Вступив в силу Закон про електронні довірчі послуги
Консультує начальник Головного територіального управління юстиції у
Миколаївській області Роман Возняк
7 листопада, набув чинності Закон «Про електронні довірчих послуги».
Закон полегшує транскордонне використання онлайн-послуг, що
створює умови для безпечної електронної ідентифікації і аутентифікації, а
також взаємного визнання електронного підпису, електронних документів і
послуг.
Документом встановлено, що електронні довірчі послуги надаються, як
правило, на договірних засадах. До складу електронних довірчих послуг
входять:
- створення, перевірка і підтвердження вдосконаленого електронного
підпису або печатки;
- формування, перевірка та підтвердження дії сертифіката електронного
підпису або печатки;
- формування, перевірка та підтвердження дії сертифіката справжності
веб-сайту;
- формування, перевірка та підтвердження електронної відмітки часу;
- реєстрована електронна доставка;
- зберігання вдосконалених електронних підписів, печаток, електронних
міток часу і сертифікатів, пов'язаних з цими послугами.
Кваліфіковані постачальники електронних довірчих послуг можуть
здійснювати діяльність за умови внесення коштів на поточний рахунок із
спеціальним режимом використання в банку або страхування цивільно-правової
відповідальності для забезпечення відшкодування шкоди, яку може бути
заподіяно користувачам таких послуг або третім особам.
Розмір внеску на поточному рахунку із спеціальним режимом або
страхової суми не може становити менше 1000 мінімальних розмірів заробітної
плати.
Юридичні особи та фізичні особи підприємці, які мають намір надавати
електронні довірчі послуги, повинні бути внесені в Довірчий список, який
публікується на офіційному сайті центрального засвідчувального органу.
Доступ до нього забезпечується безкоштовно і цілодобово, а інформація є
відкритою.
Припиняє свою діяльність кваліфікований надавач в разі:
- прийняття центральним засвідчувальним органом рішення про
виключення його з Трастового списку;
- прийняття ним рішення про припинення надання кваліфікованих
електронних довірчих послуг, зазначених в довірчому списку;
- припинення діяльності кваліфікованого постачальника;
- набрання законної сили рішенням суду про виключення його з
Трастового списку, оголошення його померлим, визнання безвісно відсутнім,
недієздатним, обмежено дієздатним, визнання його банкрутом.
Вести Довірчий список буде Міністерство юстиції України, а
розміщуватися він буде на сайті Центрального засвідчувального органу.
Перевіряти надавачів електронних довірчих послуг буде Держспецзв'язку.
Також Кабінет Міністрів України вже зареєстрував у Раді законопроект для
узгодження законодавства з Законом про електронні довірчих послуги.

