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акціонерами, регулюються відповідно до положень про командитні товариства [7, с. 304–
318]. Тобто в Німеччині існують такі види АТ, де поряд зі звичайними акціонерами, що не 
відповідають за зобов’язаннями товариства, є акціонери, що мають право вирішального 
впливу на діяльність товариства та разом із ним відповідають за всіма його зо-
бов’язаннями перед кредиторами своїм майном. 

Отже, додаткову солідарну відповідальність за зобов’язаннями АТ мають нести ак-
ціонери, які, здійснюючи діяльність від імені товариства, діють у власних інтересах, вико-
ристовуючи прибуток товариства та здійснюють діяльність, не передбачену статутними 
документами АТ, тобто коли товариство фактично не було самостійною юридичною осо-
бою, відокремленою від акціонера, а останній використовував завісу корпорації у власних 
цілях, що вважається суб’єктивним зловживанням. 
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РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕДУРИ УКЛАДЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ 
ДОГОВОРІВ У СВІТЛІ ЗАПЛАНОВАНИХ ЗМІН  

ДО ЗАКОНОДАВСТВА 

Минулого року до Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України було подано 
проект закону «Про електронні довірчі послуги» № 4685, зареєстрований 17 травня 
2016 року. Цей законопроект зокрема передбачає внесення суттєвих змін до регулювання 
процедури укладення електронних договорів з використанням електронних підписів і 
печаток та інших реквізитів, а також до ідентифікації суб’єктів таких договорів під час їх 
укладення. Планується, що з моменту прийняття вказаного закону Закон України «Про 
електронний цифровий підпис» втратить чинність. 
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Станом на тепер вказаний законопроект був прийнятий в першому читанні і переда-
ний на повторне друге читання. З великою вірогідністю він буде прийнятий за підсумками 
чергового розгляду Верховною Радою України. Справа в тому, що, як вказують автори 
законопроекту в пояснювальній записці до нього, необхідність у його прийнятті викликана 
перш за все змінами у регулюванні відповідних питань у Європейському Союзі. Так, 
23 липня 2014 року на заміну Директиві 1999/93/ЄС Європейського Парламенту та Ради 
від 13 грудня 1999 року про рамки Співтовариства для електронних цифрових підписів 
прийнято Регламент (ЄС) № 910/2014 Європейського Парламенту та Ради від 23 липня 
2014 року про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій в 
межах внутрішнього ринку та про скасування Директиви 1999/93/ЄС (далі – Регламент 
910/2014), який набрав чинності 1 липня 2016 року.  

Прийняття Регламенту 910/2014 було обумовлено низкою причин і планувалося з 
2010 року, коли Європейська Комісія в рамках обговорення на тему «Порядок денний 
щодо цифрових технологій в Європі» підняла проблему фрагментації ринку надання 
послуг з використанням електронних технологій, недостатнього рівня так званої «інтер-
операбельності» між системами ідентифікації осіб в різних країнах ЄС і стрімкого зрос-
тання кібер-злочинності і хакерства, що підривають безпеку у сфері укладення договорів 
з використанням новітніх технологій. Крім цього з’ясувалося, що Директива 1999/93/ЄС, 
якою встановлювались основні засади використання електронних підписів, не здатна 
створити єдине регулятивне поле на території всіх держав-членів ЄС, що пояснювалося 
кількома причинами. По-перше, Директива є специфічним джерелом європейського пра-
ва: вона фактично не має прямої дії, оскільки є обов’язковою для держав-членів щодо 
результату, якого необхідно досягти, залишаючи при цьому за державами право вибору 
форми і способів його досягнення. По-друге, Директива залишала вирішення значної 
кількості питань за державами-членами, не зобов’язуючи їх слідувати певним імператив-
ним вимогам. Це призвело до різних, іноді навіть протилежних, варіантів імплементації її 
положень до національного законодавства. Так, Німеччина й Австрія обрали найбільш 
суворий варіант імплементації. На рівні законодавства цих країн лише електронний циф-
ровий підпис з кваліфікованим сертифікатом ключа може вважатися допустимим реквізи-
том письмової форми правочину. Натомість Бельгія і Великобританія обрали більш гнуч-
кий варіант застосування Директиви. Тому на рівні законодавства цих країн будь-який 
підпис, який здатний ідентифікувати підписанта і забезпечити цілісність документа після 
його підписання, вважається допустимим для письмової форми. Звісно, протилежність 
підходів, застосованих у різних законодавствах, суттєво перешкоджала укладенню дого-
ворів з використанням електронних засобів зв’язку, сторонами яких були резиденти (гро-
мадяни) різних країн ЄС. 

Саме з метою подолання цих протилежностей був розроблений і прийнятий Регла-
мент 910/2014. На відміну від директиви, регламент як джерело європейського права має 
загальну дію, є обов’язковим в повному обсязі і підлягає прямому застосуванню в усіх 
державах-членах. Положення національного законодавства, які суперечать регламенту, 
не підлягають застосуванню. 

Регламент 910/2014 принципово змінив підхід до регулювання низки відносин, 
пов’язаних з укладенням так званих електронних договорів. 

По-перше, на відміну від Директиви, він має ширшу сферу регулювання і встанов-
лює правила створення й використання не лише електронних підписів, а й електронних 
печаток (electronic seal) й електронних позначок часу (electronic time stamp). Регламент 
також впроваджує інститут реєстрованої електронної доставки даних (electronic registered 
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delivery service), яка дозволяє гарантувати цілісність і незмінність електронного документа 
з моменту його відправки до моменту його доставки електронними засобами.  

По-друге, Регламент 910/2014 деталізує поняття і юридичний статус електронного 
підпису і його різновидів. Як і раніше, електронний підпис у ньому визначається як дані в 
електронній формі (електронний символ, процес тощо), що додаються або логічно 
пов’язуються з електронним записом і призначені для ідентифікації підписанта такого 
запису. Тобто, електронним підписом фактично можуть бути будь-які дані, які дозволяють 
певною мірою ідентифікувати підписанта, навіть його ім’я, вказане в електронній пошті, 
яку ця особа використовує в процесі укладення договору. Регламент також визначає два 
особливих різновиди електронного підпису – удосконалений електронний підпис 
(advanced e-sign) і кваліфікований електронний підпис (qualified e-sign). В основу визна-
чення цих видів електронного підпису покладена модель електронного цифрового підпи-
су, який створюється і перевіряється з використанням особливого способу шифрування 
даних – криптографії, і здатний одночасно і забезпечити високий ступінь надійності іден-
тифікації особи-підписанта, і попередити внесення щонайменших змін до документа після 
його підписання. Це досягається шляхом створення так званої «пари ключів» – особисто-
го і відкритого: особистий ключ надається підписанту і є відомим лише йому, а відкритий 
ключ використовується контрагентом підписанта для перевірки справжності підпису на 
документі. Крім пари ключів підписанту і його контрагенту необхідний сертифікат відкри-
того ключа, який надає змогу контрагенту упевнитися в тому, що документ підписано 
саме тією особою, яка видає себе за підписанта. В залежності від того, ким видається 
такий сертифікат, і відрізняються удосконалений і кваліфікований підписи. Якщо для удо-
сконаленого підпису сертифікат видається звичайним надавачем довірчих послуг, то для 
кваліфікованого – кваліфікованим надавачем (про різницю між ними – далі). При цьому 
Регламент вказує на те, що будь-який електронний підпис не може бути позбавлений 
юридичної сили і прийнятності як доказ у судових справах лише на тій підставі, що він 
має електронну форму або що він не відповідає вимогам кваліфікованого електронного 
підпису. Водночас кваліфікований електронний підпис є за юридичною силою еквівалент-
ним власноручному підпису. 

По-друге, Регламент 910/2014 впроваджує поняття «довірчих послуг» (trust services), 
які визначаються як електронні послуги, що зазвичай надаються за винагороду, і включають 
зокрема: а) послуги зі створення, шифрування і верифікації електронних підписів, печаток, 
позначок часу, реєстрованої доставки даних і сертифікатів, пов’язаних з цими послугами; 
б) створення, шифрування і верифікації сертифікатів для авторизації веб-сайтів; в) збері-
гання електронних підписів, печаток і сертифікатів, пов’язаних з цими послугами. 

По-третє, Регламент 910/2014 дещо змінює систему суб’єктів, уповноважених ство-
рювати, шифрувати і верифікувати електронні цифрові підписи й сертифікати, пов’язані з 
ними і водночас наділяє їх правом надавати інші довірчі послуги. На зміну так званим 
«постачальникам послуг з сертифікації», які передбачались Директивою, Регламент 
впроваджує таких суб’єктів, як «надавачі довірчих послуг» (trust service provider) і «квалі-
фіковані надавачі довірчих послуг» (qualified trust service provider). Перша категорія вклю-
чає в себе юридичних і фізичних осіб, які надають одну або декілька довірчих послуг. 
Друга ж категорія включає лише тих надавачів довірчих послуг, яким надано статус ква-
ліфікованого надавача цих послуг і які внесені до так званого «Довірчого списку» – спеці-
ального реєстру кваліфікованих провайдерів. І кваліфіковані, і некваліфіковані надавачі 
послуг зобов’язані використовувати у своїй діяльності новітні технології і дбати про збе-
реження особистих даних своїх клієнтів. При цьому діяльність обох видів провайдерів 
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підлягає перевірці з боку спеціально уповноважених державних органів, і обидва види 
надавачів послуг несуть відповідальність за шкоду, завдану фізичним або юридичним 
особам умисними або необережними діями, вчиненими з порушенням положень Регла-
менту. Однак лише кваліфіковані надавачі довірчих послуг мають право видавати квалі-
фіковані сертифікати електронних підписів, печаток, позначок часу тощо, які мають най-
вищий ступінь достовірності. Водночас кваліфіковані провайдери зобов’язані забезпечу-
вати підвищений рівень охорони даних своїх клієнтів, попереджати випадки компромета-
ції особистих ключів (їх розголошення третім особам) та нести інші обов’язки. У разі ж 
порушення цих обов’язків і заподіяння шкоди кваліфіковані надавачі послуг несуть повну 
відповідальність і вважаються винуватими, доки не доведуть, що ця шкода заподіяна не з 
їхньої вини (ст. 13). 

Ці та інші положення Регламенту знайшли відображення і в законопроекті «Про 
електронні довірчі послуги» № 4685, зареєстрованому у Верховній Раді України 17 травня 
2016 року. Слід позитивно оцінити те, що законопроект майже повністю дублює структуру 
Регламенту, оперує аналогічною термінологією і в цілому імплементує новітні досягнення 
у сфері регулювання відносин, пов’язаних з укладенням договорів за допомогою елект-
ронних засобів. Однак не варто й переоцінювати якість вказаного документа, оскільки 
поряд із позитивними новаціями він містить і суттєві недоліки. 

По-перше, окремі положення законопроекту не узгоджуються із положеннями зако-
нів, які продовжити муть діяти і після його прийняття. Мова йде про Закон України «Про 
електронну комерцію», який визначає перелік видів підписів, що можуть бути застосовані 
під час укладення електронних договорів. Згідно зі ст. 12 цього Закону, якщо відповідно до 
акта цивільного законодавства або за домовленістю сторін електронний правочин має 
бути підписаний сторонами, моментом його підписання є використання: а) електронного 
підпису або електронного цифрового підпису; б) електронного підпису одноразовим іден-
тифікатором, який являє собою пін-код – алфавітно-цифрову послідовність, яку отримує 
особа, що авторизувалася в інформаційно-телекомунікаційні системі суб’єкта електронної 
комерції; в) аналога власноручного підпису за письмовою згодою сторін, у якій мають 
міститися зразки відповідних аналогів власноручних підписів. Водночас у законопроекті 
№ 4685 у ч. 2 ст. 17 вказується, що електронна взаємодія фізичних та юридичних 
осіб, яка потребує відправлення, отримання, використання та постійного зберіган-
ня за участю третіх осіб електронних даних, аналоги яких на паперових носіях 
повинні містити власноручний підпис відповідно до законодавства, мають здій-
снюватись з використанням кваліфікованих електронних довірчих послуг. З цьо-
го випливає, що якщо певний правочин має бути підписаний стороною (сторона-
ми), тобто, вчинений у письмовій формі, то підпис на ньому має бути кваліфікова-
ним, тобто фактично лише електронним цифровим. 

По-друге, законопроект встановлює достатньо суперечливі підстави недійс-
ності правочинів. Так, у ч. 5 ст. 23 законопроекту вказано, що правочин, вчинений в 
електронній формі, може бути визнаний судом недійсним у разі, коли під час його вчи-
нення використовувався кваліфікований електронний підпис чи печатка, кваліфікований 
сертифікат якого не містить відомостей, передбачених цією статтею, або містить недо-
стовірні відомості. Однак вбачається, що підстави недійсності правочинів повинні голо-
вним чином визначатися ЦК України. До речі, на це звертається увага і в Регламенті ЄС, 
в ст. 2 якого вказується, що він не втручається у питання укладення і дійсності правочи-
нів. Крім цього, очевидно, що фальсифікація електронної печатки за наявності на доку-
менті електронного підпису взагалі не може бути підставою його недійсності, оскільки 
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печатка з 2014 року не є обов’язковим реквізитом письмової форми правочину. А фаль-
сифікація електронного підпису з вини виключно третіх осіб є вкрай сумнівною підставою 
для визнання правочину недійсним, адже внаслідок цього можуть постраждати інтереси 
осіб, не винуватих у такій фальсифікації. 

По-третє, законопроект, на відміну від Регламенту, фактично не містить положень 
про особливості підстав і умов відповідальності надавачів довірчих послуг, хоча й зо-
бов’язує кваліфікованих надавачів здійснювати страхування їх відповідальності. Однак 
очевидно, що діяльність цих суб’єктів пов’язана з ризиком заподіяння істотної 
шкоди клієнтам і третім особам. Тому на рівні законодавства повинно бути окремо 
вирішено питання про особливості підстав, умов і обсягу їх відповідальності, як це 
зроблено у Регламенті. 
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ФОРМА УЧАСТІ ДЕРЖАВИ У ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИНАХ 

Невизначеність правового статусу держави у цивільних відносинах – не єдина про-
блема позитивного цивільного права України. Вона посилюється іншою проблемою орга-
нів державної влади, зокрема, їх правовим становищем при набутті та здійсненні цивільних 
прав та обов’язків для держави та участі у цивільних (зокрема, в договірних) відносинах.  

Загалом, потреба у створенні та функціонуванні численних органів державної влади 
зумовлена різноманіттям функцій держави, які вона повинна виконувати. Для їх ефектив-
ної реалізації держава створює відповідні галузеві органи (міністерства), які є центрами 
певної самостійної системи [14, с. 80], що реалізують єдину державну політику у відповідній 
сфері і несуть відповідальність перед державою за діяльність очолюваної ними системи.  

Тож, у науці цивільного права до цього часу залишається нерозв’язаним питання 
про те, як приймає участь держава Україна в договірних цивільних відносинах. Особ-
ливо виникає запитання: яка форма участі держави у цивільних, зокрема, у договірних 
відносинах?  

Оскільки держава діє у цивільних відносинах через органи державної влади, необ-
хідно встановити способи участі держави в цивільних (зокрема, договірних) відносинах. 
Аналіз наукової літератури наштовхує на те, що існують дві форми (моделі) участі держа-
ви в цивільних відносинах: моністична (безпосередня) та плюралістична (опосередкова-
на). Поряд з цим, аналізуючи у конституційному праві основні державні форми (монокра-
тична (чи моністична), полікратична (чи плюралістична) та сегментарна (чи змішана)), 
можемо допустити, що на теоретичному рівні слід виділити й третю форму участі держа-
ви в цивільних відносинах – змішану (чи сегментарну). Як зазначає В. Є. Чиркін: «сегмен-
тарна державна форма – така структура, яка ніби складається з відрізків цілого (сегмен-
тів). Вона займає проміжне місце між монократичною і полікратічною формами» [16, 
с. 132], тобто має елементи першого та другого [17, с. 138].  


