obejmuje wszystkie aplikacje i!narz'dzia 
IT dost'pne dla s'dziów, klientów i!pracowników administra-
cji s)dowej. Mo(na podzieli* je na takie, które wspomagaj) 
prac' s'dziego lub konkretnie proces orzekania, i!takie, które 
wspieraj) klientów. Do tych pierwszych nale() m.in. progra-
my do automatycznego wype#niania formularzy i!akt s)do-
wych, aplikacje do monitorowania terminów i!przedawnie" 
albo programy do redagowania, publikowania i!anonimizacji 
orzecze" s)dowych15.

Najwa(niejszym elementem wi'kszo&ci systemów s)do-
wych jest oprogramowanie dla administracji (na W'grzech 
pod nazw) BIIR: S)dowy Zintegrowany System Informa-
tyczny), które jest jednocze&nie rejestratorem i!rejestrem akt 
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Produkty %rmy CALR (Computer-Assisted Legal Rese-
arch19) pojawi#y si' w!pierwszych latach XXI w. a!w&ród nich 
najbardziej prekursorski by# LEXIS, jak równie( Westlaw.

Nast'pca LEXISa, LexisNexis20, jedna z!najpopularniej-
szych obecnie prawniczych baz danych, wykorzystuje naj-
nowsze technologie, takie jak sztuczna inteligencja, uczenie 
maszynowe, generator tekstu, jak równie( narz'dzia do eks-
ploracji tekstu i!wizualizacji. Baza danych opiera si' na ponad 
83 miliardach aktów prawnych i!orzecze" s)dowych, ponad 
40 000 artyku#ów i!danych z!rejestru przedsi'biorstw dla 
milionów %rm21. Zapewnia kompleksowe us#ugi, a!najwa(-
niejsze z!punktu widzenia naszego opracowania funkcje to:
a) Lexis Answers,
b) Lex Machina,
c) Ravel View.

1.2. Odpowiedzi w kwestiach prawniczych

Po&ród us#ug LexisNexis mo(na wyró(ni* oparty na 
sztucznej inteligencji program Lexis Answers22, który podaje 
krótk) i!wiarygodn) odpowied+ na pytanie postawione przez 
u(ytkownika, bez konieczno&ci wyszukiwania przez niego 
s#ów kluczowych. Zasadniczo wygl)da to tak, (e u(ytkow-
nik zadaje swoje sk#adaj)ce si' z!kilku s#ów pytanie (input), 
niczym pytanie skierowane do innej osoby, swego rodzaju 
przedstawiciela prawnego, po czym program przeprowadza 
wyszukiwanie w!swojej bazie danych, a!nast'pnie, po doko-
naniu oceny, wyrzuca „najlepsz) odpowied+” w!postaci Lexis 
Answers Card, czyli karty odpowiedzi (output). Karta odpo-
wiedzi nie tylko powo#uje si' na konkretny akt prawny, ale za-
wiera nawet jego tekst (a!w#a&ciwie go cytuje), przyspieszaj)c 
tym samym ca#y proces. Dzi'ki uczeniu maszynowemu, im 
wi'cej wyszukiwa" dokonuj) u(ytkownicy na interfejsie, tym 
dok#adniejsze odpowiedzi mo(e dostarczy* Lexis Answers.

Podobne us#ugi oferuje dzia#aj)cy równie( w!zakresie pra-
wa anglosaskiego Alexsei23, b'd)cy wspólnym produktem 
intelektualnym zespo#u prawników i!ekspertów w!dziedzinie 
sztucznej inteligencji. Na zadane przez u(ytkownika praw-
nicze pytanie program przygotowuje memorandum, które 
sk#ada si' z!trzech g#ównych cz'&ci:
a) pytania zadanego przez u(ytkownika i!podanych przez 

niego faktów;

efektywno&* i!utrzymuj)c jednocze&nie aspekty gwarancyjne. 
Dotychczas powo#ano tylko kilka zespo#ów roboczych do 
promowania tego zagadnienia. Mo(na tu równie( wspomnie* 
o!badaniach A. Nagy18, ale intensy%kacja profesjonalnej dys-
puty pozwala przypuszcza*, (e wkrótce przyniesie ona wy-
niki w!postaci praktycznego post'pu i!poszerzenia fachowej 
literatury. 

Narz$dzia wspieraj!ce prac$ s!dów, 
a w szczególno#ci ich dzia"alno#' 
administracyjn!

1. Oprogramowanie wspieraj!ce analiz$ 
orzecznictwa, baza orzecze( prowadzona 
przez sztuczn! inteligencj$ 

Wracaj)c do przyk#adów mi'dzynarodowych, które mo(-
na wykorzysta* jako punkt odniesienia, w!pierwszej kolejno-
&ci nale(y zwróci* uwag', (e szczególnie w!krajach common 
law, takich jak Stany Zjednoczone i!Wielka Brytania, zebranie 
i!znalezienie w#a&ciwych orzecze" s)dowych w!danej sprawie 
jest niezwykle wa(ne, poniewa( tam wcze&niejsze wyroki 
s)dowe maj) kluczowe znaczenie. Jednocze&nie w!kontynen-
talnych systemach prawnych, a!tym samym i!na W'grzech, 
coraz wa(niejsze staje si' poznanie orzecznictwa i, w!razie 
potrzeby, odwo#anie si' do niego we wnioskach.

Taka dzia#alno&* – analiza orzecznictwa – to zwykle za-
danie, które wymaga po&wi'cenia d#ugich i!warto&ciowych 
godzin pracy, mimo (e praca odbywa si' ju( prawie wy#)cznie 
z!internetowymi bazami danych.

Analiza orzecznictwa, oprócz odpowiednich orzecze" 
s)dowych, obejmuje równie( analiz' uzasadnienia legisla-
cyjnego wymaganego przez prawo, stosownej literatury i!ko-
mentarzy, co tak(e jest czasoch#onne. Chocia( oznacza to 
dodatkowe zadanie zw#aszcza dla stron procesowych i!ich 
przedstawicieli prawnych, jednak konieczne jest, aby równie( 
s)dy analizowa#y w#asne orzecznictwo, w!szczególno&ci za& 
orzecznictwo s)dów apelacyjnych.

Programy oparte na sztucznej inteligencji u#atwiaj) w#a-
&nie te zadania.

1.1. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania: 
LexisNexis, Alexsei, Westlaw, AnyLaw

Na obszarach anglosaskich inicjatywy pa"stwowe na 
rzecz cyfryzacji prawa s) znikome – kluczow) rol' w!sekto-
rze prawno-technologicznym odgrywaj) prawie bez wyj)tku 
%rmy prywatne, które &wiadcz) swoim u(ytkownikom us#ugi 
nastawione g#ównie na zysk, oparte na subskrypcji. Wi'k-
szo&* z!nich rozwin'#a si' z!internetowej prawniczej bazy 
danych w!korporacyjnego giganta, poszerzaj)c swoje us#ugi.

18  A. Nagy, Znaczenie i!mo(liwo&ci wykorzystania sztucznej inteligencji 
i!cyfryzacji w!s#u(bie wymiaru sprawiedliwo&ci, Monitor prawny w!Miskol-
cu 2020, Nr 3, shttps://www.mjsz.uni-miskolc.hu/%les/13829/13_nagyad-
rienn_tördelt.pdf (dost'p z!1.1.2021 r.). 

19  C.M. Bast-Ransford, C. Pyle, Legal Reserach in the Computer Age: 
A!Paradigm Shi,?, Law Library Journal 2001, Nr 2, s. 285–302.

20  Zob. https://www.lexisnexis.com. 
21  Zob. https://www.lexisnexis.com/en-us/products/lexis.page.
22  Zob. https://www.lexisnexis.com/community/pressroom/b/news/

posts/lexisnexis-launches-lexis-answers-infusing-new-artificial-intelli-
gence-capabilities-into-the-company-s--agship-legal-research-platform-
-lexis-advance.

23  Zob. https://www.alexsei.com/solution/#structure.
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Rysunek 3: Fragment pro%lu strony przeciwnej wykonanego przez 
Lex Machina27

1.4. Wizualizacja orzecznictwa s!dowego
Poza wykorzystaniem sztucznej inteligencji, LexisNexis 

k#adzie du(y nacisk na stosowanie technologii wizualizacji, 
które w!bran(y prawniczej mo(na uzna* za stosunkowo s#abo 
rozwini'te. Jednym z!takich rozwi)za" jest aplikacja Ravel 
View, która tworzy wykres 75 najlepiej tra%onych orzecze" 
s)dowych i!ich punktów stycznych dla danego wyszukiwa-
nia orzecze", pokazuj)c poziomo dat' wydania orzeczenia, 
pionowo instancj' s)du wydaj)cego orzeczenie (s)d miejski, 
s)d rejonowy, s)d okr'gowy, s)d najwy(szy), a!kó#kiem re-
lewancj' danego orzeczenia dla wyszukiwania (im wi'ksza, 
tym wi'ksza &rednica):

Rysunek 4: Fragment wykresu wykonanego przez aplikacj' Ravel 
View28

b) odpowiedzi, która zawiera wa(niejsze przepisy prawne, 
zasady prawa i!ewentualne wcze&niejsze orzeczenia s)-
dowe;

c) dodatkowych informacji prawniczych, które dotycz) 
g#ównie praktyki dotkni'tego pytaniem organu pa"stwo-
wego (g#ównie s)du) lub innego.

1.3. Profilowanie s$dziego prowadz!cego 
spraw$ i strony przeciwnej

Kolejn) us#ug) LexisNexis jest aplikacja o!trafnej nazwie 
Lex Machina24. S#u(y ona do analizy prawnej i!oferuje nawet 
takie funkcje, jak – zakazane we Francji – pro%lowanie s'-
dziego. Pozwala ona wyszuka* np. wysoko&* odszkodowa" 
zas)dzonych w!konkretnym okresie na danym obszarze przez 
konkretnego s'dziego. Stosuj)c metody statystyczne, pro-
gram przewiduje równie(, jakie s) szanse, (eby dany s'dzia 
pozytywnie rozpatrzy# dany wniosek, jak te( daje odpowied+ 
na pytanie, w!jakim czasie od wniesienia roszczenia mo(na 
oczekiwa* prawomocnej decyzji s)dowej.

Rysunek 1: Fragment pro%lu s'dziego wykonanego przez Lex Ma-
china25

Lex Machina mo(e by* równie( wykorzystywana do pro-
%lowania strony przeciwnej lub jej pe#nomocnika: jakiego 
rodzaju sprawy mieli przed danym s'dzi) lub s)dem i!w!jaki 
sposób by#y one prowadzone, a!w!przypadku pe#nomocnika: 
kim byli jego klienci, ile podobnych spraw ju( reprezentowa# 
itd. Oczywi&cie podstaw) tych analiz jest fakt, (e w!Stanach 
Zjednoczonych, inaczej ni( na W'grzech, wszystkie powy(sze 
dane s) jawne.

Rysunek 2: Fragment pro%lu strony przeciwnej wykonanego przez 
Lex Machina26

24  Zob. https://lexmachina.com/legal-analytics/.
25  .ród#o: https://lexmachina.com/legal-analytics/.
26  .ród#o: https://lexmachina.com/legal-analytics/.
27  .ród#o: https://lexmachina.com/legal-analytics/.
28  .ród#o: https://www.lexisnexis.com/pdf/lexis-advance/Ravel-View-

-How-To-Literature.pdf.
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Jednym z! g#ównych zada" SUPACE jest wybranie ze 
z#o(onych przez strony wniosków i!dowodów faktów oraz 
danych istotnych dla sprawy, a(eby po takim „przesianiu” 
s'dzia prowadz)cy móg# podj)* decyzj'. Wszystko to S.A. 
Bobde32, który podczas wprowadzenia SUPACE by# przewod-
nicz)cym Komisji Sztucznej Inteligencji S)du Najwy(szego, 
nazwa# „post'powaniem hybrydowym”, poniewa( jego zda-
niem sztuczna inteligencja najlepiej wykonuje swoj) prac' 
wespó# z!inteligencj) cz#owieka. 

Zgodnie z!dost'pnymi obecnie informacjami nawa# za-
leg#ych spraw w!s)dach, w!których wprowadzono SUPACE, 
zmniejszy# si' o!oko#o 20%33. Na tym jednak w!Indiach nie 
poprzestano: rok pó+niej, w!2020 r., S)d Najwy(szy zako"czy# 
opracowywanie kolejnego oprogramowania, które w!prakty-
ce oznacza eliminacj' dokumentacji papierowej i!zapewnia 
s'dziemu prowadz)cemu dost'p online do spraw.

2.2. Argentyna: Prometea
Ameryka Po#udniowa, podobnie do pó#nocnej cz'&ci 

kontynentu, pod wzgl'dem zastosowania najnowszych tech-
nologii pojawiaj)cych si' w!dziedzinie wymiaru sprawiedli-
wo&ci znajduje si' w!czo#ówce. Szczególnie interesuj)ca jest 
Argentyna, która w!pa+dzierniku 2017 r. wprowadzi#a kom-
pleksowy system o!nazwie Prometea i!od tego czasu aktywnie 
z!niego korzysta. Ta aplikacja jest bardzo wa(na równie( dla-
tego, (e funkcjonuje w!s)downictwie ju( stosunkowo d#ugo 
– a( cztery lata, co w!porównaniu z!innymi przedstawionymi 
wy(ej oprogramowaniami jest stosunkowo d#ugim okresem 
(niektóre z!nich wprowadzono tylko na prób'34 lub dzia#aj) 
od najwy(ej rok lub dwa lata35).

Prometea zosta#a opracowana wspólnie przez Proku-
ratur' i!Uniwersytet w!Buenos Aires, które nie ukrywa#y, 
(e ich celem by#o obni(enie obci)(enia prac) i!zwi'kszenie 
wydajno&ci.

G#ówne funkcje programu Prometea mo(na podsumowa* 
w!czterech punktach:
a) dzia#anie w!charakterze inteligentnego asystenta;

1.5. Westlaw
Angielski Westlaw29, podobnie jak LexisNexis, rozwin)# 

si' z!maj)cej d#ug) przesz#o&* prawniczej bazy danych w!us#u-
g', która wykorzystuje obecnie nowoczesne technologie do 
wspierania analizy orzecznictwa za pomoc) sztucznej in-
teligencji. W! istocie Westlaw oferuje dzi& u(ytkownikowi 
dwa rozwi)zania: aplikacj' Westlaw Classic, która zapewnia 
dost'p do aktów prawnych, orzecze", wzorów wniosków, 
a!tym samym dzia#a jako prawnicza baza danych w!tradycyj-
nym rozumieniu tego s#owa, oraz Westlaw Edge, która poza 
wy(ej wymienionymi oferuje równie( analiz' dokumentów 
i!pro%lowanie oparte na sztucznej inteligencji.

1.6. AnyLaw
W!platformie startowej AnyLaw30, opracowanej w!Izra-

elu na bazie wyra%nowanych wyszukiwarek i!uczenia ma-
szynowego, punktem wyj&cia by#o za#o(enie, (e dost'p do 
prawa (tj.!ustaw, orzecze" s)dowych) powinien by* szeroki, 
poniewa( s) to informacje teoretycznie jawne dla wszyst-
kich. Mimo to analiza orzecznictwa stanowi lwi) cz'&* ho-
norarium przedstawicieli prawnych, poniewa( niezb'dne 
dane s) dla laików trudno dost'pne albo wr'cz niedost'pne. 
W!przeciwie"stwie do wymienionych wcze&niej jest to us#u-
ga &wiadczona bezp#atnie, a!polega g#ównie na przeszuki-
waniu zebranej w!niej bazy orzecze" s)dowych w!Stanach 
Zjednoczonych.

2. Oprogramowanie wspieraj!ce 
prac$ konkretnych organów wymiaru 
sprawiedliwo#ci

2.1. Indie: SUPACE
Najwa(niejszym indyjskim oprogramowaniem wspiera-

j)cym prac' s)dów opartym na sztucznej inteligencji jest 
SUPACE, czyli Supreme Court Portal for Assistance in Court 
E"ciency. Jak wykazano wy(ej, na obszarach anglosaskich 
najbardziej zainteresowany rozwojem oprogramowania jest 
sektor prywatny, natomiast w!Indiach na czele wprowadzania 
innowacji stoi S)d Najwy(szy.

SUPACE, wprowadzony w!2019 r. na razie tylko w!Bom-
baju i!Delhi, o!dziwo wy#)cznie w!post'powaniu karnym, 
opiera si' w!zasadzie na uczeniu maszynowym, a!jego pod-
staw' stanowi) nagromadzone przez lata sprawy i!wydane 
w!nich orzeczenia s)dowe. S)d Najwy(szy Indii nie chcia# 
zapuszcza* si' na obszary bardziej dra(liwe pod wzgl'dem 
prawa do rzetelnego procesu s)dowego, takich jak orzekanie, 
i!wyrazi# si' jasno, (e jedynym celem SUPACE jest zmniejsze-
nie obci)(enia administracyjnego s)dów i!zaleg#o&ci w!s)dach 
bez ingerowania w!ich merytoryczn) prac'31.

29  Zob. https://legal.thomsonreuters.com/en/westlaw.
30  Zob. https://www.anylaw.com/about.
31  S. Shekhar, Supreme Court embraces Arti%cial Intellegence, CJI Bobde 

says won’t let AI spill over to decision-making, https://www.indiatoday.in/
india/story/supreme-court-india-sc-ai-arti%cial-intellegence-portal-supa-
ce-launch-1788098-2021-04-07 (dost'p z!1.1.2021 r.).

32  G. Mishra, ’Judges’ discretion retained’ |!SC’s First!AI-driven Research 
Portal ’SUPACE’ Launched By CJI Bobde, https://www.republicworld.
com/india-news/general-news/scs-%rst-ai-driven-research-portal-supace-
-launched-by-cji-bobde.html (dost'p z!1.1.2021 r.).

33  T. Tandon, SUPACE Portal: Use of Arti%cial Intelligence (AI) in Indian 
Judiciary, https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/supace-portal-
-use-of-arti%cial-intelligence-ai-in-indian-judiciary-1618316032-1 (do-
st'p z!1.1.2021 r.).

34  Np. Estonia.
35  Np. Malezja: AISS oraz Indie: SUPACE.
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Okre&lone dane oskar(onego trzeba wprowadzi* do systemu 
COMPAS niczym do formularza: tocz)ce si' przeciwko nie-
mu post'powanie karne; wcze&niejsze oskar(enia; przesz#o&* 
kryminalna; warunki mieszkaniowe; sytuacja rodzinna; u(y-
wanie narkotyków; wiek; wykszta#cenie; zatrudnienie i!+ród#a 
utrzymania. Naturalnie ca#y formularz jest znacznie bardziej 
szczegó#owy: jak wida* na przyk#adowej analizie ryzyka wy-
konanej przez COMPAS, system ()da podania 137 danych 
delikwenta.

Rysunek 5: Formularz danych do analizy ryzyka wykonywanej przez 
system COMPAS37

Odno&nie do danej osoby COMPAS potra% wyliczy* trzy 
wska+niki: ryzyko przedprocesowego zwolnienia; wspó#-
czynnik recydywy i!wspó#czynnik recydywy o!charakterze 
przemocowym38. Dane wprowadzone do systemu oceniane 
s) przez COMPAS w!skali od jednego do dziesi'ciu, a!na-
st'pnie sumowane i!podawane w!postaci wspó#czynników 
ko"cowych, których warto&ci równie( zawieraj) si' w!prze-
dziale od jednego do dziesi'ciu. Im wy(sz) warto&* podaje 
COMPAS w!wyniku swojej analizy, tym wi'ksze ryzyko 
niestawiennictwa na rozprawie lub recydywy, a!wi'c tym 
wi'ksz) ostro(no&* musi zachowa* s)d przy zwolnieniu 
delikwenta.

COMPAS ostatecznie podaje trzy kryteria odno&nie do 
danej osoby, które nie s) wi)()ce dla s)dów, ale mog) sta-
nowi* dla nich pewne wskazówki w!orzekaniu. Wa(ne jest 
jednak, (e proces decyzyjny oparty na wspó#czynnikach 
nie staje si' automatyczny: s'dzia w!ka(dym przypadku 
musi rozwa(y*, w!jakim stopniu we+mie pod uwag' wyni-
ki oblicze" programu COMPAS, te bowiem, podobnie jak 

b) automatyczne generowanie dokumentów;
c) samodzielne kategoryzowanie spraw
d) i! podobnie do prezentowanego poni(ej programu 

COMPAS, przygotowywanie predykcji.
Mówi)c o!inteligentnym asystencie systemu Prometea, 

najpro&ciej jest porówna* jego dzia#anie do Siri – asystenta 
osobistego %rmy Apple lub Alexa systemu Google. Anali-
zuje (interpretuje) on bowiem pytanie w!j'zyku naturalnym 
jednocze&nie z!rozpoznawaniem mowy, nast'pnie na nie 
odpowiada. Chocia( mo(e to by* przydatne, z!pewno&ci) 
nie jest to najwa(niejsza zaleta systemu. 

Prawdziw) innowacj) programu jest automatyczne gene-
rowanie dokumentu, w!którym przetworzenie danych wej-
&ciowych nast'puje w!ci)gu kilku sekund (w!zasadzie mo(na 
sobie wyobrazi*, (e system „czyta”), a!nast'pnie program 
przygotowuje projekt orzeczenia.

Jeden z!twórców Prometei – J.G. Corvolán, poda# nie-
zwykle imponuj)ce dane w!zwi)zku z!t) funkcj): podczas 
gdy napisanie 1000 nakazów ochrony mienia za pomoc) 
zasobów ludzkich zajmuje oko#o 174 dni roboczych (prawie 
dziewi'* miesi'cy), Prometea pisze je w!45 dni. Wypisanie 
przez pracownika administracji prokuratora 1000 nakazów 
pracy zajmuje 83 dni robocze – Prometei zajmuje to tylko 
jeden tydzie" roboczy, a!wi'c pi'* dni36.

To za&, (e w!przypadku Prometei korektura literówek czy 
b#'dów rachunkowych jest zb'dna, rozumie si' prawie samo 
przez si'. Wraz z!wprowadzeniem aplikacji takie drobne b#'-
dy zosta#y praktycznie wyeliminowane.

Trzecia funkcja, czyli samodzielna kategoryzacja, ma 
równie( ogromne znaczenie, poniewa( potra% ustali* prio-
rytetow) kolejno&* wszystkich wniosków i!spraw w!kilka 
sekund po przeanalizowaniu w!krótkim czasie du(ej ilo&ci 
dokumentów. Wyobra+my sobie, (e program zdolny jest 
do %ltrowania wed#ug s#ów kluczowych (np. „nieletni”, 
„dziecko”) i!na tej podstawie ustali*, (e dana sprawa musi 
by* za#atwiona w!pierwszej kolejno&ci, poniewa( dotyczy 
nieletniego. Do tej pory kategoryzacja równie( zajmowa#a 
d#ugie!dni – co samo w!sobie stawia pod znakiem zapyta-
nia nadzwyczajn) procedur' – a!Prometea robi to w!dwie 
minuty. 

Narz$dzia proponuj!ce tre#' wyroku

1. USA: COMPAS
Najbardziej znanym oprogramowaniem s#u()cym do 

oferowania s'dziom konkretnych propozycji orzecze" jest 
COMPAS (Correctional O#ender Management Pro$ling 
for Alternative Sanctions) stosowany w!kilku stanach USA 
(Nowym Jorku, Wisconsin, Kalifornii i!na Florydzie) w!celu 
podj'cia decyzji o!ewentualnym zwolnieniu zatrzymanych. 

36  Zob. https://www.thetechnolawgist.com/2019/06/20/entrevista-ju-
an-gustavo-corvalan-buenos-aires-prometea-inteligencia-arti%cial/ (do-
st'p z! 1.1.2021 r.). oraz https://medium.com/astec/prometea-arti%cial-
-intelligence-in-the-judicial-system-of-argentina-4d/de079c40 (dost'p 
z!1.1.2021 r.).

37  .ród#o: https://s3.documentcloud.org/documents/2702103/Sam-
ple-Risk-Assessment-COMPAS-CORE.pdf?fbclid=IwAR1VIlEP-
M87ZnpbqAR9n1RNUmWNj_Ijkxc7Fo77Hk_OCiXoRild_akvNTrA (do-
st'p z!1.1.2021 r.).

38  Practitioners’ Guide to COMPAS Core. NORTHPOINTE, http://www.
northpointeinc.com/downloads/compas/Practitioners-Guide-COMPAS-
-Core-_031915.pdf (dost'p z!1.1.2021 r.). 
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Rysunek 6: Formularz danych wymaganych do wykonania analizy 
programu ExpertIUS45

Ostateczny efekt jego analizy nie zamyka wi'c ca#ej spra-
wy, a!jedynie pomaga s)dowi w!kwestii alimentacyjnej, nie 
jest jednak dla niego wi)()cy. Ogólnie rzecz bior)c, w!spra-
wach z!zakresu prawa rodzinnego, w!których rola czynnika 
ludzkiego jest szczególnie istotna, rozpowszechnienie sztucz-
nej inteligencji napotyka naprawd' spore trudno&ci. 

3. Kolumbia: PretorIA
Trybuna# Konstytucyjny Kolumbii otrzymuje co roku 

oko#o 4000 wniosków o!ubezw#asnowolnienie, a!zajmuje si' 
powa(nie tylko u#amkiem z!nich. Wcze&niej zadaniem pra-
cowników s)du by#o przetworzenie i!przesianie tej ogromnej 
ilo&ci poda" oraz przedstawienie propozycji, które sprawy 
ma rozpatrywa* Trybuna# Konstytucyjny. Oprogramowa-
nie o!nazwie PretorIA zaoszcz'dza tego wielkiego nak#adu 
pracy: we wnioskach o!ubezw#asnowolnienie sztuczna in-
teligencja sprawdza obecno&* trzydziestu trzech kryteriów, 
potra% nawet zestawi* statystyki dotycz)ce wyst'powania 
ka(dego z! nich w! orzecznictwie. Narz'dzie interpretuje 
teksty wyroków i!kategoryzuje je na podstawie wprowadzo-
nych kryteriów, a!tak(e umo(liwia szybkie wyszukiwanie 

wszystkie wska+niki oparte na zwyk#ych statystykach, s) 
uproszczone i!zniekszta#caj)ce. Skutki te mo(na wyelimi-
nowa*, wprowadzaj)c do kalkulacji wiele czynników, jed-
nak, jak wskaza# S)d Najwy(szy Wisconsin w!lipcu 2016!r.39, 
wyniki, cho* z!prawnego punktu widzenia u(yteczne, na-
dal mog) by* dyskryminuj)ce. Najcz'stszym dylematem 
jest dyskryminacja rasowa: wiele uwzgl'dnionych danych 
z!konieczno&ci dotyczy populacji afroameryka"skiej, która 
na ogó# (yje w!trudniejszych warunkach socjalnych. Z#e 
warunki mieszkaniowe czy brak stabilnego zatrudnienia 
z!pewno&ci) zwi'ksz) ryzyko recydywy, a!warto&ci te b'd) 
mniej korzystne dla warstw biedniejszych, w!których Afro-
amerykanie s) nadreprezentowani.

Posiadaj)cy identyczn) przesz#o&* kryminaln) osoby 
czarnoskóre b'd) mia#y wy(szy wska+nik ryzyka ni( inni 
oskar(eni, wi'c COMPAS w!praktyce przyczyni si' tylko 
do zaostrzenia i!tak istniej)cych ju( dysproporcji spo#ecz-
nych i!chocia( jego pierwotnym celem jest przezwyci'(enie 
uprzedze", mo(e #atwo sta* si' &rodkiem do ich pog#'biania40. 
Mimo to s)d prawdopodobnie post)pi s#usznie, bior)c pod 
uwag' obliczenia takich systemów, potra%) one bowiem wy-
konywa* tak skomplikowane analizy, do których s'dzia-cz#o-
wiek nie jest zdolny. Jednocze&nie wa(ne jest, aby orzekanie 
na podstawie wspó#czynników obliczanych przez sztuczn) 
inteligencj' nie sta#o si' rutyn), cho*by dlatego, (e mecha-
nizm dzia#ania COMPAS zosta# utajniony przez jego twórc', 
ponadto pojawi#y si' powa(ne w)tpliwo&ci co do wiarygod-
no&ci jego predykcji41, s)d musi wi'c w!ka(dym przypadku 
rozwa(y*, na ile realistyczne s) wyniki oblicze" programu 
COMPAS. Wspó#czynnik mo(e by* zatem przydatnym ele-
mentem podczas analizy ryzyka zwi)zanego z!pods)dnym, 
ale mo(na na nim polega* jedynie jako na aspekcie bardziej 
z#o(onego procesu decyzyjnego42.

2. Meksyk: ExpertIUS 

ExpertIUS to jedno z!najstarszych oprogramowa" opar-
tych na sztucznej inteligencji z!przeznaczeniem dla s)dów, 
mamy jednak na jego temat niewiele informacji. Narz'dzie 
to jest stosowane w!sprawach z!zakresu prawa rodzinne-
go, aby zdecydowa*, czy dana osoba powinna otrzymywa* 
alimenty. Podczas rozstrzygania ExpertIUS opiera si' na 
dost'pnym mu orzecznictwie: identy%kuje wcze&niejsze 
roszczenia alimentacyjne wysuni'te w!podobnej sytuacji 
i!wydane w!tych sprawach wyroki, a!tak(e bierze pod uwag' 
to, co zosta#o powiedziane na rozprawie43. 

ExpertIUS nie jest w!stanie oceni* kompleksowej sy-
tuacji z!zakresu prawa rodzinnego w!ca#ej jej z#o(ono&ci, 
skupiaj)c si' wyra+nie na wycinkowej kwestii, czy strona 
jest uprawniona do &wiadcze" alimentacyjnych44.

39  State v. Loomis 881 N.W. 2d 749 (2016).
40  J. Larson et alii: How we Analyzed the COMPAS Recidivism! Algo-

rithm, https://www.propublica.org/article/how-we-analyzed-the-compas-
-recidivism-algorithm (dost'p z!1.1.2021 r.).

41  E. Yong, A! Popular Algorithm Is No Better at Predicting Crimes 
$an Random People, https://www.theatlantic.com/technology/archi-
ve/2018/01/equivant-compas-algorithm/550646/ (dost'p z!1.1.2021 r.).

42  C.W. Johnson, $e Increasing Risks of Risk Assessment: On the Rise of 
Arti%cial Intelligence and Non Determinism in Safety-Critical Systems, http://
www.dcs.gla.ac.uk/~johnson/papers/SCSC_18.pdf (dost'p z!1.1.2021 r.).

43  E. Cáceres, EXPERTIUS: A!Mexican Judicial Decision-Support System 
in the Field of Family Law, Florence 2008, s. 54–57.

44  Arti%cial intelligence and the judicial system in Latin America, World 
Today News, https://www.world-today-news.com/arti%cial-intelligence-
-and-the-judicial-system-in-latin-america/ (dost'p z!1.1.2021 r.).

45  .ród#o: Conferencia Sistema EXPERTIUS: Sistema experto para la ayu-
da a!la decisión judicial en la tradición romano-germánica, E.C. Nieto (IIJ-U-
NAM). XIV Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática, 26!octubre 
2010, https://www.youtube.com/watch?v=dJWwQzttiLo (dost'p z!1.1.2021 r.).
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4. Brazylia: Radar
O!brazylijskim systemie Radar dost'pnych jest niewiele 

informacji, podobnie jak w!przypadku programu ExpertIUS, 
ale ju( na ich podstawie mo(na wnioskowa*, (e oprogramo-
wanie stosowane w!s)dach brazylijskiego stanu Minas Gerais 
jest zbli(one do systemu PretorIA. Radar interpretuje pisma 
sk#adane w!s)dzie i!z!u(ytych w!nich poj'* wyci)ga wnioski 
odno&nie do obowi)zuj)cych w!stosunku do nich przepi-
sów51. Ponadto narz'dzie analizuje dotychczasowe orzecznic-
two i!przedstawia propozycj' rozstrzygni'cia sprawy, która 
mo(e by* zrewidowana przez pracowników s)du lub s)d. 
Radar pracuje zatem z!orzecznictwem dostarczonym przez 
ludzi, a!dokumenty powsta#e w!wyniku jego analizy b'd) 
równie( w!razie potrzeby zmienione przez cz#owieka.

5. Malezja: Artificial Intelligence Sentencing 
System (AISS)

W!ostatnim czasie zastosowanie sztucznej inteligencji 
eskaluje najszybciej chyba w!malezyjskich s)dach, chocia( 
ten kierunek rozwoju bynajmniej nie cieszy# si' powszechn) 
aprobat). Pierwsze kroki podj'to w!tym kraju w!pierwszych 
miesi)cach 2019 r., kiedy przyst)piono do tworzenia opro-
gramowania do wykonywania pewnych segmentów pracy 
s)dowej52. Pierwsze publiczne wyst)pienie nowego narz'dzia 
odby#o si' w!lutym 2020 r., wtedy jednak zamierzano jeszcze 
stosowa* je wy#)cznie wobec zarzutów posiadania narkoty-
ków lub przemocy seksualnej53. W!lipcu 2021 r. ukaza#a si' 
pierwsza instrukcja dla s)dów dotycz)ca zastosowania nowej 
technologii, a!jednocze&nie rozpocz'to stopniowe poszerza-
nie jej zakresu. Nie jest jasne, na jakiej podstawie ustalono 
kolejno&* wprowadzania sztucznej inteligencji, w!ka(dym 
razie po trzech fazach wdro(enia od kwietnia 2022 r. AISS 
b'dzie dost'pny do kalkulowania sankcji dla wszystkich 
przest'pców.

w!orzecznictwie46. PretorIA potra% opracowywa* statystyki 
i!sprawozdania z!zakresu prawa precedensowego, ustalaj)c, 
które przypadki mog) mie* najwi'ksze znaczenie dla rozwoju 
orzecznictwa i!wykrywania problemów systemowych47.

Rysunek 7: Wprowadzenie danych osobowych w!celu otrzymania 
predykcji PretorIA48

Rysunek 8: Statystyka z!wprowadzonych danych49

Tak wi'c PretorIA, podobnie jak badane do tej pory 
oprogramowania, mo(e by* pomocna tylko w!dobrze zde-
%niowanym segmencie pracy s)dowej, zast'puj)c jednak 
znaczn) cz'&* monotonnej, mechanicznej pracy cz#owieka 
i!umo(liwiaj)c tym samym, (eby pracownicy s)dowi skupili 
si' na bardziej z#o(onych kwestiach prawnych50. Funkcjo-
nowanie programu generalnie jest jednak kontrolowane 
przez ludzi: to oni okre&laj) kryteria oceny orzecznictwa 
dotycz)cego ubezw#asnowolnienia, oni tak(e wprowadza-
j) tekst orzecze" s)dowych, wydanych w!takich sprawach 
w!Kolumbii. Sugestie programu PretorIA nie s) wi)()ce dla 
Trybuna#u Konstytucyjnego, jednak poniewa( tu przetwa-
rzanych jest tysi)ce spraw rocznie, w!rzeczywisto&ci wi'c 
prawdopodobie"stwo dokonania przez cz#owieka meryto-
rycznej rewizji jest przypuszczalnie mniejsze ni( w!przypad-
ku oblicze" COMPAS lub ExpertIUS. PretorIA sygnalizuje 
jednak, (e chocia( oprogramowanie oparte na sztucznej 
inteligencji nadal dzia#a na podstawie statystycznych zesta-
wie", jest w!stanie wyj&* poza obliczanie wspó#czynników, 
a!nawet mo(e by* zdolne do samodzielnego tworzenia tre&ci 
tekstowych. Oczywi&cie, potraktowanie raportów PretorIA 
z!nale(ytym dystansem le(y ju( w!gestii kolumbijskiego 
Trybuna#u Konstytucyjnego.

46  F.A. Ogonjo, AI in the judicial system: possible uses and ethical consi-
derations, https://cipit.strathmore.edu/ai-in-the-judicial-system-possible-
-uses-and-ethical-considerations/ (dost'p z!1.1.2021 r.). 

47  $e introduction of PretorIA, https://ialab.com.ar/pretoria/ (dost'p 
z!1.1.2021 r.).

48  .ród#o: Laboratorio de Innovación e Inteligencia Arti%cial (IALAB): 
PretorIA: Inteligencia Arti%cial predictiva en la Corte Constitucional de 
Colombia, https://www.youtube.com/watch?v=kq_N3r2diKw (dost'p 
z!1.1.2021 r.).

49  IALAB, i. m. (45. lj.).
50  J. Corvalan, $e Study Case #1 – Use of Arti%cial Intelligence to 

Improve the Justice Service,https://www.iltanet.org/blogs/juan-corva-
lan1/2021/05/06/the-study-case-1-use-of-arti%cial-intelligence-to (dost'p 
z!1.1.2021 r.).

51  Machine Learning & Big Data. Brazil. Global Legal Insights 2020, 
https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/ai-machine-learning-
-and-big-data-laws-and-regulations/brazil (dost'p z!1.1.2021 r.).

52  Malaysian judges to start using AI. 11.01.2019, https://dig.watch/upda-
tes/malaysian-judges-start-using-ai (dost'p z!1.1.2021 r.).

53  O. Miwil, Malaysian judiciary makes history, uses AI in sentencing, 
https://www.nst.com.my/news/nation/2020/02/567024/malaysian-judicia-
ry-makes-history-uses-ai-sentencing (dost'p z!1.1.2021 r.).
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Wszak na W'grzech te( istnieje alternatywna propozycja 
kary wnioskowana podczas procesu przez prokuratur', która 
nie jest wi)()ca dla s)du. Nie jest jasne, na podstawie jakich 
kryteriów wyznacza obecnie wysoko&* proponowanej sankcji 
w'gierska prokuratura.

6. Chiny: s!dy internetowe
Najbardziej bodaj(e popularnym przyk#adem s)dów pro-

wadzonych przez sztuczn) inteligencj' s) Chiny. Pierwszy s)d 
internetowy powsta# w!2017 r. w!Hangzhou58, pó+niej za& kolej-
no w!Pekinie i!Kantonie59. Takie post'powania s)dowe mo(na 
wszcz)* w!sprawach zwi)zanych ze &wiatem Internetu (np. 
skargi dotycz)ce ochrony konsumentów, spory dotycz)ce praw 
autorskich w!Internecie, p#atno&ci elektroniczne)60. W!oparciu 
o!aktualn) wiedz', chi"skie s)dy internetowe mo(na zaliczy* 
w#a&ciwie do systemów wspieraj)cych orzeczenie s)du.

Ponadto chi"skie s)dy internetowe s) w!stanie przecho-
wywa* wprowadzone pisemnie lub zeskanowane przez stro-
ny dowody za pomoc) technologii blockchain, aby mo(na 
je by#o wykorzysta* w!procesie online. Jednocze&nie jednak 
rozwi)zanie to uniemo(liwia przedstawianie s)dowi innych 
tre&ci ni( te, które zosta#y wcze&niej wgrane na platform'. 
Chi"skie s)dy internetowe identy%kuj) uczestników zg#a-
szaj)cych si' na rozpraw' online poprzez rozpoznawanie 
twarzy (face recognition), a!program rozpoznawania mowy 
(speech recognition) pozwala na samodzielne wykonanie 
protoko#u, czym system oszcz'dza pracownikom s)do-
wym mnóstwo czasu i!energii61. Oprogramowanie s)dów 
internetowych potra% równie( wyszukiwa* orzecznictwo 
zgodnie z!wprowadzonymi kryteriami i!na tej podstawie 
kategoryzowa* wcze&niejsze orzeczenia s)dowe, podobnie 
do systemów PretorIA w!Kolumbii, Prometheus w!Argen-
tynie czy Radar w!Brazylii62.

Zastosowanie AISS w!(adnym wypadku nie jest obo-
wi)zkowe, to do s)du nale(y decyzja, czy zasi'gn)* opinii 
tego narz'dzia. Zasada dzia#ania systemu polega na tym, (e 
wype#niaj)c co& na kszta#t formularza, nale(y wprowadzi* od-
powiednie dane oskar(onego (wiek, stan cywilny, przesz#o&* 
kryminaln), warunki mieszkaniowe), po czym na ekranie 
pojawia si' sugerowana przez oprogramowanie kara, jak na 
przyk#ad kara pozbawienia wolno&ci na okre&lony okres. 
Nawet je&li s)d pos#u(y si' sztuczn) inteligencj), podana 
propozycja stanowi dla niego tylko pomoc, a!de facto nawet 
po zapoznaniu si' z!sugerowan) kar), merytoryczna cz'&* 
procesu mo(e by* kontynuowana. Strony mog) zadecydo-
wa*, czy zgodzi* si' na proponowany wymiar kary, czy te( 
przedstawi* argumenty za jej obostrzeniem lub obni(eniem.

Zwolennicy AISS twierdz), (e to nic innego jak tylko 
szybkie do uruchomienia narz'dzie, które potra% kalkulowa* 
wyroki w!krótkim czasie i!przeprowadza* os)dy obiektywniej 
ni( s'dzia-cz#owiek. Ostatnie s#owo i!tak nale(y do s'dziego, 
który ma prawo nawet ca#kowicie zignorowa* propozycj' 
AISS, a!poniewa( strony mog) zapozna* si' z!tre&ci) wniosku 
jeszcze podczas rozprawy, mog) równie( wyrazi* swoje po-
gl)dy na ten temat przed prawomocnym orzeczeniem s)du54.

Wiele osób uwa(a natomiast, (e „nowa technologia, cho* 
zapewnia s)dom jedynie opcjonalne wsparcie, znacz)co wy-
pacza u!s'dziów tok my&lenia, w!dodatku czyni to ca#kowicie 
pomijaj)c w!swoich obliczeniach czynnik ludzki. Jednocze-
&nie sztuczna inteligencja stanowi dla stron procesowych 
powa(ne +ród#o niepewno&ci: ju( podczas pierwszego, prób-
nego zastosowania programu uczestnicy post'powania skar-
(yli si' na zasi'ganie opinii u!AISS, a!spory z!tym zwi)zane 
prowadz) do nieuzasadnionego przed#u(ania post'powania 
i!utraty zaufania do s)du”55. Ponadto wcale nie jest jasne, co 
dzieje si' mi'dzy wprowadzeniem danych a!wy&wietleniem 
na ekranie proponowanej sankcji56. 

W!malezyjskiej dyskusji zwolennicy AISS wytoczyli jesz-
cze jeden argument, a!mianowicie, (e system opiera si' na 
orzecznictwie cz#owieka, co oznacza obecnie orzeczenia s)-
dów od 1.1.2014 r., a!jego sugestie odno&nie kar równie( opie-
raj) si' na praktyce s)downiczej z!tamtego okresu57. Sztuczna 
inteligencja skutkuje zatem bardziej spójn) praktyk) s)dow), 
co oznacza równie( dla stron wi'ksz) przewidywalno&*. Za-
sadniczo zgadzaj)c si' z!tym argumentem, autorzy niniejszego 
opracowania pragn) doda*, (e konieczne by#oby uwa(niejsze 
przeanalizowanie tego twierdzenia, gdyby baza danych AISS 
nadal opiera#a si' g#ównie na orzeczeniach wydanych przez 
cz#owieka. Z!czasem jednak decyzje podejmowane za pomoc) 
sztucznej inteligencji mog) przewa(y*, co mo(e rodzi* ry-
zyko dalszego represjonowania w!s)downictwie czynników 
ludzkich. Jednocze&nie nie zapominajmy, (e tak d#ugo, jak 
ostatnie s#owo nale(y do s'dziego-cz#owieka, zasadniczo od 
nas zale(y wykorzystanie korzy&ci p#yn)cych z!tych nowych 
technologii i!utrzymanie w!ryzach ewentualnych wypacze". 

54  C.E. Ong, $e AI Dilemma: Rise of the Machines in Malaysian Crimi-
nal Sentencing?, https://legalatte.com/2021/07/26/the-ai-dilemma-rise-of-
-the-machines-in-malaysian-criminal-sentencing/ (dost'p z!1.1.2021 r.).

55  V. Anbalagan, Malaysian Bar troubled over judges using AI for sen-
tencing, https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2021/07/24/
malaysian-bar-troubled-over-judges-using-ai-for-sentencing/?__cf_
chl_jschl_tk__=zMqlEGhlqOK0pE8vJ872tx.86zMw2JrTRmhlKa_4w-
18-1636557255-0-gaNycGzNCyU (dost'p z!24.2.2021 r.).

56  Zob. wi'cej: Y. Bathaee, $e arti%cial intelligence black box and the 
failure of intent and causation, 31 Harvard Journal of Law & Technology 
2018, s. 893–894. 

57  C.E. Ong, op.cit.
58  Zob. o%cjaln) stron' internetow) S)du internetowego w! Hangzhou: 

https://www.netcourt.gov.cn/.
59  What’s the magic of the Internet justice China program Cyberspa-

ce Administration of China, Legal Daily 2019, http://www.cac.gov.cn/
2019-12/12/c_1577686244875634.htm (dost'p z!1.1.2021 r.).

60  M. Zhu, Hangzhou Internet Court Pilot Application „AI Assistant 
Judge”, Hangzhou news 2019, https://hznews.hangzhou.com.cn/jingji/con-
tent/2019-06/14/content_7210416.htm (dost'p z!1.1.2021 r.).

61  G. Du, How the Beijing Internet Court Develops and Runs its IT Sys-
tem Inside China’s Internet Courts Series 04, China Justice Observer 2019, 
https://www.chinajusticeobserver.com/a/how-the-beijing-internet-court-
-develops-and-runs-its-it-system (dost'p z!1.1.2021 r.).

62  Ibidem.
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System wyci)ga wnioski na podstawie predykcji doko-
nanej z!tysi'cy orzecze" S)du Najwy(szego69. W!tym sensie 
samo stworzenie bazy danych przedstawia istotne elemen-
ty dla administracji brazylijskiego s)downictwa, które po 
dok#adnej analizie pozwalaj) na kwanty%kacj' poni(szych 
zjawisk:
a)  najcz'stszy rodzaj stron i!spraw, które tra%aj) do S)du 

Najwy(szego; 
b)  które kwestie kwali%kuj)ce si' na drog' s)dow) spe#niaj) 

szczególny wymóg dopuszczalno&ci; 
c)  jakich kwestii konstytucyjnych dotycz) otrzymane wnio-

ski i
d)  wyj)tkowe przypadki powtarzaj)cych si' i!podobnych 

stanów faktycznych (które mog) stanowi* precedens), 
ale nie pasuj) jeszcze do (adnego aktualnego tematu.
Po zsumowaniu tych danych mo(liwe jest dok#adniejsze 

zbadanie dopuszczalno&ci, co intensy%kuje systematyczny 
rozwój programu VICTOR70.

Chocia( pe#na tre&* danej sprawy nie jest oceniana przez 
system VICTOR, to samodzielna decyzja o!jej dopuszczal-
no&ci przes)dza o!meritum sprawy, dlatego uwa(amy, (e ze 
wzgl'du na konsekwencje równie( w!tym przypadku sztuczn) 
inteligencj' nale(y uzna* za decydenta, poniewa( jej decyzja 
wp#ywa te( na meritum sprawy.

2. Argentyna: Prometea
W!Argentynie prokuratura miasta Buenos Aires opra-

cowa#a oprogramowanie o!nazwie Prometea w!celu przy-
spieszenia i!automatyzacji post'powania s)dowego, o!czym 
ju( wcze&niej mówili&my przy okazji innych kwestii. Jednak 

 

Rysunek 9: Wideokonferencyjna rozprawa z!prezentacj) dowodów 
chronionych technologi) blockchain63

Ponadto wiele chi"skich s)dów wykorzystuje oprogra-
mowanie oparte na sztucznej inteligencji do automatyza-
cji pracy pracowników s)dowych: chi"ski so,ware potra% 
rozpoznawa* dostarczone dane i!wstawi* je do odpowied-
niego formularza. W!ten sposób sztuczna inteligencja mo(e 
przygotowa* szereg akt s)dowych, a!nawet teksty wyroków 
i!postanowie" s)dowych64. Us#uga ta jest dost'pna nie tylko 
dla s)du, poniewa( system mo(e sporz)dza* wnioski rów-
nie( dla stron procesowych, je&li otrzyma niezb'dne do tego 
dane. Chi"ska technologia tym ró(ni si' od innych systemów 
wysuwaj)cych propozycje orzecze", (e zast'puj)cy prac' pra-
cowników s)du tak naprawd' nie jest w!stanie przedstawi* 
konkretnej propozycji co do tre&ci wyroku, ale je&li zostan) 
jej dostarczone istotne elementy wyroku lub inny dokument 
procesowy, sformu#uje dane akta, które oczywi&cie s) na-
st'pnie sprawdzane przez s'dziów lub personel s)dowy65. 
Podobn) funkcj) dysponuje argenty"ski system Prometea.

Sztuczna inteligencja jako 
samodzielny decydent

1. Brazylia: VICTOR
Jako trzeci) kategori' naszego badania przedstawimy sto-

sowane ju( obecnie przyk#ady, w!których decyzja sztucznej 
inteligencji ca#kowicie zast'puje wyrok s)du. W!tym przy-
padku pomini'to w!procedurze akceptacj' cz#owieka, jest 
wi'c zrozumia#e, (e do tej grupy nale(y najmniej podanych 
przez nas przyk#adów.

W!Brazylii wprowadzono oprogramowanie s)dowe o!na-
zwie VICTOR66 technologii rozpoznawania wzorców (pattern 
recognition). Brazylijskie najwy(sze forum s)dowe stosuje 
specjalny test dopuszczalno&ci w!celu oceny przed#o(onych 
mu wniosków, bior)c pod uwag' wag' sprawy pod wzgl'dem 
gospodarczym, politycznym i!spo#ecznym, decyduj)c na tej 
podstawie o!jego przydatno&ci do oceny merytorycznej wnio-
sku67. System VICTOR wykonuje ten test dopuszczalno&ci 
bez interwencji cz#owieka68. 

63  .ród#o: CGTN: AI judges via chat app: the brave new world of China’s 
digital courts, https://www.youtube.com/watch?v=yuUN6VfWF-Q&t=14s 
(dost'p z!1.1.2021 r.).

64  G. Du, op.cit. 
65  S. Dai, Shanghai judicial courts start to replace clerks with AI assistants, 

South China Morning Post 2020, https://www.scmp.com/tech/innovation/
article/3077979/shanghai-judicial-courts-start-replace-clerks-ai-assistants 
(dost'p z!1.1.2021 r.).

66  Supremo Tribunal Federal de Brazil [Brazil Szövetségi Legfels0 
Bíróság]: Inteligência arti%cial vai agilizar a! tramitação de processos no 
STF, JUSBRASIL 2018, https://stf.jusbrasil.com.br/noticias/584499448/in-
teligencia-arti%cial-vai-agilizar-a-tramitacao-de-processos-no-stf (dost'p 
z!1.1.2021 r.).

67  M. Novello Siqueira, M. Castro, Brazil: $e! Supreme! Federal! Tribu-
nal!and!the!„General!Repercussion!„!Requirement, In: MONDAQ, 2008, ht-
tps://www.mondaq.com/brazil/constitutional-administrative-law/57864/
the-supreme-federal-tribunal-and-the-general-repercussion-requirement 
(dost'p z!1.1.2021 r.).

68  N. Silva, F. Braz, T. de Campos, Document type classi%cation for Bra-
zil’s supreme court using a!Convolutional Neural Network, $e Tenth In-
ternational Conference on forensic computer science and cyber law,2018, 
s.!7–11.

69  V. Quezada, La inteligencia arti%cial tranformará los procesos judicia-
les de Brasil, Techtarget 2018, https://searchdatacenter.techtarget.com/es/
cronica/La-inteligencia-artificial-transformara-los-procesos-judiciales-
-de-Brasil (dost'p z!1.1.2021 r.).

70  M. Filho, M. Said, T. Aguiar, Projeto VICTOR: Perspectivas de apli-
cação da inteligência arti%cial ao direito, Revista de Direitos e Garantias 
Fundamentais 2018, Nr 3, s. 219–238. 
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ne, gdy( rzeczywisto&* Chin nie jest #atwa do spenetrowania. 
Dlatego te(, ze wzgl'du na niepe#ne i!sprzeczne informacje, 
ewentualnej funkcji samodzielnego orzekania oprogramowa" 
opartych na sztucznej inteligencji w!chi"skich s)dach inter-
netowych nie analizujemy zbyt kompleksowo w!niniejszym 
opracowaniu: dotykamy tego tematu tylko po to, aby obj)* 
mo(liwie jak najszersze spektrum. 

Idea algorytmicznego orzecznictwa przyci)gn'#a uwag' 
specjalistów pracuj)cych nad usprawnieniem s)downictwa 
równie( w!Europie: zmiany w!esto"skim systemie s)dowym 
obejmuj) przekazywanie SI orzecznictwa w!sprawach ma-
j)tkowych do 7000 euro78. Inne inicjatywy esto"skie maj) 
na celu zast)pienie s'dziów w!zautomatyzowanych post'-
powaniach przyspieszonych odno&nie do nakazów zap#aty79. 
Projekty te s) nadal na etapie przygotowawczym, jednak 
osi)gn'#y ju( na tyle zaawansowan) faz', aby zwróci* uwa-
g', (e inne (nawet europejskie) kraje mog) te rozwi)zania 
doceni* i!wdra(a*.

Podsumowanie

Jak wspomniano na wst'pie, w!2021 r., kiedy powsta#o to 
opracowanie, nie jest mo(liwe przedstawienie kraju i!opro-
gramowania, gdzie – jak wyobra(aj) sobie laicy – za pulpitem 
s'dziowskim faktycznie zasiada „s'dzia-robot” i!rozstrzyga 
spory. Orzecznictwo jako takie nie jest jeszcze obecnie – i!chy-
ba przez jaki& czas takie pozostanie – w!pe#ni zautomatyzo-
wane i!nie ma bodaj takiej dziedziny prawa ani takiego kraju, 

oprócz automatyzacji wykonywania dokumentów, Prometea 
potra% równie( przygotowywa* orzeczenia s)dowych.!Opro-
gramowanie dzia#a jak chatbot, z!którym ka(da strona mo(e 
przedyskutowa* swoje kwestie prawne, gdy spór o!pomoc 
spo#eczn) tra% do s)du. Prometea potrzebuje sygnatury 
sprawy, aby odszuka* dost'pne ju( w!tej sprawie dokumen-
ty. Nast'pnie bada spraw' poprzez dost'p online do ponad 
300!000 orzecze" s)dowych. W!przypadku odwo#a" doko-
nuje przegl)du akt sprawy, w!tym wyroków s)dów ni(szej 
instancji. Nast'pnie czerpie wzorce z!wydanych ju( w!danej 
sprawie orzecze" i!porównuje je z!wcze&niejszymi opiniami 
prawnymi prokuratury71.

Rysunek 10: Dzia#anie Prometei: komunikacja chatbota z!klientem, 
nast'pnie wyszukiwanie i!prezentowanie akt sprawy72

Klientowi, który zwróci si' do oprogramowania Prometea, 
na ekranie led pojawi si' czat z!ma#ym logo, jak na przyk#ad 
WhatsApp, nast'pnie za& klient mo(e wybra* mi'dzy pro-
cedur) telefoniczn) a!komputerow). Na wst'pie procedury 
g#os podobny do nawigacji GPS wita u(ytkownika i!pyta „co 
b'dziemy dzisiaj robi*”. Po udzieleniu odpowiedzi program 
prosi klienta o!numer pliku, a!w!dwie sekundy po odpowiedzi 
informuje, jaka jest ok#adka pliku i!przedstawia rozwi)zanie, 
które wydaje si' najbardziej korzystne w!tej sprawie. Traf-
no&* podejmowania decyzji algorytmicznych (umiej'tno&* 
podejmowania takich samych decyzji w!sprawach o!identycz-
nych faktach) zosta#a oceniona przez ekspertów na 94%73. 
Ponadto Prometea mo(e by* stosowana do monitorowania 
terminów i!zasadniczych wymaga" dotycz)cych wniosków 
s)dowych oraz jako element pomocniczy w!zamówieniach 
publicznych74.

3. Chiny i Estonia: mgliste informacje i plany
W!zwi)zku z!chi"skimi s)dami internetowymi z!jednej 

strony pojawi#y si' artyku#y prasowe, (e strony mog) spotka* 
si' na sali s)dowej ze sztuczn) inteligencj) wy&wietlan) jako 
hologram75, która w!wyniku uczenia maszynowego podejmu-
je decyzj' bez udzia#u cz#owieka76. Z!drugiej strony istnieje 
wiele opinii czy reporta(y77, które mówi) o!tym, (e w!s)dach 
internetowych w!rzeczywisto&ci orzekaj) ludzie, a!sztuczna 
inteligencja spe#nia jedynie zadania administracyjne. Jak do-
t)d (adne stanowisko nie zosta#o bezsprzecznie udowodnio-

71  E. Estevez, S. Linares Lejarraga, P. Fillottrani, Prometea Transforman-
do la administración de justicia con herramientas de inteligencia arti%cial 
2020, https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/PRO-
METEA-Transformando-la-administracion-de-justicia-con-herramien-
tas-de-inteligencia-arti%cial.pdf (dost'p z!1.1.2021 r.).

72  .ród#o: Prometea, https://www.youtube.com/watch?v=yXEm8CL-
5HEg (dost'p z!1.1.2021 r.).

73  Zob. wywiad z% J. Corvalánem, jednym z! twórców Prometei, https://
www.ambito.com/politica/justicia/prometea-inteligencia-arti%cial-hacer-
-n5061091 (dost'p z!1.5.2022 r.).

74  E. Murgo, Prometea, Inteligencia Arti%cial para agilizar la justicia 2019, 
https://www.unidiversidad.com.ar/prometea-inteligencia-arti%cial-para-
-agilizar-la-justicia (dost'p z!1.1.2021 r.).

75  T. Vasdani, Robot justice: China’s use of Internet courts, https://www.
lexisnexis.ca/en-ca/ihc/2020-02/robot-justice-chinas-use-of-internet-co-
urts.page (dost'p z!1.1.2021 r.).

76  AI judges, verdicts via chat app: Brave new world of China’s digital co-
urts, Business Standard 2019, https://www.business-standard.com/article/
pti-stories/ai-judges-and-verdicts-via-chat-app-the-brave-new-world-of-
-china-s-digital-courts-119120600902_1.html (dost'p z!1.1.2021 r.).

77  S. Soltau, Behind the headlines: Doubts about China’s „robot jud-
ges”, Medium 2020, https://medium.com/@sebastian.soltau/behind-the-
-headlines-doubts-about-chinas-robot-judges-20ce83862980 (dost'p 
z!1.1.2021!r.).

78  P. Rabbitte, Estonia to Empower AI-based Judge in Small Claims Court, 
https://150sec.com/estonia-to-empower-ai-based-judge-in-small-claims-
-court/10985/ (dost'p z!1.1.2021 r.).

79  J.-M. Mandri, Kohtunikud saavad robotabilised: riik otsib võimalu-
si kohtusüsteemis tehisintellekti rakendamiseks, FORTE 2019, https://
forte.d1el%.ee/artikkel/85777829/kohtunikud-saavad-robotabilised-riik-
-otsib-voimalusi-kohtususteemis-tehisintellekti-rakendamiseks (dost'p 
z!1.1.2021 r.).
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jest na przyk#ad skoncentrowanie ludzkiej si#y roboczej na 
wa(niejszych zadaniach: s'dzia b'dzie mia# wi'cej czasu 
na zaj'cie si' merytorycznymi sprawami, je&li SI wcze&niej 
przeanalizuje z#o(one wnioski i!wykona dla niego wyci)g 
istotnych dla sprawy danych, ewentualnie przeprowadzi za-
miast niego analiz' orzecznictwa, co on b'dzie musia# tylko 
sprawdzi*. W!zwi)zku z!rozpowszechnianiem si' tych tech-
nologii nadal jednak trzeba zwraca* szczególn) uwag' na 
aspekty gwarancyjne.

Jednocze&nie nie mo(na i!nie wolno lekcewa(y* kwestii, 
czy mo(liwe jest zast)pienie orzecznictwa i!ludzkich s'dziów 
sztuczn) inteligencj), twierdz)c, (e sztuczna inteligencja 
stwarza zbyt wiele zagro(e" prawnych i!nie powinna by* 
w!ogóle dopuszczana do wymiaru sprawiedliwo&ci. Potrzebna 
jest bezustanna, wielop#aszczyznowa debata, kwestionowa-
nie i!monitorowanie praktyk mi'dzynarodowych, po to aby 
wst'puj)c na coraz to nowe etapy czwartej rewolucji prze-
mys#owej, zachowa* w!Europie 2rodkowej warto&ci naszych 
systemów prawnych, przy jednoczesnym percypowaniu i!mo-
dy%kowaniu tego, co ju( przestarza#e i!nieskuteczne. 

w!których s'dziowie i!pracownicy s)dowi byliby ca#kowicie 
zast)pieni przez oprogramowanie oparte na sztucznej inteli-
gencji80. Nie nale(y zatem si' tego spodziewa* na W'grzech czy 
w!innych krajach regionu jeszcze przez d#ugi czas.

Zanim dojdzie do rozpatrywania kwestii etycznych, %lo-
zo%cznych i!moralnych tego zagadnienia, warto przyjrze* si' 
systemom wspomagania podejmowania orzecze" i!oferowania 
propozycji decyzji, na polu których dokona# si' w!ostatnich la-
tach ogromny rozwój, a!niektóre kraje takie technologie stosuj) 
ju( nawet w!praktyce. Opracowuj)c te programy, ka(dy kraj czy 
%rma skupi#y si' na tym, jakie inne, g#ównie administracyjne, 
dzia#ania i!elementy zada", poza orzecznictwem, wykonywane 
przez s'dziów, a!tym bardziej pracowników wymiaru sprawie-
dliwo&ci, mo(na by skutecznie zast)pi* lub wesprze* systemem 
opartym na sztucznej inteligencji, tak aby nie dotyka* kwestii 
praw cz#owieka, etyki i!moralno&ci. 

Zbadanie tych tak zwanych oprogramowa" wspieraj)-
cych jest konieczne tym bardziej dlatego, (e mo(na si' spo-
dziewa*, (e w!niedalekiej przysz#o&ci bezsprzecznie to one 
b'd) si' najpr'dzej rozprzestrzenia*, w#a&nie dlatego (e ich 
stosowanie nie powoduje problemów etycznych zwi)zanych 
z!podstawowymi ramami post'powania s)dowego i!nieko-
niecznie poci)ga za sob) powa(ne zmiany legislacyjne, a!ko-
rzy&ci z!ich wprowadzenia s) niezaprzeczalne. Tak) korzy&ci) 

80  Jak wyja&niono w!trzeciej cz'&ci: nie mamy wystarczaj)cych informacji 
na temat Chin, aby kategorycznie to potwierdzi*.

S!owa kluczowe: sztuczna inteligencja w!zastosowaniu s)dowym; innowacje s)dowe; cyfryzacja s)dów; zautomatyzowane 
podejmowanie decyzji; prze#omowa technologia; s)d informatyzacji; AI; oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji; 
s)d online.

Artificial Intelligence-based software in courts around the world: 
relevant practice, experience, and challenges for Hungary 

and Central-Europe

In recent years, in the field of science there have been debates on the possibility of applying Artificial Intelligence in courts with 
participants from any discipline. And so it is in Hungary. However, adversarial views are stuck on the level of generalizations 
based on a theoretical square one, and legal science has not done a lot regarding the issue, mainly because of the lack of spe-
cific practical experience. In the present article, after the report on the current situation in Hungary, the authors will analyze 
which solutions are already in force abroad and what can be said about their e!ectiveness and influence on the procedures. 
The purpose is to put flesh on the modern technology, which is Artificial Intelligence-based software, to the readers, and active 
judges, representatives of legal professions, and also anyone who is currently looking for legal advice, or will do so in the future, 
or those who are interested in the future shape of courts. Such a seemingly distant process is not going to omit neither Hungary 
nor the whole region, therefore, it is crucial to address this modern branch of technology in courts.

Keywords: AI in judicial application; court innovations; court digitization; automated decision-making; disruptive tech-
nology; court informatization; AI; AI-based software; online court.
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Elektroniczna licytacja nieruchomo!ci 

Krystyna Rogala1

Pandemia COVID-19 w sposób bezsprzeczny stanowi!a impuls do dalszej informatyzacji post"powania cywilnego, w tym 
post"powania egzekucyjnego i upad!o#ciowego. W okresie pandemii wprowadzone zosta!y zdalne rozprawy, uruchomiony 
zosta! obligatoryjny e-KRS dla przedsi"biorców oraz Krajowy Rejestr Zad!u$onych. Efektem tego kierunku legislacyjnego 
s% równie$ zmiany wprowadzone ustaw% z 28.5.2021 r. o zmianie ustawy Kodeks post"powania cywilnego oraz niektórych 
innych ustaw2, jak dor"czenia elektroniczne przez s%dy dla profesjonalnych pe!nomocników, a tak$e, od lat postulowana 
przez doktryn", regulacja elektronicznej egzekucji z nieruchomo#ci. Niniejsze opracowanie ma na celu omówienie wpro-
wadzonej instytucji elektronicznej egzekucji z nieruchomo#ci na tle regulacji elektronicznych licytacji ruchomo#ci oraz 
egzekucji z nieruchomo#ci na zasadach ogólnych. Autorka analizuje równie$ regulacj" systemu teleleinformatycznego dla 
obs!ugi elektronicznych licytacji z nieruchomo#ci jako systemu teleinformatycznego obs!uguj%cego post"powanie cywilne. 

1  Doktorantka w! jednostce naukowo-badawczej Centrum Ba-
da" Problemów Prawnych i! Ekonomicznych Komunikacji Elektro-
nicznej (CBKE) dzia#aj$cej w! ramach Uniwersytetu Wroc#awskiego. 
ORCID:0000-0001-6859-1474

2  Dz.U. poz. 1090; dalej jako: ZmKPC2021.
3  Dz.U. poz. 1311 ze zm., dalej jako: ZmKPC15.
4  Dz.U. poz. 1469 ze zm.
5  J. Go!aczy"ski, M. Dymitruk, Rozprawa zdalna i! dor%czenia elek-

troniczne w! dobie pandemii COVID-19 po wej&ciu w! 'ycie nowelizacji 
z!28.5.2021!r., MoP 2021, Nr 13, s. 685.

6  M. Domagalski, Komornicze licytacje przez Internet nie rusz$ od 1 mar-
ca, https://www.rp.pl/zawody-prawnicze/art10613321-komornicze-licyta-
cje-przez-internet-nie-rusza-od-1-marca (dost%p z!20.12.2021 r.).

7  T.j. Dz.U. z! 2021 r. poz. 2095 ze zm.; dalej jako: tarcza antykryzyso-
wa 3.0.

Uwagi wst"pne

Pandemia COVID-19 w!sposób bezsprzeczny stanowi-
#a impuls do dalszej informatyzacji post%powania cywilne-
go, w!tym post%powania egzekucyjnego i!upad#o&ciowego. 
W!okresie pandemii wprowadzone zosta#y zdalne rozpra-
wy, elektroniczne dor%czenia s$dowe dla profesjonalnych 
pe#nomocników, e-KRS czy Krajowy Rejestr Zad#u'onych. 
Ruszy#y elektroniczne licytacje ruchomo&ci oraz nierucho-
mo&ci. Cho( wprowadzone instytucje nie pozostaj$ bez wad, 
stanowi$ istotny krok dla polskiej legislacji w!stron% dalszej 
informatyzacji. 

Polski ustawodawca od dawna przejawia tendencje do 
wprowadzania przepisów prawnych przed dostosowaniem 
infrastruktury teleinformatycznej do ich pe#nego zastoso-
wania, co mia#o miejsce m.in. przy próbie uruchomienia 
tzw.!Elektronicznego Biura Podawczego. Ustaw$ z!10.7.2015!r. 
o!zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks post%-
powania cywilnego oraz niektórych innych ustaw3 wpro-
wadzono mo'liwo&( wyboru przez stron% post%powania 
wnoszenia pism procesowych za po&rednictwem systemu 
teleinformatycznego. Regulacja ta przewidywa#a, 'e w!okresie 
trzech lat od wej&cia w!'ycie ustawy wnoszenie pism pro-
cesowych za po&rednictwem systemu teleinformatycznego 
obs#uguj$cego post%powanie s$dowe b%dzie dopuszczalne, 
je'eli ze wzgl%dów technicznych le'$cych po stronie s$du 
b%dzie to mo'liwe. W!tym czasie mia# powsta( system tele-
informatyczny obs#uguj$cy tzw.!Elektroniczne Biuro Podaw-
cze. Po up#ywie trzech lat ustawodawca ustaw$ z!4.7.2019!r. 
o!zmianie ustawy – Kodeks post%powania cywilnego oraz 
niektórych innych ustaw3 zmody)kowa# brzmienie art. 125 
KPC poprzez wprowadzenie § 24, zgodnie z!którym doko-
nanie wyboru wnoszenia pism procesowych za po&rednic-
twem systemu teleinformatycznego oraz dalsze wnoszenie 
tych pism za po&rednictwem tego systemu jest dopuszczalne, 
je'eli z!przyczyn technicznych, le'$cych po stronie s$du, jest 
to mo'liwe. Zmiana regulacji mia#a umo'liwi( dalsz$ prac% 

nad systemem, który jednak, pomijaj$c rozwi$zania wyspowe, 
jak m.in. uruchomiony 1.12.2021 r. Krajowy Rejestr Zad#u-
'onych, w!dalszym ci$gu nie powsta#5.

Brak systemu teleinformatycznego sta# si% równie' prze-
szkod$ dla pe#nego uruchomienia elektronicznych licytacji 
ruchomo&ci. Regulacja ta zosta#a wprowadzona ZmKPC15, 
jednak z!uwagi na opó*nienia zwi$zane z!tworzeniem syste-
mu teleinformatycznego, pierwsze licytacje komornicze roz-
pocz%#y si% 1.3.2020 r. Opó*nienie zwi$zane by#o z!brakiem 
&rodków )nansowych na utworzenie i!utrzymanie systemu 
teleinformatycznego przez Krajow$ Rad% Komornicz$6. 

Pandemia COVID-19 spowodowa#a, 'e potrzebne by#y 
dora*ne, radykalne zmiany w!funkcjonowaniu s$dów, które 
pozwoli#yby zapewni( bezpiecze"stwo stron post%powania 
i!ich pe#nomocników, s%dziów oraz pracowników administra-
cyjnych. Poprzez ZmKPC2021 dodano do ustawy z!2.3.2020!r. 
o!szczególnych rozwi$zaniach zwi$zanych z!zapobieganiem, 
przeciwdzia#aniem i!zwalczaniem COVID-19, innych cho-
rób zaka*nych oraz wywo#anych nimi sytuacji kryzysowych7 
art.!15zzs. Na jego podstawie uruchomione zosta#y dor%czenia 
dla profesjonalnych pe#nomocników za po&rednictwem Por-
talu Informacyjnego. Dor%czenie nast%puje poprzez umiesz-
czenie ich tre&ci w!systemie teleinformatycznym. Dat$ dor%-
czenia jest data zapoznania si% przez odbiorc% z!pismem lub 
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8  G. Kara#, A. Zalesi"ska, [w:] J. Go!aczy"ski (red.), Post%powanie cywil-
ne w!czasie pandemii. E-dor%czenia, rozprawa zdalna, posiedzenia niejaw-
ne, sk#adanie pism procesowych, Warszawa 2022, s. 70.

9  Druk Nr 899 Rz$dowy projekt ustawy o!zmianie ustawy – Kodeks po-
st%powania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z!15.1.2021 r. – Uza-
sadnienie – https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=899 (dost%p 
z!2.12.2021 r.).

10  W!Czechach brak jest jednej o)cjalnej pa"stwowej platformy aukcyj-
nej. Licytacje elektroniczne obs#ugiwane s$ przez wiele prywatnych porta-
li, m.in. http://www.exdrazby.cz (prowadzony przez JURIS REAL), http://
www.okdrazby.cz (prowadzony przez OK drazby s.r.o.), www.e-aukce.
com (prowadzony przez NeutriCS a.s.) i! inne – (https://e-justice.europa.
eu/473/EN/judicial_auctions?CZECH_REPUBLIC&member=1 (dost%p 
z!26.12.2021 r.).

11  Dz.U. poz. 2005; dalej jako: rozporz$dzenie. 
12  Zob. https://elicytacje.komornik.pl/ (dost%p z! 11.12.2021 r.). Analiza 

regulacji elektronicznych licytacji nieruchomo&ci w! innych porz$dkach 
prawnych pa"stw cz#onkowskich Unii Europejskiej pozwala na wyszcze-
gólnienie nast%puj$cych modeli legislacyjnych w!ramach kryterium pod-
miotu odpowiedzialnego za utworzenie i! utrzymanie systemu teleinfor-
matycznego. W&ród grupy pa"stw, które nie dopuszczaj$ prowadzenia 
elektronicznych licytacji nieruchomo&ci, wyró'ni( mo'na: 1) porz$dki 
prawne, w!których uruchomiona zosta#a o)cjalna platforma internetowa 
w! celu publikacji obwieszcze" o! prowadzonych licytacjach, 2) systemy 
prawne, które dopuszczaj$ publikacj% obwieszcze" przez organy egzeku-
cyjne na portalach komercyjnych. W!ramach pa"stw, które reguluj$ prze-
prowadzanie elektronicznych licytacji nieruchomo&ci, wyró'ni( mo'na: 
1)!porz$dki prawne, w!których kompetencja do utworzenia i!utrzymania 
platformy/platform, za po&rednictwem których przeprowadzane s$ licyta-
cje nieruchomo&ci, zosta#a powierzona podmiotom prywatnym, 2)!w!któ-
rych kompetencja ta zosta#a powierzona pomiotom publicznym – organom 
samorz$du zawodowego lub organom rz$dowym. Dokonuj$c porównania 
powy'szych rozwi$za" z!polsk$ regulacj$ licytacji elektronicznych nieru-
chomo&ci, wskaza( nale'y, 'e wybrany przez polskiego ustawodawc% mo-
del regulacyjny w!zakresie, w!którym powierza on utworzenie i!utrzymanie 
platformy organowi samorz$du zawodowego – Krajowej Radzie Komor-
niczej odpowiada rozwi$zaniom przyj%tym m.in. na W%grzech i!w!Portu-
galii. Nie jest to jednak dominuj$cy model i! funkcjonuje on równolegle 
do odmiennych rozwi$za" – https://arveres.mbvk.hu/reg.html (dost%p 
z!24.12.2021 r.); https://www.e-leiloes.pt (dost%p z!26.12.2021 r.); https://
www.fina.hr/en/execution-of-enforcement-on-immovable-and-mova-
ble-property (dost%p z! 26.12.2021 r.); https://e-justice.europa.eu (dost%p 
z!26.12.2021 r.).

13  Zob. https://elicytacje.komornik.pl/rules (dost%p z!20.12.2021 r.); dalej 
jako: Ogólne Warunki.

Podstawowe zagadnienia

Podstaw% regulacji elektronicznych licytacji nieruchomo-
&ci stanowi KPC oraz wydane na podstawie delegacji ustawo-
wej rozporz$dzenie Ministra Sprawiedliwo&ci z!27.10.2021 r. 
w!sprawie sposobu przeprowadzania sprzeda'y nieruchomo-
&ci w!drodze licytacji elektronicznej oraz sposobu uwierzy-
telniania u'ytkowników systemu teleinformatycznego ob-
s#uguj$cego licytacj% elektroniczn$11. Licytacje elektroniczne 
obs#ugiwane s$ przez platform% E-LICYTACJE, utworzon$ 
i!utrzymywan$ przez Krajow$ Rad% Komornicz$12. Warunki 
okre&laj$ce sposób korzystania z!Systemu E-licytacje zosta-
#y okre&lone w!Ogólnych warunkach u'ytkowania systemu 
e-licytacje13.

Gwoli wyja&nienia wskaza( nale'y, 'e w!okresie od uru-
chomienia platformy od 1.3.2020 r. do 19.9.2021 r. by#y prze-
prowadzane elektroniczne egzekucje nieruchomo&ci w!trybie 
uproszczonej egzekucji nieruchomo&ci, której przedmiotem 

w!przypadku braku zapoznania si% z!pismem, pismo uznaje 
si% za dor%czone po up#ywie 14 dni od dnia umieszczenia 
pisma w!Portalu Informacyjnym. Dor%czenie nie ma zastoso-
wania do pism, które podlegaj$ dor%czeniu wraz z!odpisami 
pism procesowych lub innymi dokumentami pochodz$cymi 
spoza s$du. Przewodnicz$cy mo'e równie' odst$pi( od dor%-
czenia przez Portal Informacyjny, je'eli jest to niemo'liwe ze 
wzgl%du na charakter pisma. W!praktyce pisma do listopada 
2021 r. by#y umieszczane w!zak#adce „Dokumenty”. Pobranie 
dokumentu tam umieszczonego równoznaczne by#o z!zapo-
znaniem si% z!pismem. W!listopadzie 2021 r. uruchomiono 
now$ funkcjonalno&( Portalu Informacyjnego poprzez do-
danie zak#adki „Moje dor%czenia”, która dedykowana jest 
jedynie do dor%czania pism procesowych w!trybie art. 15zzs8. 
Dor%czenie pisma za po&rednictwem Portalu Informacyjnego 
wywo#uje skutki procesowe okre&lone w!Kodeksie post%po-
wania cywilnego w#a&ciwe dla dor%czenia pisma s$dowego.

T$ sam$ ustaw$ do KPC zosta# dodany (w!cz%&ci trzeciej, 
w!tytule II w!dziale VI po rozdziale 6) rozdzia# 6a „Sprzeda' 
nieruchomo&ci w!drodze licytacji elektronicznej”. Zgodnie 
z!art. 7 pkt 1 ZmKPC2021 wej&cie w!'ycie przepisów doty-
cz$cych licytacji elektronicznej nieruchomo&ci zosta#o wy-
d#u'one trzymiesi%cznym vacatio legis od dnia og#oszenia 
aktu, tj.!do 19.9.2021 r. Zgodnie z!uzasadnieniem rz$dowego 
projektu wysi#ki podejmowane w!celu dalszej informatyzacji 
us#ug publicznych s$ uwarunkowane zaistnia#$ sytuacj$ epi-
demiologiczn$ i!jej trudnym do przewidzenia zako"czeniem9. 
Ustawa przewiduje, 'e w!terminie roku od dnia jej wej&cia 
w!'ycie sk#adanie wniosków o!przeprowadzenie sprzeda'y 
nieruchomo&ci w!drodze licytacji elektronicznej powinno 
by( uzale'nione od mo'liwo&ci technicznych komornika. 

Pa"stwa cz#onkowskie Unii Europejskiej w!sposób od-
mienny reguluj$ lub dotychczas nie podejmuj$ próby stwo-
rzenia regulacji w!przedmiocie licytacji elektronicznych. 
W!13!pa"stwach cz#onkowskich UE uruchomione zosta#y 
licytacje elektroniczne ruchomo&ci. Tyle samo pa"stw umo'-
liwia elektroniczn$ licytacj% nieruchomo&ci. Zbiory tych 
pa"stw nie s$ jednak to'same. Tak na przyk#ad Niderlandy, 
Litwa, Belgia pomimo uruchomienia licytacji online w!zakre-
sie nieruchomo&ci nie reguluj$ takiej mo'liwo&ci w!zakresie 
ruchomo&ci. Odwrotna sytuacja ma miejsce w!Szwecji, Au-
strii i!Niemczech, w!których dopuszczalne jest prowadzenie 
elektronicznej egzekucji jedynie w!zakresie ruchomo&ci. 

Odmiennie uregulowana zosta#a równie' kwestia przy-
znania kompetencji w!zakresie uruchomienia i!utrzymy-
wania platformy czy platform, za po&rednictwem których 
prowadzone s$ licytacje, oraz charakter takich podmiotów. 
W!Portugalii, Belgii, Estonii jest to organ samorz$du zawodo-
wego. W!Niemczech, Austrii funkcj% t% pe#ni organ rz$dowy. 
W!Czechach, Finlandii rol% operatorów portali obs#uguj$cych 
s$dowe egzekucje odgrywaj$ prywatne podmioty10. 
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wspólnego czy osobistego, uzupe#nienie danych niezb%d-
nych do przyst$pienia na wezwanie komornika, dokonanie 
post$pienia, z#o'enie skargi na odmow% dopuszczenia do 
przetargu, na przebieg przetargu. Maj$c na uwadze brzmie-
nie art. 760 § 1 zd. 2 KPC, uzna( nale'y, 'e obligatoryjna 
elektroniczna forma wniosku i!o&wiadczenia wyst%puje tylko 
w!przypadkach wprost wyra'onych w!przepisach, a!ich kata-
log jest zamkni%ty. Form% fakultatywn$ z#o'enia wybranych 
wniosków i!o&wiadcze" za po&rednictwem systemu ogranicza 
natomiast jego funkcjonalno&( i!brak technicznej mo'liwo&ci 
z#o'enia danego pisma, niewymienionego wprost w!prze-
pisach, za po&rednictwem platformy. Przepisy art. 760 § 1 
i!2 KPC odnosz$ si% do wszystkich systemów teleinforma-
tycznych utworzonych w!celu „obs#ugiwania” post%powa" 
egzekucyjnych, nale'y mie( jednak na uwadze, 'e niektóre 
systemy teleinformatyczne, z!uwagi na szczególne regulacje, 
nie dopuszczaj$ z#o'enia o&wiadczenia o!wyborze wnoszenia 
pism w!formie elektronicznej, gdy' pisma musz$ by( wno-
szone za po&rednictwem systemu18.

Podobnie wiele czynno&ci egzekucyjnych podejmo-
wanych przez komornika s$dowego obligatoryjnie doko-
nywanych jest wy#$cznie za po&rednictwem systemu tele-
informatycznego – wyznaczenie licytacji, obwieszczenie 
o!licytacji nieruchomo&ci i!udost%pnienie protoko#u opisu 
i!oszacowania, wezwanie do uzupe#niania danych niezb%d-
nych do wydania postanowienia o!przybiciu, dopuszczenie 
licytanta do udzia#u w!przetargu, informowanie o!odmowie 
dopuszczenia do przetargu, zawiadomienie o!wy#onieniu 

mog$ by( niezabudowane nieruchomo&ci gruntowe oraz 
nieruchomo&ci zabudowane budynkiem mieszkalnym lub 
u'ytkowym, je'eli w!chwili z#o'enia wniosku o!wszcz%cie eg-
zekucji nie dokonano zawiadomienia o!zako"czeniu budowy 
albo nie wyst$piono z!wnioskiem o!udzielenie zezwolenia na 
u'ytkowanie w!rozumieniu przepisów prawa budowlanego. 
Uproszczona egzekucja nieruchomo&ci za po&rednictwem 
systemu teleinformatycznego prowadzona by#a na podsta-
wie przepisów o!licytacji ruchomo&ci zgodnie z!odwo#aniem 
z!art.!10136 § 1 KPC14.

Do sprzeda'y nieruchomo&ci w!drodze licytacji elektro-
nicznej zastosowanie ma regulacja dotycz$ca obwieszcze-
nia licytacji, licytacji, warunków licytacyjnych, przybicia, 
z!odr%bno&ciami wynikaj$cymi z!regulacji sprzeda'y nieru-
chomo&ci w!drodze licytacji elektronicznej. Licytacja elek-
troniczna przeprowadzana jest na wniosek cho(by jednego 
wierzyciela. Taki wniosek mo'e by( równie' z#o'ony w!razie 
z#o'enia wniosku o!wyznaczenie ponownej lub drugiej li-
cytacji. W!przypadku braku wskazania tej'e formy odbycia 
przetargu przetarg b%dzie prowadzony zgodnie z!ogóln$ re-
gulacj$15. 

Platforma e-licytacje jako system 
teleinformatyczny 

Nowelizacj$ ZmKPC15 wprowadzono mo'liwo&( sk#a-
dania wniosków i!o&wiadcze" za po&rednictwem systemu 
teleinformatycznego, gdy przepis szczególny tak stanowi lub 
dokonano takiego wyboru. Odpowiednikiem tej'e regulacji 
w!post%powaniu egzekucyjnym jest art. 760 § 1 KPC16, który 
stanowi lex specialis do art. 125 § 21 KPC. Wymóg wnoszenia 
pism za po&rednictwem systemu teleinformatycznego zosta# 
uregulowany m.in. w!zakresie elektronicznej licytacji rucho-
mo&ci, w!tym o&wiadcze" w!trakcie, czy o&wiadcze" nabywcy 
o!zrzeczenie si% nabycia ruchomo&ci (art. 8791 i!n. KPC), 
komunikacji mi%dzy bankiem a!komornikiem w!przedmio-
cie zaj%cia wierzytelno&ci z!rachunku bankowego (art. 8932a 
KPC) czy pism sk#adanych przez organ podatkowy realizu-
j$cy zaj%cie wierzytelno&ci z!tytu#u nadp#aty podatku albo 
zwrotu podatku (art. 9022 § 3 KPC)17. 

Wraz z!wprowadzeniem regulacji dotycz$cej elektronicz-
nej licytacji nieruchomo&ci katalog ten si% poszerzy#. Regu-
lacja kodeksowa oraz rozporz$dzenie przewiduj$ nast%pu-
j$ce wnioski i!o&wiadczenia, które powinny zosta( z#o'one 
za po&rednictwem systemu teleinformatycznego: wniosek 
o!za#o'enie konta u'ytkownika przez osob% posiadaj$c$ nu-
mer PESEL, zg#oszenie przyst$pienia do przetargu, z#o'e-
nie o&wiadcze" o!braku podstaw do wy#$czenia od udzia#u 
w!nim, o&wiadczenia o!dzia#aniu w!imieniu w#asnym lub 
cudzym, o&wiadczenia o!pozostawaniu w!zwi$zku ma#'e"-
skim oraz o!zamiarze nabycia nieruchomo&ci do maj$tku 

14  Tak m.in. I. Kunicki, [w:] A. Marciniak (red.), Elektronizacja s$dowego 
post%powania egzekucyjnego w!Polsce, Lex/el. 2015; A. Domo", Sprzeda' 
w!drodze licytacji elektronicznej przez komornika s$dowego po noweliza-
cji Kodeksu post%powania cywilnego dokonanej ustaw$ z!22 marca 2018 r. 
o!komornikach s$dowych, PPE 2019, Nr 9, passim. Odmienne stanowisko 
zob. A. Pyrgies, Sprzeda' nieruchomo&ci w! post%powaniu egzekucyjnym 
w!formie licytacji elektronicznej, PPE 2018, Nr 1 (suplement), passim.

15  W! analizowanych wybranych porz$dkach prawnych pa"stw cz#on-
kowskich UE – Czechy, Portugalia, Chorwacja, W%gry, wi%kszo&( pa"stw 
(z!wyj$tkiem W%gier) dopuszcza prowadzenie za po&rednictwem systemu 
teleinformatycznego licytacje elektroniczne w!ramach post%powania egze-
kucyjnego, post%powania upad#o&ciowego i!post%powania egzekucyjnego 
w! administracji. Rozwi$zanie takie nale'y oceni( pozytywnie, poniewa' 
pozwala na utworzenie jednego punktu dost%powego w!Internecie, w!ra-
mach którego potencjalni nabywcy poszukiwa( mog$ informacji o!prowa-
dzonych licytacjach. Polskie rozwi$zanie jest obecnie nastawione jedynie 
na egzekucj% komornicz$ w!ramach post%powania cywilnego. Ewentualne 
otwarcie platformy na inne post%powania wymaga#oby jego daleko id$cej 
przebudowy i! uelastycznienia – zob. https://arveres.mbvk.hu/reg.html 
(dost%p z!24.12.2021 r.); https://www.e-leiloes.pt (dost%p z!26.12.2021 r.); 
https://www.fina.hr/en/execution-of-enforcement-on-immovable-and-
-movable-property (dost%p z! 26.12.2021 r.); https://e-justice.europa.eu 
(dost%p z!26.12.2021 r.).

16  M. Uliasz, [w:] K. Flaga-Gieruszy"ska, J. Go!aczy"ski, D. Szostek (red.), 
Informatyzacja post%powania cywilnego. Teoria i! praktyka, Legalis/el. 
2015; J. Studzi"ska, [w:] K. Flaga-Gieruszy"ska, J. Go!aczy"ski, D. Szostek 
(red.), Informatyzacja post%powania cywilnego. Teoria i!praktyka, Legalis/
el. 2015.

17  M. Uliasz, [w:] K. Flaga-Gieruszy"ska, J. Go!aczy"ski, D. Szostek (red.), 
Informatyzacja…, Legalis/el. 2015.

18  Ibidem.
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u!ywa tych samych danych co do logowania do Systemu 
Komornik ID lub strony internetowej www.komornik.pl. 

3. Konto d!u"nika i wierzyciela 
Na etapie rejestracji nie aktualizuj" si# przes$anki 

z%art.%976 KPC. Dopiero przy przyst"pieniu do wybranego 
przetargu u!ytkownik zobowi"zany jest do z$o!enia o&wiad-
czenia, i! nie zachodz" wobec niego podstawy do wy$"-
czenia od udzia$u w%przetargu, a%wi#c czy nie jest on d$u!-
nikiem, komornikiem, ma$!onkiem, dzieckiem, rodzicem 
i%rodze'stwem d$u!nika lub komornika. Nie istniej" jednak 
!adne przeszkody prawne, by d$u!nik wy$"czony od udzia$u 
w%przetargu prowadzonym w%post#powaniu egzekucyjnym 
wobec jego osoby bra$ równoleg$y udzia$ w%tocz"cym si# na 
platformie innym przetargu. 

W%kontek&cie udzia$u uczestników egzekucji z%nierucho-
mo&ci pojawia si# w"tpliwo&(, czy platforma E-LICYTACJE 
pozwala na przej#cie na w$asno&( przez wspó$w$a&ciciela 
nieruchomo&ci wchodz"cej w%sk$ad gospodarstwa rolnego 
(art.%958 KPC) oraz przej#cia na w$asno&( przez wspó$w$a-
&ciciela, wierzyciela egzekwuj"cego lub wierzyciela hipotecz-
nego nieruchomo&ci (art. 984 KPC). W%pierwszej kolejno-
&ci wskaza( nale!y, !e brak jest formalnych przeszkód dla 
rejestracji wierzyciela lub wspó$w$a&ciciela na platformie 
E-LICYTACJE. Jednak ich udzia$ w%danej licytacji b#dzie 
uzale!niony od przyst"pienia do niej, wp$aty r#kojmi i%na-
st#pczym dopuszczeniu przez Komornika do przetargu. 
Obecnie system teleinformatyczny przewiduje mo!liwo&( 

licytanta oferuj"cego najwy!sz" cen# czy anulowanie prze-
targu19. Dor#czenia pism kierowanych przez komornika 
za po&rednictwem systemu teleinformatycznego s" doko-
nywane obligatoryjnie w%trybie opisanym w%art. 1311 KPC 
w%zw. z%art. 13 § 2 KPC20.

Indywidualne konto w systemie 
teleinformatycznym 

1. Rejestracja konta
Sprzeda! prowadzona jest za po&rednictwem systemu 

teleinformatycznego. W%ramach systemu mo!na wyró!ni( 
funkcje: 1) dost#pne bez konieczno&ci uwierzytelniania, 
2)%dost#pne jedynie dla osób uwierzytelnionych oraz 3) do-
st#pne dla osób bior"cych udzia$ w%danej licytacji. Do pierw-
szej grupy zalicza si# przegl"danie obwieszcze' umieszczo-
nych na platformie. Nast#pnie uwierzytelnienie umo!liwia 
dost#p do protoko$ów opisu i%oszacowania poszczególnych 
nieruchomo&ci oraz wzi#cie udzia$u w%wybranej licytacji czy 
z$o!enie skargi na jej przebieg. Licytacja elektroniczna jest 
dost#pna wy$"cznie dla komornika oraz u!ytkowników bio-
r"cych w%niej udzia$21. 

Rejestracja konta rozpoczyna si# od z$o!enia wniosku 
w%formie formularza zawieraj"cego wiele danych takich jak: 
imi#, nazwisko, numer PESEL, adres poczty elektronicz-
nej, adres do korespondencji. Wnioskodawca o&wiadcza 
o%prawdziwo&ci wskazanych danych. Wniosek jest sk$adany 
za po&rednictwem systemu teleinformatycznego. Imi#, na-
zwisko oraz numer PESEL podlegaj" wery)kacji w%rejestrze 
PESEL. W%przypadku wykrytej niezgodno&ci powiadamia si# 
o%odmowie za$o!enia konta i%poucza o%mo!liwo&ci z$o!enia 
wniosku za po&rednictwem wybranego komornika s"dowe-
go. Osoba chc"ca za$o!y( konto, a%nieposiadaj"ca numeru 
PESEL, mo!e z$o!y( wniosek za po&rednictwem wybranego 
komornika s"dowego. W%takim wypadku wskazuje ona seri#, 
numer i%nazw# dokumentu potwierdzaj"cego to!samo&( oraz 
nazw# pa'stwa, w%którym wydano dokument. Komornik 
zak$ada konto po przeprowadzeniu wery)kacji to!samo&ci 
wnioskodawcy. Kolejnych uwierzytelnie' dokonuje si# za 
pomoc" loginu i%has$a, gdzie login rozumiany jest jako nie-
powtarzalny i%przyporz"dkowany do u!ytkownika zestaw 
danych wykorzystywanych przez niego do uwierzytelnienia 
w%systemie teleinformatycznym22. 

2. Indywidualne konto komornika
Korzystanie z%platformy przez komornika s"dowego lub 

asesora komorniczego dzia$aj"cego w%zast#pstwie komor-
nika odbywa si# po uprzednim zalogowaniu. Indywidualne 
konto komornika powi"zane jest z%uwierzytelnieniem w%Sys-
temie Komornik ID. Do logowania na platformie komornik 

19  M. Uliasz, System teleinformatyczny obs$uguj"cy post#powanie egze-
kucyjne – analiza poj#cia, PPE 2017, Nr 4, passim; K. Flaga-Gieruszy!ska, 
Poj#cie systemu teleinformatycznego w% post#powaniu cywilnym, PPE 
2017, Nr 2, passim. W%zakresie aktualno&ci de)nicji systemu teleinforma-
tycznego zob. K. Flaga-Gieruszy!ska, Elektronizacja dor#cze' i%zawiado-
mie' w%s"dowym post#powaniu egzekucyjnym, PPE 2017, Nr 8, passim.

20  K. Flaga-Gieruszy!ska, Elektronizacja…., passim.
21  Uprzednie uwierzytelnienie jest równie! wymogiem wzi#cia udzia$u 

w%licytacji elektronicznej w%innych porz"dkach prawnych pa'stwa cz$on-
kowskich Unii Europejskiej (analizie w%tym zakresie poddane zosta$y re-
gulacje prawne w%Czechach, Portugalii, Chorwacji i%na W#grzech). Proces 
uwierzytelnienia w%systemie teleinformatycznym/systemach teleinforma-
tycznych obs$uguj"cych licytacje elektroniczne nieruchomo&ci w% Cze-
chach, Portugalii i%na W#grzech, podobnie jak w%Polsce, zosta$ powi"zany 
z% procedur" tworzenia indywidualnego konta. W% regulacji w#gierskiej 
brak jest jednak mo!liwo&ci uwierzytelnienia w%ramach systemu, a%do-
konuje si# jej w% sposób stacjonarny poprzez okazanie dokumentu to!-
samo&ci wybranemu komornikowi s"dowemu. W%Chorwacji do uczest-
nictwa w% wybranej licytacji nie jest konieczne posiadanie ówcze&nie 
za$o!onego indywidualnego pro)lu na platformie. Potencjalny licytant, 
chc"c wzi"( udzia$ w%licytacji, ka!dorazowo musi potwierdzi( to!samo&( 
wa!nym cyfrowym certy)katem lub przy u!yciu certy)katu umo!liwiaj"-
cego u!ycie zaawansowanego podpisu elektronicznego. Nast#pnie oferent 
wype$nia formularz rejestracyjny i% podpisuje go podpisem elektronicz-
nym zaawansowanym – zob. https://arveres.mbvk.hu/reg.html (dost#p 
z%24.12.2021%r.); https://www.e-leiloes.pt (dost#p z%26.12.2021 r.); https://
www.)na.hr/en/execution-of-enforcement-on-immovable-and-mova-
ble-property (dost#p z%26.12.2021 r.); https://e-justice.europa.eu (dost#p 
z%26.12.2021 r.).

22  A. Macuga, Sprzeda! ruchomo&ci w% drodze licytacji elektronicznej, 
DNCURRENDA 2017, Nr 1, passim.

http://www.komornik.pl
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Ponadto jako pe#nomocnictwo procesowe mo'na rozumie( 
sam dokument zawieraj$cy takie o&wiadczenie29. Zgodnie 
z!art. 91 KPC zakresem umocowania wynikaj$cym ex lege 
z!pe#nomocnictwa procesowego s$ obj%te wszelkie czynno&ci 
dotycz$ce zabezpieczenia i!egzekucji. Umocowanie to trwa 
– w!braku odmiennego zastrze'enia w!jego tre&ci – a' do pra-
womocnego zako"czenia tych post%powa"30. W!przypadku 
gdy pe#nomocnictwo zosta#o ju' przed#o'one do akt sprawy 
s$dowej, zb%dne jest jego ponowne przedk#adanie organo-
wi egzekucyjnemu31. Obok pe#nomocnictwa procesowego 
czynno&( procesowa mo'e zosta( dokonana na podstawie 
pe#nomocnictwa do okre&lonej czynno&ci procesowej. Takim 
pe#nomocnictwem jest uregulowane w!art. 977 KPC pe#no-
mocnictwo do udzia#u w!przetargu. Konieczne jest zatem 
dok#adne wskazanie okre&lonej licytacji, do udzia#u w!której 
pe#nomocnictwo to umocowuje32. Regulacja ta przewiduje 
dwa wyj$tki od norm ogólnych. Przede wszystkim art. 977 
KPC nie ogranicza kr%gu osób, którym mo'na udzieli( pe#-
nomocnictwa do uczestnictwa w!przetargu. Mo'e by( ono 
udzielone równie' podmiotom niewymienionym w!art. 87 
KPC33. Ponadto ustawodawca zdecydowa# si% na mody)ka-
cj% formy samego pe#nomocnictwa, wprowadzaj$c w!tym 
zakresie bardziej rygorystyczny wymóg. Pe#nomocnictwo 
do udzia#u w!przetargu wyst%puje w!dwóch formach – doku-
mentu z!podpisem urz%dowo po&wiadczonym, w!przypadku 
pe#nomocnictwa udzielonego przez pa"stwowe jednostki 
organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorz$du te-
rytorialnego lub gdy umocowanym jest adwokat lub radca 
prawny – bez urz%dowego po&wiadczenia podpisu. 

Do pism, które z!mocy przepisów szczególnych obli-
gatoryjnie sk#adane s$ za po&rednictwem systemu telein-
formatycznego w! ramach post%powania egzekucyjnego, 
odpowiednie zastosowanie b%d$ mia#y niektóre przepisy 

z#o'enia zamkni%tego katalogu wniosków i!o&wiadcze" za 
jego po&rednictwem. Brak jest funkcjonalno&ci dopuszczaj$-
cej z#o'enie wniosku o!przej%cie na w#asno&( nieruchomo&ci, 
a!tym samym skorzystania z!dyspozycji art. 760 § 1 KPC po-
przez dokonanie wyboru wniesienia pisma za po&rednictwem 
systemu teleinformatycznego.

4. Przedstawiciel ustawowy, pe#nomocnik, 
osoba uprawniona do dzia#ania w imieniu 
osoby prawnej albo innej jednostki 
organizacyjnej posiadaj$cej zdolno!% 
prawn$

Odpowiednikiem § 9 rozporz$dzenia jest § 8 rozporz$-
dzenie Ministra Sprawiedliwo&ci z!7.9.2016 r. w!sprawie spo-
sobu przeprowadzenia licytacji elektronicznej ruchomo&ci 
w!s$dowym post%powaniu egzekucyjnym23, w!którym zosta#a 
uregulowana kwestia korzystania z!indywidualnego konta 
w!systemie teleinformatycznym w!cudzym imieniu24. Upraw-
niona osoba mo'e wzi$( udzia# w!przetargu osobi&cie lub 
przez pe#nomocnika. Zarówno dzia#aj$c w!imieniu w#asnym, 
jak i!jako pe#nomocnik, przedstawiciel ustawowy albo osoba 
uprawniona do dzia#ania w!imieniu osoby prawnej albo innej 
jednostki organizacyjnej posiadaj$cej zdolno&( prawn$, dany 
u'ytkownik korzysta z!tego samego indywidualnego konta. 
By skutecznie dzia#a( w!cudzym imieniu, konieczne jest spe#-
nienie dwóch przes#anek. Po pierwsze, z#o'enie o&wiadczenia, 
o!wyst%powaniu w!imieniu osoby trzeciej za po&rednictwem 
systemu teleinformatycznego, a!po wtóre, za#$czenie utrwalo-
nej w!postaci elektronicznej kopii dokumentów potwierdzaj$-
cych uprawnienia do wyst%powania w!imieniu osoby trzeciej. 
Na gruncie regulacji elektronicznej licytacji elektronicznej 
pozostaje zatem aktualna kwestia niepo#$czalno&ci ról. Pomi-
mo braku limitu licytacji, w!których dany u'ytkownik bierze 
udzia#, dany u'ytkownik nie mo'e bra( udzia#u w!przetargu, 
w!swoim imieniu oraz w!cudzym równolegle. W!dalszym 
ci$gu dany licytant ma mo'liwo&( brania udzia#u w!przetargu 
jako powiernik osoby trzeciej. W!takim wypadku wyst%powa( 
on b%dzie w!przetargu w!swoim w#asnym imieniu, a!nast%pnie 
po jego zako"czeniu i!prawomocnym przys$dzeniu w#asno-
&ci, przeniesie w#asno&( nieruchomo&ci na zleceniodawc%. 
O&wiadczenie o!roli w!danym przetargu sk#adane jest indy-
widualnie do ka'dego przetargu. Nie ma zatem mo'liwo&ci 
jednorazowego okre&lenia roli jako pe#nomocnika, przedsta-
wiciela ustawowego czy osoby reprezentuj$cej25. 

W! doktrynie brak jest jednolitej de)nicji pe#nomoc-
nictwa procesowego. Przez niektórych autorów jest ono 
okre&lane jako pe#nomocnictwo do zast%powania strony lub 
uczestnika w!post%powaniu s$dowym26 czy jako o&wiad-
czenie woli27, czy czynno&( prawna28, na podstawie której 
strona procesowa udziela osobie trzeciej upowa'nienia do 
dzia#ania w!sprawie cywilnej przed s$dem w!jego imieniu. 

23  Dz.U. poz. 1431.
24  A. Domo", Sprzeda' w!drodze licytacji…, passim.
25  I. Kunicki, Elektroniczna licytacja ruchomo&ci w!s$dowym post%powa-

niu egzekucyjnym, Lex/el. 2019.
26  J. Jod!owski, [w:] J. Jod!owski, Z. Resich, J. Lapierre i!in., Post%powanie 

cywilne, Warszawa 2007, s. 245.
27  K. Flaga-Gieruszy"ska (red.), Post%powanie cywilne. Komentarz prak-

tyczny dla s%dziów i!pe#nomocników procesowych, Legalis/el. 2020.
28  Tak: H. M$drzak, [w:] H. M$drzak (red.), Post%powanie cywilne, War-

szawa, 2003, s. 120; A. Zieli"ski, Post%powanie cywilne, Kompendium, 
Warszawa 2004, s. 71.

29  Tak m.in. J. Gudowski, Pe#nomocnictwo procesowe na tle podzia#u pra-
wa na prywatne i! publiczne, Polski Proces Cywilny 2011, Nr 1, s. 7–27; 
tak te' SN w!wyroku z!22.10.2008 r., I!UK 76/08, OSNP 2010, Nr 11–12, 
poz.!142; w!postanowieniu SN z!10.7.2003 r., III CZP 54/03, Biuletyn SN 
2003, Nr 7, s. 6.

30  A. Ola#, komentarz do art. 91, [w:] P. Rylski (red.), Kodeks post%powa-
nia cywilnego. Komentarz, Legalis/el. 2021.

31  I. Gil, komentarz do art. 91, [w:] E. Marsza!kowska-Krze# (red.), Kodeks 
post%powania cywilnego. Komentarz, Legalis/el. 2021.

32  P. Kuglarz, komentarz do art. 977, [w:] I. Heropolita"ska (red.), Komen-
tarz do przepisów KPC reguluj$cych egzekucj% z!nieruchomo&ci, Legalis/el. 
2019.

33  Zob. uchwa#% SN z! 23.7.2008 r., III CZP 56/08, OSN 2009, Nr 7–8, 
poz.!108.
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ma równie' uprawnienia do zawnioskowania o!zarz$dzenie 
og#oszenia w!inny wskazany sposób, w!szczególno&ci w!dzien-
niku poczytnym w!danej miejscowo&ci. Obwieszczenia o!li-
cytacjach nieruchomo&ci s$ zatem publikowane wy#$cznie 
na stronie Krajowej Rady Komorniczej oraz na platformie 
E-LICYTACJE35. Limit czasowy dokonania obwieszczenia 
pozostaje taki sam jak dla licytacji prowadzonej na zasadach 
ogólnych. Wraz z!obwieszczeniem w!systemie teleinforma-
tycznym udost%pniany jest protokó# opisu i!oszacowania 
nieruchomo&ci36. To rozwi$zanie koresponduje ze zmian$ 
art.!953!§!1 pkt!5!KPC, wprowadzon$ ZmKPC2021, któr$ 
zrezygnowano z!udost%pniania potencjalnym licytantom 
mo'liwo&ci zapoznania si% z!ca#ymi aktami post%powania 
egzekucyjnego i!zast$piono j$ udost%pnianiem jedynie proto-
ko#u opisu i!oszacowania. Zgodnie z!uzasadnieniem projektu 
rz$dowego poprzednie brzmienie przepisu umo'liwia#o „zbyt 
szeroki zakres pozyskiwania informacji o!d#u'niku przez oso-
by postronne”, co sta#o w!sprzeczno&ci z!konstytucyjnymi 
gwarancjami ochrony prywatno&ci i!mog#o prowadzi( do 
stygmatyzacji, w!szczególno&ci w!przypadku nieuprawnione-
go przetwarzania tych'e informacji. Dost%p do ca#o&ci akt po-
st%powania by# równie' zb%dny z!perspektywy nabywcy, dla 
którego wystarczaj$ca, dla oceny przedmiotu licytacji winna 
by( tre&( ksi%gi wieczystej oraz protokó# z!opisu i!oszacowa-
nia. Obwieszczenie o!licytacji elektronicznej nieruchomo&ci 
nie b%dzie równie' zawiera#o wskazania imienia i!nazwiska 
d#u'nika. „Niepo'$dane jest, aby w!obwieszczeniu znajdowa-
#o si% imi% i!nazwisko d#u'nika. Wynika to z!faktu, 'e dane 
osobowe umieszczone w!Internecie bywaj$ nierzadko po-
wielane i!mog#yby si% one pojawia( w!przestrzeni publicznej 
nawet wiele lat po zaspokojeniu wierzycieli. Taki stan rzeczy 
w! sposób niedopuszczalny stygmatyzowa#by d#u'nika37”. 
W!miejsce informacji o!czasie i!miejscu przeprowadzenia 
licytacji komornik powinien zawrze( informacj% o!tym, 'e 
przetarg odbywa si% w!drodze elektronicznej oraz o!chwili 
jego rozpocz%cia i!zako"czenia. Komornik nie informuje 
równie' o!mo'liwo&ci z#o'enia r%kojmi w!formie ksi$'eczki 
oszcz%dno&ciowej zaopatrzonej w!upowa'nienie w#a&ciciela 
do wyp#aty wk#adu, z!uwagi na wy#$czenie tej'e mo'liwo-
&ci w!stosunku do licytacji elektronicznej. Z#o'enie r%kojmi 
nast%puje poprzez dokonanie wp#aty na rachunek bankowy 

o!post%powaniu rozpoznawczym. W!tym norma art. 68 § 2 
KPC przewiduj$ca zwolnienie przedstawiciela ustawowego, 
organ albo osoby wymienione w!art. 67 KPC z!obowi$zku 
przed#o'enia dokumentu wykazuj$cego umocowanie w!razie 
dokonania czynno&ci procesowej za po&rednictwem syste-
mu teleinformatycznego, w!przypadku gdy przepis szczegól-
ny przewiduje, 'e czynno&ci mo'na dokona( wy#$cznie za 
po&rednictwem tego systemu. Podmioty te zobligowane s$ 
jednak do wskazania podstawy swojego umocowania. Podob-
nie pe#nomocnik procesowy, który wnosi pismo procesowe, 
w!przypadku gdy przepis szczególny przewiduje, 'e czynno&ci 
procesowej mo'na dokona( wy#$cznie za po&rednictwem 
systemu teleinformatycznego, nie ma obowi$zku z#o'enia 
pe#nomocnictwa, a!jedynie powo#uje si% na nie, wskazuj$c 
jego zakres oraz okoliczno&ci wymienione w!art. 87 KPC34. 
Regulacja § 9 rozporz$dzenia stanowi przepis szczególny 
wzgl%dem regulacji ogólnej art. 89 § 11 KPC. Jednocze&nie 
ustawodawca odmiennie ni' w!przypadku licytacji elektro-
nicznej ruchomo&ci reguluje wymóg z#o'enia dokumentu 
potwierdzaj$cego uprawnienie do wyst%powania w!imieniu 
osoby trzeciej oraz #agodzi wymóg formalny art. 128 i!129 
KPC. Ustawodawca w!miejsce przed#o'enia po&wiadczo-
nego odpisu dokumentu wymaga bowiem z#o'enia jedynie 
utrwalonej w!postaci elektronicznej kopii dokumentu po-
twierdzaj$cego uprawnienie do wyst%powania w! imieniu 
osoby trzeciej. Regulacja ta nie wy#$cza jednak zastosowania 
art.!977 KPC. Pe#nomocnictwo, gdy udzielane b%dzie innym 
podmiotom ni' profesjonalni pe#nomocnicy i!przez podmio-
ty inne ni' pa"stwowe jednostki organizacyjne lub jednostki 
organizacyjne samorz$du terytorialnego, winno by( stwier-
dzone dokumentem z!podpisem urz%dowo po&wiadczonym. 
Do#$czenie elektronicznej kopii tego' dokumentu stanowi( 
b%dzie przes#ank% udzia#u jako pe#nomocnik w!licytacji elek-
tronicznej nieruchomo&ci. Analogicznie, w!przypadku osób 
prawnych oraz jednostek organizacyjnych, które dzia#aj$ 
przez swoje organy albo przez osoby uprawnione do dzia#ania 
w!ich imieniu, regulacja rozporz$dzenia stanowi lex specialis 
do norm art. 68 § 2 KPC. W!toku licytacji elektronicznej 
nieruchomo&ci umocowanie musi zosta( wykazane kopi$ 
dokumentu potwierdzaj$cego uprawnienie do wyst%powania 
w!imieniu osoby trzeciej.

Obwieszczenie i z#o&enie r"kojmi

Obwieszczenia o! sprzeda'y nieruchomo&ci w! drodze 
licytacji elektronicznej zamieszcza si% na stronie interneto-
wej Krajowej Rady Komorniczej co najmniej dwa tygodnie 
przed terminem licytacji. Zgodnie z art. 9864 zd. 2 KPC do 
elektronicznych licytacji nie ma zastosowania obowi$zek 
obwieszczenia w!s$dzie sprawuj$cym nadzór nad egzekucj$ 
nieruchomo&ci lub w! lokalu organu gminy w#a&ciwym ze 
wzgl%du na miejsce po#o'enia nieruchomo&ci. Komornik nie 

34  M. Uliasz, [w:] J. Go!aczy"ski, D. Szostek (red.), Informatyzacja post%-
powania cywilnego. Komentarz, Legalis/el. 2016.

35  Odmiennie przy elektronicznej licytacji ruchomo&ci – A. Macuga, 
Sprzeda' ruchomo&ci…, passim.

36  Umieszczenie tre&ci protoko#u opisu i!oszacowania w!systemie telein-
formatycznym by#o postulowane przy elektronicznych licytacjach rucho-
mo&ci przez I. Kunicki, Elektroniczna licytacja w!s$dowym post%powaniu 
egzekucyjnym, [w:] A. Marciniak (red.), Elektronizacja s$dowego post%po-
wania egzekucyjnego w!Polsce, Sopot 2015, s. 262.

37  Druk Nr 899 Rz$dowy projekt ustawy o!zmianie ustawy- Kodeks po-
st%powania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z!15.1.2021 r. – Uza-
sadnienie, https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=899 (dost%p 
z!2.12.2021 r.).



PME   Nr 2/2022

34

teleinformatycznego. Po pozytywnej wery)kacji u'ytkow-
nika zyskuje on mo'liwo&( dokonywania post$pie" w!toku 
przetargu.

Ramy czasowe licytacji oraz przebieg 
licytacji 

Przetarg rozpoczyna si% i!ko"czy z!chwil$ wskazan$ w!ob-
wieszczeniu o!licytacji nieruchomo&ci i!trwa 7 dni. Wyd#u-
'enie czasu jego trwania ma przyczyni( si% do zwi%kszenia 
liczby uczestników, a!tym samym uzyskania wy'szej ceny na-
bycia39. Przetarg powinien zosta( wyznaczony w!taki sposób, 
aby zarówno termin rozpocz%cia, jak i!zako"czenia przypad# 
mi%dzy godz. 9:00 a!14:00 w!dzie" roboczy. Aktualne pozo-
staj$ rozwa'ania co do czasu trwania elektronicznych licytacji 
ruchomo&ci. Szczególne uregulowanie terminu zako"czenia 
licytacji powoduje, 'e nie znajdzie zastosowania art. 111 § 1 
KC, zgodnie z!którym termin oznaczony w!dniach ko"czy si% 
z!up#ywem ostatniego dnia40. Licytacja zako"czy si% bowiem 
o!wyznaczonej godzinie. 

W!toku przetargu licytanci oferuj$ cen% nabycia za po-
&rednictwem systemu teleinformatycznego. Ka'dorazowo do-
konanie post$pienia wymaga uwierzytelniania si% na koncie 
u'ytkownika, utworzenia o&wiadczenia o!post$pieniu oraz 
zatwierdzenia o&wiadczenia o!post$pieniu. Po utworzeniu 
post$pienia w!aktach sprawy automatycznie umieszczane jest 
potwierdzenie dokonania post%powania oraz nadany numer 
porz$dkowy. Licytanci mog$ zapozna( si% w!systemie z!in-
formacj$ o!najwy'szym aktualnym post$pieniu, unikalnym 
identy)katorze licytanta, który go dokona#, oraz czasie, który 
pozosta# do zako"czenia licytacji. Jedynie komornik s$do-
wy ma dost%p do danych osobowych licytanta przed zako"-
czeniem licytacji. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta 
by#a w!chwili zako"czenia przetargu najwy'sza. Ustalenie 
wygranego licytanta nast%puje automatycznie. O!wyborze 
najwy'szej oferty licytanci s$ informowani za po&rednictwem 
systemu teleinformatycznego. Zastosowania nie znajduje na-
tomiast art. 980 KPC wskazuj$cy, i' po ustaniu post$pie" 
komornik, uprzedzaj$c obecnych, 'e po trzecim obwieszcze-
niu dalsze post$pienia nie b%d$ przyj%te, obwie&ci trzykrot-
nie ostatnio zao)arowan$ cen%, zamknie przetarg i!wymieni 
licytanta, który zao)arowa# najwy'sz$ cen%. Zako"czenie 
przetargu nast%puje bowiem automatycznie w!chwili wska-
zanej w!obwieszczeniu. Od dnia zako"czenia przetargu biec 
zaczyna termin na wniesienie skargi na przebieg licytacji. 

komornika,  zamieszczany w!tre&ci obwieszczenia. Wp#ata r%-
kojmi powinna zosta( dokonana najpó*niej na dwa dni robo-
cze przed rozpocz%ciem przetargu. Ustawodawca zdecydowa# 
si% zatem do skrócenia czasu na wp#at% r%kojmi, która zgodnie 
z!art. 962 KPC przy egzekucji z!nieruchomo&ci na zasadach 
ogólnych mo'e by( wp#acona najpó*niej w!dniu poprzedza-
j$cym przetarg. Do sprzeda'y nieruchomo&ci w!drodze li-
cytacji elektronicznej nie maj$ zastosowania zwolnienia od 
z#o'enia r%kojmi okre&lone w!art. 964 KPC dla osób, którym 
przys#uguje ujawnione w!opisie i!oszacowania prawo, je'eli 
jego warto&( nie jest ni'sza od wysoko&ci r%kojmi i!je'eli do 
tej wysoko&ci znajduje ono pokrycie w!cenie wywo#ania wraz 
z!prawami stwierdzonymi w!opisie i!oszacowaniu, korzysta-
j$cymi z!pierwsze"stwa przed jej prawem. Tym samym nie 
znajdzie zastosowania art. 969 § 2 KPC przewiduj$cy, i' od 
nabywcy niesk#adaj$cego r%kojmi, który nie wykona# warun-
ków licytacyjnych, &ci$ga si% r%kojmi% w!trybie egzekucji na-
le'no&ci s$dowych. Odmiennie przy elektronicznej licytacji 
ruchomo&ci z#o'enie r%kojmi mo'e nast$pi( alternatywnie za 
po&rednictwem systemu teleinformatycznego b$d* (bezpo-
&rednio) komornikowi. Z#o'enie r%kojmi za po&rednictwem 
systemu teleinformatycznego powoduje automatyczne przy-
pisanie u'ytkownikowi unikalnego identy)katora licytanta. 
Natomiast z#o'enie r%kojmi komornikowi powoduje koniecz-
no&( nast%pczego potwierdzenia jej z#o'enia w!systemie tele-
informatycznym i!przypisania licytantowi unikalnego iden-
ty)katora38. W!przysz#o&ci postulowane jest dopuszczenie 
z#o'enia r%kojmi przy elektronicznej licytacji nieruchomo&ci 
za po&rednictwem systemu teleinformatycznego. 

Wraz z!wp#at$ r%kojmi konieczne jest podanie niezb%d-
nych danych: numeru PESEL, numeru dokumentu stwier-
dzaj$cego to'samo&(, o&wiadczenia, czy uczestnik pozostaje 
w!zwi$zku ma#'e"skim, a!je'eli tak, czy nieruchomo&( zamie-
rza naby( do maj$tku wspólnego czy osobistego, a!tak'e in-
nych danych, je'eli potrzeba ich podania wynika z!przepisów 
odr%bnych ustaw. Uczestnik wskazuje równie', czy licytuje 
we w#asnym imieniu, czy jako pe#nomocnik innej osoby. Do 
o&wiadczenia za#$cza si% utrwalone w!postaci elektronicznej 
kopie dokumentów potwierdzaj$cych uprawnienie do wyst%-
powania w!imieniu osoby trzeciej. Komornik ma uprawnienie 
do wezwania licytanta do uzupe#niania danych lub, je'eli 
udzia# w!przetargu wymaga zezwolenia organu w#adzy pu-
blicznej lub wykazania do wyst$pienia w!imieniu innej osoby, 
do przed#o'enia utrwalonych w!postaci elektronicznej kopii 
wymaganych dokumentów, pod rygorem niedopuszczenia do 
udzia#u w!przetargu, w!terminie 3 dni, nie pó*niej ni' dzie" 
przed terminem licytacji. Po wery)kacji wp#ywu r%kojmi 
oraz niezb%dnych danych komornik dopuszcza licytanta do 
udzia#u w!przetargu. O!odmowie dopuszczenia zawiadamia 
si% zainteresowanego za po&rednictwem systemu teleinforma-
tycznego. Osoba, której nie dopuszczono do przetargu, mo'e 
w!terminie 3 dni z#o'y( skarg% za po&rednictwem systemu 

38  R. Kulski, Sprzeda' ruchomo&ci w! drodze licytacji elektronicznej 
w!Polsce, DNCURRENDA 2018, Nr 1, passim.

39  Druk Nr 899 Rz$dowy projekt ustawy o!zmianie ustawy – Kodeks po-
st%powania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z!15.1.2021 r. – Uza-
sadnienie, https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=899 (dost%p 
z!2.12.2021 r.).

40  R. Kulski, Sprzeda' ruchomo&ci…, passim.
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w!przypadku tzw.! trudnych sprzeda'y o!mniejszym po-
tencjale ekonomicznym. Zwi%kszenie grona potencjalnych 
oferentów prowadzi( b%dzie natomiast do uzyskania wy'szej 
ceny nabycia,!a!tym samym wy'szego stopnia zaspokojenia 
wierzycieli. 

Ponadto elektroniczna licytacja nieruchomo&ci, z!uwagi 
na m.in. rezygnacj% z!przeprowadzania posiedzenia jawnego 
i!wys#uchania uczestników licytacji, przyczyni si% do przy-
spieszenia post%powania. Pe#na rejestracja przebiegu licyta-
cji w!systemie teleinformatycznym prowadzi natomiast do 
zwi%kszenia jej transparentno&ci. Elementem, który obecnie 
dalej mo'e budzi( zastrze'enia, jest konieczno&( dokonania 
wp#aty r%kojmi, nie za po&rednictwem samego systemu, lecz 
za pomoc$ przelewu bankowego na rachunek komornika 
s$dowego, co rodzi konieczno&( pó*niejszego dopuszczenia 
uczestnika do przetargu i!pozostawia pole na ewentualny 
b#$d. Mo'liwo&( wp#aty za po&rednictwem systemu telein-
formatycznego istnieje w!przypadku licytacji z!ruchomo&ci. 
P#atno&( za po&rednictwem platformy pozwoli#aby na zauto-
matyzowanie tak'e tej cz%&ci licytacji. Przy przyst$pieniu do 
wybranej licytacji na platformie odnale*( mo'na informacje, 
'e wprowadzenie takiej funkcji jest planowane. 

Nie mo'na równie' pomin$( ogromnego znaczenia li-
cytacji elektronicznych z!perspektywy trwaj$cej pandemii 
COVID-19. Regulacja ta znacz$co ogranicza bowiem bez-
po&redni kontakt oferentów, s$du, komornika, zachodz$-
cy jedynie przy ewentualnej wizji lokalnej nieruchomo&ci 
oraz w!przypadku podj%cia decyzji przez s$d, na podstawie 
art.!98610 § 2 zd. 2 KPC, o!wys#uchaniu licytanta, który zaofe-
rowa# najwy'sz$ cen% oraz uczestników przetargu. 

W!du'ej mierze wyeliminowane zosta#o równie' niebez-
piecze"stwo zmów oferentów czy namawiania przez jednego 
z!uczestników do rezygnacji z!udzia#u w!licytacji pozosta#ych 
uczestników w!czasie posiedzenie jawnego. Oferenci nie maj$ 
bowiem dost%pu do swoich danych, a!jedynie indywidualnie 
nadanych im identy)katorów. 

System teleinformatyczny stworzony na potrzeby licytacji 
ruchomo&ci i!nieruchomo&ci w!post%powaniu egzekucyjnym 
jest kolejnym rozwi$zaniem wyspowym, cz%&ciowym. Usta-
wodawca zaniecha# stworzenia systemu teleinformatycznego 
obs#uguj$cego post%powanie cywilne, tzw. Elektroniczne-
go Biura Podawczego, które pozwoli#oby na kompleksow$ 
zdaln$ obs#ug% post%powania cywilnego. Ten trwaj$cy od 
lat stan prawny powoduje mno'enie szczegó#owych regu-
lacji prawnych odr%bnych systemów teleinformatycznych, 
które cz%sto mody)kuj$ normy ogólne KPC. Przyk#adem 
takiej normy lex specialis jest omawiany § 9 rozporz$dzenia. 
Dalsze kontynuowanie tej praktyki legislacyjnej prowadzi( 

Niezw#ocznie po zamkni%ciu przetargu, nie pó*niej ni' 
w!terminie tygodnia, komornik przesy#a s$dowi protokó# 
z!przebiegu przetargu, wszystkie nierozpoznane skargi oraz 
dokumenty niezb%dne do udzielenia przybicia. Z! licytacji 
elektronicznej komornik nie b%dzie sporz$dza# protoko#u 
„papierowego”. Za wystarczaj$ce uzna( mo'na wydrukowa-
nie zapisu przebiegu licytacji elektronicznej utworzonego 
w!systemie teleinformatycznym. Je&li licytacja elektroniczna 
nie dojdzie do skutku z!powodu niezaoferowania ceny wywo-
#ania, komornik powinien sporz$dzi( protokó# „tradycyjny”, 
w!którym stwierdzi, 'e licytacja nie dosz#a do skutku41.

S$d albo referendarz s$dowy wydaje postanowienie co 
do przybicia na posiedzeniu niejawnym w!terminie tygodnia 
od dnia otrzymania protoko#u z!przebiegu przetargu oraz 
dokumentów niezb%dnych do udzielenia przybicia. S$d mo'e 
wstrzyma( wydanie postanowienia co do udzielenia przybi-
cia, je'eli skargi lub za'alenia wniesione w!toku post%powania 
egzekucyjnego nie s$ jeszcze prawomocnie rozstrzygni%te. 
Wys#uchania licytanta, który zaoferowa# najwy'sz$ cen%, oraz 
uczestników przetargu dokonuje si% jedynie wtedy, gdy jest 
to konieczne do wydania postanowienia co do przybicia. 
Postanowienie co do przybicia dor%cza si% licytantowi, który 
zaoferowa# najwy'sz$ cen%. 

Ograniczenia w stosowaniu regulacji 
dotycz$cej elektronicznej licytacji 
nieruchomo!ci 

Nowa regulacja dotycz$ca elektronicznych licytacji nie-
ruchomo&ci nie mo'e by( obecnie w!pe#ni wykorzystywana, 
z!uwagi na obowi$zuj$ce ograniczenia egzekucji z!nierucho-
mo&ci. Dodany ustaw$ z!14.5.2020 r. o!zmianie niektórych 
ustaw w!zakresie dzia#a" os#onowych w!zwi$zku z!rozprze-
strzenianiem si% wirusa SARS-CoV-242 art. 9521 KPC w!§ 5 
przewiduje bowiem zakaz przeprowadzania licytacji lokalu 
mieszkalnego lub nieruchomo&ci gruntowej zabudowanej 
budynkiem mieszkalnym, które s#u'$ zaspokojeniu potrzeb 
mieszkaniowych d#u'nika w!czasie obowi$zywania stanu za-
gro'enia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 90 dni po 
jego zako"czeniu. 

Podsumowanie

Wprowadzenie mo'liwo&ci przeprowadzania licytacji 
elektronicznych z!nieruchomo&ci nale'y oceni( pozytyw-
nie. W!szczególno&ci w!perspektywie dzia#aj$cego ju' od 
marca 2020!r. systemu teleinformatycznego, który móg# 
zosta( dostosowany do nowej regulacji w!zakresie licytacji 
nieruchomo&ci. Z!du'$ doz$ pewno&ci regulacja ta przy-
czyni si% do zwi%kszenia grona zainteresowanych udzia-
#em w!licytacjach z!nieruchomo&ci, co ma szczególn$ wag% 

41  R. Kulski, Sprzeda' ruchomo&ci…, passim.
42  Dz.U. poz. 875 ze zm.
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udost%pnianie w!systemie teleinformatycznym funkcjonalno-
&ci w!zakresie poszczególnych pism procesowych, co de%facto 
powoduje brak mo'liwo&ci skorzystania z!normy art. 125 
§!21a KPC. 

b%dzie, w!ocenie autora, do braku kompatybilno&ci szeregu 
stworzonych systemów teleinformatycznych, co w!przysz#o&ci 
przyniesie trudno&ci w!korzystaniu z!nich przez uczestników 
obrotu. Negatywnie nale'y równie' oceni( enumeratywne 

S!owa kluczowe: informatyzacja post%powania cywilnego, elektroniczna licytacja nieruchomo&ci, egzekucja z!nieruchomo&ci, 
platforma e-licytacje.

Online judicial auction of real estate

Undoubtedly, the COVID-19 pandemic was an impulse for further informatization of civil proceedings, including mortgage 
foreclosure and bankruptcy proceedings. During the pandemic remote court hearings were introduced. The obligatory e-KRS for 
entrepreneurs and the National Register of Debtors were launched. Other examples of this legislative direction were introduced 
by the Act of 28 May 2021 amending the Act – Code of Civil Procedure and certain other acts like courts’ electronic service for 
professional attorneys, but also the regulation of the online judicial auction of real estate, long postulated by the doctrine. This 
study aims to discuss the introduced institution, also from the perspective of the regulation of electronic auctions of movable 
property and mortgage foreclosure according to general rules. The author also analyzes the regulation of the ICT system for 
electronic auctions of real estate as an ICT system supporting civil proceedings.

Keywords: digitalization of civil proceedings, electronic auction of real estate, mortgage foreclosure, e-auction platform.
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LegalTech w kancelarii komorniczej

Klaudia Maciejewska1

Technologie transformacyjne s!u"# cyfryzacji, digitalizacji, elektronizacji pracy komorników s#dowych. S# sposobem na 
zwi$kszenie efektywno%ci, produktywno%ci, wydajno%ci procesów prawnych. Nowoczesny komornik nie mo"e funkcjono-
wa& bez wsparcia systemów informatycznych, teleinformatycznych czy te" systemów eksperckich. Autorka przedstawia 
organizacj$ pracy kancelarii komorniczych, mo"liwo%ci, jakie niesie ze sob# LegalTech, mo"liwo%ci zastosowania narz$dzi 
informatycznych w pracy kancelarii komorniczych. Szczególn# uwag$ zwraca na bezpiecze'stwo danych osobowych 
przetwarzanych w kancelariach komorniczych, stosowane %rodki bezpiecze'stwa, a tak"e zarz#dzanie bezpiecze'stwem. 
Artyku! ma na celu wskazanie, "e wdra"anie LegalTech w kancelariach komorniczych jest konieczno%ci#. Stanowi wyzwa-
nie zwi#zane ze zwi$kszonymi inwestycjami, reorganizacj# modelu dzia!ania kancelarii, poszukiwaniem efektywno%ci 
czasowej pracy czy te" bezpiecze'stwem przetwarzania danych osobowych oraz wymaga rozpoznania analizy ryzyka, 
rozliczalno%ci, ochrony tajemnicy zawodowej.

1  Prawnik, doktorantka na Uniwersytecie Szczeci!skim z"programu Mi-
nistra Nauki i" Szkolnictwa Wy#szego „Doktorat wdro#eniowy”, inspektor 
ochrony danych, mediator s$dowy, autorka publikacji z"zakresu prawa no-
wych technologii, s$dowego post%powania egzekucyjnego i"ochrony danych 
osobowych. ORCID: 0000-0002-8498-841X.

2  M.P. z"2021 r. poz. 23. 
3  T.j. Dz.U. z"2021 r. poz. 850 ze zm.; dalej: KomS$dU.

Uwagi wst!pne

Nowe, innowacyjne technologie, w"tym algorytmy i"struk-
tury wykorzystuj$ce sztuczn$ inteligencj% stanowi$ techno-
logie transformacyjne. Stosowane w"systemach informa-
tycznych, teleinformatycznych s&u#$ cyfryzacji, digitalizacji, 
elektronizacji pracy komorników s$dowych.

Komornicy s$dowi i"pracownicy kancelarii komorniczych 
stoj$ w"obliczu ogromnych zmian w"obszarach technolo-
gii, narz%dzi i"rozwi$za!. LegalTech wp&ywa na organizacj% 
pracy kancelarii komorniczych, problematyk% bezpiecznego 
gromadzenia danych osobowych w"inteligentnych sieciach 
i"systemach, przynosi nowe mo#liwo'ci, korzy'ci.

Dost%pne technologie, narz%dzia i"rozwi$zania informa-
tyczno-komputerowe s&u#$ zwi%kszaniu produktywno'ci, 
wydajno'ci, efektywno'ci pracy kancelarii komorniczych, 
poprawie organizacji procesów w"niej zachodz$cych, ko-
munikacji elektronicznej, mo#liwo'ci 'wiadczenia pracy 
zdalnej. Zgodnie z"uchwa&$ Rady Ministrów z"28.12.2000"r. 
w"sprawie ustanowienia „Polityki dla rozwoju sztucznej 
inteligencji w"Polsce od roku 2020”2, zmiana krajobrazu 
prawnego nast$pi w"ci$gu najbli#szych trzech lat. Legal-
Tech wp&ynie na szersze zastosowanie technologii, zwi%k-
szenie inwestycji technologicznych, zwi%kszenie umiej%t-
no'ci i"kompetencji informatycznych w'ród pracowników 
kancelarii komorniczych, zrozumienie kierunku rozwoju 
i"oczekiwa! oraz zmian% przepisów prawa, która umo#liwi 
szeroko poj%t$ cyfryzacj% i"automatyzacj% post%powania 
egzekucyjnego, wykorzystywanie inteligentnych systemów 
bezpiecze!stwa (ang. smart security), a" tak#e tworzenie 
i"wdra#anie na rynek bezpiecznych systemów teleinforma-
tycznych.

Organizacja pracy kancelarii 
komorniczej

Zgodnie z"art. 3 ust. 2 ustawy z"22.3.2018 r. o"komorni-
kach s$dowych3 czynno'ci w"post%powaniu egzekucyjnym 
i"zabezpieczaj$cym oraz inne ustawowe zadania komor-
nik wykonuje osobi'cie. W"przypadkach przewidzianych 
w"ustawach komornik mo#e zleci( wykonywanie okre'lo-
nych czynno'ci asesorowi komorniczemu. Zlecenie wyko-
nywania tych czynno'ci jest dopuszczalne jedynie w"celu 
przygotowania do wykonywania zawodu komornika. 
Przedmiotowa regulacja wprowadzi&a zasad% osobiste-
go wykonywania czynno'ci przez komornika i"znacznie 
ograniczy&a kompetencje pozosta&ych osób pracuj$cych 
w"kancelarii, jak aplikantów (art. 98 KomS$dU), asesorów 
(art."138 w"zw. z"art. 139 KomS$dU), pozosta&ych pracow-
ników kancelarii (art. 153 KomS$dU).

W"my'l art. 3 ust. 4 KomS$dU komornikowi powierza 
si% wykonywanie orzecze! s$dowych w"sprawach o"roszcze-
nia pieni%#ne i"niepieni%#ne oraz zabezpieczenie roszcze!, 
w"tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku 
bankowym, z"uwzgl%dnieniem wyj$tków przewidzianych 
w"KPC, wykonywanie innych tytu&ów wykonawczych oraz 
tytu&ów egzekucyjnych, które podlegaj$ wykonaniu w"drodze 
egzekucji s$dowej bez zaopatrywania ich w"klauzul% wyko-
nalno'ci, wykonywanie postanowie! o"zabezpieczeniu 'rod-
ka dowodowego oraz postanowie! nakazuj$cych wydanie 
'rodka dowodowego w"post%powaniu w"sprawach w&asno'ci 
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4  K. Flaga-Gieruszy!ska, W&a'ciwo'( funkcyjna asesora i"aplikanta ko-
morniczego, [w:] A. Marciniak (red.), Analiza i"ocena ustawy o"komorni-
kach s$dowych oraz ustawy o"kosztach komorniczych, Sopot 2018, s. 256.

5  M. Uliasz, komentarz do art. 153, teza 2, [w:] J. Go"aczy!ski, D. Szostek 
(red.), Kodeks post%powania cywilnego. Komentarz do ustawy z"4.7.2019"r. 
o"zmianie ustawy – Kodeks post%powania cywilnego oraz niektórych in-
nych ustaw, wyd. 1, Legalis/el. 2020.

6  K. Sadowski, komentarz do art. 8, teza 2, [w:] J. #wieczkowski, 
M.$ #wieczkowska-Wójcikowska, (red.), Ustaw o" komornikach s$dowych. 
Ustawa o"kosztach komorniczych. Kodeks etyki zawodowej komornika s$-
dowego. Komentarz, Warszawa 2020, s. 83.

7  R. Reiwer, Komentarz do art. 7, teza 3, [w:] R. Reiwer (red.), Ustawa 
o"komornikach s$dowych. Ustawa o"kosztach komorniczych. Komentarz, 
wyd. 1, Legalis/el. 2021.

8  Zob. wyrok SN z"19.4.2010 r., II PK 298/09, Legalis.

znajduje si% w"rewirze komorniczym, w"którym komornik 
zosta& powo&any. Komornik s$dowy mo#e prowadzi( tylko 
jedn$ kancelari%. Komornik nie mo#e tworzy( )lii kancelarii, 
oddzia&ów ani innych jednostek organizacyjnych s&u#$cych 
jej obs&udze.

Kancelaria komornicza stanowi jednostk% organizacyjn$ 
pracodawcy, w"ramach której i"za pomoc$ której komor-
nik wykonuje swoje zadania6. Jest bowiem wyodr%bniona 
organizacyjnie w"zakresie m.in. lokalu, sprz%tu biurowego, 
pracowników i"prowadzona osobi'cie przez komornika7, 
a"komornik s$dowy dysponuje zapleczem osobowym, ma-
terialnym i"organizacyjno-technicznym. Jak wskaza& SN8, 
wykonywanie obowi$zków komorniczych przy pomocy kan-
celarii jest obowi$zkowe.

Zaplecze osobowe to zespó& pracowników zatrudnionych 
w"kancelarii komorniczej, który stanowi realne wsparcie w"jej 
obs&udze, wykonywaniu czynno'ci pomocniczych, takich jak 
przyjmowanie wp&at na kwitariusz, obs&uga petentów, obs&uga 
ksi%gowa, rejestracja spraw, podk&adanie pism i"zwrotnych 
potwierdze! odbioru do akt spraw, przygotowywanie pro-
pozycji odpowiedzi na pisma, sporz$dzanie spisów zdawczo-
-odbiorczych, korespondencji do wysy&ki, pomocy w"czyn-
no'ciach terenowych, archiwizacji akt spraw.

Do przedmiotowego zespo&u pracowników zaliczy( na-
le#y kierownika kancelarii, aplikantów, asesorów komorni-
czych oraz pozosta&ych niezb%dnych pracowników kancelarii, 
w"tym pracowników biurowych, administracyjnych oraz pod-
mioty niezb%dne do ochrony mienia, z"którymi komornik we 
w&asnym imieniu zawiera umowy o"prac%, umowy o"dzie&o, 
umowy zlecenia lub umowy o"'wiadczenie us&ug (art. 153 
KomS$dU), przy czym dla pracowników (w"tym w"szcze-
gólno'ci asesorów i"aplikantów komorniczych), z"którymi 
komornik s$dowy zawar& umowy o"prac%, jest pracodaw-
c$ w"rozumieniu art. 3 KP. Nale#y przy tym wskaza(, #e za 
dzia&ania osób zatrudnionych przez siebie, komornik ponosi 
odpowiedzialno'( odszkodowawcz$ jak za dzia&ania w&asne, 
a"warunkiem koniecznym wyst$pienia przedmiotowej odpo-
wiedzialno'ci jest powstanie szkody na skutek dzia&ania lub 
zaniechania dzia&ania osoby zatrudnionej przez komornika, 

intelektualnej, wykonywanie postanowie! o"zabezpieczeniu 
spadku lub sporz$dzanie spisu inwentarza, wykonywanie 
zada! okre'lonych w"innych ustawach. Komornik na zle-
cenie s$du albo wniosek powoda zobowi$zanego przez s$d 
na podstawie art. 1391 § 1 KPC osobi'cie dor%cza bezpo-
'rednio adresatowi zawiadomienia s$dowe, pisma procesowe 
oraz inne dokumenty s$dowe za potwierdzeniem odbioru 
i"oznaczeniem daty albo stwierdza, #e adresat pod podanym 
adresem nie zamieszkuje, podejmuje czynno'ci zmierzaj$-
ce do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata, 
sporz$dza protokó& stanu faktycznego, a"tak#e na wniosek 
organizatora licytacji – sprawuje urz%dowy nadzór nad do-
browolnymi publicznymi licytacjami, z"przybiciem najni#-
szej lub najwy#szej oferty. Przedmiotowe czynno'ci i"zadania 
stanowi$ katalog zamkni%ty. Jednak, jak s&usznie wskazuje 
K. Flaga-Gieruszy!ska, nie ma znaczenia charakter czyn-
no'ci, która ma zosta( wykonana, co oznacza, #e obowi$zek 
osobistego dzia&ania odnosi si% do: czynno'ci o"charakterze 
zabiegów egzekucyjnych (np. dor%czenie d&u#nikowi nakazu 
wykonania aresztu – art."1057 KPC); czynno'ci badawczych 
(np. #$danie wyja'nie! niezb%dnych do prowadzenia egze-
kucji – art. 761 KPC) oraz czynno'ci decyzyjnych (np."posta-
nowienia). W"konsekwencji równie# w"przypadku czynno'ci 
o"charakterze faktycznym odst$pienie od osobistego wyko-
nania ich przez komornika s$dowego jest mo#liwe jedynie 
w"przypadkach dopuszczonych expressis verbis w"KomS$dU4, 
do których nale#y w"my'l art."138 w"zw. z"art. 139 KomS$dU 
katalog czynno'ci, które komornik mo#e zleci( do wykonania 
asesorowi komorniczemu w"celu przygotowania do wykony-
wania zawodu komornika, na podstawie art. 98 KomS$dU 
upowa#nienie wydane przez komornika do podj%cia czynno-
'ci przez aplikanta celem praktycznego przygotowania do wy-
konywania zawodu oraz zgodnie z"art. 153 ust. 1a KomS$dU 
upowa#nienie wydane przez komornika do samodzielnego 
dokonywania czynno'ci, o"których mowa w"art. 3 ust. 4 pkt"1 
KomS$dU przez pracownika kancelarii wydane po up&ywie 
sze'ciu miesi%cy od dnia zawarcia umowy o"prac%, przy czym 
pracownik nie mo#e zosta( skazany prawomocnym wyro-
kiem za przest%pstwo lub przest%pstwo skarbowe5.

Wprawdzie zasad$ wprowadzon$ KomS$dU jest 
osobiste wykonywanie czynno'ci przez komornika, 
jednak wiele zada! komornik realizuje przy pomo-
cy kancelarii komorniczej, która ma charakter jed-
nostki organizacyjnej indywidualnej, autonomicznej  
i"s&u#ebnej wobec zada! powierzonych komornikowi s$do-
wemu jako funkcjonariuszowi publicznemu. 

Legalna de)nicja kancelarii komorniczej zosta&a uregulo-
wana w"art. 7 KomS$dU. Zgodnie z"jej brzmieniem komornik 
s$dowy, w"ramach pe&nionej s&u#by, organizuje indywidualn$ 
kancelari% komornicz$. Kancelaria to zespó& osób i"'rodków 
materialnych s&u#$cych do obs&ugi komornika w"zakresie 
powierzonych mu zada! i"czynno'ci. Siedziba kancelarii 
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cjonowania kancelarii prawnej, obiegu dokumentów, systemu 
informacji prawnej, systemów eksperckich, a"tak#e innych 
us&ug online, jak wideokonferencje, komunikacja online z"s$-
dami, rozprawy online, kszta&cenie online itd. 

LegalTech 2.0 dotyczy znacznie bardziej zaawansowanej 
technologii, nie tylko wspieraj$cej prawników, ale tak#e za-
st%puj$cej prac% ludzi – automatyzm czynno'ci. Narz%dzia 
LegalTech 2.0 s$ proponowane przez wielu dostawców, za-
równo ze 'rodowiska technologicznego, jak i"ze 'rodowiska 
prawnego czy naukowego. Wykorzystywane s$ w"wielu czyn-
no'ciach, jak ustalanie czy analiza faktów (m.in. stosowane 
przez organy 'ledcze), automatyczne tworzenie dokumentów, 
umów, pozwów itd. Do tej grupy narz%dzi zaliczymy tak#e 
smart contracts czy te# tokenizacj% procesów. 

Wreszcie LegalTech 3.0, w"ramach którego wskazuje si% 
nie tyle na automatyzm i"zast%powanie cz&owieka przez tech-
nologi%, ile na mo#liwo'( podejmowania autonomicznych 
decyzji. Wskazuje si% tutaj na wykorzystanie AI lub zaawan-
sowanych algorytmów wykorzystuj$cych machine learning. 
LegalTech"2.0 to odtwarzanie wcze'niej zaprogramowanych 
zdarze!, automatyzacja, ale na wcze'niej ustalonych zasa-
dach. LegalTech 3.0 to wy#szy poziom, gdzie decyzja po-
dejmowana jest przez system na podstawie samodzielnie 
pozyskiwanych danych, samokszta&ceniu si% (które mo#e 
przybiera( ró#n$ form%). Ostateczna decyzja mo#e by( po-
dejmowana bezpo'rednio przez system informatyczny lub 
po jego akceptacji przez cz&owieka11.

Celem rozwi$za! LegalTech w"kancelarii komorniczej jest 
u&atwienie pracy z"ró#norakiego rodzaju przepisami i"regula-
cjami, analiza orzecznictwa i"doktryny prawnej, usprawnienie 
i"zwi%kszenie wydajno'ci procesów biurowych i"organizacyj-
nych, automatyzacja prowadzenia czynno'ci egzekucyjnych, 
tworzenie i"zarz$dzanie dokumentami, rejestracja i"moni-
torowanie czasu pracy, elektroniczne podpisywanie doku-
mentów. 

Do najcz%'ciej wykorzystywanych narz%dzi informatycz-
nych w"pracy komornika s$dowego nale#y zaliczy( kwali-
)kowany podpis elektroniczny (E-signature), narz%dzia do 
organizacji pracy i"komunikacji (Work%ow and Collabora-
tion), systemy informatyczne do zarz$dzania dokumentami 
oraz automatycznego ich gromadzenia (Automatic Docu-
ment Assembly), E-BEL, E-CPD, system OGNIVO, Biuro 

przy czym dzia&anie to lub zaniechanie musi pozostawa( 
w"zwi$zku z"dzia&alno'ci$ egzekucyjn$9. Na komorniku spo-
czywa obowi$zek kontrolowania czynno'ci podejmowanych 
przez zatrudnione przez niego osoby. Brak przedmiotowej 
kontroli stanowi podstaw% do poniesienia przez komornika 
odpowiedzialno'ci dyscyplinarnej (art. 222 pkt 7 KomS$dU).

Odnosz$c si% natomiast do 'rodków materialnych wspie-
raj$cych komornika w"zakresie wykonywania przez niego 
dzia&alno'ci egzekucyjnej i"podejmowania czynno'ci w"my'l 
art. 3 KomS$dU, sk&adaj$ si% na nie m.in. aktywa trwa&e w"za-
kresie wyposa#enia kancelarii komorniczej (sprz%t biurowy), 
urz$dzenia techniczne (zestawy komputerowe, no'niki da-
nych), 'rodki techniczne pomocne w"gromadzeniu, selek-
cjonowaniu i"przechowywaniu informacji (kserokopiarki, 
niszczarki, drukarki), 'rodki transportu (samochody oso-
bowe) oraz zasoby niematerialne, takie jak system infor-
matyczny stanowi$cy wsparcie pracy kancelarii komorni-
czej, oprogramowania umo#liwiaj$ce wykonywanie pracy 
zdalnej, usprawniaj$ce proces wystawiania faktur, system 
umo#liwiaj$cy analiz% orzecznictwa i"doktryny, system aktów 
prawnych i"publikacji. *rodki materialne wykorzystywane s$ 
do realizacji okre'lonych celów jak pozyskiwanie informacji 
prawnej, tworzenie dokumentów, rejestracja spraw i"stano-
wi$ niezb%dne narz%dzia i"realne wsparcie s&u#$ce obs&udze 
kancelarii komorniczej. 

Nie ulega w$tpliwo'ci, #e zaplecze osobowe i"'rodki ma-
terialne stanowi$ podstaw% funkcjonowania kancelarii ko-
morniczej, a"na komorniku s$dowym spoczywa obowi$zek 
jej organizacji i"utrzymania na poziomie odpowiednim do 
godno'ci urz%du i"posiadanych 'rodków. Komornik obowi$-
zany jest dba( o"zachowanie kultury, najwy#szy poziom pro-
fesjonalizmu swoich pracowników, w"szczególno'ci poprzez 
ich zaznajamianie w"niezb%dnym zakresie z"obowi$zuj$cym 
stanem prawnym, oraz dba(, aby standard kancelarii odpo-
wiada& pozycji organu w&adzy publicznej.

Zastosowanie LegalTech w kancelarii 
komorniczej

Wyra#enie Legal Technology (technologie prawne; w"skró-
cie LegalTech) pochodzi od po&$czenia s&ów „legal service” 
(obs&uga prawna) oraz „technology” (technologie). W"usta-
wodawstwie brak jest legalnej de)nicji LegalTech, natomiast 
w$doktrynie technologie prawne okre'la si% jako innowacje 
i"rozwi$zania technologiczne dedykowane prawnikom, a"tak-
#e narz%dzia informatyczne, platformy i"oprogramowania10. 
D. Szostek s&usznie przedstawia podzia& LegalTech na trzy 
poziomy: 1.0, 2.0. oraz 3.0, gdzie LegalTech 1.0 odnosi si% do 
technologii, w"tym oprogramowania wspieraj$cego dzia&al-
no'( prawników jako profesjonalistów. Dotyczy to znanych 
od dawna systemów informatycznych do organizacji i"funk-

9  A. Antkiewicz, komentarz do art. 153, [w:] G. Sikorski (red.), Ustawa 
o"komornikach s$dowych. Komentarz, Sopot 2019, s. 474.

10  Blog Transparent Data, Co to jest LegalTech i"jak mo#na skategoryzo-
wa( istniej$ce obecnie innowacje sektora prawnego, https://medium.com/
blog-transparent-data/co-to-jest-legaltech-i-dlaczego-co-raz-wi%C4%-
99cej-kancelarii-prawnych-si%C4%99ga-po-innowacje-2b2ff6b27ecd 
(dost%p z"14.11.2021 r.).

11  D. Szostek, Rozdzia& 1. Poj%cie Legal Technology (LegalTech), 
[w:]"D.$Szostek (red.), LegalTech. Czyli jak bezpiecznie korzysta( z"narz%-
dzi informatycznych w"organizacji, w"tym kancelarii oraz dziale prawnym, 
Legalis/el. 2021.
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osobowe przetwarzane w"tym systemie oraz zapewniaj$cego 
mo#liwo'( wymiany danych mi%dzy u#ytkownikami systemu. 
System teleinformatyczny, stanowi$c realne wsparcie komor-
ników s$dowych, powinien dawa( mo#liwo'( przechowywa-
nia i"zabezpieczania akt spraw prowadzonych w"postaci elek-
tronicznej, mo#liwo'( prowadzenia urz$dze! ewidencyjnych 
lub dokumentacji ksi%gowej w"postaci elektronicznej, umo#-
liwia( identy)kacj% uczestników post%powa! egzekucyjnych 
i"zabezpieczaj$cych i"ich pe&nomocników oraz umo#liwia( 
dost%p do systemu teleinformatycznego s$dom, organom 
nadzoru administracyjnego oraz nadzoru wewn%trznego 
samorz$du komorniczego. Nale#y przy tym podkre'li(, #e 
w"systemie teleinformatycznym, zgodnie z"art. 158 KomS$dU, 
powinien zosta( wdro#ony modu& do prowadzenia elektro-
nicznego biura podawczego, elektronicznej ksi%gi nadawczej, 
umo#liwiaj$cy obs&ug% dor%cze! elektronicznych, sporz$-
dzanie elektronicznych protoko&ów, automatyzacj$ proce-
su tworzenia pism, proponowania ich merytorycznej tre'ci 
i"podpowiadania kolejnych czynno'ci w"sprawie. 

Zastosowanie LegalTech w"kancelarii komorniczej zwi$-
zane jest równie# z"cyfryzacj$ archiwizacji kancelarii ko-
morniczych, która wi$za&aby si% z"budow$ i"wdro#eniem 
narz%dzia wspomagaj$cego zbieranie i"klasy)kacj% zbiorów 
w"postaci elektronicznej s&u#$cych  do uczenia z"nadzorem. 
Przedmiotowe rozwi$zanie zwi$zane jest z"wprowadzeniem 
digitalizacji akt spraw komorniczych, tworzeniem cyfrowych 
repozytoriów, inteligentn$ analiz$ danych gromadzonych 
w"procesie archiwizowania akt sprawy, tworzeniem konwersji 
du#ej liczby dokumentów, a"tak#e automatyzacj$ procesów 
zachodz$cych w"archiwizacji, w"tym w"procesie brakowania, 
udost%pniania, niszczenia, przekazywania akt do Archiwum 
Pa!stwowego.

Automatyzacja procesów przy wykorzystaniu nowych, 
innowacyjnych technologii, digitalizacja dokumentów, cy-
fryzacja i"elektronizacja, wdra#anie LegalTech w"kancelariach 
komorniczych wp&ywa na ich transformacj%, zwi%kszenie 
produktywno'ci i"wydajno'ci zatrudnianej kadry, zmniejsze-
nie wyst$pienia b&%du ludzkiego. Umo#liwia przetwarzanie 
wi%kszej ilo'ci danych i"spraw, zachowuj$c ten sam poziom 
efektywno'ci prowadzonych post%powa!. Zastosowanie tech-
nologii prawnych wp&ywa równie# na skuteczniejsze zarz$-
dzanie, w"tym na zarz$dzanie praktyk$, radzenie sobie ze 
zwi%kszon$ ilo'ci$ i"z&o#ono'ci$ danych, lepsze 'wiadczenie 
czynno'ci. 

Jak s&usznie zauwa#a A. Klich, czynno'ci egzekucyjne 
coraz cz%'ciej przybieraj$ form% elektroniczn$, co z" ca&$ 
pewno'ci$ pozytywnie wp&ywa na szybko'( uzyskiwania 
niezb%dnych informacji, czego wynikiem jest sprawniejsze 

Informacji Kredytowej (BIK), ZUS-PUE, system Centralnej 
Ewidencji Pojazdów i"Kierowców (CEPiK), aplikacja CEP, 
Elektroniczn$ Ksi%g% Wieczyst$ (EKW), system Geoportal, 
Informator Prawno-Gospodarczy (IPG), baza REGON GUS, 
Centraln$ Ewidencj% i"Informacj% o"Dzia&alno'ci Gospo-
darczej (CEDIG), Centralny Rejestr Podmiotów Krajowej 
Ewidencji Podatników (CRP KEP)12, a"tak#e systemy infor-
matyczne s&u#$ce wsparciu pracy kancelarii komorniczej, 
które zapewniaj$ obs&ug% czynno'ci merytorycznych post%-
powa! oraz zarz$dzanie sprawami. Systemy informatyczne 
automatyzuj$ce obs&ug% czynno'ci biurowych i"ksi%gowych 
pozwalaj$ komornikom przechowywa( informacje o"spra-
wach egzekucyjnych oraz prowadzi( czynno'ci dotycz$ce 
tych spraw dzi%ki kompleksowemu odzwierciedleniu proce-
sów skoncentrowanych na ich merytorycznych aspektach. 
Przedmiotowe aplikacje systematyzuj$ czynno'ci post%po-
wania egzekucyjnego, obs&uguj$ bezpieczne podpisy elek-
troniczne, wspó&pracuj$ z"czytnikami kodów kreskowych, 
klientami poczty elektronicznej, a"z"zewn%trznymi systemami 
informatycznymi komunikuj$ si% za pomoc$ dokumentów 
w"formacie XML oraz us&ug sieciowych. Natomiast wykorzy-
stanie technologii OCR (ang. Optical Character Recognition) 
wraz z"odpowiednimi skanerami dokumentów umo#liwia 
wprowadzenie automatycznego przyporz$dkowywania ko-
respondencji wp&ywaj$cej do kancelarii komorniczej.

Komornicy s$dowi przy wykonywaniu czynno'ci i"zada! 
na&o#onych na nich przepisami prawa korzystaj$ równie# 
z"systemów informacji prawnej zawieraj$cych elektroniczne 
bazy danych z&o#one z"dost%pnych, opublikowanych aktów 
prawnych, orzecznictwa i"baz danych jurysprudencji (pogl$-
dów doktryny zawartych w"publikacjach monogra)cznych, 
komentarzach, czasopismach). Pos&uguj$ si% ca&okszta&tem le-
gislacji zawartej na stronie internetowej Rz$dowego Centrum 
Legislacji, Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, Dziennika 
Urz%dowego Unii Europejskiej oraz ca&okszta&tem orzecznic-
twa dost%pnego na Portalu Orzecze! S$dów Powszechnych, 
Bazie Orzecze! S$du Najwy#szego, Internetowym Portalu 
Orzecze! Trybuna&u Konstytucyjnego. Monitoruj$ zmiany 
aktów prawnych, jednak przedmiotowe czynno'ci odbywaj$ 
si% manualnie, bez wykorzystania narz%dzi automatyzuj$cych 
ten proces, poniewa# na rynku krajowym brak jest takiego na-
rz%dzia informatycznego. Podkre'lenia przy tym wymaga, #e 
realne usprawnienia czynno'ci biurowych i"organizacyjnych 
w"kancelarii komorniczej, przy wykorzystaniu nowych, inno-
wacyjnych technologii prawnych jest zwi$zane z"wdro#eniem 
systemu teleinformatycznego z"art. 158 KomS$dU, w"którym 
jest prowadzona i"przechowywana dokumentacja w"postaci 
akt elektronicznych (art. 155 ust. 1 KomS$dU) i"urz$dzenia 
ewidencyjne w"formie elektronicznej (art. 156 KomS$dU), 
integruj$cego si% z"innymi systemami teleinformatycznymi 
administracji publicznej, systemem teleinformatycznym ob-
s&uguj$cym post%powanie s$dowe, zabezpieczaj$cego dane 

12  K.R. Wis"ocki, Informatyzacja post%powania egzekucyjnego z"perspek-
tywy komornika s$dowego, [w:] K. Flaga-Gieruszy!ska, J. Go"aczy!ski, 
D.$Szostek (red.), Informatyzacja post%powania cywilnego. Teoria i"prakty-
ka, Legalis/el. 2021.
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Nie ulega przy tym w$tpliwo'ci, #e dane osobowe za-
warte w"systemach informatycznych i"teleinformatycznym 
obs&ugiwanych przez komornika s$dowego i" jego pracow-
ników powinny podlega( zabezpieczeniom zapobiegaj$cym 
nadu#yciom lub niezgodnemu z" prawem dost%powi lub 
przekazywaniu, w"szczególno'ci poprzez stosowanie pro-
porcjonalnych 'rodków technicznych i"organizacyjnych gwa-
rantuj$cych zapewnienie ochrony przed nieuprawnionym 
dost%pem do systemu. Komornik s$dowy jako administrator 
danych osobowych ma obowi$zek ka#dorazowej wery)kacji 
to#samo'ci d&u#nika. W"przypadku podania przez wierzy-
ciela nieprawid&owych danych d&u#nika, w"tym nieprawi-
d&owego numeru PESEL, a"nast%pnie pozyskania z"systemu 
PESEL-Net danych osobowych w"zakresie imienia, nazwiska 
oraz adresu zamieszkania, komornik s$dowy jest obowi$za-
ny zwery)kowa( poprawno'( uzyskanych danych z"danymi 
otrzymanymi od wierzyciela. Pozyskanie danych osobowych 
osoby nieb%d$cej d&u#nikiem (w"wyniku b&%du komornika) 
nast%puje bez podstawy prawnej. Zdaniem Prezesa Urz%du 
Ochrony Danych Osobowych komornik s$dowy, pozyskuj$c 
dane z"systemu teleinformatycznego, powinien zwery)kowa( 
ich poprawno'( z"wnioskiem wierzyciela i"w"razie w$tpliwo'ci 
zg&osi( si% do wierzyciela w"celu ich poprawienia. Brak dzia-
&ania, o"którym mowa w"zdaniu poprzedzaj$cym, oznacza 
brak staranno'ci przy ustalaniu danych d&u#nika i"narusze-
nie zasady prawid&owo'ci i"poufno'ci (art. 5 ust. 1 lit. d i"f 
RODO). Zasada prawid&owo'ci nak&ada na administratora 
danych obowi$zek zadbania o"merytoryczn$ warto'( prze-
twarzanych przez siebie informacji. W"RODO podkre'lono, 
#e dane osobowe musz$ by( prawid&owe, a"wi%c rzetelnie 
wery)kowane co do ich prawdziwo'ci17. Komornik s$dowy 
ma równie# obowi$zek zapewni( odpowiedni$ ochron% 'ro-
dowiska informatycznego, teleinformatycznego przed szko-
dliwym oprogramowaniem. Jest zobowi$zany post%powa( 
zgodnie z"przepisami prawa, orzeczeniami s$du wydanymi 
w"trybie nadzoru judykacyjnego, zarz$dzeniami lub zalece-
niami uprawnionych organów nadzoru administracyjnego, 
z&o#onym 'lubowaniem i"zasadami etyki zawodowej (art. 25 
KomS$dU). W"my'l art. 27 KomS$dU komornik jest obowi$-

przeprowadzenie post%powania egzekucyjnego. Zwi%kszona 
skuteczno'( komorników s$dowych w"zakresie pozyskiwania 
informacji mo#e istotnie wp&ywa( na podwy#szenie efektyw-
no'ci ca&ego post%powania egzekucyjnego. W"pe&ni nale#y 
zaaprobowa( dzia&ania ustawodawcy zmierzaj$ce do rozwoju 
informatyzacji rejestrów i"baz danych, poszerzaj$c zakres 
prawa do informacji, które niew$tpliwie przys&uguje wierzy-
cielowi dochodz$cemu swoich roszcze! w"drodze przymusu, 
w"ramach realizacji konstytucyjnie mu zagwarantowanego 
prawa do s$du13.

Bezpiecze"stwo danych osobowych 
w kancelarii komorniczej

Komornik s$dowy, zgodnie z"de)nicj$ zawart$ w"art. 4 
pkt 7 rozporz$dzenia Parlamentu Europejskiego i"Rady (UE) 
2016/679 z"27.4.2016 r. w"sprawie ochrony osób )zycznych 
w"zwi$zku z"przetwarzaniem danych osobowych i"w"sprawie 
swobodnego przep&ywu takich danych oraz uchylenia dyrek-
tywy 95/46/WE (ogólne rozporz$dzenie o"ochronie danych)14 
jest samodzielnym administratorem danych. Jak s&usznie wska-
zuje M. Jab"o!ski i"K. Wygoda, ostatecznie o"tym, #e komorni-
cy traktowani s$ jako samodzielni administratorzy, 'wiadcz$ 
rozwi$zania zawarte w"art. 158 ustawy z"21.2.2019"r. o"zmianie 
niektórych ustaw w"zwi$zku z"zapewnieniem stosowania roz-
porz$dzenia 2016/679 z"27.4.2016 r. w"sprawie ochrony osób 
)zycznych w"zwi$zku z"przetwarzaniem danych osobowych 
i"w"sprawie swobodnego przep&ywu takich danych"oraz uchy-
lenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz$dzenie o"ochronie 
danych)15. Zasadniczo dotycz$ one osób, których dane s$ prze-
twarzane (w"nast%pstwie skorzystania z"dyspozycji zawartej 
w"art. 23 RODO), ale stanowi$ potwierdzenie, #e komornik 
s$dowy traktowany jest jako administrator danych, na którym 
ci$#$ obowi$zki sprecyzowane w"RODO16. 

Komornik s$dowy jako administrator, wszczynaj$c i"pro-
wadz$c post%powanie, pozyskuje dane osobowe i"przetwarza 
je za pomoc$ systemów, narz%dzi LegalTech, stanowi$cych 
wsparcie tradycyjnej formy komunikowania si% z"organami 
i"podmiotami zobowi$zanymi do udzielania komornikowi 
s$dowemu informacji niezb%dnych do prowadzenia post%-
powania. Dzia&alno'( kancelarii komorniczej to nie tylko 
akta komornicze, urz$dzenia ewidencyjne prowadzone przez 
komorników s$dowych, ale tak#e systemy informatyczne, 
teleinformatyczne. W"my'l art. 159a KomS$dU, administra-
torami danych znajduj$cych si% w"systemie teleinformatycz-
nym, utworzonym do 1.1.2021 r., o"którym mowa w"art. 158 
ust. 1 KomS$dU, s$ komornicy w"zakresie, w"jakim dane te 
dotycz$ prowadzonych przez nich spraw, a"Minister Sprawie-
dliwo'ci, jako administrator systemu teleinformatycznego, 
nie ma swobodnego dost%pu do informacji w"nim zawartych, 
w"tym do danych osobowych. 

13  A. Klich, Informatyczne instrumenty pozyskiwania informacji przez 
komornika w" post%powaniu egzekucyjnym. Wybrane zagadnienia, PPE 
2015, Nr 10, Legalis/el. 2021; K. Flaga-Gieruszy!ska, A. Klich, Wykorzysty-
wanie narz%dzi internetowych w"pracy komornika s$dowego, [w:] A.$Mar-
ciniak, J. Bieluk (red.), Post%powanie i"prawo cywilne w"dobie informatyza-
cji, Legalis/el. 2021.

14  Dz.Urz. UE L Nr 119, s. 1 ze zm.; dalej jako: RODO.
15  Dz.U. poz. 730.
16  M. Jab"o!ski, K. Wygoda, RODO w"praktyce funkcjonowania kancelarii 

komornika s$dowego, Sopot 2019, s. 31.
17  Decyzja Prezesa Urz%du Ochrony Danych Osobowych z"8.10.2019"r. 

w" sprawie nieprawid&owo'ci w" procesie przetwarzania danych osobo-
wych Skar#$cego przez komornika s$dowego, jako danych d&u#nika, 
ZSPU.440.296.2019, https://uodo.gov.pl/decyzje/ZSPU.440.296.2019 (do-
st%p z"15.5.2022 r.).
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korzystania z"okre'lonego narz%dzia, jak równie# zakres wy-
korzystywanych informacji oraz odpowiedzialno'ci zwi$-
zanej z"przetwarzaniem danych osobowych. Rozliczalno'(, 
wyja'nialno'(, prawid&owo'(, jak te# zasady dotycz$ce prze-
twarzania danych osobowych uregulowane w"art. 5 RODO23 
determinuj$ zakres i"sposób realizacji obowi$zków informa-
cyjnych zwi$zanych z"legalno'ci$ i"bezpiecze!stwem przetwa-
rzania danych osobowych24. Artyku& 24 ust. 1 RODO zobo-
wi$zuje komornika s$dowego do wdro#enia odpowiednich 
'rodków technicznych i"organizacyjnych. Komornik jako 
administrator obci$#ony zosta& odpowiedzialno'ci$ za prze-
twarzanie danych osobowych prowadzone w"swoim imieniu, 
jak równie# przez osoby przez niego upowa#nione (dzia&aj$ce 
w"jego imieniu), a"w"szczególno'ci za implementacj% systemu 
wdra#aj$cego 'rodki zapewniaj$ce zgodno'( przetwarzania 
danych osobowych z"RODO i"proporcjonalnie, bior$c pod 
uwag% kontekst, zakres, cel przetwarzania danych oraz ryzyka 
dla praw i"wolno'ci podmiotów danych25. Podj%cie odpowied-
nich 'rodków bezpiecze!stwa w"zakresie dost%pu do narz%dzi  
i" systemów informatycznych u#ywanych w" kancelariach 
zwi%ksza ochron% w"razie wycieku danych26. Zatem zapew-
nienie bezpiecze!stwa powinno by( obowi$zkiem ka#de-
go pracownika kancelarii komorniczej. Odpowiedzialno'( 
za ochron% informacji i"bezpiecze!stwo warto wprowadzi( 
zarówno do umów pracowniczych, jak i"do umów zawiera-
nych z"dostawcami, z"których us&ug kancelaria komornicza 
korzysta. Warto jednak zwróci( uwag%, aby obowi$zkom na-
&o#onym na pracowników kancelarii towarzyszy&a stosowna 
wiedza zdobywana w"czasie kursów i"szkole!. Ka#da osoba 
przed dopuszczeniem do pracy z"danymi osobowymi po-
winna by( poddana przeszkoleniu i"zapoznana z"przepisami 
dotycz$cymi ochrony danych osobowych. Istotne jest przy 
tym, aby szkolenia odbywa&y si% cyklicznie celem aktuali-
zowania wiedzy zaplecza osobowego. Jak s&usznie zauwa#a 

zany zachowa( w"tajemnicy okoliczno'ci sprawy, o"których 
powzi$& wiadomo'( ze wzgl%du na wykonywane czynno'ci18. 
Tym samym, bior$c pod uwag% specy)k% dzia&alno'ci egze-
kucyjnej prowadzonej przez komornika s$dowego, stosowane 
rozwi$zania organizacyjne oraz zasoby ludzkie w"obszarach 
technologii informatycznej i"bezpiecze!stwa 'rodowiska in-
formatycznego powinny by( adekwatne do pro)lu ryzyka 
kancelarii19 oraz zabezpieczone przed nielegalnym dost%pem 
oraz podlega( systematycznym, najlepiej niezale#nym audy-
tom20, a"komornik s$dowy powinien posiada( sformalizo-
wane zasady wspó&pracy z"zewn%trznymi dostawcami us&ug 
informatycznych, zapewniaj$ce bezpiecze!stwo danych oraz 
poprawno'( dzia&ania 'rodowiska teleinformatycznego. 

Zabezpieczeniem danych przetwarzanych w" zbiorze 
przed ich ewentualnym zniszczeniem oraz dost%pem osób 
nieuprawnionych jest tworzenie kopii zapasowych i"stanowi 
jeden ze 'rodków maj$cych na celu zapewnienie ci$g&o'ci 
dzia&ania kancelarii komorniczej w"przypadku wyst$pienia 
awarii systemów informatycznych, teleinformatycznych. 
Ustawodawca na&o#y& przy tym na komornika s$dowego 
obowi$zek wykonywania dwóch kopii zbiorów zapisów, 
tzw." kopii zapasowych (ang. backup), przy czym ka#da 
z"wykonanych kopii powinna by( przechowywana na od-
dzielnym informatycznym no'niku danych, odpowiednio 
zaznaczona oraz zabezpieczona przed zniszczeniem i"do-
st%pem osób nieuprawnionych. Zgodnie z" § 5 rozporz$-
dzenia Ministra Sprawiedliwo'ci z"18.12.2018 r. w"sprawie 
okre'lenia szczegó&owych zasad prowadzenia biurowo'ci, 
rachunkowo'ci i"ewidencji operacji )nansowych kancelarii 
komorniczych21, kopi% zbiorów zapisów komornik s$dowy 
ma obowi$zek sporz$dzi( w"ka#dym dniu roboczym. Inte-
gralno'( kopii zapasowych powinna istnie( od momentu jej 
wytworzenia a# do likwidacji. Przez ca&y ten okres wykonane 
kopie zbiorów danych powinny odzwierciedla( stan faktyczny 
zasobów na moment utworzenia danej kopii, co wyklucza 
mo#liwo'( usuwania z"nich jakichkolwiek danych. Nale#y 
przy tym podkre'li(, #e pomimo uchylenia rozporz$dzenia 
Ministra Spraw Wewn%trznych i"Administracji z"29.4.2004 r. 
w"sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych 
i"warunków technicznych i"organizacyjnych, jakim powinny 
odpowiada( urz$dzenia i"systemy informatyczne s&u#$ce do 
przetwarzania danych osobowych22, podstawowe warunki 
techniczne, organizacyjne i"bezpiecze!stwa, jakim powinny 
odpowiada( urz$dzenia i"systemy informatyczne s&u#$ce do 
przetwarzania danych osobowych, mog$ zosta( zastosowane 
w"aktualnych zabezpieczeniach.

Przenosz$c rozwa#ania na grunt narz%dzi LegalTech 
s&u#$cych cyfryzacji, digitalizacji, elektronizacji pracy ko-
morników s$dowych, innych ni# systemy informatyczne, 
teleinformatyczne s&u#$ce wsparciu pracy kancelarii komor-
niczej, zasadnicze znaczenie ma cel przetwarzania informacji, 
poniewa# to od celu przetwarzania zale#y dopuszczalno'( 

18  Przedmiotowy obowi$zek trwa tak#e po odwo&aniu komornika z"zaj-
mowanego stanowiska albo wyga'ni%ciu powo&ania na stanowisko ko-
mornika z"mocy prawa, z"wyj$tkiem, gdy komornik sk&ada zeznanie jako 
'wiadek lub strona przed s$dem lub prokuratorem, chyba #e ujawnienie 
tajemnicy zagra#a dobru pa!stwa. W"tym przypadku od obowi$zku mo#e 
zwolni( komornika Minister Sprawiedliwo'ci.

19  I. Piankowska, N. Stojanowska, K. Maciejewska, komentarz do § 5, 
teza" 10, [w:] M. Jaranowski, N. Stojanowska (red.), Szczegó&owe zasady 
prowadzenia biurowo'ci, rachunkowo'ci i"ewidencji operacji )nansowych 
kancelarii komorniczych, Warszawa 2021, s. 64.

20  M. Sztandur, Odpowiedzialno'( komornika za naruszenie przepisów 
o"ochronie danych, Nowa Currenda 2018, Nr 7, s. 36.

21  Dz.U. poz. 2517.
22  Dz.U. Nr 100, poz. 1024.
23  Zasada zgodno'ci z"prawem, rzetelno'( i"przejrzysto'(.
24  D. Lubasz, Rozdzia& XIII. Zasady legalno'ci, przejrzysto'ci i"minima-

lizacji danych w"ogólnym rozporz$dzeniu o"ochronie danych osobowych 
w"kontek'cie sztucznej inteligencji, [w:] L. Lai, M. #wierczy!ski (red.), Pra-
wo sztucznej inteligencji, Warszawa 2020, s. 179.

25  D. Lubasz, komentarz do art. 24, teza Nr 2, [w:] E. Bielak-Jomaa, 
D.$Lubasz (red.), RODO. Ogólne rozporz$dzenie o"ochronie danych. Ko-
mentarz, Warszawa 2018, s. 586.

26  M. Sztandur, Odpowiedzialno'( komornika…, s. 36.
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ministratorowi przypadków podejrzanych wiadomo'ci e-ma-
ilowych. Nale#y przy tym wskaza(, #e pracownik kancelarii 
bez zgody komornika nie ma prawa wysy&a( korespondencji 
zawieraj$cej dane osobowe pracodawcy, jego pracowników, 
dostawców za po'rednictwem Internetu, w"tym przy wyko-
rzystaniu prywatnej elektronicznej skrzynki pocztowej. 

W"kwestii ochrony antywirusowej, u#ytkownicy zobowi$-
zani s$ do skanowania plików wprowadzanych z"zewn%trz-
nych no'ników programem antywirusowym. Zakazane jest 
wy&$czanie systemu antywirusowego podczas pracy systemu 
informatycznego przetwarzaj$cego dane osobowe, a"w"przy-
padkach stwierdzenia zainfekowania systemu informatycz-
nego, teleinformatycznego u#ytkownik zobowi$zany jest po-
informowa( niezw&ocznie o"tym fakcie komornika s$dowego 
lub osob% przez niego upowa#nion$. 

Odnosz$c si% natomiast do zasad korzystania z"Interne-
tu, istotne jest u#ywanie innej przegl$darki do &$czenia si% 
z"bankiem, kancelari$ komornicz$ czy stronami interneto-
wymi, gdzie posiada si% dost%p do poufnych danych, a"tak#e 
korzystanie z"Internetu wy&$cznie w"celach s&u#bowych. Za-
kazane jest wchodzenie na strony, na których prezentowane 
s$ informacje o"charakterze przest%pczym, hakerskim, por-
nogra)cznym lub innym zakazanym przez prawo. Istotne jest 
równie# zachowanie szczególnej ostro#no'ci w"przypadku 
podejrzanego #$dania lub pro'by zalogowania si% na stron% 
internetow$ (np. na stron% banku kancelarii komorniczej czy 
te# poczty e-mailowej).

Bezpiecze!stwo danych w"kancelarii komorniczej, ochro-
na informacji, przetwarzanie danych osobowych to proces. 
Zarz$dzanie bezpiecze!stwem powinno by( na bie#$co ak-
tualizowane i"rozwijane w"zale#no'ci od produktów, us&ug 
i"narz%dzi LegalTech wykorzystywanych w"kancelarii. *rodki 
ochrony przetwarzania danych osobowych powinny by( do-
stosowane do skali ryzyka, zagro#e! i"charakteru przetwa-
rzanych danych, natomiast ocena dostosowania powinna 
nast%powa( pod k$tem poufno'ci, integralno'ci i"dost%pno-
'ci danych, bior$c przy tym pod uwag% ich zakres, kontekst 
i"cel przetwarzania, a"tym samym tak#e kwestie zapewnienia 
bezpiecze!stwa us&ug przetwarzania (niezawodno'(, inte-
gralno'( i"dost%pno'( do systemu przetwarzania) oraz zapew-
nienie autentyczno'ci i"rozliczalno'ci danych i"podmiotów 
uczestnicz$cych w"przetwarzaniu29.

R. Paj&k, wspominaj$c o"rolach i"odpowiedzialno'ci, nale#y 
zwróci( szczególn$ uwag%, aby ka#dy pracownik mia& dost%p 
wy&$cznie do informacji niezb%dnych mu do wykonywanej 
pracy. Zasada wiedzy niezb%dnej (ang. need to know), czasami 
nazywana równie# zasad$ wiedzy koniecznej/uzasadnionej, 
pozwala zminimalizowa( skutki narusze! bezpiecze!stwa. 
Dodatkowo wszelkie u#ytkowane narz%dzia powinny zo-
sta( skon)gurowane w"sposób umo#liwiaj$cy jednoznacz-
ne zidenty)kowanie osoby odpowiedzialnej za ka#d$ akcj% 
(tzw."rozliczalno'(, ang. accountability)27. 

Przechodz$c do 'rodków bezpiecze!stwa stosowanych 
w"kancelarii komorniczej przy wykorzystaniu narz%dzi Le-
galTech, nale#y mie( na uwadze zasady bezpiecznego u#ytko-
wania sprz%tu informatycznego, programów, polityk% hase&, 
zasady korzystania z"poczty elektronicznej, Internetu, stoso-
wanie ochrony antywirusowej.

Zasady bezpiecznego u#ytkowania sprz%tu informatycz-
nego stanowi$ regularne aktualizowanie systemu opera-
cyjnego i"oprogramowania, zarówno na komputerach, jak 
i"urz$dzeniach przeno'nych, a"tak#e wszelkich innych urz$-
dzeniach elektronicznych, skon)gurowanie mechanizmów 
bezpiecze!stwa w"przypadku pracy w"'rodowisku chmuro-
wym, korzystanie z"uwierzytelnienia dwusk&adnikowego/
wielosk&adnikowego (ang. two-factor/multi-factor authenti-
cation), aplikacji s&u#$cych do uwierzytelniania u#ytkowni-
ka, korzystanie z"rozwi$za! typu VPN (ang. Virtual Private 
Network), wy&$czenie mo#liwo'ci podpinania no'ników typu 
USB przez osoby trzecie, szyfrowanie danych na wszystkich 
no'nikach i"urz$dzeniach za pomoc$ algorytmów, hase&, au-
tomatycznego skanera, pseudonimizacj% danych osobowych 
zapisanych na nich. Podkre'lenia przy tym wymaga, #e no-
'niki danych zawieraj$ce dane osobowe powinny by( prze-
chowywane w"miejscach o"ograniczonym i"kontrolowanym 
dost%pie, a"ka#da osoba dzia&aj$ca z"upowa#nienia komornika 
s$dowego jako administratora i"maj$ca dost%p do danych 
osobowych jest zobowi$zana przetwarza( je wy&$cznie na 
polecenie administratora (art. 29 RODO). 

Polityka hase& obejmuje korzystanie z"ró#nych hase& dla 
ka#dego serwisu, zakaz stosowania tego samego has&a jako za-
bezpieczenia w"dost%pie do ró#nych systemów, de)niowania 
hase&, w"których jeden cz&on pozostaje niezmienny, a"drugi 
zmienia si% wed&ug przewidywalnego wzorca, stosowania 
hase&, w"których który' z"cz&onów stanowi imi%, nazw% lub 
numer miesi$ca b$d+ inny mo#liwy do odgadni%cia klucz, 
korzystanie z"„menad#erów hase&”28, zakaz ujawniania has&a 
innym osobom (has&o powinno pozosta( w"poufno'ci, nawet 
po utracie przez nie wa#no'ci). 

Do zasad bezpiecznego korzystania z"poczty elektronicz-
nej nale#y zasada zwracania szczególnej uwagi na popraw-
no'( adresu odbiorcy dokumentu, zakaz kon)gurowania kont 
s&u#bowej poczty elektronicznej do automatycznego przekie-
rowania wiadomo'ci na adres zewn%trzny oraz zg&aszanie ad-

27  R. Paj&k, Rozdzia& 5. Bezpiecze!stwo danych w"kancelariach prawnych, 
[w:] D. Szostek (red.), LegalTech. Czyli jak bezpiecznie korzysta( z"narz%dzi 
informatycznych w"organizacji, w"tym w"kancelarii oraz dziale prawnym,  
Legalis/el. 2021.

28  Programów, które pozwalaj$ sk&adowa( i"generowa( unikalne has&a dla 
ka#dego u#ytkowanego serwisu internetowego oraz mog$ dodatkowo dba( 
o"to, aby has&o by&o uzupe&niane tylko na poprawnej stronie.

29  Jak zrozumie( podej'cie oparte na ryzyku? Poradnik RODO. Podej'cie 
oparte na ryzyku. Cz%'( 1. Maj 2018, s. 5, https://uodo.gov.pl/pl/123/208 
(dost%p z"13.11.2021 r.).
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prawniczej, bariery mentalne – niech%( do zmian i"uczenia si% 
nowych rozwi$za! przez komorników s$dowych i"pracow-
ników. Wdra#anie LegalTech w"kancelariach komorniczych 
jest konieczno'ci$ oraz kolejnym etapem rozwoju techno-
logicznego. Stanowi przy tym wyzwanie zwi$zane ze zwi%k-
szonymi inwestycjami, reorganizacj$ standardowego modelu 
dzia&ania kancelarii, poszukiwaniem efektywno'ci czasowej 
pracy oraz bezpiecze!stwem przetwarzania danych osobo-
wych, realizacj$ obowi$zków zwi$zanych z"wymaganiami 
na&o#onymi przez RODO. LegalTech wymaga rozpoznania 
analizy ryzyka, rozliczalno'ci, ochrony tajemnicy zawodowej, 
a"aktualne podej'cie do zgodno'ci w"zakresie bezpiecze!stwa 
informacji wskazuje na celowo'( i"sensowno'( regularnego 
monitorowania wymaganych parametrów bezpiecze!stwa, 
dostosowanych do zmieniaj$cych si% warunków organiza-
cyjnych kancelarii komorniczych.

Podsumowanie

Post%p technologiczny determinuje zmiany w"obszarze 
zawodów prawniczych. Nowoczesny komornik s$dowy nie 
mo#e funkcjonowa( bez wsparcia zaplecza osobowego, na-
rz%dzi, systemów informatycznych, teleinformatycznych czy 
te# systemów eksperckich wspieraj$cych jego prac%, w"tym 
prac% kancelarii komorniczej. Nowe technologie s$ sposobem 
na zwi%kszanie efektywno'ci procesów prawnych. Jednak 
w'ród istotnych czynników ograniczaj$cych wykorzystanie 
LegalTech w"pracy kancelarii komorniczej jest brak dost%pu 
do narz%dzi dopasowanych do konkretnych procesów, brak 
kalibracji narz%dzi na potrzeby j%zyka polskiego, nieprzy-
stosowanie rozwi$za! globalnych do specy)ki lokalnej, czas 
wymagany do zapoznania si% z"narz%dziem i"jego skuteczne 
wdro#enie w"kancelarii, brak &atwego dost%pu do informa-
cji o"funkcjonalno'ci narz%dzi technologicznych w"bran#y 

S!owa kluczowe: sztuczna inteligencja, nowe technologie, kancelaria komornicza, komornik s$dowy, legaltech, post%powanie 
egzekucyjne, ochrona danych osobowych, cyfryzacja, elektronizacja.

LegalTech in baili# o$ces

Transformational technologies are used to digitize the work of court baili!s. They are a way to increase the e!ectiveness, 
productivity, and e"ciency of legal processes. A modern baili! cannot function without the support of information systems, 
ICT systems, or expert systems. The author presents the organization of the work of baili! o"ces, the possibilities o!ered by 
LegalTech, and the possibilities of using IT tools in the work of baili! o"ces. Particular attention was paid to the security of 
personal data processed in baili! o"ces, the security measures applied, and security management. The article aims to indicate 
that the implementation of LegalTech in baili! o"ces is a must. It is a challenge related to increased investments, reorganization 
of the o"ces’ operating model, the search for e"ciency in working time, or the security of personal data processing, and requires 
the recognition of risk analysis, accountability, and protection of professional secrecy.

Keywords: Artificial Intelligence, new technologies, baili( ’s o)ce, baili(, LegalTech, enforcement proceedings, personal 
data protection, digitization.
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