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Одним із провідних програмних модернізаційних чинників для України на сьогодні є Угода про асоціацію з
Європейським Союзом [1]. Цей об'ємний документ, структуру якого складають 7 розділів, 486 статей та додатки включає
десятки, якщо не сотні окремих соціальних, економічних, екологічних, правових питань. Без перебільшення, щоб отримати
результати по кожному із них Україні знадобиться не один десяток років. Варто сказати, що Україна спрямовано працює
над завданнями асоціації, зокрема, відповідно до затвердженого КМУ Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію
[2].
Одним із пунктів Угоди є розвиток електронної торгівлі (ст.ст. 139, 140). У цій частині Угода передбачає, що сторони
підтримують діалог з питань регулювання, зокрема, щодо визнання сертифікатів електронних підписів, виданих
населенню, та сприяння розвитку послуг транскордонної сертифікації.
Слід відзначити, що Україна ще у 2003 р. започаткувала свій шлях у напрямі розвитку електронної ідентифікації.
Йдеться, зокрема, про таке правове явище як електронний цифровий підпис (ЕЦП), запроваджений Законом України «Про
електронний цифровий підпис» [3].
Однак на сьогодні у країнах ЄС, розвинутих країнах світу загалом формується вже цілий новий клас електронних
довірчих послуг та відповідних правовідносин, серед яких ЕЦП є лише одним із різновидів. Слід сказати, що і Україна не
стоїть осторонь цих новацій. Оскільки, як вже згадувалось, Україна цілком визначено орієнтується на розвиток відносин з
ЄС відповідно до Угоди про асоціацію, то провідним рушійним чинником у даному напрямі для нас є відповідні правотворчі
процеси в ЄС.
23 липня 2014 року було прийнято Регламент (ЄС) № 910/2014 Європейського Парламенту та Ради про електронну
ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій в межах внутрішнього ринку та про скасування Директиви
1999/93/ЄС [4]. Регламент набирав чинності 1 липня 2016 року і фактично прийшов на заміну Директиві 1999/93/ЄС
Європейського Парламенту та Ради від 13 грудня 1999 року про рамки Співтовариства для електронних цифрових підписів
[5].
Відповідно в Україні було зроблено важливі кроки щодо запровадження нового виду правовідносин, які умовно можна
назвати електронними ідентифікаційно-довірчими правовідносинами. Йдеться, зокрема, про прийняття у першому читанні
законопроекту "Про довірчі послуги" від 17.05.2016 N 4685 [6].
Слід відзначити, що шлях України до вказаного законопроекту супроводжувався рядом проміжних кроків. Зокрема,
ще 10 квітня 2013 р. Міністерство юстиції України наказом №668/5 затвердило Концепцію реформування законодавства у
сфері використання інфраструктури відкритих ключів та надання електронних довірчих послуг [7].
17 листопада 2014 р. Національною радою реформ при Президентові України було винесено на обговорення проект
Концепції змін до законодавства в сфері електронного цифрового підпису [9]. Серед іншого Концепцією було
запропоновано прийняття нового базового закону, який замінить Закон України «Про електронний цифровий підпис».
31 серпня 2015 р. КМУ було внесено до ВРУ законопроект № 2544а «Про електронні довірчі послуги» [10]. Проект
було включено до порядку денного четвертої сесії ВРУ восьмого скликання, однак 14.04.16 проект був відкликаний КМУ, і
відповідно, знятий із розгляду ВРУ.
Отже, остання на сьогодні, і як виглядає, перспективна спроба правового реформування сфери електронних довірчих
послуг – це згаданий вище, прийнятий у першому читанні законопроект від 17.05.2016 № 4685. Серед ключових новацій
законопроекту слід відзначити правове забезпечення надання електронних довірчих послуг, у тому числі транскордонних,
удосконалення сфери використання інфраструктури відкритих ключів, розбудова єдиної системи електронних довірчих
послуг, взаємне визнання українських та іноземних сертифікатів відкритих ключів та електронних підписів і печаток.
Коло електронних довірчих послуг суттєво розширюється. Зокрема, відповідно до ст. 9 законопроекту до складу
електронних довірчих послуг, що надаються зареєстрованими постачальниками електронних довірчих послуг, входять:
створення, перевірка та підтвердження удосконаленого електронного підпису чи печатки; формування, перевірка та
підтвердження чинності сертифіката електронного підпису чи печатки; формування, перевірка та підтвердження чинності
сертифіката шифрування; формування, перевірка та підтвердження чинності сертифіката автентифікації веб-сайту;
формування, перевірка та підтвердження електронної позначки часу; реєстрована електронна доставка; зберігання
удосконалених електронних підписів, печаток, електронних позначок часу та сертифікатів, пов’язаних з цими послугами.
Підсумовуючи, слід сказати, що в Україні відкривається перспектива нового окремого правового явища, пов’язаного із
впровадженням нової моделі електронної ідентифікації та довірчих послуг загалом. Формується новий правовий інститут,
який умовно можна назвати інститутом електронних довірчих послуг. Судячи зі змісту відповідного законопроекту, за
правовою природою він носить міжгалузевий, комплексний характер.
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