DĖi iAIhl ŽvjŲ kAralgIjl praAoAkT bibhTolkIkIrp alhrjbkTrp
iaiko žymos samprataK bsamas teisinis reglamentavimasK
blektroninio parašo įstatymo 8 straipsnio N dalyje yra nustatytaI kad saugus elektroninis parašasI
sukurtas saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintas galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu Etoliau –
kvalifikuotas elektroninis parašas)I elektroniniams duomenims turi tokią pat teisinę galią kaip ir parašas
rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teismeK Taigi kvalifikuotas
elektroninis parašas gali būti laikomas galiojančiuI tik jei asmuo jį sukūrė kvalifikuoto sertifikato
galiojimo laikotarpiuI nes tik tokiu atveju kvalifikuotus sertifikatus sudarantis sertifikavimo paslaugų
teikėjas atsako už duomenų sertifikate tikslumąK had galėtume įrodytiI jog parašas buvo sukurtas
atitinkamo sertifikato galiojimo laikotarpiuI į elektroninio parašo sudėtį tikslinga įtraukti laiko žymasK
Be toI dėl įvairių priežasčių ir bet kuriuo metu kvalifikuoto sertifikato galiojimas gali būti nutrauktasK
Dėl šios priežasties laiko žymos įtraukimas į elektroninio parašo sudėtį yra prasmingas elektroninio
parašo galiojimui užtikrintiI tad tai rekomenduotina atlikti kaip galima greičiau po elektroninio parašo
sukūrimoK
iaiko žymos formavimo paslaugų teikimo tvarkos aprašoI patvirtinto iietuvos oespublikos ryšių
reguliavimo tarnybos direktoriaus OMNN mK balandžio NV dK įsakymu krK NsJ4MTI O punkte laiko
žyma apibrėžta kaip duomenysI kurie yra logiškai susieti su kitais duomenimis ir patvirtinaI kad tie kiti
duomenys egzistavo iki žymoje nurodyto laiko Ekvalifikuoto elektroninio parašo laiko žyma yra
įrodymasI kad kvalifikuotas elektroninis parašas buvo sukurtas iki žymoje nurodyto laiko)K
blektroninio parašo įstatymo V straipsnio N dalies O punkte yra nustatytaI jog sertifikavimo
paslaugų teikėjaiN gali teikti pagalbines – laiko žymos formavimo paslaugasK oeikalavimai laiko žymųI
naudojamų kvalifikuotam elektroniniam parašuiI formavimo paslaugų teikimui yra nustatyti iaiko
žymos formavimo paslaugų teikimo tvarkos aprašeK
Šiuo metu iietuvoje nėra patvirtintų tipiniųI viešajam sektoriui skirtųI kvalifikuoto elektroninio
parašo taisykliųI nustatančių pasirašančio asmens ir tikrinančio asmenis veiksmus kuriant ir tikrinant
elektroninius parašusI taigi ir surenkant bei išsaugant elektroninio parašo patvirtinimo duomenis – laiko
žymąI pasirašančio asmens sertifikato ir su to asmens parašu susijusių sertifikavimo paslaugų teikėjų
sertifikatų duomenisI informaciją apie šių sertifikatų galiojimąK blektroninius dokumentus valdančios
viešojo sektoriaus įstaigos kvalifikuoto elektroninio parašo taisykles gali pasirengti pačios EpvzKI
salstybinės mokesčių inspekcijos prie iietuvos oespublikos finansų ministerijos viršininko OMNN mK
sausio NV dK įsakymu krK sAJV yra patvirtintos blektroninių dokumentų kvalifikuoto elektroninio parašo
taisyklės) arba taikyti neišreikštines elektroninio parašo taisyklesI kai elektroninio parašo sudarymo ir
tikrinimo reikalavimai yra įvardyti elektroniniu parašu pasirašytame elektroniniame dokumente arba
patvirtinti elektroninio dokumento naudojimą reglamentuojančiuose teisės aktuose EpvzKI blektroniniu
parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijoje AalCJsNKMO)K
iaiko žymos naudojimo valdant elektroninius dokumentus praktiniai aspektaiK
Bendruosius dokumentų valdymo reikalavimus nustatantys teisės norminiai aktai nenumato
prievolės naudoti laiko žymas įstaigų sudaromiems ir gaunamiems oficialiems elektroniniams
dokumentamsK
blektroninių dokumentų valdymo taisykliųI patvirtintų iietuvos vyriausiojo archyvaro OMNN mK
gruodžio OV dK įsakymu krK sJNR8I NO punkte nustatytaI jog įstaigų rengiami elektroniniai dokumentai
turi atitikti iietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintose ar su juo suderintose elektroninio dokumento
specifikacijose Etoliau – ppecifikacija) keliamus reikalavimusI o šių taisyklių NR punktas nustato tik
elektroninio dokumento pasirašymo kvalifikuotu elektroniniu parašu privalomumąK Šiuo metu iietuvos
vyriausiojo archyvaro įteisintose elektroniniu parašu pasirašytų elektroninių dokumentų specifikacijose
– blektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijoje AalCJsNKMI blektroniniu
parašu pasirašyto kompiuterio skaitomo elektroninio dokumento specifikacijoje jalCJsNKMP
N

magal iietuvos oespublikos elektroninio parašo įstatymo O straipsnio NS dalįI sertifikavimo paslaugų teikėjas – įmonėI
neturinti juridinio asmens teisiųI arba juridinis asmuoI sudarantis sertifikatus arba teikiantis kitas paslaugasI susijusias
su elektroniniu parašuK
O
matvirtinta iietuvos archyvų departamento prie iietuvos oespublikos syriausybės generalinio direktoriaus OMMV mK
rugsėjo T dK įsakymu krK sJSMK
P
matvirtinta iietuvos archyvų departamento prie iietuvos oespublikos syriausybės generalinio direktoriaus OMNM mK
rugpjūčio OR dK įsakymu krK sJ4OK
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nereikalaujamaI kad į sudaromų dokumentų elektroninių parašų sudėtį privalomai būtų įtraukiamos
laiko žymosK
Tačiau iietuvos vyriausiojo archyvaro OMNO mK liepos O dK įsakymo krK sJS8 „aėl iietuvos
vyriausiojo archyvaro OMNN mK gruodžio OV dK įsakymo krK sJNR8 „aėl elektroninių dokumentų
valdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ NR punkte nustatytaI kad įstaigų į valstybės archyvus
perduodami elektroniniai dokumentai pasirašomi ne žemesnio kaip XAdES-X-L formato elektroniniu
parašuI taigi šių elektroninių dokumentų elektroninius parašus tikslinga papildyti laiko žymomis
nedelsiant po jų sudarymo ar jų gavimo metu Ejei gauto elektroninio dokumento elektroninis parašas jau
nėra papildytas patikimomis laiko žymomis)K Taigi elektroniniai parašai turėtų būti papildyti dviem
laiko žymomisK
blektroninių parašų papildymas laiko žymomis turėtų būti aktualus:
NK salstybės ir savivaldybių institucijomsI įstaigomsI įmonėms4I kurios į valstybės archyvus
perduoda ilgai ir nuolat saugomus veiklos elektroninius dokumentusK magal salstybės ir
savivaldybių institucijųI įstaigųI įmonių veiklos elektroninių dokumentų perdavimo į valstybės archyvus
taisykliųI patvirtintų iietuvos vyriausiojo archyvaro OMNO mK birželio OO dK įsakymu krK sJSPINRKP
punktąI veiklos elektroninius dokumentus į valstybės archyvą perduodanti įstaiga turi patikrintiI ar
perduodami elektroniniai dokumentai Evisas turinysI visi pasirašomieji metaduomenys)I kitų paskirčių
elektroniniai parašai EpvzKI vizavimo paskirties elektroninis parašas) yra pasirašyti ne žemesnio kaip
uAdbpJuJi formato elektroniniu parašuI taip pat patikrintiI ar į kvalifikuotus elektroninius parašus
įrašytos laiko žymos atitinka iaiko žymos formavimo paslaugų teikimo tvarkos apraše nustatytus
reikalavimusK
gei prievolės elektroninį parašą EpvzKI vizavimo paskirties elektroninį parašą) išsaugoti kartu su
dokumentu visą jo saugojimo laiką nėraI perduodant elektroninius dokumentus valstybės archyvams
uAdbpJuJi formatas nebūtinas Eišskyrus pasirašymoI tvirtinimo ar išorinio derinimo paskirties
elektroninius parašus)K
merdavus elektroninius dokumentus į valstybės archyvąI archyvinio elektroninio parašo formato
uAdbpJA sudarymas Eelektroninis parašas papildomas archyvinėmis laiko žymomis) vykdomas
blektroninio archyvo informacinės sistemos priemonėmisK
Trumpai saugomų elektroninių dokumentųI paprastai saugomų įstaigos elektroninių dokumentų
valdymo sistemojeI elektroninių parašų papildymu laiko žymomis šios įstaigos turi pasirūpintiK
OK siešojo sektoriaus įstaigomsI neperduodančioms veiklos elektroninių dokumentų į
valstybės archyvusK blektroninių dokumentųI saugomų šių įstaigų elektroninių dokumentų valdymo
sistemoje ar elektroninių dokumentų saugyklojeI elektroninių parašų papildymo laiko žymomis šios
įstaigos taip pat turi pasirūpinti pačiosK
PK kevalstybinėms organizacijomsI privatiems juridiniams asmenimsI sudarantiems
elektroninius dokumentusI kurių rengimą nustato norminiai teisės aktai Enustatytos formos
prašymusI ataskaitasI pranešimus ar kita)K Tokius elektroninius dokumentus jie turi rengti pagal
ppecifikacijas ir jiems pasirašyti naudoti kvalifikuotą elektroninį parašąK Šios įstaigos turėtų pasirūpinti
ir elektroninių parašų papildymu laiko žymomisK
Dėl detalesnės informacijosI susijusios su laiko žymų naudojimuI galima kreiptis į iietuvos
oespublikos ryšių reguliavimo tarnybą Eprieiga internetu <http:LLwwwKrrtKltLltLtitulinisKhtml>)K
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ĮstaigosI įrašytos į salstybės ir savivaldybių institucijųI įstaigų ir įmoniųI perduodančių dokumentus valstybės
archyvamsI sąrašąI patvirtintą iietuvos vyriausiojo archyvaro OMNN mK gruodžio OM dK įsakymu krK sJNRPK

