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pleadings for filing with the court. But the importance of oral argument, in-
court presentations and active lawyering in court are diminished when 
compared to a common law system. In addition, non-litigation legal tasks, such 
as will preparation and contract drafting, may be left to quasi-legal 
professionals who serve businesses and private individuals, and who may not 
have a post-university legal education or be licensed to practice before courts.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЕЛЕКТРОННИЙ 

ПІДПИС»: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ 
 
Відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис» 

електронний підпис – дані в електронній формі, які додаються до інших 
електронних даних або логічно з ними пов'язані та призначені для 
ідентифікації підписувача цих даних. У перекладі на «звичайну», 
електронним підписом можна вважати будь-яке відтворення вашого 
підпису, за яким можна встановити, що певний документ підписали саме 
ви у електронній формі. Однак питання постає не стільки у відтворенні 
такого підпису, скільки в підтверджені того, що відтворення такого 
підпису відбулось безпосередньо його власником. Та про тонкощі захисту 
цього процесу згодом, перейдемо до визначення.  

Спершу, хоч і не досить довго, ми жили без електронного підпису (на 
законодавчому рівні). Відомо, що першочергово в правовідносинах 
застосовували «аналог власноручного підпису», про який і досі визначено 
у Цивільному кодексі України. Так, статтею 207 кодексу встановлено, що 
«використання при вчиненні правочинів факсимільного відтворення 
підпису за допомогою засобів механічного, електронного або іншого 
копіювання, електронного підпису або іншого аналога власноручного 
підпису допускається у випадках, встановлених законом, іншими актами 
цивільного законодавства, або за письмовою згодою сторін, у якій мають 
міститися зразки відповідного аналога їхніх власноручних підписів» [3]. 
Тобто на рівні «електронний підпис» або інший аналог власноручного 
підпису ми прямо розуміємо, що електронний підпис було названо тим 
самим аналогом, а точніше – одним з них на законодавчому рівні.  
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Згодом статтею 12 Закону України «Про електронну комерцію» 
також було визначено «аналог власноручного підпису» [2]. Так, зазначена 
стаття закону визначає види підписів у сфері електронної комерції, одним 
з яких є «аналог власноручного підпису (факсимільного відтворення 
підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, 
іншого аналога власноручного підпису) за письмовою згодою сторін, у 
якій мають міститися зразки відповідних аналогів власноручних 
підписів» [2].  

Таким чином, «аналог власноручного підпису» за ЦК України та 
Законом України «Про електронну комерцію» є абсолютно однаковими 
визначеннями, різниця лише в його співвідношенні до «електронного 
підпису».  

У ЦК України «електронний підпис» напряму ототожнюється із 
«аналогом власноручного підпису». Тоді як Закон України «Про 
електронну комерцію», визначаючи види підписів, згадує «електронний 
підпис» в окремій категорії, і визначає його, відповідно до статті 12 
закону так «якщо відповідно до акта цивільного законодавства або за 
домовленістю сторін електронний правочин має бути підписаний 
сторонами, моментом його підписання є використання: електронного 
підпису або електронного цифрового підпису відповідно до Закону 
України «Про електронний цифровий підпис», за умови використання 
засобу електронного цифрового підпису усіма сторонами електронного 
правочину» [1].  

За такої гри формулювань вимушені визнати, що тлумачення ЦК 
України вбачається більш універсальним, бо і в відносинах з 
використанням «електронного підпису» прямо визначено можливість 
його використання в тому числі і за письмовою згодою сторін, тоді як 
Закон України «Про електронну комерцію» непрямо зазначає, що 
«електронний підпис» можна використовувати без наявної письмової 
згоди. Такий висновок можливий через розмежування у статті 12 Закону 
України «Про електронну комерцію» використання електронного підпису 
та аналога власноручного підпису (саме останній і потребує письмової 
згоди сторін).  

У підсумку, відповідно до чинного законодавства, якщо ми 
використовуємо електронний підпис у цілях електронної комерції – нам 
необов'язково використовувати письмову згоду сторін, в якій ми 
погоджуємо зразки тих самих аналогів підпису (принаймні, за логікою тієї 
ж статті 12 Закону України «Про електронну комерцію», хоча умова щодо 
використання «засобу електронного цифрового підпису» в одному абзаці 
з використанням «електронного підпису» потребує більш чіткого 
відокремлення від безпосередньо «електронного підпису» у самому 
формулюванні норми). Тоді як використовуючи норми ЦК України в усіх 
інших правочинах, маємо необхідність використання письмової згоди із 
визначеними зразками підпису.  
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РЕГУЛЯТИВНА ФУНКЦІЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ В ПРАВІ 

 
В українського народу є своя приказка про те, що в кожній хаті є 

своя правда. З першого погляду цілком просте і очевидне поняття 
справедливості тлумачиться завжди по-різному. Категорія справедливості 
в праві вельми делікатна тема, яка вимагає акуратного і зваженого 
підходу, щоб не зачепити і не ущемити чиїхось прав та інтересів.  

Справедливість займає визначальне місце серед цінностей, що 
становлять онтологічну основу права і є похідними від людської гідності. 
Регулятивна функція справедливості співзвучна з регулятивною функцією 
права. Право та справедливість можна розглядати як однокореневі слова, 
де спільним коренем виступає слово правда. Так, і право і справедливість 
покликані регулювати відносини, а звідси для них регулятивна функція 
займає основне, визначальне місце. Разом із тим справедливість 
покликана стримувати право, урівноважувати існуючі права та обов’язки, 
особливо це актуально для приватного права, де діє правило «дозволено 
все, що не заборонено законом».  

Право ґрунтується на «усередненій» нормі справедливості, а тому 
чим різноріднішим є суспільство, тим відчутнішим є дефіцит 
справедливості та тенденції її перетворення в свою протилежність. Однак 
зміст і суть справедливості у всі часи передає біблійний вислів: «кожному 
своє» [1, c. 6].  

Прослідкувати регулятивну функцію справедливості в приватному 
праві можна через такі положення: основною із засад цивільного 
законодавства є справедливість, добросовісність та розумність (ст. 3 ЦК 
України); класичним в судових рішеннях при вирішенні питання про 
розмір моральної шкоди є положення, що суд визначає розмір 
відшкодування моральної шкоди в сумі…, який відповідає обставинам 


