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Ksi¹¿ka podejmuje niezwykle aktualn¹ problematykê umów zawieranych za porednictwem rodków elektronicznego porozumiewania siê.
£¹czy cechy publikacji naukowej i praktycznego poradnika dla wszystkich, którzy chc¹ skorzystaæ z tej formy sk³adania owiadczeñ woli
i dokonywania czynnoci prawnych.
Opracowanie ma przejrzysty uk³ad, umo¿liwiaj¹cy szybkie i kompleksowe odnalezienie zagadnienia interesuj¹cego czytelnika. Jest uzupe³nione
p³yt¹ CD, z suplementem zawieraj¹cym informacje o oprogramowaniu
do sk³adania i weryfikacji podpisu, wybrane akty prawne oraz publikacje
naukowe. Wa¿nym elementem jest tak¿e przet³umaczenie na jêzyk angielski najwa¿niejszych tez pracy.
W rozdziale I Umowy elektroniczne  próba definicji wskazano na
genezê umów zawieranych za porednictwem rodków elektronicznego
porozumiewania siê na odleg³oæ, uwzglêdniaj¹c ustawodawstwo zagraniczne oraz miêdzynarodowe, w tym dyrektywy unijne. Istotn¹ czêci¹
tego rozdzia³u jest przedstawienie definicji umów elektronicznych oraz
sprecyzowanie pojêcia us³ugi wiadczonej drog¹ elektroniczn¹. Zaprezentowane zosta³y równie¿ typy umów elektronicznych.
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Rozdzia³ II Elektroniczne owiadczenia woli definiuje owiadczenie
woli z³o¿one na noniku elektronicznym. Wa¿ne jest stwierdzenie, ¿e
zarówno ustawa z dnia 18 wrzenia 2001r. o podpisie elektronicznym,
jak i nowelizacja kodeksu cywilnego, wprowadzona ustaw¹ z dnia14 lutego
2003 r., potwierdzaj¹ tezy wysuwane w doktrynie, ¿e ze wzglêdu na
przyjêt¹ w polskim prawie cywilnym zasadê swobody wyboru formy
czynnoci prawnej, owiadczenie woli z³o¿one na noniku elektronicznym
nie ró¿ni siê od owiadczeñ sk³adanych za pomoc¹ dotychczasowych,
tradycyjnych rodków przekazu, w zwi¹zku z czym nie ma ¿adnych
przeszkód natury prawnej, aby owiadczenia woli by³y sk³adane w postaci
elektronicznej, w szczególnoci przy wykorzystaniu Internetu i poczty elektronicznej. Zgodnie z art. 78 § 2 k.c., owiadczenie woli w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy wa¿nego kwalifikowanego certyfikatu, jest równoznaczne
z owiadczeniem woli z³o¿onym w formie pisemnej.
Recenzowana ksi¹¿ka omawia tak¿e sposób z³o¿enia elektronicznego
owiadczenia woli, jego dojcie do adresata, z uwzglêdnieniem wyk³adni
takiego owiadczenia. Ukazuje wady elektronicznych owiadczeñ woli,
wskazuj¹c na w¹tpliwoci co do ustalenia granicy pomiêdzy zachowaniem
siê cz³owieka a b³êdnym funkcjonowaniem urz¹dzeñ czy wreszcie wadliwym oprogramowaniem. Charakteryzuje poszczególne wady, uwzglêdniaj¹c specyfikê obrotu elektronicznego.
W rozdziale III Zawieranie umów elektronicznych skupiono siê na
charakterze umów elektronicznych, zawieranych w trybie ofertowym,
w drodze negocjacji oraz przy zastosowaniu przepisów o aukcji i przetargu, co istotne  ze wskazaniem skutków przyjêcia okrelonego sposobu zawarcia umowy. Szczególnie interesuj¹ce s¹ rozwa¿ania o aukcji
i przetargu on-line, ze wzglêdu na rosn¹ce znaczenie praktyczne.
Istotne s¹ spostrze¿enia zawarte w rozdziale IV Elektroniczna forma
czynnoci prawnych. Sprecyzowano tam bowiem pojêcie i charakter
dokumentu elektronicznego, uwzglêdniaj¹c jego znaczenie dowodowe.
Warto te¿ zapoznaæ siê z informacjami na temat podpisu elektronicznego
i jego skutków.
Niezwykle wa¿nym zagadnieniem, omówionym w recenzowanej publikacji, jest elektroniczny akt notarialny. Trafnie podkrelono, ¿e wprowadzenie elektronicznego aktu notarialnego do obrotu prawnego i gospo-
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darczego jest skomplikowane zarówno ze strony teoretycznej, jak i praktycznej, ze wzglêdu na koniecznoæ wielu zabezpieczeñ technicznych,
opartych na odpowiednich instrumentach prawa. Stwierdzono jednak, ¿e
wdro¿enie elektronicznego aktu notarialnego jest nieuchronne.
Szczególnie przydatne oka¿¹ siê równie¿ elektroniczne rejestry testamentów, spadków czy pe³nomocnictw. Wskazano przyk³ady zagranicznych regulacji prawnych, które przewiduj¹ elektroniczny akt notarialny.
Wa¿ne s¹ tak¿e spostrze¿enia dotycz¹ce udzia³u notariusza w procesie
wiadczenia us³ug certyfikacyjnych oraz rozwa¿ania dotycz¹ce pieczêci
elektronicznej. Ta czêæ rozdzia³u IV jest szczególnie interesuj¹ca, albowiem zawiera wnioski de lege ferenda, wskazuj¹ce na koniecznoæ zmian
prawa o notariacie.
Rozdzia³ V Pieni¹dz elektroniczny jako przedmiot wiadczenia pieniê¿nego zajmuje siê instytucj¹ pieni¹dza elektronicznego. Przedstawione
zosta³y tak¿e mo¿liwoci zwi¹zane z wykorzystaniem telefonów komórkowych jako narzêdzi, za pomoc¹ których dokonywane s¹ p³atnoci.
Omówiono ustawê o elektronicznych instrumentach p³atniczych, przybli¿aj¹c czytelnikowi tê problematykê.
W rozdziale VI Umowy z porednicz¹cymi dostawcami us³ug internetowych podkrelona zosta³a rola i zadania uczestników obrotu elektronicznego, takich jak przedsiêbiorcy telekomunikacyjni, dostawcy dostêpu
do sieci telekomunikacyjnej czy dostawcy us³ug wykonywanych w sieci
telekomunikacyjnej. Sprecyzowano umowy z porednikami us³ug internetowych, wskazuj¹c odpowiednie ród³a prawa w tym zakresie. Omówione zosta³y istotne elementy tych umów oraz regulacja odpowiedzialnoci dostawców us³ug.
Istotne s¹ tak¿e rozwa¿ania zawarte w rozdziale VII Sytuacja konsumenta w umowach elektronicznych, ze wzglêdu na trudnoci z jednoznacznym okreleniem stron stosunku konsumenckiego. W tym zakresie powo³ano bogat¹ literaturê krajow¹ i zagraniczn¹. Uwzglêdniona
zosta³a ochrona konsumenta we wspólnotowym oraz polskim prawie
umów elektronicznych, a tak¿e problem zastosowania wzorców umownych w umowach elektronicznych.
Rozdzia³ VIII Prawo w³aciwe dla umów elektronicznych pozwala
na dokonanie prawid³owego wyboru prawa w³aciwego dla zobowi¹zañ
wynikaj¹cych z tych umów. Istotne s¹ rozwa¿ania dotycz¹ce wyboru
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prawa jako ³¹cznika normy kolizyjnej oraz zasadnoæ wprowadzenia
elastycznego ³¹cznika, dziêki któremu strony mog¹ wp³yn¹æ na w³aciwoæ prawa. Warto zapoznaæ siê równie¿ z zagadnieniem dopuszczalnoci i wa¿noci wyboru w prawie polskim.
W ostatnim, IX rozdziale recenzowanej publikacji Umowy elektroniczne w prawie wybranych pañstw omówione zosta³y wybrane problemy zwi¹zane z umowami elektronicznymi na tle konkretnych regulacji
zagranicznych.
Ca³oæ jest niezwykle interesuj¹c¹ pozycj¹ na rynku wydawniczym,
zawiera bowiem cenne uwagi i spostrze¿enia, rzetelnie przedstawione s¹
ród³a prawa i pogl¹dy doktryny, uwzglêdniono pimiennictwo i ustawodawstwo zagraniczne oraz akty prawne Unii Europejskiej.
Pozycja bêdzie przydatna dla wszystkich uczestników obrotu gospodarczego, którzy w swojej dzia³alnoci spotykaj¹ siê lub mog¹ mieæ do
czynienia z umowami elektronicznymi w przysz³oci. Jest te¿ ród³em
wiedzy dla prawników zarówno praktyków, jak i teoretyków. Spodziewaæ
siê mo¿na wp³ywu pogl¹dów zawartych w recenzowanej ksi¹¿ce na
kszta³towanie doktryny oraz orzecznictwa s¹dowego. Nale¿y j¹ wiêc poleciæ
jako ród³o wiedzy o najnowszych osi¹gniêciach techniki, które w niedalekiej przysz³oci stan¹ siê, byæ mo¿e, codziennoci¹ w pracy prawników ró¿nych specjalnoci i uczestników obrotu gospodarczego.
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