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Wykorzystanie œrodków przekazu elektronicznego,
miêdzy innymi e-podpisu w praktyce notarialnej
I. Wprowadzenie
Komputer sta³ siê powszechnym i podstawowym narzêdziem pracy
ka¿dego z nas. W po³¹czeniu z Internetem uzyskujemy niemal nieograniczone mo¿liwoœci komunikowania siê i przekazywania drog¹ elektroniczn¹ informacji na odleg³oœæ w stosunkowo krótkim czasie w dowolne
miejsce na Ziemi. Rozwój technik kryptograficznych (kryptografia – nauka
o metodach przesy³ania informacji w zakamuflowanej postaci) pozwala
na przekazywanie tych informacji w sposób bezpieczny, czyli taki, który
zapewnia im integralnoœæ (mo¿liwoœæ sprawdzenia, czy przes³ane informacje nie zosta³y zmodyfikowane podczas transmisji), uwierzytelnianie
(mo¿liwoœæ sprawdzenia, czy nadawca informacji jest tym, za kogo siê
podaje) i niezaprzeczalnoœæ (zabezpieczenie przed mo¿liwoœci¹ wyparcia
siê przez nadawcê faktu wys³ania informacji). Wprowadzenie do porz¹dku prawnego w wiêkszoœci pañstw rozwiniêtych, w tym równie¿ Polski,
instytucji podpisu elektronicznego pozwala na nadanie praktycznym informacjom rangi dokumentu elektronicznego, maj¹cego indywidualne cechy
pochodz¹ce od autora, mo¿liwe do weryfikacji przez odbiorcê tego
dokumentu, który ze wzglêdu na sposób powstania i sposób jego podpisania nazywamy dokumentem elektronicznym. Nic wiêc dziwnego, ¿e
technologia ta stwarza nowe mo¿liwoœci dla notariuszy i notariatu jako
ca³oœci. Od tego, jak szybko notariat pod¹¿y za nowymi technikami

165

Jacek Przetocki

tworzenia, przesy³ania i gromadzenia dokumentów zale¿y jego pozycja
i wiarygodnoœæ w nadchodz¹cej elektronicznej przysz³oœci.
Podpis elektroniczny staje siê czêœci¹ naszej rzeczywistoœci, a dokumenty elektroniczne w coraz wiêkszym stopniu zastêpuj¹ dokumenty
tradycyjne. Przesy³anie drog¹ elektroniczn¹ dokumentów przy zastosowaniu podpisu elektronicznego coraz czêœciej staje siê wymogiem ustawowym, a nie tylko mo¿liwoœci¹ u³atwiaj¹c¹ pracê. Powszechnoœæ tej
drogi przysy³ania informacji wydaje siê przes¹dzona (deklaracje ZUS,
zeznania podatkowe, inne). Notariusze zostali zobligowani do przysy³ania
informacji G³ównemu Inspektorowi Informacji Finansowej (GIIF) drog¹
elektroniczn¹, z zastosowaniem e-podpisu. Nale¿y siê spodziewaæ, ¿e
w taki sposób bêd¹ w nied³ugim czasie przesy³aæ wiêkszoœæ informacji,
do przekazania których s¹ zobowi¹zani. Obowi¹zek przesy³ania informacji
do GIIF przyczyni³ siê do upowszechnienia e-podpisu. Jako notariusze
mamy wiêc za sob¹ pierwsze kroki w dziedzinie przekazywania w sposób
bezpieczny informacji drog¹ elektroniczn¹, czyli potrafimy siê pos³ugiwaæ
e-podpisem. Zakres jego zastosowania w notariacie bêdzie stale zwiêksza³
siê, natomiast od nas samych zale¿y, jakie dziedziny notarialnej dzia³alnoœci
zostan¹ opanowane przez elektroniczn¹ rzeczywistoœæ.

II. Podpis elektroniczny
Podpis elektroniczny jest to sposób podpisania dokumentu w postaci
elektronicznej, œciœlej – ka¿dy sposób zast¹pienia w³asnorêcznego podpisu
podpisem w noœniku elektronicznym. Wed³ug Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej Nr 1999/93/WE z dnia 13 grudnia
1999 r. podpisy elektroniczne to „informacje w postaci elektronicznej,
do³¹czone, lub w logiczny sposób zwi¹zane z innymi informacjami w postaci
elektronicznej i które s³u¿¹ do ich poœwiadczenia” (data in electronic form
which are attached to or logically associated with other electronic data
and which serve as a metod of authentication). W tym sensie podpisem
elektronicznym jest na przyk³ad obraz podpisu w³asnorêcznego otrzymany przy pomocy skanera, podpis sporz¹dzony elektronicznym piórem,
kod PIN karty elektronicznej u¿yty do podjêcia pieniêdzy z bankomatu
czy te¿ imiê lub nazwisko umieszczone w zakoñczeniu wiadomoœci
wys³anej poczt¹ elektroniczn¹ lub przy u¿yciu facsimilie (ogólniej w ka¿dej postaci, w której dokument powsta³ lub zosta³ przetworzony na strumieñ
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logicznie powi¹zanych bitów informacji, przechowywanych i przesy³anych jako impulsy elektryczne, pola magnetyczne, strumieñ fotonów itp.).
Jest to pewna szczególna forma podpisu elektronicznego.
Oczywiœcie taki podpis, ³atwy do podrobienia, nie posiadaj¹c ¿adnych
(poza sam¹ treœci¹) szczególnych cech pozwalaj¹cych w sposób niebudz¹cy w¹tpliwoœci przypisaæ go okreœlonej osobie czy dokumentowi, jest
w wielu sytuacjach niezadowalaj¹cy. Znacznie bardziej u¿yteczna jest inna
forma podpisu elektronicznego, czêsto okreœlana mianem zaawansowanego
podpisu elektronicznego czy podpisu cyfrowego (advanced electronic
signature, digital signature). Wówczas przy u¿yciu technik kryptograficznych (czasami tak¿e i innych œrodków technicznych wykorzystuj¹cych
szczególn¹ wiedzê, posiadane urz¹dzenie lub specyficzne biologiczne cechy
osobnicze osoby sk³adaj¹cej podpis) z oryginalnego dokumentu elektronicznego i innych informacji dostarczonych przez osobê sk³adaj¹ca podpis
(w formie has³a, tajnego klucza, informacji pochodz¹cych z udostêpnionego do z³o¿enia podpisu urz¹dzenia, udostêpnionych cech biometrycznych) utworzony jest specjalny zbiór informacji – podpis cyfrowy (zwykle jest to po prostu bardzo du¿a liczba), który w sposób unikalny
i jednoznaczny wi¹¿e treœæ podpisanego dokumentu elektronicznego z informacjami pochodz¹cymi od osoby podpisuj¹cej. Przyjmuje siê, ¿e przy
obecnym stanie wiedzy nie jest mo¿liwe (nawet przy u¿yciu zaawansowanych œrodków technicznych i potê¿nych mocy obliczeniowych)
wytworzenie takiego podpisu bez znajomoœci oryginalnego dokumentu
oraz bez szczególnej wiedzy czy te¿ szczególnych cech osoby sk³adaj¹cej
podpis. Zwykle weryfikacja takiego podpisu, czyli ustalenie autora oraz
stwierdzenie, ¿e dokument nie zosta³ zmieniony po podpisaniu, jest mo¿liwa
ju¿ bez udzia³u osoby podpisuj¹cej. Jedna z najpowszechniej dotychczas
u¿ywanych technik podpisu cyfrowego oparta jest na kryptografii asymetrycznej. Algorytm podpisu elektronicznego przy jej u¿yciu przedstawiony jest w pamiêci komputera w postaci bardzo du¿ej liczby (ci¹gu
zer i jedynek). Nale¿y dodaæ, ¿e mo¿na tak przedstawiæ ka¿dy dokument
w postaci elektronicznej, np. dokument tekstowy, utwór muzyczny,
wizerunek, film, dane telemetryczne, obraz telewizyjny itp. Liczbie tej
zostaje przy pomocy powszechnie znanego algorytmu, nazywanego funkcj¹
skrótu, przyporz¹dkowana inna, na ogó³ znacznie krótsza liczba (zwykle
40-50 cyfrowa), tzw. etykietka oryginalnego dokumentu. Szczególne
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w³asnoœci kryptograficznej funkcji skrótu zapewniaj¹, ¿e dokumenty
ró¿ni¹ce siê nawet tylko jednym bitem informacji bêd¹ mia³y ró¿ne etykietki oraz ¿e nie jest mo¿liwe znalezienie dwóch dokumentów o takiej
samej etykietce. Nie jest tak¿e mo¿liwe skonstruowanie dokumentu o zadanej etykietce. W tym sensie funkcja skrótu umo¿liwia „ponumerowanie” lub nadanie znormalizowanych unikalnych etykietek wszystkim
mo¿liwym dokumentom elektronicznym. Drugim, obok funkcji skrótu,
elementem algorytmu podpisu cyfrowego (w tej konkretnej postaci) jest
algorytm szyfru asymetrycznego. Osoba podpisuj¹ca wytwarza (przy
u¿yciu komputera lub innych œrodków technicznych) za pomoc¹ okreœlonej procedury dwie liczby powi¹zane ze sob¹ szczególnymi w³asnoœciami matematycznymi. Jedna z nich pozostaje tajemnic¹ w³aœciciela,
druga zostaje upowszechniona. Ta pierwsza to klucz prywatny w³aœciciela
podpisu elektronicznego, który s³u¿y do podpisywania dokumentów elektronicznych, ta druga to klucz publiczny, który s³u¿y (wraz z innymi
jawnymi informacjami o u¿ytym algorytmie) do weryfikacji podpisu.
Nastêpnie podpisuj¹cy przy u¿yciu powszechnie znanego algorytmu szyfru
asymetrycznego (szyfr jest asymetryczny, bowiem ró¿ne klucze s³u¿¹ do
szyfrowania i do odszyfrowania, w odró¿nieniu od szyfrów symetrycznych, gdzie ten sam klucz s³u¿y do obu operacji) szyfruje etykietkê swojego
dokumentu, obliczon¹ uprzednio przy pomocy funkcji skrótu, u¿ywaj¹c
swego tajnego klucza. Jak zawsze, wszystkie te operacje wykonuje komputer
– na biurku, w karcie elektronicznej, w telefonie komórkowym. Zale¿nie
od praktycznej realizacji takiego podpisu, klucz prywatny mo¿e byæ
przechowywany w pamiêci komputera (nie jest to bezpieczne rozwi¹zanie), zakodowany w karcie elektronicznej, na dyskietce, p³ycie CD czy
wpisywany z klawiatury. Wynik procesu szyfrowania – zaszyfrowana
etykietka (jest to znów liczba o d³ugoœci kilkudziesiêciu, kilkuset cyfr),
to podpis cyfrowy dokumentu. Podpis taki jest do³¹czany nastêpnie do
dokumentu oryginalnego i ca³oœæ wysy³ana do adresata (oczywiœcie podpis
mo¿e byæ te¿ przes³any czy przechowany oddzielnie, bowiem podpis
cyfrowy dla ka¿dego dokumentu jest inny). Weryfikacja autentycznoœci
podpisu i integralnoœci dokumentu przebiega nastêpuj¹co: odbiorca po
otrzymaniu dokumentu oddziela podpis i dla samego dokumentu oblicza
znów przy u¿yciu tej samej, ogólnie znanej funkcji skrótu etykietkê
dokumentu. Nastêpnie, u¿ywaj¹c powszechnie dostêpnego klucza jaw-
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nego autora dokumentu, przy u¿yciu ogólnie znanego algorytmu deszyfruj¹cego deszyfruje podpis. Je¿eli etykietka dokumentu obliczona przez
odbiorcê jest identyczna z etykietk¹ otrzyman¹ po odszyfrowaniu przez
niego podpisu cyfrowego, to odbiorca mo¿e z prawdopodobieñstwem
granicz¹cym z pewnoœci¹ przyj¹æ, ¿e dokument, który otrzyma³, zosta³
podpisany kluczem prywatnym, tworz¹cym unikaln¹ parê z u¿ytym przez
niego do weryfikacji podpisu kluczem publicznym oraz ¿e dokument ten
jest identyczny z dokumentem, który zosta³ podpisany. Ponadto, dysponuj¹c dokumentem, kluczem publicznym i podpisem cyfrowym mo¿e tê
weryfikacjê powtórzyæ dowoln¹ iloœæ razy (na przyk³ad na potrzeby postêpowania dowodowego). Weryfikacja podpisu koñczy algorytm podpisu cyfrowego przy u¿yciu kryptografii asymetrycznej. Istniej¹ liczne
odmiany podpisy cyfrowego, np. zwyk³y – jak powy¿ej, œlepy – osoba
podpisuj¹ca nie musi znaæ treœci podpisanego dokumentu, niezaprzeczalny
– weryfikacja podpisu wymaga wspó³pracy osoby podpisanej oraz szereg
innych. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e samo okreœlenie zastosowania asymetrycznej kryptografii do celów uwierzytelnienia i potwierdzenia integralnoœci
elektronicznego dokumentu mianem podpisu jest doœæ niefortunne, bowiem z matematycznego punktu widzenia poprawna weryfikacja podpisu
elektronicznego przy za³o¿eniu, ¿e klucze prywatny i publiczny zosta³y
wytworzone z zachowaniem pewnych – doœæ ³atwych do sprawdzenia
– warunków, pozwala jedynie stwierdziæ, ¿e pewien proces (komputer
realizuj¹cy algorytm podpisu) mia³ w pewnym momencie dostêp zarówno
do oryginalnego dokumentu, jak i do tajnego klucza (komplementarnego)
u¿ytego do weryfikacji klucza publicznego. Algorytm taki nie pozwala
jeszcze stwierdziæ, czy z tym procesem wi¹¿e siê jakakolwiek forma
wyra¿enia woli oraz zwi¹zek kluczy (prywatnego i publicznego) z konkretn¹ osoba fizyczn¹. Nie jest to wiêc podpis w prawnym znaczeniu
tego s³owa. Aby go osi¹gn¹æ, potrzebne jest przyjêcie szeregu dodatkowych za³o¿eñ, miêdzy innymi ustalenie zwi¹zku pomiêdzy intencjami podpisuj¹cego a faktem u¿ycia odpowiedniej techniki kryptograficznej oraz
stworzenie mechanizmu jednoznacznego przypisania kluczy (lub innych
szczególnie okreœlonych unikalnych cech czy informacji) do konkretnej
osoby fizycznej. Innymi s³owy, potrzebne jest zbudowanie odpowiedniej
infrastruktury zaufania i bezpieczeñstwa. Jedn¹ z jej mo¿liwych form jest
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tzw. Infrastruktura Klucza Publicznego (PKI), nazywana tak¿e sieci¹
Urzêdów Certyfikatów, Zaufan¹ Trzeci¹ Stron¹ lub podobnie.
Infrastruktura Klucza Publicznego (Public Key Infrastructure) s³u¿y
do jednoznacznego przypisania klucza publicznego u¿ywanego do weryfikacji podpisu elektronicznego (pozostaj¹c przy realizacji podpisu elektronicznego przy u¿yciu kryptografii asymetrycznej) konkretnej osobie
fizycznej. W tym celu pos³uguje siê ich certyfikatami. Certyfikat to dokument
elektroniczny zawieraj¹cy dany klucz publiczny, informacje o to¿samoœci
jego w³aœciciela oraz informacje dodatkowe (o okresie wa¿noœci certyfikatu, identyfikuj¹ce instytucjê, która certyfikat wystawi³a, ewentualne
ograniczenia jego stosowania itp.), podpisany elektronicznie podpisem
cyfrowym przez instytucjê lub osobê zaufania publicznego. Przyjmuje siê,
¿e klucz publiczny wystawcy certyfikatów, umo¿liwiaj¹cy sprawdzenie
wa¿noœci certyfikatu, jest powszechnie dostêpny, co umo¿liwia ka¿demu
i zawsze sprawdzenie, czy konkretny klucz publiczny jest zaopatrzony
w wa¿ny certyfikat, a zatem czy podpis elektroniczny opatrzony wa¿nym
certyfikatem rzeczywiœcie jest przypisany do autora dokumentu elektronicznego. Sposób wystawiania certyfikatów – „polityka certyfikacji”, wiarygodnoœæ i rzetelnoœæ procedury przypisania konkretnych kluczy do
konkretnych osób fizycznych oraz bezpieczeñstwo u¿ywanych technik
identyfikacji i kryptograficznych decyduj¹ o zaufaniu do instytucji podpisu
elektronicznego, dlatego te¿ we wszystkich regulacjach prawnych wprowadzaj¹cych podpis elektroniczny wiele uwagi poœwiêca siê zasadom
funkcjonowania oraz odpowiedzialnoœci Urzêdów Certyfikatów za wystawione certyfikaty podpisów cyfrowych.

III. Podpis elektroniczny w pracy notariusza
Obecnie nie ma chyba notariusza, który by w swojej pracy zawodowej
nie korzysta³ z jakiejœ formy podpisu elektronicznego. Ró¿nice powsta³e
pomiêdzy notariatami poszczególnych krajów, a tak¿e pomiêdzy samymi
notariuszami, dotycz¹ jedynie zakresu jego stosowania. W pracy ka¿dego
notariusza zauwa¿alne s¹ dwie sfery funkcjonowania elektronicznego
podpisu.
Pierwsza sfera nie jest œciœle zwi¹zana z dokonywaniem czynnoœci
notarialnych, dotyczy wykorzystywania podpisu elektronicznego przy
prowadzeniu ró¿nego rodzaju rejestrów, przesy³aniu informacji, wzajem-
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nym komunikowaniu siê czy te¿ gromadzeniu danych i tworzeniu baz
danych w dziedzinach, którymi notariat jest ¿ywo zainteresowany. W grupie
tej elektroniczny podpis niew¹tpliwie usprawnia pracê, przyœpiesza j¹
i uatrakcyjnia przez mo¿liwoœæ natychmiastowego zdobywania informacji
niezbêdnych przy dokonywaniu czynnoœci notarialnych. Nie trzeba t³umaczyæ, jakie korzyœci przynosi mo¿liwoœæ natychmiastowego wgl¹du
poprzez Internet np. do centralnego rejestru testamentów, rejestru gruntów czy ksi¹g wieczystych. Stosunkowo niewielkim nak³adem finansowym mo¿na stworzyæ wiele rejestrów innych, np. rejestr transakcji, rejestr
osób ubezw³asnowolnionych itp. Do nich, prowadzonych na zasadzie
elektronicznych baz danych, mogliby mieæ dostêp tylko osoby uprawnione, a jest to mo¿liwe w³aœnie dziêki podpisowi elektronicznemu. Coraz
czêœciej zdarza siê, ¿e notariusze ustawowo obowi¹zani s¹ do przesy³ania
drog¹ elektroniczn¹ ró¿nych informacji, a wtedy informacje te zaopatruj¹
w kwalifikowany podpis elektroniczny.
Zakres stosowania elektronicznego przekazywania informacji w notariatach w innych krajach jest ró¿ny i przedstawia siê nastêpuj¹co:
1. AUSTRIA – w formie elektronicznej od 1999 r., centralny rejestr
prowadzony jest od roku 2000:
a) wszystkie akty notarialne sporz¹dzone przez notariuszy s¹ skanowane, rejestrowane, podpisywane drog¹ elektroniczn¹ i gromadzone w centralnym systemie cyberDOC,
b) rolê centralnego organu rejestruj¹cego pe³ni spó³ka z.o.o z wiêkszoœciowym udzia³em Rady Krajowej Notariatu Austriackiego,
c) poza wspomnianym centralnym rejestrem spó³ka zarz¹dzaj¹ca obs³uguje równie¿ rejestry upowa¿nieñ notarialnych i rejestry handlowe, na
proœbê notariuszy zarz¹dza bankiem rejestrów depozytów powierniczych,
ma dostêp do elektronicznej bazy danych ksi¹g wieczystych, sporz¹dza
wyci¹gi i odpisy z tych ksi¹g, a tak¿e inne dokumenty zwi¹zane ze stosunkami publicznymi i organizacj¹ pewnych wydarzeñ.
2. BELGIA – system centralnego gromadzenia danych zwi¹zanych
z prac¹ notariuszy wprowadzono w roku 2000. Obejmuje on:
a) rejestry testamentów,
b) elektroniczne kontakty z fiskusem oraz innymi instytucjami prowadz¹cymi centralne rejestry.
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3. FRANCJA – centralny rejestr informacji dotycz¹cy czynnoœci notarialnych wprowadzono w roku 1997. Rejestr obejmuje i prowadzi:
a) przelewy finansowe miêdzy kasami depozytowymi,
b) rejestry hipoteczne,
c) przechowywanie akt notarialnych,
d) wymiany miêdzy notarialnymi kasami emerytalnymi,
e) deklaracje o przemieszczeniu siê osoby,
f) sk³adki i rejestry katastralne,
g) testamenty,
h) bazy danych nieruchomoœci,
Osob¹ zarz¹dzaj¹c¹ centraln¹ baz¹ danych jest spó³ka akcyjna jednoosobowa, której jedynym akcjonariuszem jest Rada Krajowa Notariatu
Francji.
4. CZECHY – system centralnego gromadzenia danych wprowadzono
w 2001 r. System ten prowadzi:
a) Centralny Rejestr Testamentów,
b) rejestr nieruchomoœci,
c) rejestr osób zatrudnionych w kancelariach notarialnych.
Osob¹ zarz¹dzaj¹c¹ centralnym rejestrem jest spó³ka kapita³owa
œwiadcz¹ca us³ugi na podstawie umowy z notariatem czeskim.
5. £OTWA – centralny system gromadzenia danych zosta³ wprowadzony w roku 2004. Obejmuje on:
a) centralny rejestr testamentów i innych dokumentów spadkowych,
b) centralny rejestr pe³nomocnictw.
Osob¹ zarz¹dzaj¹c¹ tym rejestrem jest spó³ka kapita³owa maj¹ca umowê
z Krajow¹ Rad¹ Notarialn¹ £otwy.
6. NIEMCY – centralny system gromadzenia danych zosta³ wprowadzony w po³owie lat 80-tych na poziomie Krajowej Rady Notarialnej.
W roku 2000 do systemu prawnego Niemiec wprowadzony zosta³ podpis
elektroniczny, umo¿liwiaj¹cy notariuszom korzystanie ze specjalistycznych baz danych i narzêdzi prawnych w ich codziennej praktyce, brak
jest jednak scentralizowanego archiwum elektronicznego. Rolê centrum
certyfikacji podpisów elektronicznych notariuszy pe³ni spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Notarnet GmbH, powo³ana przez Krajowa Radê
Notarialn¹.
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7. W£OCHY – centralny system gromadzenia danych wprowadzony
zosta³ w roku 1993, od roku 2002 dokument elektroniczny zaczêto stosowaæ
przy transakcjach zwi¹zanych z obrotem nieruchomoœciami, przy wpisach do ksi¹g wieczystych i innych. Centralna baza danych, do której
notariusze maj¹ dostêp, obejmuje rejestr nieruchomoœci, spó³ek, rejestry
hipoteczne, a tak¿e wspó³pracuje z administracj¹ skarbow¹. Osob¹ zarz¹dzaj¹c¹ centralnym rejestrem jest spó³ka akcyjna Notartel, której
90% akcji nale¿y do Krajowej Rady Notarialnej, a 10% do Narodowej
Kasy Notarialnej.
8. HISZPANIA – centralny system gromadzenia danych wprowadzony zosta³ w po³owie lat 90-tych. W systemie tym notariusze po³¹czeni
s¹ poza sieci¹ Internetu, gdy¿ na ich potrzeby stworzona zosta³a tzw.
indywidualna struktura informatyczna, co znacznie zwiêkszy³o bezpieczeñstwo przesy³ania informacji. Centralny system gromadzenia danych
prowadzi rejestry testamentów, pe³nomocnictwa, rejestry odwo³anych
testamentów i odwo³anych pe³nomocnictw. Jest on zintegrowany z administracj¹ skarbow¹ i innymi rejestrami, co pozwala notariuszom ustaliæ
np. zaleg³oœci podatkowe klientów i zdobywaæ inne niezbêdne informacje
o funkcjonowaniu notariatu. Osob¹ zarz¹dzaj¹c¹ centrum gromadzenia
danych jest spó³ka kapita³owa powo³ana przez Krajow¹ Radê Notarialn¹,
bêd¹ca obecnie na w³asnym rozrachunku. Spó³ka ta utrzymuje siê z op³at
wnoszonych przez notariuszy (ok. 150 euro miesiêcznie p³aci ka¿dy notariusz za to, ze jest objêty centralnym systemem) oraz z wynagrodzeñ,
jakie otrzymuje tytu³em udostêpniania bazy danych innym instytucjom
(oczywiœcie na œciœle okreœlonych warunkach).
Powy¿sze wyliczenie ma charakter przyk³adowy.
Zakres stosowania podpisu elektronicznego przy tworzeniu centralnych baz danych stale rozszerza siê i choæby z tego powodu ka¿dy notariusz powinien byæ wyposa¿ony w kwalifikowany (bezpieczny) podpis
elektroniczny, a jeœli jeszcze nie pos³uguje siê takim podpisem, to z pewnoœci¹
w najbli¿szym czasie zostanie do tego zmuszony ustawami. Jeden z problemów, jaki pojawia siê przed notariatami krajowymi dotyczy tego, kto
ma wydaæ certyfikat elektronicznego podpisu notariusza. Najw³aœciwszym ze wzglêdów presti¿owych by³oby rozwi¹zanie, w którym certyfikat podpisu elektronicznego notariusza wydawa³aby Rada Krajowa
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Notariatu danego kraju b¹dŸ naczelny organ administracji publicznej (np.
Minister Sprawiedliwoœci). Mo¿liwoœæ wydawania certyfikatów przez
Radê Krajow¹ Notariatu wi¹za³aby siê ze stworzeniem w³asnego Centrum
Certyfikacji i bardzo du¿ymi nak³adami finansowymi. W Polsce notariusze
uzyskuj¹ certyfikaty elektronicznego podpisu od komercyjnych firm œwiadcz¹cych tego typy us³ugi, na takich samych zasadach jak ka¿dy obywatel.
Polska ustawa o podpisie elektronicznym, jak wiêkszoœæ ustaw krajów
europejskich, dopuszcza na zasadzie równoœci œwiadczenie us³ug certyfikacyjnych, a wiêc i wydawanie certyfikatów elektronicznego podpisu,
przez podmioty maj¹ce siedzibê w ka¿dym kraju Unii Europejskiej. Mo¿liwa
zatem by³aby sytuacja, aby stworzyæ jedno centrum certyfikacji dla notariuszy z krajów, w których uznawane s¹ certyfikaty wydane przez
podmioty maj¹ce siedzibê w innych krajach. Stworzenie takiego Miêdzynarodowego Centrum Certyfikacji dla notariuszy np. pañstw nale¿¹cych
do Miêdzynarodowej Unii Notariatu nale¿a³oby powa¿nie rozwa¿yæ.
Drug¹ sfer¹ wykorzystania elektronicznego podpisu przez notariusza,
jak¿e trudn¹ i kontrowersyjn¹, s¹ elektroniczne czynnoœci notarialne. W tej
dziedzinie wyró¿niamy dwie grupy czynnoœci:
1) uczestniczenie w procesie wydawania certyfikatów podpisu elektronicznego b¹dŸ wydawanie certyfikatów elektronicznego podpisu,
2) dotychczasowe czynnoœci notarialne, ale dokonywane przy u¿yciu
podpisu elektronicznego:
a) elektroniczny akt notarialny,
b) elektroniczne dokumenty poœwiadczone przez notariusza.
Wydanie certyfikatu podpisu elektronicznego jest niczym innym jak
poœwiadczeniem, ¿e osoba, która pos³uguje siê kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest t¹, za któr¹ siê podaje. Certyfikat jest wiêc swoistym poœwiadczeniem wydanym przez osobê (Centrum Certyfikacji), do
której mamy zaufanie. Czynnoœæ taka, dokonana poza obiegiem elektronicznym, by³aby czynnoœci¹ notarialn¹ w czystym wymiarze. W Polsce,
gdy rozpoczê³a siê dyskusja nad ustaw¹ o podpisie elektronicznym, spora
grupa naukowców, kompetentna w dziedzinie podpisu elektronicznego,
w notariacie upatrywa³a tê organizacjê, która jest najlepiej predysponowana do œwiadczenia us³ug zwi¹zanych z wydawaniem certyfikatów podpisu elektronicznego. G³ównym argumentem przemawiaj¹cym za tym
rozwi¹zaniem by³o zaufanie, jakim ciesz¹ siê notariusze. Zaufanie to po-
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wstawa³o na przestrzeni wielu lat i wpisane jest w tradycjê spo³eczeñstwa
polskiego. Wyzwanie takie jednak nie tylko przeros³o mo¿liwoœci polskiego notariatu, ale i zaskoczy³o samych notariuszy, którzy do œwiadczenia
tego rodzaju us³ug byli nieprzygotowani. W efekcie polska ustawa o podpisie
elektronicznym wykluczy³a mo¿liwoœæ wydawania certyfikatów podpisu
elektronicznego przez notarialne centrum certyfikacji i œwiadczenie przez
notariuszy us³ug certyfikacyjnych. Pozostawiono im natomiast jako czynnoœæ notarialn¹ dokonywan¹ w procesie wydania certyfikatu podpisu
elektronicznego mo¿liwoœæ notarialnego poœwiadczenia podpisu na wniosku o wydanie certyfikatu podpisu elektronicznego, o ile przewiduje to
w swej polityce certyfikacji podmiot wydaj¹cy te dokumenty. Czynnoœæ
taka polega na tym, ¿e osoba ubiegaj¹ca siê o wydanie certyfikatu podpisu
elektronicznego zwraca siê do notariusza o poœwiadczenie swego podpisu
(potwierdzenie to¿samoœci, jak te¿ prawdziwoœci danych z rejestrów osób
prawnych) na wniosku o wydanie certyfikatu oraz na elektronicznym
przes³aniu informacji o dokonanej czynnoœci do wskazanego przez tê
osobê Centrum Certyfikacji. Na t¹ okolicznoœæ sporz¹dza protokó³. Centrum
Certyfikacji po otrzymaniu od notariusza niezbêdnych informacji objêtych
wnioskiem o wydanie certyfikatu, ju¿ bez jego poœrednictwa wyposa¿a
wnioskodawcê w certyfikat jego podpisu elektronicznego. W odbiorze
wnioskodawcy to w³aœnie notariusz jest gwarantem wiarygodnoœci podpisu
elektronicznego, chocia¿ samego certyfikatu nie wydaje. Dokonywanie
powy¿szych czynnoœci przez notariuszy pozwala w³¹czyæ notariat do
krêgu czynnoœci elektronicznych, zachowuj¹c dotychczasow¹ pozycjê
i presti¿ zawodu.
Celem wprowadzenia podpisu elektronicznego do ustawodawstw
krajowych jest zrównanie formy elektronicznej czynnoœci z form¹ tradycyjn¹. Wydawa³oby siê wiêc oczywiste, ¿e podpis elektroniczny staje
siê jedynie nowym narzêdziem w pracy ka¿dego prawnika, w tym w pracy
notariusza, i czynnoœci notarialne dokonywane w sposób tradycyjny bêd¹
mog³y byæ wykonywane przy pomocy technik elektronicznych. Cechy
i funkcja podpisu elektronicznego nie pozwalaj¹ jednak na sformu³owanie
powy¿szej tezy. Immanentn¹ cech¹ dokonywanej przez notariusza czynnoœci notarialnej, polegaj¹cej na sporz¹dzeniu jakiegokolwiek kontraktu,
jest jego osobisty kontakt z klientem. Pozwala to na ustalenie treœci,
wyjaœnienie wszelkich okolicznoœci towarzysz¹cych umowie, na przeko-
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naniu siê, ¿e treœæ kontraktu odpowiada woli kontrahenta. Wola stron
umowy wyra¿ana jest w ró¿ny sposób, najczêœciej ustnie w obecnoœci
notariusza, który sporz¹dza dokument maj¹cy cechy dokumentu notarialnego. Cech¹ i funkcj¹ podpisu elektronicznego jest w³aœnie to, ¿e zainteresowany nie musi kontaktowaæ siê osobiœcie z kontrahentem ani
notariuszem przy wyra¿aniu swej woli. Przy elektronicznej formie zawierania umów notariusz staje siê b¹dŸ osob¹ zbêdn¹, b¹dŸ jego udzia³ zostaje
zminimalizowany. Obecnie w wiêkszoœci ustawodawstw krajowych dokument elektroniczny ma moc prawn¹ przy kontraktach mniejszej rangi
i nie zastêpuje tradycyjnej formy notarialnej, która ma charakter bardziej
donios³y.
Nale¿y jednak uwa¿niej przyjrzeæ siê mo¿liwoœciom, jakie dla praktyki
notarialnej stwarza wprowadzenie do systemów prawnych podpisu elektronicznego, a zw³aszcza skutkom prawnym tego podpisu, zawartego
w polskiej (wzorowanej na innych) ustawie o podpisie elektronicznym.
Wed³ug niej dane w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy wa¿nego kwalifikowanego certyfikatu, s¹ równowa¿ne pod wzglêdem skutków prawnych z dokumentem opatrzonym podpisem w³asnorêcznym. Analizuj¹c
powy¿sz¹ definicjê, mo¿na uznaæ mo¿liwoœæ sporz¹dzania aktów notarialnych w postaci elektronicznej, skoro skutki prawne w nim zapisane
równowa¿¹ podpis elektroniczny z podpisem w³asnorêcznym. Niektórzy
teoretycy prawa g³osz¹ tezê, ¿e opatrywanie aktu notarialnego podpisem
elektronicznym jest dopuszczalne. Mówi¹ oni, ¿e akt powinien zawieraæ
podpis elektroniczny notariusza oraz osób obecnych przy jego sporz¹dzaniu, przy czym z³o¿enie podpisu powinno nast¹piæ w obecnoœci notariusza. Elektroniczny akt notarialny sporz¹dzony w ten sposób mo¿e
w zasadzie pe³niæ te same funkcje co akt spisany na papierze, z t¹ ró¿nic¹,
¿e tradycyjne podpisy zostan¹ zast¹pione podpisami elektronicznymi. Czym
zatem ma siê ró¿niæ elektroniczny akt notarialny od aktu tradycyjnego?
Czy ró¿nica ma polegaæ tylko na z³o¿eniu podpisu elektronicznego zamiast
w³asnorêcznego, czy te¿ na tym, ¿e taki elektroniczny akt notarialny
mia³by byæ sporz¹dzony za poœrednictwem elektronicznych œrodków
przekazu, bez koniecznoœci obecnoœci udzia³u notariusza w chwili sk³adania oœwiadczeñ woli stron? Zrezygnowanie z bezpoœredniej obecnoœci
notariusza przy sporz¹dzaniu aktu notarialnego ³amie jeden z atrybutów
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prawa w systemie prawa ³aciñskiego, jakim jest pewnoœæ obrotu prawnego. Ponadto wyeliminowanie notariusza z czynnoœci sporz¹dzania elektronicznego aktu notarialnego stawia pod znakiem zapytania sam¹ nazwê
akt notarialny. W³aœciwsze wydaje siê twierdzenie, ¿e mamy do czynienia
z aktem elektronicznym jako mutacj¹ aktu notarialnego, bêd¹cego w istocie
rzeczy instrumentem samego prawa elektronicznego, korzystaj¹cego z atrybutów szczególnej formy czynnoœci prawnej.
Niew¹tpliwie elektroniczna forma aktu notarialnego bêdzie mog³a
zast¹piæ formê dotychczasow¹, ale tylko wtedy, gdy prawo na to wyraŸnie
zezwoli, a samo zrównanie formy pisemnej z form¹ elektroniczn¹, z jakim
mamy do czynienia w wiêkszoœci krajowych ustaw o podpisie elektronicznym, nie jest wystarczaj¹ce do sporz¹dzenia aktów elektronicznych.
Na kongresie Miêdzynarodowej Unii Notariatu, który odby³ siê w Meksyku w roku 2004, w czêœci poœwiêconej wykorzystaniu œrodków przekazu
elektronicznego w praktyce notarialnej w ogóle nie zajmowano siê elektronicznym aktem notarialnym ani ¿adn¹ inn¹ elektroniczn¹ form¹ czynnoœci notarialnej. Uczestnicy kongresu doszli do wniosku, ¿e notariaty
krajowe uwagê swoj¹ powinny skupiaæ na tworzeniu baz danych, niezbêdnych do sprawniejszego funkcjonowania notariatów. Wykorzystywanie nowych elektronicznych technologii powinno czyniæ notariat bardziej
wiarygodny i bardziej atrakcyjny dla klientów.

IV. Podsumowanie
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e notariusze chc¹ pos³ugiwaæ siê podpisem
elektronicznym w szerokim i pe³nym zakresie. Sporz¹dzanie dokumentów
przy jego wykorzystaniu jest tak ró¿ne od dotychczasowych form sk³adania podpisów w³asnorêcznych, ¿e z pewnoœci¹ wymaga odrêbnych
zasad ujêtych w rozstrzygniêciach prawnych dotycz¹cych samego notariatu. Polskie prawo o notariacie nie jest dostosowane do czynnoœci,
jakie mia³by wykonywaæ notariusz przy u¿yciu takiego podpisu. Na rozstrzygniêcia prawne dotycz¹ce tej sfery funkcjonowania notariatu bêdzie
trzeba jeszcze poczekaæ i dopiero wtedy bêdziemy zajmowaæ siê problemem, w jaki sposób dokonywaæ elektronicznych czynnoœci prawnych.
Na dzieñ dzisiejszy zadaniem notariatu jest stworzenie infrastruktury
centralnego gromadzenia danych przy zastosowaniu nowych technik
elektronicznych.
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W polskim systemie prawa notarialnego brak jest zasad organizacji
infrastruktury i archiwizacji elektronicznych aktów notarialnych. Notariusze musieliby odpowiadaæ nie tylko za nale¿yte sporz¹dzenie elektronicznej wersji aktu notarialnego, ale tak¿e za to, jak akty te bêd¹ przechowywane i przekazywane. Musz¹ byæ dostatecznie zabezpieczone, aby
osoby postronne nie mia³y dostêpu do archiwum elektronicznego. Za to
wszystko odpowiadaæ bêd¹ notariusze jako osoby wykonuj¹ce zawód
zaufania publicznego. W tej sytuacji istotne jest pytanie, jak zapewniæ
bezpieczeñstwo oraz wiarygodnoœæ elektronicznych aktów notarialnych
tworzonych, przekazywanych i przechowywanych w postaci elektronicznej.
Najbardziej istotnym wydaje siê wiêc stworzenie podstaw prawnych
funkcjonowania centralnego rejestru gromadzenia danych dotycz¹cych
notariatu. Jedno wydaje siê byæ pewne, rejestr taki wysi³kiem naszego
samorz¹du powinien powstaæ. Wydaje siê, ¿e najbardziej funkcjonaln¹
form¹ dla jego powstania by³oby powo³anie spó³ki kapita³owej z udzia³em
notariatu oraz innej osoby maj¹cej potencja³ technologiczny i wiedzê
zapewniaj¹c¹ w³aœciwe utworzenie i eksploatacjê tego systemu. Proporcje
kapita³owe tak powsta³ej spó³ki mog¹ byæ przedmiotem dyskusji.
Tworzenie centralnych rejestrów mia³oby s³u¿yæ przede wszystkim
notariuszom, ale równie¿ mog³oby s³u¿yæ innym osobom na œciœle okreœlonych warunkach, na zasadach komercyjnych. Centralne rejestry testamentów, pe³nomocnictw i inne, którymi zarz¹dza³aby spó³ka kapita³owo zwi¹zana z samorz¹dem notarialnym, poza praktycznymi korzyœciami,
pozwoli³yby na uatrakcyjnienie i uwiarygodnienie notariatu jako instytucji
w systemie prawnym. Nale¿y przy tym podkreœliæ, ¿e centralne rejestry
dotycz¹ce czynnoœci notarialnych w ró¿nym zakresie prowadzone s¹
w wiêkszoœci notariatów krajów rozwiniêtych.
Koñcz¹c, nale¿y wyci¹gn¹æ nastêpuj¹ce wnioski:
1. Czynnoœci notarialne z zastosowaniem podpisu elektronicznego bez
zmiany obowi¹zuj¹cych przepisów prawa nie mog¹ byæ przez notariuszy
wykonywane, z wyj¹tkiem czynnoœci zwi¹zanych z uczestniczeniem
w procesie wydawania certyfikatów e-podpisu, do czego notariusze s¹
ju¿ przygotowani i w ograniczonym zakresie wykonuj¹. Nale¿y pamiêtaæ
o tym, ¿e prêdzej czy póŸniej elektroniczna forma czynnoœci prawnej
zostanie do naszego porz¹dku prawnego wprowadzona, a zatem nota-
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riusze powinni osi¹gn¹æ taki stan gotowoœci, aby nowa elektroniczna
rzeczywistoœæ nie by³a dla naszej korporacji zaskoczeniem.
2. Nale¿y jak najszybciej powo³aæ osobê (spó³kê kapita³ow¹ b¹dŸ inn¹
formê prawn¹), która zajmie siê tworzeniem systemu centralnej bazy
danych czynnoœci notarialnych. Osoba taka mog³aby równie¿ wydawaæ
jako centrum certyfikacji certyfikaty podpisu elektronicznego notariuszom. Nale¿y wspomnieæ, ¿e mog³oby byæ powo³ane jedno centrum
certyfikacji e-podpisu dla wszystkich notariuszy zrzeszonych w Œwiatowej Unii Notariatu. Mog³oby siê ono mieœciæ w jednym z krajów cz³onkowskich, nie wykluczaj¹c Polski.
3. Na pocz¹tek nale¿y stworzyæ centralny rejestr pe³nomocnictw
i odwo³anych pe³nomocnictw, a tak¿e rejestr testamentów. Dalszym etapem funkcjonowania centralnego notarialnego rejestru bazy danych mo¿e
byæ integracja z centralnymi rejestrami innych instytucji, i tak np. rejestru
KRS, ksi¹g wieczystych, ewidencji gruntów czy te¿ dostêpu do bazy
PESEL, co umo¿liwi³oby bezpieczny i szybki przep³yw informacji niezbêdnych w pracy notariusza, z korzyœci¹ zarówno dla klientów, jak i dla
administratorów innych centralnych baz danych.
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