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Utopia czy realna mo¿liwoœæ?
Przeszkody na drodze do sporz¹dzenia aktu notarialnego

w formie elektronicznej

Trudno wyobraziæ sobie dzisiejszy œwiat bez komputerów i bez In-
ternetu, który wkracza we wszystkie dziedziny naszego ¿ycia. W dok-
trynie rozgorza³a w zwi¹zku z tym dysputa, czy notariusze powinni
wykorzystywaæ podpisy elektroniczne w swojej codziennej pracy, a jeœli
tak, to w jakim zakresie1.

Do kodeksu cywilnego2 do art. 78 wprowadzono § 2 o brzmieniu:
„oœwiadczenie woli z³o¿one w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecz-
nym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa¿nego
kwalifikowanego certyfikatu jest równowa¿ne z oœwiadczeniem woli
z³o¿onym w formie pisemnej”. Ta zmiana otworzy³a w œwiecie nauki
dyskusjê, czy forma elektroniczna3 jest now¹ form¹ czynnoœci prawnych,

1 Por. T. H o e r e n, Internet und Jurisprudenz – zwei Welten begegnen sich, Neue
Juristische Wochenschrift 2000, Heft 3, s. 188-190, a zw³aszcza przedstawiona tam futu-
rystyczna wizja dnia pracy prawnika.

2 § 2 zosta³ wprowadzony do art. 78 k.c. ustaw¹ z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie
ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2003 r. Nr 49, poz. 408),
która to wesz³a w ¿ycie 25 wrzeœnia 2003 r.

3 W doktrynie mówi siê jeszcze o kolejnej formie szczególnej, to jest formie elektro-
nicznej z dat¹ pewn¹. Zob. B. P a b i n, Niepewnoœæ elektronicznej daty pewnej, Rejent 2004,
nr 12, s. 110-134.
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czy tylko równowa¿nikiem formy pisemnej4. Wydaje siê jednak, ¿e wiêcej
argumentów przemawia za pierwsz¹ koncepcj¹5.

Podstawowym za³o¿eniem formy elektronicznej jest dokonanie czyn-
noœci prawnej na odleg³oœæ. Dla tytu³owego zagadnienia niezwykle wa¿na
jest kwestia mo¿liwoœci pogodzenia istoty formy elektronicznej z istot¹
formy aktu notarialnego, która wymaga jednoczesnej obecnoœci notariu-
sza i stawaj¹cych przed nim stron dokonywanej czynnoœci6.

Elektroniczny obrót notarialny jest ujmowany w doktrynie jako forma
przysz³ego obrotu prawnego, obejmuj¹ca wszystkie czynnoœci prawne i urzê-
dowe dokonywane z u¿yciem aktu notarialnego w postaci elektronicznej7.

Dopuszczenie mo¿liwoœci sporz¹dzania przez notariuszy aktów notarial-
nych w formie elektronicznej wymaga³oby wielu zmian w aktualnie obowi¹-
zuj¹cych przepisach. Dok³adna analiza stanu prawnego pozwala dostrzec wiele
przeszkód, z jakimi bêdzie musia³ zmierzyæ siê ustawodawca, jeœli zdecyduje
siê na wykorzystanie podpisu elektronicznego8 przy sporz¹dzaniu aktów
notarialnych.

Wykorzystanie komunikacji elektronicznej i zwi¹zanej z ni¹ mo¿liwoœci
stosowania podpisów elektronicznych przez notariuszy mo¿e przejawiaæ siê
na dwóch p³aszczyznach. Pierwsza nie dotyczy dokonywania czynnoœci
stricte notarialnych, ale takich, jak na przyk³ad prowadzenie rejestrów9,
przekazywanie informacji, gromadzenie i tworzenie danych. Druga na-
tomiast obejmuje uczestniczenie w wydawaniu certyfikatów podpisu elek-
tronicznego lub wydawanie certyfikatów podpisu elektronicznego oraz
dokonywanie czynnoœci notarialnych przy u¿yciu podpisu elektroniczne-

4 Z. R a d w a ñ s k i, Elektroniczna forma czynnoœci prawnej, Monitor Prawniczy 2001,
nr 22, s. 1109 i nast.

5 Por. J. J a n o w s k i, Podpis elektroniczny w obrocie prawnym, Kraków 2007, 280-
293.

6 J. J a c y s z y n, Podpis elektroniczny w praktyce notarialnej, Rejent 2003, nr 12,
s. 112.

7 J. J a n o w s k i, Podpis elektroniczny w obrocie…, s. 294.
8 Powinien to byæ bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy wa¿-

nego kwalifikowanego certyfikatu. Por. art. 78 ust. 2 k.c.
9 Mog¹ to byæ rejestry testamentów, prowadzone np. w Belgii, Francji, Czechach,

rejestry pe³nomocnictw, prowadzone przyk³adowo na £otwie, rejestry aktów notarialnych,
prowadzone np. w Austrii.
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go. Do tych czynnoœci mo¿na by zaliczyæ elektroniczne akty notarialne
i elektroniczne dokumenty poœwiadczone przez notariusza10.

Aktualnie udzia³ notariusza w elektronicznym obrocie zwi¹zany jest
przede wszystkim z procesem wydawania certyfikatów podpisu elektro-
nicznego. Podmiot œwiadcz¹cy us³ugi certyfikacyjne mo¿e korzystaæ
z notarialnego potwierdzenia to¿samoœci odbiorców swoich us³ug (art. 14
ust. 6 ustawy o podpisie elektronicznym11). Taka czynnoœæ notariusza jest
w doktrynie uznawana za jedn¹ z czynnoœci notarialnych przewidzianych
w art. 79 ustawy – Prawo o notariacie12, a nie jest to ¿aden nowy rodzaj
czynnoœci13.

Warto zauwa¿yæ, ¿e do czasu wejœcia w ¿ycie ustawy o swobodzie
dzia³alnoœci gospodarczej14 notariusz pozostawa³ poza krêgiem podmio-
tów, które mog³y œwiadczyæ us³ugi certyfikacyjne15. Takie uprawnienie
przys³ugiwa³o tylko przedsiêbiorcom w rozumieniu ustawy z dnia 19 li-
stopada 1999 r. – Prawo dzia³alnoœci gospodarczej, Narodowemu Ban-
kowi Polskiemu, a tak¿e organom w³adzy publicznej. Ustawa o swobodzie
dzia³alnoœci gospodarczej zmieni³a status prawny notariusza. Jest on
w dalszym ci¹gu podmiotem zaufania publicznego, ale jednoczeœnie jest
tak¿e przedsiêbiorc¹16. Wobec zmiany jego statusu, mo¿na stwierdziæ ¿e
notariusz jest legitymowany do œwiadczenia us³ug certyfikacyjnych, jeœli
spe³nia odpowiednie wymogi techniczno-organizacyjne, tj. przewidziane
w ustawie o podpisie elektronicznym17.

10 J. P r z e t o c k i, Wykorzystanie œrodków przekazu elektronicznego, miêdzy innymi e-
podpisu w praktyce notarialnej, Rejent 2006, nr 5, s. 170-174.

11 Ustawa z dnia 18 wrzeœnia 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2002 r. Nr 153,
poz. 1271 z póŸn. zm.).

12 J. J a c y s z y n, Podpis elektroniczny w praktyce…, s. 103.
13 J. J a n o w s k i, Podpis elektroniczny w obrocie…, s. 296, a tak¿e J. G o ³ a c z y ñ -

s k i, Umowy elektroniczne w obrocie gospodarczym, Warszawa 2005, s. 122.
14 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807 z póŸn. zm.).
15 Krytycznie na temat ówczesnej regulacji prawnej zob. J. Jacyszyn, Podpis elektro-

niczny w praktyce…, s. 103.
16 Niestety zmiana przepisów dotycz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej nie znalaz³a od-

zwierciedlenia w przepisach ustawy o podpisie elektronicznym. W ustawie tej w dalszym
ci¹gu jest odes³anie do przepisów ustawy – Prawo dzia³alnoœci gospodarczej. Ale to pewnie
tylko przeoczenie ustawodawcy. Na temat notariusza przedsiêbiorcy zob. M. P i o t r o w -
s k a, Notariusz – nietypowy przedsiêbiorca?, Rejent 2007, nr 7-8, s. 145-170.

17 Ustawa z dnia 21 wrzeœnia 2001 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 z póŸn. zm.).



40

Berenika Kaczmarek

Co siê tyczy aktu notarialnego w formie elektronicznej, to istniej¹ trzy
wizje jego sporz¹dzenia.

Pierwsza, najbardziej zachowawcza, zak³ada stawienie siê stron czyn-
noœci prawnej u notariusza, sporz¹dzenie aktu w wersji elektronicznej
i opatrzenie tekstu przez wszystkie osoby uczestnicz¹ce przy sporz¹dza-
niu aktu podpisami elektronicznymi. W³aœciwie w tym przypadku akt
elektroniczny ró¿ni³by siê od tradycyjnego jedynie noœnikiem, na którym
zosta³ sporz¹dzony18.

Druga idea opiera siê na za³o¿eniu, ¿e akt notarialny sporz¹dza siê za
poœrednictwem œrodków komunikacji elektronicznej, bez niezbêdnej obec-
noœci notariusza przy sk³adaniu przez strony oœwiadczeñ woli. Ta koncepcja
prowadzi do depersonalizacji notariusza i utworzenia nowego narzêdzia praw-
nego w postaci aktu elektronicznego19. Jednak¿e zdaje siê, ¿e akt elektronicz-
ny nie móg³by byæ traktowany jako szczególny rodzaj aktu notarialnego z uwagi
na sposób jego sporz¹dzenia.

Trzeci koncept przyjmuje, ¿e – aby sporz¹dziæ elektroniczny akt no-
tarialny – ka¿da ze stron czynnoœci notarialnej pozostaj¹cych w ró¿-
nych miejscowoœciach powinna stawiæ siê u notariusza. W sporz¹dzeniu
aktu bra³yby udzia³ obie strony i dwaj notariusze, których rola odpowia-
da³aby ich dzisiejszej roli, a sam akt by³by sporz¹dzony inn¹ technik¹.
Jednak¿e trzeba zauwa¿yæ, ¿e forma elektroniczna nie jest równowa¿-
nikiem form kwalifikowanych czynnoœci prawnych.

Obecnie akty notarialne mog¹ byæ sporz¹dzane tylko, gdy zachowana jest
zasada jednoœci uczestników dokonywanej czynnoœci, jednoœci miejsca i jed-
noœci czasu sporz¹dzenia aktu.

Dziêki osobistemu kontaktowi ze stawaj¹cymi przed nim stronami nota-
riusz mo¿e dokonaæ oceny, czy s¹ one w stanie w³aœciwie zrozumieæ treœæ aktu
notarialnego, czy s¹ w stanie œwiadomie podj¹æ decyzjê i wyraziæ swoj¹ wolê.

Warto przytoczyæ tu s³owa Ministra Sprawiedliwoœci w II Rzeczpo-
spolitej W³adys³awa Grabskiego, który powiedzia³, ¿e „od notariusza

18 F. Wejman uwa¿a, ¿e z uwagi na zasadê równowa¿noœci podpisu w³asnorêcznego
z podpisem elektronicznym dopuszczalna jest taka droga sporz¹dzania aktów notarialnych.
Zob. F. We j m a n, Wprowadzenie do cywilistycznej problematyki ustawy o podpisie elek-
tronicznym, Prawo Bankowe 2002, nr 2, s. 47.

19 J. J a c y s z y n, Podpis elektroniczny w praktyce…, s. 107. Autor pisze o akcie
elektronicznym jako mutacji aktu notarialnego.
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oczekuje obywatel takiego ukszta³towania swoich stosunków prawnych,
które zapewni¹ mu sta³oœæ i bezpieczeñstwo”20. Notariusza w ¿adnym
razie nie mo¿na traktowaæ jako „redaktora aktu”21, bowiem ci¹¿y na nim
obowi¹zek wyjaœnienia wszelkich niejasnoœci i trudnoœci zwi¹zanych
z dokonywan¹ czynnoœci¹22. Z tego te¿ wzglêdu niezbêdny jest kontakt
notariusza ze stronami dokonywanej w formie aktu notarialnego czyn-
noœci prawnej.

W œwietle przepisów polskiej procedury cywilnej dokumentami urzê-
dowymi s¹ m.in. dokumenty notarialne, a wœród nich akty notarialne23,
poœwiadczenia notarialne, protoko³y notarialne, notarialne protesty weksla
lub czeku. Zgodnie z orzecznictwem S¹du Najwy¿szego s¹ nimi równie¿
wypisy, wyci¹gi i odpisy dokumentu notarialnego24.

Z przepisów kodeksu postêpowania cywilnego wynika, ¿e dokumen-
tem urzêdowym jest dokument sporz¹dzony w przepisanej formie przez
powo³ane do tego organy w³adzy publicznej i inne organy pañstwowe
w zakresie ich dzia³ania, a tak¿e przez organizacje zawodowe, samorz¹-
dowe, spó³dzielcze i inne organizacje spo³eczne w zakresie zleconych im
przez ustawê spraw z dziedziny administracji publicznej (art. 244 k.p.c.).
„Przepisana forma” wynika z przepisów szczególnych. Oznacza to, ¿e
jeœli przepisy reguluj¹ce sporz¹dzenie dokumentu urzêdowego dopuszcz¹
mo¿liwoœæ sporz¹dzenia go w formie elektronicznej, to na gruncie prawa
procesowego bêdzie on traktowany jako dokument urzêdowy. Zaznaczyæ
jednak trzeba, ¿e zgodnie z art. 78 ust. 2 k.c. forma elektroniczna wymaga
opatrzenia oœwiadczenia woli bezpiecznym podpisem elektronicznym
z wa¿nym kwalifikowanym certyfikatem. Natomiast przepisy ustawy –
Prawo o notariacie w aktualnym brzmieniu nie przewiduj¹ mo¿liwoœci
sporz¹dzenia dokumentu notarialnego w formie elektronicznej.

20 Cytujê za A. O l e s z k o, Ustrój polskiego notariatu, Kraków 1999, s. 126.
21 Z. J a b ³ o ñ s k i, Aktualne zadania notariatu polskiego, [w:] Ksiêga pami¹tkowa.

I Kongres Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, red. A. Oleszko, R. Sztyk, Poznañ-Klucz-
bork 1993, s. 64.

22 R. P a s t u s z k o, Prawo do wys³uchania w postêpowaniu s¹dowym a obowi¹zek
wyjaœniaj¹co-doradczy notariusza, Rejent 2003, nr 5, s. 106.

23 Szerzej zob. P. K u l i ñ s k i, Akt notarialny – szczególna postaæ dokumentu urzêdo-
wego – jako dowód w postêpowaniu cywilnym, Rejent 1996, nr 11, s. 59-69.

24 Postanowienie S¹du Najwy¿szego z dnia 28 czerwca 2000 r., LexPolonica.
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Elementy, jakie powinien zawieraæ ka¿dy akt notarialny, s¹ szczegó-
³owo okreœlone przez ustawodawcê. Zaliczymy do nich przede wszyst-
kim dzieñ, miesi¹c i rok sporz¹dzenia aktu, a w razie potrzeby lub na
¿¹danie strony – godzinê i minutê rozpoczêcia i podpisania aktu, miejsce
sporz¹dzenia aktu, imiê, nazwisko i siedzibê kancelarii notariusza, imiona,
nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania osób fizycznych, nazwê
i siedzibê osób prawnych lub innych podmiotów bior¹cych udzia³ w akcie,
imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania osób dzia³aj¹cych w imieniu osób
prawnych, ich przedstawicieli lub pe³nomocników, a tak¿e innych osób
obecnych przy sporz¹dzaniu aktu, oœwiadczenia stron, z powo³aniem siê
w razie potrzeby na okazane przy akcie dokumenty, stwierdzenie, na
¿¹danie stron, faktów i istotnych okolicznoœci, które zasz³y przy spisy-
waniu aktu, stwierdzenie, ¿e akt zosta³ odczytany, przyjêty i podpisany,
podpisy bior¹cych udzia³ w akcie oraz osób obecnych przy sporz¹dzaniu
aktu, podpis notariusza.

Wprawdzie ustawodawca nie przewidzia³, ¿e elementem obligatoryjnym
aktu notarialnego jest pieczêæ sporz¹dzaj¹cego go notariusza, to jednak nale¿y
pamiêtaæ, ¿e orygina³ tego dokumentu pozostaje w kancelarii notarialnej i nie
mo¿e byæ wydany25 stronom dokumentowanej czynnoœci. Natomiast osoby
zainteresowane (strony i inne osoby, którym na mocy postanowienia s¹du
takie uprawnienie przys³uguje) mog¹ otrzymaæ wypis aktu notarialnego. Trzeba
tu zauwa¿yæ, ¿e niemo¿liwe jest sporz¹dzenie wypisu bez podpisu notariusza
i bez opatrzenia go pieczêci¹, a gdy wypis ma wiêcej ni¿ jeden arkusz, powinien
byæ ponumerowany, po³¹czony, parafowany i spojony pieczêci¹ (art. 110 ustawy
z dnia 14 lutego 1991r. – Prawo o notariacie26). Wynika z powy¿szego, ¿e
pieczêæ odgrywa niepoœledni¹ rolê w wykonywaniu czynnoœci notarialnych.

Szczególna rola pieczêci przy skutecznym sk³adaniu oœwiadczeñ woli
znajduje odzwierciedlenie równie¿ w jêzyku potocznym. „Przypieczêto-
waæ”, i to nie tylko w jêzyku polskim, oznacza „potwierdziæ”27.

25 Podobnie jak akty stanu cywilnego, ich orygina³y pozostaj¹ we w³aœciwym Urzêdzie
Stanu Cywilnego, natomiast zainteresowanym osobom wydawane s¹ odpisy.

26 Tekst pierwotny: Dz.U. z 1991 r. Nr 22, poz. 91, tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 42,
poz. 369 z póŸn. zm.

27 Por. to put the seal upon a thing (angielski), einer Sache sein Siegel anheften
(niemiecki), zijn zegel aan iets hechten (niderlandzki).



43

Utopia czy realna mo¿liwoœæ? Przeszkody na drodze...

O znaczeniu urzêdowej pieczêci w dokumentowaniu czynnoœci praw-
nych jest równie¿ mowa w Biblii. W Ksiêdze Jeremiasza czytamy: „otó¿
bêdzie siê tam kupowaæ za pieni¹dze pola uprawne; bêd¹ sporz¹dzane akty
zakupu, bêdzie siê je urzêdowo pieczêtowaæ w obecnoœci œwiadków
»w tej krainie Beniamina, wokó³ Jerozolimy, w miastach Judy, w górach,
w okolicach nizinnych i ko³o góry Nebo«”28.

W œredniowieczu „opieczêtowany dokument” by³ równie¿ nazywany
listem. List bez pieczêci by³ pozbawiony mocy prawnej, natomiast z pie-
czêci¹ gwarantowa³ okreœlone w nim prawa. Osobie, która dysponowa³a
listem zaopatrzonym w pieczêæ, przys³ugiwa³o roszczenie do dochodzenia
swoich uprawnieñ z niego wyp³ywaj¹cych. Do dnia dzisiejszego w jêzyku
polskim niektóre dokumenty zachowa³y w nazwie s³owo „list”, jak na
przyk³ad list przewozowy, list kredytowy (akredytywa), list goñczy, list
¿elazny.

Interesuj¹cy jest równie¿ fakt, ¿e nie tylko w krêgu kultury europejskiej
pieczêæ odgrywa³a istotn¹ rolê. Przyk³adowo w Japonii wymogiem skutecz-
nego z³o¿enia oœwiadczenia woli by³ nie tyle podpis, co w³aœnie odcisk
pieczêci29.

W zwi¹zku z wymogiem opatrzenia wypisu aktu notarialnego pieczêci¹
notariusza, w doktrynie pojawi³a siê idea zast¹pienia pieczêci urzêdowej
pieczêci¹ elektroniczn¹30. Koncepcja ta wydaje siê jednak nierealna. Co
najwy¿ej mo¿na sobie wyobraziæ i mówiæ o elektronicznym wizerunku pie-
czêci urzêdowej. Nie da siê przecie¿ stworzyæ elektronicznej pieczêci z wi-
zerunkiem or³a, gdy¿ jest ona w rzeczywistoœci ci¹giem bitów 0-1.

Z problemem pieczêci wi¹¿e siê równie¿ zagadnienie tytu³u egzeku-
cyjnego. Niektóre akty notarialne s¹ jednoczeœnie tytu³ami egzekucyjnymi.
Ma to miejsce wtedy, gdy akt zosta³ sporz¹dzony przez notariusza zgodnie
z przepisami prawa o notariacie, d³u¿nik podda³ siê w nim wyraŸnie
egzekucji co do objêtego tytu³em egzekucyjnym œwiadczenia, akt obej-
muje obowi¹zek zap³aty sumy pieniê¿nej lub uiszczenia innych rzeczy

28 Biblia w t³umaczeniu warszawsko-praskim, Ksiêga Jeremiasza 32, 44.
29 Zob. J. P ü l s, Signatur statt Siegel? – Notarielle Leistungen im elektronischen

Rechtsverkehr, Deutsche Notar-Zeitschrift 2002/12, s. 170.
30 F. We j m a n, Cywilnoprawne zagadnienia podpisu elektronicznego, Rzeczpospo-

lita z dnia 11stycznia 2002 r., s. C4.
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zamiennych iloœciowo oznaczonych w akcie albo obowi¹zek wydania
rzeczy indywidualnie oznaczonej oraz gdy wskazano w akcie termin zap³aty,
uiszczenia lub wydania31, a tak¿e gdy w akcie wymieniono osobê d³u¿nika
i osobê wierzyciela32.

Do tytu³ów egzekucyjnych w postaci aktów notarialnych zaliczymy:
– akt notarialny, w którym d³u¿nik podda³ siê egzekucji i który obejmuje

obowi¹zek zap³aty sumy pieniê¿nej lub uiszczenia rzeczy oznaczonych co
do gatunku, iloœciowo w akcie oznaczonych, albo te¿ obowi¹zek wydania
rzeczy indywidualnie oznaczonej, lokalu, nieruchomoœci lub statku wpi-
sanego do rejestru, gdy termin zap³aty, uiszczenia lub wydania jest w akcie
wskazany (art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c.);

– akt notarialny, w którym d³u¿nik podda³ siê egzekucji i który obejmuje
obowi¹zek zap³aty sumy pieniê¿nej do wysokoœci w akcie wprost okreœlonej
albo oznaczonej za pomoc¹ klauzuli waloryzacyjnej, gdy akt okreœla warunki,
które upowa¿niaj¹ wierzyciela do prowadzenia przeciwko d³u¿nikowi egze-
kucji na podstawie tego aktu o ca³oœæ lub czêœæ roszczenia, jak równie¿ termin,
do którego wierzyciel mo¿e wyst¹piæ o nadanie temu aktowi klauzuli wyko-
nalnoœci (art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c.);

– akt notarialny, w którym w³aœciciel nieruchomoœci albo wierzyciel
wierzytelnoœci obci¹¿onych hipotek¹, niebêd¹cy d³u¿nikiem osobistym
podda³ siê egzekucji z obci¹¿onej nieruchomoœci albo wierzytelnoœci, w celu
zaspokojenia wierzyciela hipotecznego, je¿eli wysokoœæ wierzytelnoœci
podlegaj¹cej zaspokojeniu jest w akcie okreœlona wprost albo oznaczona
za pomoc¹ klauzuli waloryzacyjnej i gdy akt okreœla warunki, które
upowa¿niaj¹ wierzyciela do prowadzenia egzekucji o czêœæ lub ca³oœæ
roszczenia, jak równie¿ wskazany jest termin, do którego wierzyciel mo¿e
wyst¹piæ o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalnoœci (art. 777 § 1 pkt 6
k.p.c.);

– akt notarialny, w którym niebêd¹cy d³u¿nikiem osobistym w³aœciciel
ruchomoœci lub prawa obci¹¿onych zastawem rejestrowym albo zasta-

31 E. We n g e r e k, S¹dowe postêpowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, War-
szawa 1978, s. 141. A tak¿e B. D o b r z a ñ s k i, M. L i s i e w s k i, Z. R e s i c h, W. S i e -
d l e c k i, Kodeks postêpowania cywilnego, Warszawa 1978, art. 777.

32 K. K o r z a n, Glosa do wyroku S¹du Najwy¿szego z dnia 19 marca 1975 r., sygn.
III CRN 368/74, OSP 1976, z. 9, poz. 173.
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wem poddaje siê egzekucji z obci¹¿onych sk³adników w celu zaspokojenia
zastawnika (art. 777 § 3 k.p.c.).

Tytu³ egzekucyjny stanowi podstawê egzekucji po nadaniu mu klauzuli
wykonalnoœci33. Pod pojêciem klauzuli wykonalnoœci nale¿y rozumieæ akt
s¹dowy, w którym s¹d stwierdza, ¿e przedstawiony przez wierzyciela
tytu³ egzekucyjny nadaje siê do wykonania i ¿e prowadzenie egzekucji
przeciwko d³u¿nikowi jest dopuszczalne34. Realn¹ postaci¹ klauzuli wy-
konalnoœci jest wzmianka umieszczona na tytule egzekucyjnym poprzez
odciœniêcie pieczêci. Gdyby dopuœciæ mo¿liwoœæ sporz¹dzania aktów
notarialnych, w tym tytu³ów egzekucyjnych, w formie elektronicznej,
powa¿ny problem pojawi³by siê na etapie postêpowania egzekucyjnego,
kiedy niemo¿liwe by³oby zaopatrzenie go w klauzulê wykonalnoœci.

Zgodnie z przepisem art. 92 pr. o not. ka¿dy akt notarialny powinien
zawieraæ stwierdzenie, ¿e zosta³ odczytany, przyjêty i podpisany. Klauzula
zawieraj¹ca to stwierdzenie w istocie oznacza, ¿e notariusz po odczytaniu
aktu przekona³ siê, ¿e strony dok³adnie zrozumia³y treœæ i znaczenie aktu,
co odpowiada ich woli35.

Jeœli przyjmiemy, ¿e akt mia³by byæ sporz¹dzony w formie elektronicz-
nej, zak³adaj¹cej brak jednoczesnej obecnoœci notariusza i stron czynnoœci
prawnej, to w jaki sposób notariusz mia³by ten akt odczytaæ?

Art. 88 pr. o not. stanowi, ¿e podpisy na aktach notarialnych s¹ sk³adane
w obecnoœci notariusza. Nie ma tu znaczenia kolejnoœæ sk³adania podpisów
i okolicznoœæ, ¿e przyk³adowo notariusz z³o¿y³ swój podpis przed z³o¿eniem
podpisu jednej ze stron aktu, nie ma wp³ywu na wa¿noœæ samego aktu36.

W doktrynie wiele ju¿ napisano na temat istoty i funkcji podpisu37.
Jednak¿e czêsto wskazuje siê na jego dwie podstawowe funkcje: iden-

33 Szerzej zob. M. M u l i ñ s k i, Postêpowanie o nadanie klauzuli wykonalnoœci kra-
jowemu tytu³owi egzekucyjnemu, Warszawa 2005.

34 K. F l a g a - G i e r u s z y ñ s k a, [w:] A. Z i e l i ñ s k a, Komentarz do kodeksu postê-
powania cywilnego, Warszawa 2006, t. II, s. 612.

35 A. O l e s z k o, Podpis w³asnorêczny jako element formalny aktu notarialnego obej-
muj¹cego czynnoœæ prawn¹ (czêœæ pierwsza), Rejent 2001, nr 6, s. 33.

36 E. D r o z d, Z problematyki zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, Rejent
1996, nr 4-5, s. 20.

37 A.K. B i e l i ñ s k i, Charakter podpisu w polskim prawie cywilnym materialnym
i procesowym, Warszawa 2007, s. 5-18.
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tyfikacyjn¹ i autoryzacyjn¹38. Pierwsza pozwala okreœliæ, od kogo sygno-
wana nim treœæ pochodzi, a druga potwierdza niezmiennoœæ treœci do-
kumentu, utrudniaj¹c wprowadzanie w nim zmian.

Zastosowanie formy elektronicznej aktu nie mog³oby pozbawiaæ stron
dokonanej czynnoœci prawa do ¿¹dania wydania dokumentu w tradycyjnej
formie papierowej. Zatem nale¿a³oby zastanowiæ siê nad zrównaniem
wypisu elektronicznego aktu notarialnego sporz¹dzonego w formie tra-
dycyjnej (wydruk) z jego elektronicznym odpowiednikiem. W przeciw-
nym razie strona pozbawiona dostêpu do urz¹dzeñ elektronicznych znaj-
dowa³by siê w gorszej sytuacji ni¿ strona nimi dysponuj¹ca. Na tak¹
dyskryminacjê nie pozwala prawo39.

Wprawdzie polscy notariusze dotychczas nie mog¹ sporz¹dzaæ do-
kumentów elektronicznych, ale w niektórych krajach europejskich ju¿
tak¹ mo¿liwoœæ zyskali. Dla przyk³adu mo¿na wskazaæ niemieckich
notariuszy, którym przys³uguje m.in. uprawnienie do transformowania
papierowych dokumentów w elektroniczne i odwrotnie. Z przepisów
ustawy o uwierzytelnianiu dokumentów40 wynika, ¿e mog¹ oni41:

– transformowaæ dokumenty notarialne w dokumenty elektroniczne,
– transformowaæ pozosta³e dokumenty w dokumenty elektroniczne,
– transformowaæ dokumenty elektroniczne w papierowe,
– uwierzytelniaæ dokumenty elektroniczne, w tym uwierzytelniaæ doku-

menty elektroniczne, które nie zosta³y zaopatrzone w kwalifikowany podpis
elektroniczny,

– dokonywaæ innych elektronicznych adnotacji.
Zmiana formy dokumentu notarialnego z papierowej na elektroniczn¹

umo¿liwia bezpoœrednie przesy³anie dokumentów do s¹dów czy urzêdów (na
przyk³ad przesy³anie dokumentów do rejestru handlowego42). Dokonuje siê
jej przez zeskanowanie dokumentu papierowego i utrwalenie skanu w formie
elektronicznej. Przesy³any dokument musi byæ opatrzony kwalifikowa-

38 Por. J. J a n o w s k i, Podpis elektroniczny w obrocie…, s. 30.
39 F. We j m a n, Cywilnoprawne zagadnienia …, s. C4.
40 Beurkundungsgesetz z 28.08.1969 r., z póŸn. zm. Tekst dostêpny na stronie http:

//www.gesetze-im-internet.de/beurkg/BJNR015130969.html
41 H.M. M a l z e r, Elektronische Beglaubigung und Medientransfer durch den Notar

nach dem Justizkommunikationsgesetz, Deutsche Notar Zeitschrift 2006, nr 1, s. 13
i nast.

42 Handelsregister, odpowiednik polskiego Krajowego Rejestru S¹dowego.



47

Utopia czy realna mo¿liwoœæ? Przeszkody na drodze...

nym podpisem elektronicznym notariusza. Elektroniczny dokument jest
w istocie uwierzytelnionym odpisem dokumentu papierowego. Transfor-
macja dokumentu elektronicznego polega na jego wydrukowaniu i opa-
trzeniu podpisami i pieczêciami notariusza. Elektroniczne adnotacje to
przede wszystkim ró¿nego rodzaju zaœwiadczenia wystawiane przez
notariusza.

Polscy notariusze natomiast zyskali mo¿liwoœæ przesy³ania do s¹du
rejestrowego dokumentów drog¹ elektroniczn¹. Przepisy art. 6944 § 2 i 3
k.p.c. umo¿liwiaj¹ przesy³anie dokumentów urzêdowych, w tym aktów
notarialnych (wypisów, odpisów i poœwiadczeñ) drog¹ elektroniczn¹ do
s¹dów, po wczeœniejszym ich zeskanowaniu i opatrzeniu przez notariusza
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
wa¿nego kwalifikowanego certyfikatu. Takie uprawnienia notariusza
dotycz¹ jedynie postêpowania rejestrowego. Znowelizowane przepisy
kodeksu postêpowania cywilnego, reguluj¹ce postêpowanie rejestrowe,
dopuszczaj¹ wyj¹tek od dotychczasowej zasady, ¿e dokumenty powinny
byæ sk³adane w oryginale lub poœwiadczonym urzêdowo odpisie. Aktu-
alnie tak¿e dokumenty, które nie mog¹ mieæ formy elektronicznej, na
przyk³ad wypisy aktów notarialnych, mog¹ byæ przes³ane do s¹du z wy-
korzystaniem drogi elektronicznej. Dopuszczono zatem przetworzenie
dokumentu papierowego, zw³aszcza przy u¿yciu skanera, na odpis mo¿liwy
do przes³ania drog¹ elektroniczn¹. Taki odpis dokumentu mo¿e byæ przes³any
do s¹du po opatrzeniu bezpiecznym podpisem elektronicznym notariusza
weryfikowanym przy pomocy wa¿nego kwalifikowanego certyfikatu. W ten
sam sposób mog¹ byæ poœwiadczane przez notariusza inne dokumenty
w formie papierowej (których sam nie sporz¹dza³) oraz wzory podpisów,
w celu ich przes³ania drog¹ elektroniczn¹. Bezpieczny podpis elektronicz-
ny daje obecnie wiêksz¹ pewnoœæ prawdziwoœci i autentycznoœci doku-
mentu ni¿ tradycyjna pieczêæ urzêdowa43.

Zwa¿ywszy, ¿e nowe technologie stanowi¹ podstawowy instrument
komunikacji pomiêdzy obywatelem a organami administracji publicznej,
postuluje siê, by uwydatniaæ rolê notariusza jako funkcjonariusza publicz-

43 Zob. uzasadnienie do ustawy z dnia 18 paŸdziernika 2006r. o zmianie ustawy o Kra-
jowym Rejestrze S¹dowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2006 r. Nr 208,
poz. 1540), dostêpne na http://orka.sejm.gov.pl/proc5.nsf/projekty/808_p.htm#_edn4
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nego w kontaktach z rejestrami publicznymi i z administracj¹ ogóln¹,
przyjmuj¹c œrodki normatywne i techniczne konieczne do umo¿liwienia
tych kontaktów i uczynienia ich pewnymi, w szczególnoœci poprzez za-
gwarantowanie notariuszom bezpoœredniego dostêpu do rejestrów pu-
blicznych, aby mogli skutecznie wype³niaæ swoj¹ funkcjê.

Przesy³anie przez notariusza dokumentów drog¹ elektroniczn¹ powin-
no byæ zsynchronizowane z wprowadzeniem jednolitych standardów dla
wszystkich organów prowadz¹cych rejestry (kompatybilnoœæ danych),
tak by mo¿liwoœæ komunikacji z notariuszem by³a urzeczywistniona.

Dokument papierowy (o ile nie zosta³ zaszyfrowany) mo¿e byæ
odczytany przez ka¿dego. By zapoznaæ siê z treœci¹ dokumentu elektro-
nicznego, potrzebny jest odpowiedni sprzêt i program.

Tworzenie i pos³ugiwanie siê elektronicznymi aktami notarialnymi mo-
g³oby napotykaæ trudnoœci, gdyby poszczególni odbiorcy dysponowali
odmiennym ni¿ notariusz oprogramowaniem. Dokument sporz¹dzony przez
notariusza móg³by pozostaæ nieczytelny dla strony czynnoœci notarialnej, co
prowadzi³oby do sytuacji, w której nie mog³aby siê ona pos³ugiwaæ aktem
notarialnym lub, co gorsza, nie mog³aby w zwi¹zku z tym wykonywaæ przy-
s³uguj¹cego jej prawa z tego aktu wynikaj¹cego.

Wszystkie akty notarialne musz¹ byæ przechowywane w odpowiedni sposób
i w odpowiednio d³ugim czasie. Problemem zwi¹zanym z elektronicznymi
aktami notarialnymi jest ich archiwizacja. Nie wiadomo, w jaki sposób i gdzie
mia³yby byæ one przechowywane. Mog³yby byæ zapisywane na noœnikach
informatycznych (dyskietkach, p³ytach CD, p³ytach DVD, na twardych lub
przenoœnych dyskach) b¹dŸ przechowywane w wersji elektronicznej ma
serwerze.

Tak przechowywane dokumenty powinny byæ dostatecznie zabezpieczo-
ne, aby osoby trzecie nie mia³y dostêpu do archiwum elektronicznego.
Odpowiedzialnoœæ za w³aœciwe zabezpieczenie dokumentów obci¹¿a³aby
notariusza, który jest przecie¿ osob¹ zaufania publicznego44.

Obecnie nie jest mo¿liwe sporz¹dzanie aktów notarialnych w formie
elektronicznej. Przede wszystkim dlatego, ¿e art. 78 § 2 k.c. odnosi siê

44 J. P r z e t o c k i, D.W. R z a d k o w s k i, Rola notariusza w zawieraniu umów elek-
tronicznych, opracowanie przedstawione na XIV Miêdzynarodowym Kongresie Notariatu
£aciñskiego, Meksyk 2004, dostêpne na stronie http://www.krn.org.pl/pliki/stresz02.doc
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do formy pisemnej, a nie do formy notarialnej. Analogicznie art. 5 ustawy
o podpisie elektronicznym zrównuje w skutkach prawnych dokument
podpisany podpisem w³asnorêcznym z dokumentem elektronicznym
opatrzonym podpisem elektronicznym, natomiast dla zachowania formy
aktu notarialnego musz¹ byæ spe³nione jeszcze inne warunki. Forma
elektroniczna mo¿e zast¹piæ formê pisemn¹, ale nie wy¿sz¹ (aktu nota-
rialnego lub poœwiadczenia notarialnego).

Niektórzy przedstawiciele doktryny45 zapowiadaj¹ szybkie urzeczy-
wistnienie elektronicznej formy aktu notarialnego. Wynikaæ ma to zw³asz-
cza z coraz powszechniejszego zastosowania komunikacji elektronicznej
w obrocie cywilnoprawnym.

W niektórych przypadkach na notariuszy na³o¿ony jest ju¿ obowi¹zek
pos³ugiwania siê elektronicznymi œrodkami komunikacji elektronicznej.
Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdzia³aniu wprowadzania do obrotu
finansowego wartoœci maj¹tkowych pochodz¹cych z nielegalnych lub nie-
ujawnionych Ÿróde³ oraz przeciwdzia³aniu finansowania terroryzmu46 zobo-
wi¹zuje notariuszy do przekazywania drog¹ elektroniczn¹ Generalnemu In-
spektorowi Informacji Finansowej informacji dotycz¹cych transakcji
przekraczaj¹cych 15 000 euro. Powinnoœæ ta poci¹ga za sob¹ dla notariuszy
koniecznoœæ pos³ugiwania siê podpisem elektronicznym.

Notariusze przygotowuj¹ tak¿e w postaci elektronicznej projekty aktów
notarialnych, które mog¹ byæ przesy³ane uczestnikom czynnoœci notarialnej,
by uzyskaæ ich akceptacjê lub by mia³y one mo¿liwoœæ wprowadzenia ewen-
tualnych poprawek.

W zwi¹zku z potrzeb¹ wzajemnej komunikacji w doktrynie pojawi³a siê
tak¿e koncepcja utworzenia sieci wewnêtrznej, tzw. Intranetu, do której dostêp
mia³yby przede wszystkim kancelarie notarialne, izby notarialne i Krajowa
Izba Notarialna47.

Kancelarie notarialne wyposa¿one s¹ w odpowiedni¹ infrastrukturê
informatyczn¹ (komputery, Internet, bezpieczne podpisy elektroniczne),
dlatego te¿ nie powinno byæ problemów z dokonywaniem przez nich

45 J. J a n o w s k i, Podpis elektroniczny w obrocie…, s. 296; J. G o ³ a c z y ñ s k i, Umowy
elektroniczne…, s. 122.

46 Tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z póŸn. zm.
47 D. S z o s t e k, Notariat a nowoczesne œrodki komunikacji, Rejent 2006, nr 1, s. 152.
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czynnoœci administracyjnych drog¹ elektroniczn¹, zw³aszcza zwi¹zanych
z przekazywaniem informacji dotycz¹cych ewidencji gruntów, rejestrów
handlowych, informacji do urzêdu skarbowego oraz zwi¹zanych z wpisami
do ksi¹g wieczystych48.

Aktualnie sporz¹dzenie aktu notarialnego w postaci elektronicznej jest
niedopuszczalne49 i prawnie nieskuteczne. Mo¿na nawet stwierdziæ, ¿e
forma elektroniczna dla czynnoœci notarialnych jest nieprzydatna50.

Podstawow¹ cech¹ dokumentu w tradycyjnej formie, czyli na papierze,
jest to, ¿e wprowadzanie jakichkolwiek do niego poprawek ³atwo da siê
zauwa¿yæ. Natomiast zmiany w dokumentach elektronicznych s¹ nie tylko
trudne do spostrze¿enia, ale równie¿ do zlokalizowania51. Inaczej sprawa
ma siê z dokumentami elektronicznymi zaopatrzonymi w bezpieczny podpis
elektroniczny. Ka¿da poprawka w nich dokonana mo¿e byæ odtworzona.

Dokument elektroniczny mo¿e byæ wielokrotnie powielany, stwarza
mo¿liwoœæ szybkiego obiegu dokumentów, mo¿e byæ jednoczeœnie wysy³any
do kilku adresatów. Raz przygotowany wzorzec mo¿e byæ ponownie wyko-
rzystany. Sporz¹dzenie dokumentu w postaci elektronicznej pozwala na ³atwe
wprowadzanie poprawek, w przeciwieñstwie do wprowadzania poprawek na
dokumencie papierowym.

Wykorzystanie podpisu elektronicznego w tworzeniu elektronicznych
aktów notarialnych mo¿e doprowadziæ w niedalekiej przysz³oœci do powsta-
nia elektronicznej kancelarii i wirtualnego notariusza. Czynnoœci zwi¹zane ze
sporz¹dzaniem elektronicznych aktów notarialnych mog³yby byæ wyko-
nywane przez cz³onków nowej profesji, którzy dysponowaliby oprócz
kompetencji prawniczych równie¿ odpowiednimi kwalifikacjami informa-
tycznymi. Pojawi³ siê pomys³, by nowemu zawodowi nadaæ nazwê
„cybernotariusza” lub notariusza miêdzynarodowego52.

48 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, Czynnoœci elektroniczne i kryp-
tografia w pracy notariusza, Rejent 1999, nr 8, s. 110.

49 W. K o c o t, Charakter prawny podpisu elektronicznego, PPH 2002, nr 4, s. 44.
50 J. J a c y s z y n, Podpis elektroniczny w praktyce…, s. 103. Autor pisze, ¿e „nota-

rialna forma czynnoœci prawnej w postaci elektronicznej jest nieskuteczna, a tym samym
bezu¿yteczna”.

51 J.W. K o c o t, Wp³yw Internetu na prawo umów, Warszawa LexisNexis 2004, s. 336
i nast.

52 J. P r z e t o c k i, D.W. R z a d k o w s k i, Rola notariusza…
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53 Na takim stanowisku stoj¹ miêdzy innymi W.J. K o c o t, Charakter prawny podpisu
elektronicznego, PPH 2002, nr 4, s. 44; J. J a c y s z y n, Akt notarialny w formie elektro-
nicznej, [w:] Umowy elektroniczne w obrocie gospodarczym, red. J. Go³aczyñski, Warsza-
wa 2005, s. 117 i nast.

54 Postulatorem tej koncepcji jest miêdzy innymi F. W e j m a n, Wprowadzenie do
cywilistycznej problematyki…, s. 45. Proponuje on równie¿ zast¹pienie pieczêci urzêdowej
pieczêci¹ elektroniczn¹.

55 O dostrze¿eniu koniecznoœci zmian œwiadczy miêdzy innymi XIV Miêdzynarodowy
Kongres Notariatu £aciñskiego Meksyk 2004 pt.: Rola notariusza w zawieraniu umów
elektronicznych.

56 D. N i e d z i e l s k a, Notariusze nie chc¹ poœwiadczaæ e-dokumentów, artyku³ do-
stêpny na stronie http://www.gazetaprawna.pl/?action=showNews&dok=2057.221.0.39.
23.1.0.1.htm

Mimo technicznych mo¿liwoœci, jakimi dysponuj¹ notariusze, kwestia
dopuszczalnoœci sporz¹dzania dokumentów notarialnych w formie elek-
tronicznej pozostaje po dzieñ dzisiejszy nierozwi¹zana.

Dominuj¹ce wydaj¹ siê jednak pogl¹dy odrzucaj¹ce mo¿liwoœæ zast¹-
pienia tradycyjnego aktu notarialnego aktem w formie elektronicznej53.
Niemniej jednak s¹ i tacy, którzy postuluj¹ sporz¹dzanie aktów notarial-
nych z podpisem elektronicznym notariusza i obecnych przy jego spo-
rz¹dzaniu stron54.

Najbli¿sze lata poka¿¹, na ile forma elektroniczna jest w stanie zast¹piæ
tradycyjn¹ formê papierow¹, a tak¿e w jakim stopniu powszechny obrót
prawny bêdzie dokonywany drog¹ elektroniczn¹.

Notariusze, mimo ¿e s¹ gotowi na zmiany55, nie chc¹ wychodziæ przed
szereg. Przyk³adem wielu w¹tpliwoœci jest nieuregulowana dotychczas kwe-
stia poœwiadczania wydruków dokumentów elektronicznych lub wydruków
stron www56. Teraz kolejny ruch nale¿y do ustawodawcy.


