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понЯттЯ осоБистих паперів
За цивільниМ ЗаконодавствоМ украЇни

the coNcept of perSoNal paperS IN cIVIl law of uKraINe

клімовський с.с.,
здобувач

Науково-дослідного інституту приватного права
та підприємництва

Національної академії правових наук України

Досліджено ознаки особистих паперів, їх характерні риси як особистих немайнових прав. Визначено поняття 
особистого життя фізичних осіб та особистих паперів. На думку автора, чітке поняття особистих паперів покращить 
застосування норм ст. 303-305 ЦК.

Ключові слова: особисті немайнові права,особисті папери, особисте життя, приватність, права людини.
Исследованы признаки личных бумаг, их характерные черты как личных неимущественных прав. Определено 

понятие личной жизни физического лица и личных бумаг. По мнению автора, четкое определение понятия личных 
бумаг улучшит применение ст.ст. 303-305 ЦК.

Ключевые слова: личные неимущественные права, личные бумаги, личная жизнь, приватность, права 
человека.

The signs of personal papers, their characteristics as non-property rights are studied. The concept of privacy an 
individual personal papers is formulated. The author thinks that a clear definition of personal papers will improve the 
application of Articles 303-305 CC.

Key words: individual non-property rights, personal papers, personal life, privacy, human rights.

постановка проблеми. антропоцентричний 
характер цивільного кодексу україни (2003) та ре-
алізація гуманістичного вектору, закладеного між-
народними актами та конституцією україни (1996), 
обумовили пріоритетний характер та широке закрі-
плення особистих немайнових прав фізичних осіб. 
серед останніх привертає увагу право на особисті 
папери (ст.ст. 303-305 цк), яке у комплексі з іншими 
положеннями цк реалізує конституційний принцип 
недоторканності особистого життя людини (ст. 32 

ку) та засадниче положення цивільного законодав-
ства про заборону свавільного втручання в життя 
людини (ст. 3 цк). 

подальший розвиток інформаційних технологій 
та велике значення інформації, як окремого об’єкту 
цивільного права, не тільки для суспільства, а й для 
конкретної особи, призвело до необхідності регулю-
вання інформаційної сфери низкою нових законодав-
чих актів, зокрема, законами україни «про захист 
приватної інформації», «про доступ до публічної 
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інформації», «про інформацію» тощо, які покли-
кані не тільки забезпечити доступ до певних видів 
публічної інформації, а й створити умови захисту ін-
тересів людини в інформаційній сфері.

водночас, прийняття вказаних нормативних ак-
тів не вирішило увесь спектр проблем, пов’язаних 
з забезпеченням приватності життя фізичних осіб. 
однією з яких є проблема застосування на практиці 
норм ст.ст. 303-305 цк україни та визначення права 
на особисті папери, як окремого особистого немай-
нового права. 

аналіз стану дослідження. теоретичним під-
ґрунтям нашого дослідження є праці вітчизняних і 
російських вчених з аналізу особистих немайнових 
прав фізичних осіб, зокрема в. і. Бобрика, о. в. дзе-
ри, л. о. красавчикової, в. і. крата, н. с. кузнєцо-
вої, в. в. луця, М. М. Малеїної, з. в. ромовської, М. 
М. сібільової, і. в. спасибо-фатєєвої, р. о. стефан-
чука, н. в. устименко, с. і. чорнооченко та інших. 

особливої уваги в контексті нашого дослідження 
заслуговують праці в. і. Бобрика, л. о. красавчико-
вої, р. о. стефанчука, с. і. чорнооченко, які у своїх 
дослідженнях розглядали право на особисті папери, 
однак, не як окремий предмет дослідження, а в кон-
тексті аналізу системи особистих немайнових прав, 
або захисту особистого життя фізичної особи.

Формулювання завдання дослідження. право 
на особисті папери недостатньо досліджено у на-
уковій літературі, наявні у джерелах поняття особис-
тих паперів ґрунтуються лише на декількох ознаках, 
яких не достатньо для відображення їх специфіки, 
легально визначеного поняття взагалі не існує. тому 
для правильного застосування норм ст.ст. 303-305 
цк необхідно визначити дефініцію особистих папе-
рів та повною мірою проаналізувати їх ознаки, що 
дозволить не тільки емпірично дослідити їх як об’єкт 
цивільно-правового регулювання, а й полегшити за-
стосування норм статей 303-305 цк на практиці.

Методологія дослідження. при проведені нашо-
го дослідження використовувався метод дедуктивно-
го аналізу та синтезу. так, ми намагались дослідити 
окремі складові поняття особистих паперів та сфор-
мулювати найбільш повне та адекватне поняття осо-
бистих паперів, як об’єктів цивільних прав.

виклад основного матеріалу. під поняттям, як 
формою мислення, у юридичній логіці розумієть-
ся такий спосіб відображення дійсності, при якому 
предмет розкривається через сукупність його сут-
тєвих ознак [4, с. 128]. тому для найбільш повного 
розкриття поняття особистих паперів необхідно не 
тільки визначити їх суттєві ознаки, а й з’ясувати 
взаємозв’язок та відношення з подібними поняття-
ми, зокрема іншими немайновими правами та суміж-
ними об’єктами охорони, як-то об’єкти права інте-
лектуальної власності, майнові об’єкти (в контексті 
аналізу речового підходу) тощо. водночас у цій ро-
боті буде сформульовано поняття особистих паперів 
лише на основі аналізу їх характерних ознак, оскіль-
ки питання співвідношення з суміжними поняттями 
є досить ємким за змістом та буде розглянуто в окре-
мій статті.

аналіз будь-якого поняття, як правило, почина-
ється з аналізу словосполуки, яка його становить, 
але на ряду з терміном «особисті папери» дослідни-
ки вживають поняття «особиста документація» [7, с. 
65; 20, с. 15] чи «документи (документація) особис-
того характеру» [10, с. 170; 19, с. 12], на нашу думку, 
ці терміни слід вважати тотожними за змістом.

великий тлумачний словник української мови 
розуміє під словом «особистий» той об’єкт (дію), 
який: 1) є власністю окремої особи, безпосередньо 
належить їй, обслуговує її; персональний, власний; 
2) безпосередньо стосується якої-небудь особи; 
пов’язаний з нею; 3) здійснюється безпосередньо, не 
через інших осіб [2, с. 708]. Як слушно зазначає р. о. 
стефанчук, поняття «особистого» , як філософсько-
правова категорія несправедливо обійдене увагою в 
сучасній науковій літературі. [15, с. 45]. при цьому 
дослідник звертає увагу на такі розуміння «особис-
того» у нормативно-правових актах: 1) як таке, що 
належить безпосередньо особі та нерозривно з нею 
пов’язане нематеріальне благо (право) чи певна її 
внутрішня (духовна) якість особи; 2) як такий, що 
належить безпосередньо особі на певному право-
вому титулі матеріальний об’єкт (у такому розумін-
ні, на думку р. о. стефанчука, вживається поняття 
«особисті папери»); 3) як певна поведінка, яка здій-
снюється безпосередньо особою [15, с. 45]. 

однак, на нашу думку, категорія «особистого» 
вживається у понятті особистих паперів у значно 
ширшому значенні, оскільки відображає не тільки 
режим власності, а й тісний зв’язок між проявом ін-
дивідуальності власника, його особистістю та мате-
ріальними об’єктами. навіть з урахуванням психоло-
гічного аспекту власності як імунітету від соціальної 
апатії [12, с. 11] особисті папери детермінують ін-
дивідуальність особистості в умовах суспільства та 
часто є способом накопичення близької для людської 
душі (індивідуальності) інформації. в протилежно-
му випадку не було б необхідності визначати режим 
особистих паперів у цк, обмежившись лише відно-
синами приватної власності.

у частині 1 статті 303 цк дається приблизний 
перелік особистих паперів, за яким до них належать 
документи, фотографії, щоденники, інші записи, 
особисті архівні матеріали тощо. великий тлумач-
ний словник української мови розглядає «папір» у 
двох значеннях: 1) як матеріал для писання, друку-
вання, малювання тощо; 2) як документ особистого 
характеру [2, с. 725].

поняття документу є центральним у науці доку-
ментознавства. на сьогодні існує декілька легальних 
визначень документу, а саме дсту 2392-94 визначає 
документ як записану інформацію, яка може розгля-
датися як одиниця під час здійснення інформаційної 
діяльності [21]. водночас за дсту 3017-95 докумен-
том є матеріальний об’єкт з інформацією, закріпле-
ною створеним людиною способом для її передаван-
ня в часі та просторі [21]. дтсу 2732:2004 визначив 
документ як інформацію, зафіксовану на матеріаль-
ному носії, основною функцією якого є зберігати та 
передавати її в часі та просторі [21].
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на нашу думку, найбільш повне та актуальне 
визначення документа дає закон україни «про ін-
формацію», який у ст. 27 визначає документ як пе-
редбачену законом матеріальну форму одержання, 
зберігання, використання і поширення інформації 
шляхом фіксації її на папері, магнітній, кіно-, відео-, 
фотоплівці або на іншому носієві [22].

з наведених понять документу слідує, що він є 
матеріальною формою закріплення інформації, яка 
дозволяє її зберігати, використовувати або поширю-
вати. Як вид документу, особисті папери не обмеж-
уються тими формами, які передбачені у цк, тому 
до них можна віднести і інші, зокрема ті, які вчинені 
у електронній формі. у цьому контексті доволі ціка-
вим є питання віднесення до особистих паперів ака-
унтів (сторінок), розміщених у соціальних мережах, 
зокрема facebook.com, vkontakte.ru тощо. 

анкетні данні, фотоальбоми, контакти тощо, як 
правило, містять інформацію про особисте життя 
фізичних осіб; відомості соціальних мереж в будь-
якому випадку закріплені і на матеріальному носієві 
(сервері), окрім того, можуть зберігатись на персо-
нальному комп’ютері користувача, записуватись на 
інші носії, роздруковуватись на папері тощо. у від-
повідності до п. 2, 7 ч. 5.1. правил користування 
сайтом «вконтакте.ру», при користуванні послугами 
сайту користувач зобов’язаний надавати при реє-
страції достовірні, повні та актуальні дані, слідку-
вати за їхньою актуалізацією; зберігати у таємниці 
та не надавати іншим користувачам та третім особам 
такі, що стали йому відомі в результаті спілкуван-
ня з іншими користувачами та іншого використання 
сайту персональні дані (включаючи, але не обмеж-
уючись, домашні адреси, телефонні номери, адреси 
електронної пошти, ICQ, паспортні дані, банківську 
інформацію) та інформацію про особисте життя ін-
ших користувачів та третіх осіб без отримання по-
передньої згоди останніх [23]. 

тому можна стверджувати, що акаунти (сторін-
ки), так само як і веб-сайти, є особистими паперами 
фізичної особи-правовласника, видом документу, 
тому на них може поширюватися режим особистих 
паперів з особливостями, передбаченими договором 
чи законом.

Характерною рисою особистих паперів як виду 
документів є зміст інформації, яку вони містять, а 
саме – вона має містити відомості про особисте жит-
тя фізичної особи. 

водночас вбачається неповною дефініція, яка 
ґрунтується лише на одному зв’язку особистих па-
перів і їхнього контенту, оскільки ні доктринальні, 
ні легальні джерела не містять однозначної дефіні-
ції особистого життя. тому для визначення поняття 
особистих паперів слід розкрити поняття особистого 
життя або надати чіткі критерії щодо тієї інформації, 
яка може містити відомості нього.

з. в. ромовська під особистим життям розуміє 
поведінку фізичної особи за межами її роботи, гро-
мадської діяльності, навчання [13, с. 57]. в. л. сухо-
верхий під особистим життям розуміє коло відносин 
і вчинків особи, спрямованих на задоволення індиві-

дуальних потреб способами і засобами, що не мають 
соціального значення [16, с. 11]. у той же час в. і. 
галаган визначає особисте життя як функціонування 
людини в особливій сфері сімейних, побутових, ін-
тимних стосунків, які не піддаються безпосередньо-
му контролю з боку держави, громадських організа-
цій, окремих осіб; це свобода самотності, роздумів, 
листування, ведення щоденників та інших записів, 
контакту з іншими людьми, свобода висловлювань і 
вчинків за межами службових відносин; це стан об-
ґрунтованої впевненості у тому, що власні таємниці 
особи не будуть виявлені та розголошені [3, с. 168].

р. к. рибальченко розширює сферу особистого 
життя та визначає його як систему соціальних від-
носин, де індивід виступає зі своїм, тільки йому 
властивим духовним світом, думками, почуттями, 
переживаннями, надіями та мріями, а основою осо-
бистого життя є індивідуальна свобода особистості, 
яка реалізується у формі певної відокремленості від 
суспільства [14, с. 54]. р. о. стефанчук зазначає, що 
під особистим життям слід розуміти поведінку фі-
зичних осіб поза межами виконання різноманітних 
суспільних обов’язків, тобто життєдіяльність люди-
ни у сфері сімейних, побутових, особистих, інтим-
них та інших стосунків, що звільнена від «тягаря 
суспільних інтересів» та спрямована на досягнення 
особистої мети та задоволення власних інтересів. у 
свою чергу г. д. Мепірашвілі вважає, що особисте 
життя охоплює ті сторони індивідуального буття, 
яким притаманний відносно відокремлений від сус-
пільства характер і які слугують для задоволення ду-
ховних і матеріальних потреб індивіда [1, с. 13]. 

Як зазначає в. і. Бобрик, науковці-правники ви-
значають сферу особистого життя переважно на 
основі його співвідношення, порівняння або проти-
ставлення із суспільним. однак, з самого визначен-
ня людини, як біологічної, соціальної істоти [26; 27] 
слідує, що людина є соціальною за своєю природою, 
тому особиста та соціальна сфера є двома проявами 
єдиного – життя людини. тому слід погодитися з л. 
о. красавчиковою та в. і. Бобриком щодо визна-
чення як родового для суспільного (соціального) та 
особистого життя поняття життєдіяльності [7, с. 14-
17; 1, с. 9]. Хоча важко погодитися з виокремленням 
«контактної» зони життєдіяльності, яка виникає на 
стику соціальної та особистої і існування якої обу-
мовлено потребою людини у неформальному спіл-
куванні, оскільки таке спілкування відразу можна 
визначити як особисте, або як не особисте (соціаль-
не, суспільне). 

у той же час, на думку автора, розмежовувати 
особисту та суспільну (соціальну) сферу життєдіяль-
ності людини не можна, оскільки, по-перше, вони є 
взаємопроникними і, по-друге, є нероздільними час-
тинами життєдіяльності. їх поділ може бути лише 
умовним та в кожному конкретному випадку можна 
визначати прояв життя як соціальний чи особистий. 
у цьому контексті слід погодитися з твердженням, 
що визначити зміст (обсяг) особистого життя немож-
ливо, оскільки кожна людина по різному оцінює ті 
чи інші прояви своєї життєдіяльності.
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висновки та перспективи дослідження. врахо-
вуючи різноманітність підходів до визначення осо-
бистого життя та з метою правильного застосування 
норм ст. 303-305 цк україни, необхідно дати чітке 
визначення особистого життя. На думку автора, 
під ним може розумітися правомірна, відносно са-
мостійна від суспільства поведінка особи, спрямо-
вана на задоволення духовних, фізіологічних чи ма-
теріальних потреб та обставини якої особа бажає 
зберегти у таємниці чи обмеженому доступі, само-
стійно визначаючи обсяг інформації та коло осіб 
яким вона відома. 

узагальнюючи, можна визначити особисті папе-
ри як матеріальну форму закріплення інформації про 
особисте життя фізичної особи, тобто правомір-

ну, відносно самостійну від суспільства поведінку 
особи, спрямовану на задоволення духовних, фізіоло-
гічних чи матеріальних потреб та обставини якої 
особа бажає зберегти у таємниці чи обмеженому 
доступі, самостійно визначаючи обсяг інформації 
та коло осіб яким вона відома, а також порядок 
ознайомлення та доступу до якої визначаються осо-
бою самостійно.

водночас для повного дослідження та з’ясування 
природи права на особисті папери, як окремого не-
майнового права фізичної особи, спрямованого на 
забезпечення її приватності слід не тільки здійсни-
ти різнобічний аналіз цього правового явища, а й 
дослідити передумови і ретроспективу його виник-
нення.
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