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Polemiki i refleksje

Nie mo¿na zostawiæ notariuszy samym sobie

SejmRzeczypospolitej przyj¹³ niedawnouchwa³ê o rozwoju spo³eczeñ-
stwa informacyjnego.Namocy tej uchwa³y podjête zostan¹ okre�lone dzia-
³ania organizacyjne, prawne, a tak¿e inne czynno�ci, które stworz¹ odpo-
wiedni¹ pod ka¿dym wzglêdem infrastrukturê umo¿liwiaj¹c¹ rozwój gos-
podarki elektronicznej.
W naszym systemie prawnym poczyniono ju¿ pewne dzia³ania legisla-

cyjne;przygotowany jestm.in.wstêpnyprojektustawyopodpisieelektronicz-
nym, który poddano obecnie odpowiednim konsultacjom i pracom studyj-
nym.
Mo¿na tuwykorzystaæ osi¹gniêcia pañstwUnii Europejskiej,wktórych

stworzono ju¿ niezbêdne instrumenty prawne. W kwestii podpisu elektro-
nicznego wydana zosta³a dyrektywa Komisji Unii Europejskiej, która jest
stosunkowo �wie¿a, bo pochodzi z grudnia ubieg³ego roku. Obejmuje ona
kierunki dyskusji w �wiatowych gremiach, a szczególnie w Grupie Robo-
czej UNICITRAL. Sta³a siê te¿ wa¿n¹ wytyczn¹ dla opracowania naszego
projektu ustawy o podpisie elektronicznym. Dyrektywa ta dotyczy podsta-
wowych spraw,warto je poddaæpoduwagê �rodowiskapolskichnotariuszy,
jako ¿e to oni w³a�nie bêd¹ ju¿ niebawem spotykali siê z podpisem elek-
tronicznym na przedk³adanych przez klientów dokumentach. To m.in. do
notariuszy trafi¹ za po�rednictwempoczty elektronicznej czy te¿ Internetu,
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czyli sieci komputerowej na �wiecie, cybernetyczni klienci ze swoimi
potrzebami oraz interesami handlowymi i prawnymi.
Od czynno�ci elektronicznych nie ma ucieczki, nie ma te¿ powrotu do

tradycyjnych formwyra¿ania o�wiadczeñ woli. Zanikaæ te¿ bêdzie bezpo-
�rednio�æ notariusza i jego klienta w dokumentowaniu czynno�æ notarial-
nych, przy sporz¹dzaniu aktównotarialnychwokre�lonymmiejscu i czasie.
Nowy system gospodarki elektronicznej wytwarza bowiem prê¿n¹ i stale
rozwijaj¹c¹ siê dziedzinê us³ug prawnych, oferowanychwka¿dymmiejscu
kuli ziemskiej, 24 godziny na dobê, np. poprzez pocztê elektroniczn¹ po-
pularnie zwan¹ e-mailem.Dziêki niejmo¿na ju¿ teraz przesy³aæ dokumenty
w dowolne miejsce na �wiecie. E-mail mo¿e byæ wykorzystany do tych
wszystkich celów, doktórychwykorzystany jest telefon, fax albo list. Poczta
elektronicznama tê przewagê, ¿e dokument dociera domiejsc b³yskawicz-
nie, praktycznie bezwzglêdu na jego objêto�æ, bez ¿adnego uszczerbku dla
jako�ci, a us³uga ta jest zdecydowanie tañsza od istniej¹cych systemów
komunikacyjnych. Istniej¹ równie¿ elektroniczne listy adresowe,wykorzy-
stuj¹ce pocztê elektroniczn¹doprowadzenia przez u¿ytkowników Internetu
rozmów handlowych, dyskusji, wymiany informacji, w tym prawnej, na
interesuj¹ce strony tematy.Wzrastaæ te¿ bêdzie zapotrzebowanie na infor-
macjê o czynno�ciach notarialnych ich charakterze, warunkach i zasadach
korzystania z us³ug notariuszy, jako ¿e wraz ze wzrostemwymiany gospo-
darczej, handlowej i prawnej bez notariuszawielewa¿nych transakcji oka¿e
siê niemo¿liwych do przeprowadzenia.
DyrektywaUniiEuropejskiej o podpisie elektronicznym� jak siê ocenia

� zrewolucjonizuje wspó³czesny obrót prawny i gospodarczy. Wychodzi
bowiem z za³o¿enia, ¿e przepisy maj¹ mieæ zastosowanie do prawnego
uznania podpisu elektronicznego, tak aby podpis ten by³ powszechnie
dostêpny.Niemo¿ebyæ tu stosowana¿adnadyskryminacyjnapolitykaprzez
pañstwa Unii Europejskiej, co oznacza, ¿e nasze rozwi¹zania prawne w
tym zakresie powinny zapewniaæ ka¿dej osobie fizycznej lub prawnej
mo¿liwo�æ korzystania z podpisu i certyfikacji zwi¹zanej z podpisem elek-
tronicznym.
Wa¿nym fragmentem dyrektywy jest zestaw definicji wi¹¿¹cych siê z

podpisem elektronicznym. Definicji tych jest siedem, ka¿da z nichma g³ê-
boki sens i istotne ustalenie terminów, którymi dalej dyrektywa ta siê
pos³uguje, m.in. s¹ to:
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A.Podpis elektroniczny, czyli podpisw formie elektronicznej, zawarty
w danych lub do³¹czony do danych, logicznie zwi¹zany z danymi i u¿yty
przez podpisuj¹cego dla wskazania, ¿e podpisuj¹cy potwierdza zawarcie
tych danych i który spe³nia nastêpuj¹ce wymagania:
1) jest jednoznacznie powi¹zany z podpisuj¹cym,
2) identyfikuje podpisuj¹cego,
3) jest utworzony za pomoc¹ takich �rodków, ¿e podpisuj¹cymo¿emieæ

nad nim osobist¹ kontrolê,
4) jest powi¹zany z danymi w taki sposób, aby mo¿na by³o sprawdziæ

czy dane nie zosta³y zmienione.
B.Podpisuj¹cy (sygnatariusz) to osobapos³uguj¹ca siê podpisemelek-

tronicznym, korzystaj¹ca z us³ug elektronicznych; zgodnie z obowi¹zuj¹-
cym prawem elektronicznym mo¿e byæ to ka¿da osoba fizyczna, której
przyporz¹dkowane s¹ dane s³u¿¹ce do sporz¹dzania podpisu oraz odpo-
wiednie dane s³u¿¹cedokontroli podpisu i która sk³ada elektronicznypodpis
albo we w³asnym imieniu, albo w imieniu osoby trzeciej lub podmiot cer-
tyfikuj¹cy, który stosuje certyfikatyw celu �wiadczenia us³ug certyfikacyj-
nych.
C. Narzêdzia tworzenia i weryfikacji podpisu � s¹ to okre�lenia z

zakresu kryptografii1.
D.Certyfikat kwalifikowany2 to jest dokument, który powinien zawie-

raæ:
1) identyfikator prowadz¹cego us³ugê certyfikacji,

1 O ich znaczeniu, technice i problemach by³a m.in. mowa w trakcie II Kongresu No-
tariuszyRzeczypospolitej Polskiej (14-16 pa�dziernika 1999 r.).W ramach komisji ds. kon-
taktów elektronicznych, pod kierunkiem not. J. Przetockiego, cz³onka Krajowej Rady No-
tarialnej, toczy³a siê interesuj¹ca dyskusja nad zastosowaniem kontraktów elektronicznych
w praktyce notarialnej, szczególnie w zakresie mo¿liwo�ci notarialnych podpisów elektro-
nicznych. Zob. tak¿e W. K o c o t, Zawarcie umowy w drodze elektronicznej informacji,
Przegl¹d Prawa Handlowego 1998, nr 4, s. 6 i nast.; J. J a c y s z y n, Elektroniczne czynno-
�ci prawne, Przegl¹d PrawaHandlowego 1999, nr 7, s. 29 i nast.; J. P r z e t o c k i, J. U r b a -
n o w i c z,A.W i t t l i n,Czynno�ci elektroniczne i kryptografia w pracy notariusza, Rejent
1999, nr 100, s. 90 i nast.

2 Pojêcie to w naszym projekcie ustawy o podpisie elektronicznym nie wystêpuje; z
uwagi na to, ¿ewpolskiej ustawie pojawia siê tylko taki certyfikat, który spe³niawymagania
certyfikatu kwalifikowanego; niema zatem potrzebywprowadzania tego terminu do naszej
regulacji o podpisach elektronicznych.
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2) jednoznaczne nazwisko lub jednoznaczny pseudonim (ze wskaza-
niem, ¿e jest to pseudonim), który powinien identyfikowaæ posiadaj¹cego
certyfikat,
3) specyficzne atrybuty posiadacza certyfikatu, takie jak adres, �wia-

dectwo potwierdzaj¹ce dzia³alno�æ firmy, zaufanie kredytowe, numer p³at-
nika podatkowego, gwarancje wyp³acalno�ci, specjalne pozwolenie lub
licencjê,
4) narz¹dzie weryfikuj¹ce podpis, koresponduj¹ce z narzêdziem two-

rzenia podpisu, bêd¹ce pod kontrol¹ posiadaj¹cego certyfikat,
5) oznaczenie pocz¹tku i koñca okresu wa¿no�ci certyfikatu,
6) unikatowy kod identyfikuj¹cy certyfikat,
7) podpis elektroniczny prowadz¹cego us³ugê certyfikacji,
8) ograniczenia zakresu u¿ywania certyfikatu, je�li ma zastosowanie,
9) ograniczenia odpowiedzialno�ci prowadz¹cego us³ugê certyfikacji i

wysoko�æ kwoty, do której dany certyfikat mo¿e byæ stosowany, je�li ma
zastosowanie.
E. Prowadz¹cy us³ugê certyfikacji (uwierzytelnienia) to organ, oso-

ba, instytucja wystawiaj¹ca certyfikaty, która posiada autoryzacjê odpo-
wiedniego urzêdu sprawuj¹cego kontrolê nad jako�ci¹ wystawianych cer-
tyfikatów i innychus³ug certyfikacyjnych, �wiadczonychprzezwystawców
certyfikatów dzia³aj¹cych na okre�lonym obszarze.
Prowadz¹cy te us³ugi � zgodnie z dyrektyw¹ Unii Europejskiej � po-

winni:
a) wykazywaæ konieczn¹ niezawodno�æ oferowanych us³ug certyfika-

cji;
b) stosowaæ siê �ci�le do terminu rozpoczêcia i odwo³ania prowadzenia

us³ugi;
c) sprawdzaæ dostêpnymi �rodkami identyfikacjê i uprawnienia osoby,

której powierza siê certyfikat kwalifikowany;
d) zatrudniaæ osoby, które posiadaj¹ odpowiedni¹ wiedzê, do�wiadcze-

nie i konieczne kwalifikacje do prowadzenia takich us³ug, szczególnie w
odniesieniu dowysokiego poziomu zarz¹dzania, do�wiadczenie w techno-
logii podpisu elektronicznego i zapoznanych z procedurami bezpieczeñ-
stwa; musz¹ oni (prowadz¹cy us³ugê certyfikacji) stosowaæ procedury i
zasady zgodne z przyjêtymi standardami;
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e) u¿ywaæ systemów pewnych i produktów podpisu elektronicznego
zapewniaj¹cych ochronê przed ich modyfikacjami, tak aby nie mog³y byæ
u¿yte do pe³nienia innych funkcji ni¿ te, do których zosta³y przeznaczone,
a wiêc musz¹ u¿ywaæ takich podpisów elektronicznych, które zapewniaj¹
techniczne i kryptologiczne bezpieczeñstwo prowadzonego procesu certy-
fikacji;
f) przeciwdzia³aæ fa³szowaniu certyfikatów, a w przypadku gdy prowa-

dz¹cy us³ugê certyfikacji generuj¹ kryptograficzne klucze prywatne, gwa-
rantowaæ poufno�æ podczas generowania takich kluczy;
g) zabezpieczyæ odpowiednie �rodki finansowe na ewentualne rekom-

pensaty za szkody poniesione przez osoby korzystaj¹ce i stosuj¹ce podpisy
elektroniczne, w formie np. ubezpieczenia;
h) zapisywaæ (zachowywaæ) informacje maj¹ce znaczenie dla certyfi-

katu kwalifikowanego przez okre�lony termin, szczególnie prowadziæ
ewidencjê certyfikatów w celach postêpowania prawnego zapis taki mo¿e
byæ prowadzony elektronicznie;
i) nie przechowywaæ i nie kopiowaæ prywatnych kluczy kryptograficz-

nych osób, którym �wiadcz¹ us³ugi zarz¹dzania kluczami, chyba ¿e zostan¹
o to wyra�nie poproszeni przez samych zainteresowanych;
j) informowaæodbiorców (u¿ytkowników)w sposób zrozumia³y, zanim

zostanie podpisana umowa o us³ugach, o terminie stosowania certyfikatu
i wszelkich innych warunkach jego stosowania, w³¹czaj¹c wszelkie ogra-
niczenia i odpowiedzialno�æ, a tak¿e poinformowaæ o dobrowolno�ci sta-
rania siê o certyfikat kwalifikowany i omówiæ wszelkie zwi¹zane z tym
procedury i zasady.
Od prowadz¹cych us³ugê certyfikacyjn¹ wymaga siê, wed³ug dyrekty-

wyUnii Europejskiej, spe³nieniawielu ró¿nych kryteriów i kwalifikacji, co
prowadzi downiosku, ¿e nie ka¿dy, kto chce,mo¿ebyæwystawc¹ certyfika-
tów.Wydaje siê jednak, ¿e szczególnie zainteresowanymi mog¹ i powinni
byæ notariusze � w naszym systemie prawa osoby zaufania publicznego,
dokumentuj¹cywa¿ne, a nierzadko poufne dokumenty i o�wiadczeniawoli
swoich klientów w sprawach osobistych, handlowych i gospodarczych.
Notariuszom ju¿ teraz zleca siê przechowywanie no�ników danych elek-
tronicznych i nale¿y oczekiwaæ, ¿e zapotrzebowanie na notarialne zabez-
pieczenie czynno�ci prawnych bêdzie ulegaæ coraz dalej id¹cej dywersy-
fikacji i specjalizacji, a st¹d ju¿ tylko krok do elektronicznych czynno�ci
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prawnych z udzia³em notariuszy. Prawo reguluj¹ce czynno�ci notarialne
zezwala na �wiadczenie pewnych us³ug, które mog¹ zapewniæ wiêksze
bezpieczeñstwo elektronicznych czynno�ci prawnych; dotyczy to ustalenia
to¿samo�ci, które notariusz mo¿e prowadziæ jako �rodek poprzedzaj¹cy
certyfikacjê klucza podpisu, je¿eli organ prowadz¹cy us³ugê certyfikacji
za¿¹daodwnioskodawcypotwierdzenia to¿samo�ci przezwybranegoprzez
siebie notariusza.Udokumentowanie czynno�ci prawnych za pomoc¹ elek-
tronicznych �rodkówprzekazu przez notariuszamo¿e byæ równie¿ korzyst-
ne dla stron stosunku prawnego. To jedna z wielu mo¿liwo�ci udzia³u
notariusza w obs³udze elektronicznych czynno�ci prawnych.

Du¿o jednak powa¿niej-
sza i perspektywiczna jest
rola notariuszawprowadze-
niu us³ug certyfikacyjnych, a
wiêcwystawcycertyfikatów,
czyli osoby, która wydaje
certyfikaty lub udziela pu-
blicznie innych us³ug zwi¹-
zanych z podpisem cyfro-
wym. Taka praktyka ju¿
zreszt¹wniektórych krajach
istnieje, o czym �wiadcz¹
m.in. sporz¹dzone i opubli-
kowane lepsze standardydla
elektronicznych czynno�ci

prawnych. Zosta³y one opracowane przy �cis³ej wspó³pracy z Miêdzyna-
rodow¹ Uni¹ Notariatu £aciñskiego i s¹ ju¿ stososwane przez notariuszy
w krajach Ameryki £aciñskiej. Opisuj¹ one bezpieczn¹ z punktu widzenia
prawa certyfikacjê procedury podpisów cyfrowych na podstawie zasad
powszechnie stosowanych w tradycyjnej dzia³alno�ci notariuszy. Te obo-
wi¹zki wytworzy³y now¹, wspó³czesn¹ profesjê, bêd¹c¹ po³¹czeniem tra-
dycyjnego zawodu notariusza z informatykiem czy te¿ cybernetykiem, i
mimo ¿e brzmi niezwykle oryginalnie � stanowi zawód przysz³o�ci, bo ju¿
obecnie mówi siê o cybernotariuszach czy te¿ notariuszach XXI wieku. O
tym, ¿e nie s¹ to wizje futurologiczne, �wiadczy fakt, ¿e zawód ten znalaz³
siê ju¿ w ustawodawstwie stanu Floryda w USA.
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Powracaj¹c na nasz grunt prawa elektronicznego, a zw³aszcza projektu
ustawy o podpisie elektronicznym, to zupe³nie realne wydaje siê, by wy-
stawc¹ certyfikatów by³ polski notariusz jako osoba zaufania publicznego,
przygotowanymerytorycznie i elektroniczniedo �wiadczenia tego typuus³ug
odp³atnie, wed³ug odpowiednich regu³, zasad i procedur przewidzianych
przez ustawê o podpisie elektronicznym. Projekt tej ustawy przewiduje
bowiem, ¿e wystawc¹ certyfikatów mo¿e zostaæ ka¿da spó³ka handlowa
wpisana do rejestru, je¿eli umowa spó³ki b¹d� jej statut okre�la m.in. jako
przedmiot dzia³alno�ci spó³ki �wiadczenie us³ug zwi¹zanych z podpisem
elektronicznym. T¹ sfer¹ us³ugmo¿e zaj¹æ siê z chwil¹ uchwalenia ustawy
o kodeksie spó³ek handlowych spó³ka partnerska, utworzona przez wspól-
ników (partnerów)wceluwykonywaniawolnego zawoduw ramach spó³ki
prowadz¹cej przedsiêbiorstwo pod w³asn¹ firm¹, w której wspólnikami �
na mocy art. 88 k.h. � mog¹ byæ m.in. notariusze, a tak¿e inne osoby
wykonuj¹ce wolny zawód (byæmo¿e w niedalekiej przysz³o�ci obejmie to
informatyków, ju¿obecnie aspiruj¹cychdogrupyosóbwykonuj¹cychwolny
zawód w Polsce).
Ponadto, byw³¹czyæ siê do �wiadczenia us³ug certyfikacyjnych, polscy

notariusze musz¹ poczyniæ pewien wysi³ek intelektualny, informacyjny,
organizacyjny, finansowy, a tak¿e kadrowy; krótkomówi¹c, niezbêdne jest
tu odpowiednie przygotowanie merytoryczne i techniczne, by spe³niæ opi-
sane wymogi wystawcy certyfikatów.Wydaje siê, ¿e w tej sprawie mo¿na
liczyæ naw³adze korporacji polskich notariuszy, a tak¿e organy samorz¹du
notarialnego. Przygotowanie koncepcji i strategii dzia³aniaw zakresie edu-
kacji o elektronicznych czynno�ciach prawnych, o mo¿liwo�ciach prowa-
dzenia us³ug certyfikacyjnych to zadanie dlaFundacjiCentrumNaukowego
Notariatu, wspó³pracuj¹cego z o�rodkami akademickimi i naukowymi, a
tak¿e instytucjami zajmuj¹cymi siê t¹ problematyk¹.
Nie mo¿na bowiem zostawiæ notariuszy samym sobie; niezbêdna jest

w tym zakresie pewna wspólna, korporacyjna strategia dzia³ania, by pol-
skimnotariuszomstworzyæ odpowiedniewarunki do swobodnegoporusza-
nia siêwobrêbie elektronicznego prawa i elektronicznych czynno�ci praw-
nych w praktyce notarialnej.

Jerzy Jacyszyn


