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ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Сучасне українське суспільство характеризується інтенсивним розвитком 
інформаційних відносин. Об'єктивні процеси глобалізації інформаційного про-
стору та євроінтеграційний напрям державної політики привели до необхід-
ності узгодження норм національних законодавств на базі загальновизнаних 
європейських принципів та правових норм регулювання інформаційної діяль-
ності. У зв'язку з чим актуальною є проблема аналізу чинного законодавства 
та визначення перспектив його розвитку з метою адаптації до європейських 
вимог і стандартів. 

Дослідження фахівців різних галузей права [1] не виключило з кола про-
блемних питання про порядок встановлення режиму доступу до інформації 
про особисте життя людини та її охорону цивільно-правовими засобами, що в 
свою чергу пов'язано з незадовільним його законодавчим забезпеченням. Тому 
метою даної статті є визначення поняття режиму інформації та його видів. 

У науковій літературі існує думка, що інформація про особу тісно пов'язана 
з інформацією про особисте життя громадянина, що у свою чергу є складовою 
частиною особистої таємниці громадянина [2]. Інформація про особу у відпо-
відності до конституційних інформаційно-правових норм може бути особис-
тою таємницею й належати до конфіденційної інформації, яка потребує захис-
ту від несанкціонованого доступу [3]. Таким чином, вказана інформація не 
може виступати предметом договору про передачу інформації, однак вона че-
рез свою вагомість визнається об'єктом цивільного права. 

Цивільне законодавство України закріплює право кожної особи на збере-
ження у таємниці деяких відомостей щодо сфери її особистого життя: це пра-
во на таємницю особистого життя (ст. 301 Цивільного кодексу України (далі — 
ЦК України), ст. 7 Сімейного кодексу України (далі — СК України)), право на 
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таємницю про стан здоров'я (ст. 286 ЦК України, ст. 30 СК України), право на 
таємницю усиновлення (ст. 226 СК України), право на таємницю кореспон-
денції (ст. 306 ЦК України), право на таємницю особистих паперів (ст. 303 ЦК 
України), право на банківську таємницю (ст. 1076 ЦК України), право на таєм-
ницю заповіту (ст. 1255 ЦК України), право на комерційну таємницю (ст. 505 
ЦК України). 

Право фізичної особи на таємницю особистого життя полягає у можливості 
самостійного визначення щодо ознайомлення з ним інших осіб, на збереження 
у таємниці обставин свого особистого життя (за виключенням випадків, коли 
обставини особистого життя містять ознаки правопорушення, що підтвердже-
но рішенням суду). Регулювання сімейних відносин здійснюється з урахуван-
ням права на таємницю особистого життя їх учасників, їхнього права на осо-
бисту свободу та недопустимості свавільного втручання у сімейне життя. Дер-
жава, забезпечуючи охорону особистого життя особи, з метою обмеження у ньо-
го незаконного втручання, визначає особливий порядок обміну інформацією 
про особу. Не допускається збирання, зберігання, використання і поширення 
інформації про особисте життя фізичної особи без її згоди, крім випадків, 
визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного 
добробуту та прав людини. 

Право на таємницю про стан здоров'я полягає у збереженні у таємниці інфор-
мації щодо стану свого здоров'я, факту звернення за медичною допомогою, 
діагнозу, а також відомостей, одержаних при її медичному обстеженні. Заборо-
няється вимагати та подавати за місцем роботи або навчання інформацію про 
діагноз та методи лікування фізичної особи. Обов'язок повідомити один одно-
го про стан свого здоров'я виникає у майбутнього подружжя за умови подання 
заяви про реєстрацію шлюбу. Особливої актуальності набуває збереження інфор-
мації про стан здоров'я у випадку, якщо шлюб не був укладений. 

Право на таємницю усиновлення розповсюджується на інформацію про пе-
ребування на обліку тих, хто бажає усиновити дитину, пошук дитини для уси-
новлення, подання заяви про усиновлення та її розгляд, рішення суду про уси-
новлення. Дитина, яка усиновлена, має право на таємницю, в тому числі і від 
неї самої, факту її усиновлення, але після досягнення нею чотирнадцяти років 
набуває права на одержання інформації щодо свого усиновлення. Таємниця 
усиновлення забезпечується обов'язком осіб, яким у зв'язку з виконанням 
службових обов'язків доступна інформація щодо усиновлення (перебування 
осіб, які бажають усиновити дитину, на обліку, пошук ними дитини для усинов-
лення, подання заяви про усиновлення, розгляд справи про усиновлення, здійснен-
ня нагляду за дотриманням прав усиновленої дитини тощо), не розголошувати 
її, зокрема і тоді, коли усиновлення для самої дитини не є таємним. Відомості 
про усиновлення видаються судом лише за згодою усиновлювача, крім ви-
падків, коли такі відомості потрібні правоохоронним органам, суду у зв'язку з 
цивільною чи кримінальною справою, яка є у їх провадженні. 

Фізична особа має право на таємницю кореспонденції — листування, теле-
грам, телефонних розмов, телеграфних повідомлень та інших видів кореспон-
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денції. Листи, телеграми тощо є власністю адресата. Вони можуть використову-
ватися, зокрема шляхом опублікування, лише за згодою особи, яка направила 
їх, та адресата. Якщо кореспонденція стосується особистого життя іншої фізич-
ної особи, для її використання, зокрема шляхом опублікування, потрібна згода 
цієї особи. Порушення таємниці кореспонденції може бути дозволено судом у 
випадках, встановлених законом, наприклад з метою запобігання злочинові чи 
з'ясування істини під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими 
способами одержати інформацію неможливо. 

Крім того, ЦК закріплює право на таємницю особистих паперів, якими є, 
наприклад, документи, фотографії, щоденники, інші записи, особисті архівні 
матеріали тощо. Для ознайомлення чи використання особистих паперів необ-
хідно отримати згоду фізичної особи — власника паперів та тієї особи, особи-
стого життя якої стосуються особисті папери. Законодавцем не дається роз'яс-
нення щодо форми цієї згоди: письмова чи усна, що на практиці може викли-
кати суперечки. У разі смерті фізичних осіб — власників особистих паперів їх 
використання допускається лише за згодою їхніх дітей, вдови (вдівця), а якщо 
їх немає, — батьків, братів та сестер. 

Право на комерційну таємницю — інформацію, яка є секретною в тому ро-
зумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є не-
відомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом 
інформації, до якого вона належить, яка була предметом адекватних існуючим 
обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, що закон-
но контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості 
технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за 
винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерцій-
ної таємниці [4]. 

Таємниця фізичної особи щодо банківського рахунку, операцій за рахун-
ком і відомостей про неї як про клієнта банка гарантується обов'язком банку 
по збереженню цієї інформації. Відомості про операції та рахунки можуть 
бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, 
у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, 
такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встанов-
лених законом про банки і банківську діяльність. 

Таємниця заповіту фізичної особи полягає у збереженні відомостей щодо 
факту складення заповіту, його змісту, скасування або зміни заповіту та покла-
дається на нотаріуса, іншу посадову, службову особу, яка посвідчує заповіт, свідків, 
а також фізичну особу, яка підписує заповіт замість заповідача. 

Отже, на підставі викладеного, можна зробити висновок, що таємниця — це 
власно не інформація, а режим доступу та збереження інформації. Під режи-
мом слід розуміти порядок, відповідно до якого особи мають право ознайом-
люватися, використовувати, розповсюджувати інформацію щодо третіх осіб, та 
їх правові наслідки (можливість подальшого розповсюдження, обов'язок збері-
гання тощо), а також міри організаційно-правового характеру, що забезпечу-
ють такий порядок. Встановлення режиму доступу та збереження інформації 
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в законодавстві залежить від специфіки об'єкта (виду таємниці) та суб'єкта 
(носія, власника інформації). 
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ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ВНАСЛІДОК РЯТУВАННЯ 
ЗДОРОВ'Я ТА ЖИТТЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ 

Історія питання про відшкодування шкоди, зазнаної при рятуванні здоро-
в'я та життя фізичної особи, свідчить про те, що підходи до його вирішення 
формувалися протягом тривалого часу. Значною мірою складність його вирі-
шення у законодавчому порядку зумовлювалася тим, що пропозиції стосовно 
покладення обов'язку відшкодування такої шкоди на державу радянськими 
законодавцями сприймалися досить критично, а законодавчі рішення щодо 
залучення держави до участі у недоговірних відносинах взагалі відрізнялись 
крайньою помірністю. 

Лише з прийняттям у 1961 р. Основ цивільного законодавства Союзу ССР і 
союзних республік було закріплене право громадян на відшкодування шкоди, 
зазнаної ними при рятуванні соціалістичного майна, тобто майна, що належить 
державним, кооперативним та громадським організаціям. Пізніше аналогічна 
норма була закріплена у цивільних кодексах усіх союзних республік, зокрема 
у ст. ст. 467-468 ЦК УРСР. 

Проте ні Основи цивільного законодавства 1961 р., ні цивільні кодекси со-
юзних республік не передбачали зобов'язань, що виникають внаслідок ряту-
вання здоров'я та життя, майна фізичних осіб. 
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