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приватність (Right to Privacy). 

Розбудова в Україні демократичної, правової та соціальної держави та 

прагнення до інтеграції у світове співтовариство на фоні процесів глобалізації 

матеріальної та духовної культури зумовлюють серед іншого й необхідність 

для юридичної науки здійснювати порівняльно-правові дослідження як 

правової системи загалом, так і окремих її елементів. Це у повній мірі 

стосується й закріплення та приватноправової охорони особистих немайнових 

прав фізичних осіб, що і буде слугувати об’єктом нашого дослідження. 

Предметом дослідження було обрано Right to Privacy (інколи використовується 

«Right of Privacy» – уточнено мною – О.П.) за правом Сполучених Штатів 

Америки в силу принаймні двох причин. По-перше, в умовах інформаційного 

суспільства із сучасним рівнем інформаційних технологій створюються загрози 

не легалізованого втручання в особисте життя фізичної особи, в тому числі й 

збиранням, зберіганням, накопиченням та поширенням інформації про неї. По-

друге, Сполучені Штати Америки мають більш ніж віковий досвід застосування 

конструкції Right to Privacy для захисту особистої сфери від подібних та інших 

посягань. 

Теоретичне підґрунтя нашого дослідження складають праці науковців, 

присвячені закріпленню та правовій охороні особистих немайнових прав 

фізичних осіб за правом Сполучених Штатів Америки. Серед яких: 

Е. Блоустейн (Edward J. Bloustein), Л. Брандейс (Louis D. Brandais), Д. Декью 

(Judith DeCew), Ч. Фрід (Charles Fried), Р. Джерстейн (Robert S. Gerstein),  

Р. Гевісон (Ruth Gavison), К. Гормлей (Ken Gormley), Д. Грін (Jamal Greene), 

Г. Гросс (Hyman Gross), Д. Іннесс (Julie Inness), Д. Міллер (Jeremy M. Miller), 

А. Моор (Adam Moore), У. Проссер (William L. Prosser), Н. Річардс (Neil 

M. Richards), Д. Рубенфельд (Jed Rubenfeld), Д. Солоув (Daniel J. Solove), 

С. Шекельфорд (Scott J. Shackelford), Р. Шенк (Russell Shank), С. Уоррен 



(Samuel D. Warren), А. Вестін (Alan F. Westin), Д. Уїтмен (James Q. Whitman) та 

інші. Вітчизняні дослідники приватного права також приділяли увагу окремим 

аспектам Right to Privacy в англо-американській системі права, зокрема: 

О. Д. Крупчан, Р. О. Стефанчук, В. І. Бобрик, С. В. Шевчук та інші. Разом з тим 

необхідно вказати на відсутність комплексного дослідження правової охорони 

особистих немайнових прав за правом Сполучених Штатів Америки. 

Завданням дослідження є проаналізувати доктринальне, правотворче, 

правозастосовне втілення конструкції Right to Privacy в правовій системі 

Сполучених Штатів Америки. 

Перш за все проведемо термінологічний аналіз. Український відповідник 

англомовному «Privacy» може бути утворений двома шляхами. Перший – 

шляхом утворення нового запозиченого слова за допомогою транскрибування 

та транслітерації: «privacy – [‘praivəsi] – прайвесі» [1, 8], яке інколи 

зустрічається у науковій літературі [2]. Другий – шляхом використання терміну 

«приватність», який є спробою адекватного перекладу англійського слова 

«privacy» [3, 9] та широко використовується для позначення відповідної сфери 

життєдіяльності людини [4, 474-480]. Вважаємо за доцільне використовувати 

термін «право на приватність» як український відповідник «Right to Privacy». 

Загальне семасіологічне значення слова «privacy» можна розглядати як 

усамітнення, бути на самоті; стан таємниці, скритність [5, 675]. Разом з тим, 

необхідним є з’ясування змісту саме юридичного поняття, що позначається 

терміном «privacy». Слово «privacy» в даний час використовується, щоб 

описати незчисленне число різних речей: свобода думки, контроль над 

особистою інформацією, свобода від несанкціонованого спостереження, захист 

репутації, захист від вторгнення в житло чи інше приміщення, здатність 

запобігти розкриттю інформації про себе, і майже нескінченний ряд інших 

речей [6, 1095]. Тому, в юридичній термінології «privacy» виступає як 

полісемантичний термін, позначаючи такі категорії, як правовий режим, 

суб’єктивне право, право на позов, форму контролю чи відповідне благо [7]. 

Згідно з поставленим завданням, спробуємо дослідити правову природу Right to 

Privacy як суб’єктивного права. 



Перший камінь у фундамент вчення про право на приватність заклали 

бостонські адвокати Л. Брандейс та С. Уоррен у статті «The right to privacy» [8]. 

Аналіз якої дає можливість виокремити наступну характеристику права на 

приватність. По-перше, право на приватність побудоване на понятті загального 

права (common law), відповідно до якого кожна людина володіє правом 

визначити в якій мірі її думки, відчуття та емоції можуть бути повідомлені 

іншим. При цьому право на приватність виступає як частина більш загального 

права на недоторканість людини – права на індивідуальність (the right to one’s 

personality). По-друге, права на приватність може бути захищено компенсацією 

майнової та немайнової шкоди та іншими способами захисту, при цьому умови 

їх застосування відмінні від захисту окремих аспектів права власності, 

авторського права та захисту від дифамації. По-третє, зміст права на 

приватність визначається такими межами: право на приватність не забороняє 

публікацію матеріалів, що мають суспільний інтерес; право на приватність 

припиняє діяти після публікації фактів самою особою або з її згоди. У 

подальшому А. Вестін визначив право на приватність як намагання людей 

вільно обирати за яких обставин та у якій мірі розкривати себе, своє ставлення 

та поведінку іншим [9, 7]. Значний вплив на розвиток вчення про право на 

приватність здійснив У. Проссер, вказавши, що право на приватність є 

особистісним та невідчужуваним [10, 408] та охоплює собою захист від 

чотирьох посягань: втручання — це порушення усамітнення особи, що є дуже 

образливим для нормальної людини (intrusion upon seclusion); оприлюднення 

фактів особистого життя (disclosure of private facts); неправдиве відображення 

особи або подання про неї спотвореної інформації (false light in the public eye); 

присвоєння — використання імені чи зображення особи без її згоди в 

корисливих цілях (appropriation of name or likeness) [10, 389]. 

Разом з тим в правовій доктрині США немає єдності щодо розуміння 

правової природи права на приватність. Натомість виокремлюють цілу низку 

різноманітних концепцій. Зокрема, Д. Солоув виділяє шість концепцій, що 

розглядають право на приватність як: право бути наданому самому собі (right to 

be let alone); обмеження доступу до особистості (limited access to the self); 



конфіденційність (secrecy); контроль особистої інформації (control over personal 

information); втілення теорії індивідуальності (personhood); інтимність 

(intimacy) [6, 1094]. Д. Декью класифікує наукові погляди про право на 

приватність на наступні групи: контроль над інформацією; гідність людини; 

інтимність; суспільні відносини; обмежений доступ [11]. Досліджуючи 

сторічну історію вчень про право на приватність, К. Гормлей приходить до 

висновку, що основні з них можна згрупувати у чотири класи, відповідно до 

яких право на приватність: розглядається як вираз особистості, 

індивідуальності; окреслюється в межах автономії, свободи людини щодо її 

думок, поведінки та рішень; визначається як здатність особи управляти 

інформацією про себе; розщеплюється на декілька суттєвих компонентів [12, 

1337-1338]. Окремо від цього виділяються наукові погляди, що критикують 

виділення права на приватність як юридичної категорії [11]. Аналіз такого 

розмаїття наукових підходів дає можливість об’єднати їх у дві наукові течії: 

негативну та позитивну, з відповідною диференціацією останніх. 

Негативна течія спрямована на заперечення необхідності або можливості 

виділення права на приватність як суб’єктивного права, спростовуючи 

визначення його змісту, виокремлення об’єкту та нормативне закріплення. При 

цьому використовуються наступні аргументи. Аргумент редукції – право на 

приватність розглядається не як самостійне поняття, а в межах інших прав та 

категорій. Наприклад, Д. Томсон стверджує, що право на приватність не окреме 

право, а охоплюється змістом інших прав: речовими правами, правом на 

особисту недоторканість тощо [13, 310-312]. Ціннісний аргумент застосовує 

Р. Поснер, вказуючи, що право на приватність стосується «права людини 

приховати компрометуючі факти про себе». Автор розглядає приватність як 

форму економічно корисливої поведінки по приховуванню правдивих але 

шкідливих фактів про особу для її власної вигоди. Іншими словами, право на 

приватність переважно здійснюється для того щоб не допустити розголошення 

негативної інформації про людину. Р. Поснер стверджує, що закон не повинен 

захищати приховування компрометуючої інформації [14, 231-235]. В 

основному, такі положення використовуються для аргументації 



всеохоплюючого державного нагляду (в тому числі й шляхом прослуховування 

телефонних розмов, перехоплення іншої кореспонденції без попереднього 

судового дозволу), дискусія щодо якого значно активізувалася після 

терористичних атак 11 вересня 2001 року [15, 745-747]. Формальний аргумент 

апелює тим, що, по-перше, право на приватність безпосередньо не закріплене ні 

в Конституції США, ні в поправках до Конституції; по-друге, судові рішення 

досі чітко не сформулювали та не роз’яснили зміст права на приватність, та не 

визначили його межі [16, 99]. Погляди прихильників негативної течії зазнають 

обґрунтованої наукової критики. 

Представники позитивної течії виходять із того, що право на приватність 

є самостійним суб’єктивним правом, але концептуально пояснюють його 

правову природу з різних точок зору, які умовно можна назвати абстрактним, 

консолідованим та прагматичним підходами. Абстрактний підхід об’єднує 

концепції, які намагаються дати єдине загальне визначення права на 

приватність. При цьому право на приватність може бути визначено наступним 

чином. 1. Право бути наданому самому собі (Л. Брандейс, С. Уоррен) – право на 

приватність, в основі якого лежить принцип недоторканості особи [8, 205], 

спрямоване на охорону немайнових інтересів особистості від порушення. Дана 

концепція знаходить своє відображення й в судовій практиці [17]. 2. Право 

обмеження доступу до особистої сфери, як фізичного доступу та доступу до 

особистої інформації, так і уваги, таким чином, право на приватність 

розглядається як право на фізичну недоторканість, недоторканість житла та 

інформації (С. Бок, Г. Гросс, А. Моор) [11]. 3. Право контролювати особисту 

інформацію (Ч. Фрід, А. Вестін) – право на приватність характеризується як 

можливість визначати які відомості приватного життя та в якій мірі можуть 

бути оголошені, а також вимагати збереження таких відомостей в таємниці. 

Вказана концепція сконцентровує свою увагу на інформаційному, залишаючи 

поза увагою інші аспекти приватності [6, 1110]. 4. Право на гідність 

(Е. Блоустейн, Д. Рубенфельд, Д. Міллер) – право на приватність розглядається 

як аспект права на гідність, оскільки втручання в приватність обґрунтовується, 

у підсумку, як приниження людської гідності. Таким чином, пропонується 



використовувати право на гідність як системоутворюючу конструкцію для 

захисту усіх аспектів приватності [18, 5]. 5. Право на охорону інтимної сфери 

життя (Д. Іннесс, Р. Джерстейн) – вказується, що право на приватність 

спрямоване на забезпечення недоторканості інтимності спілкування та 

міжособистісних відносин, а також контроль над інтимною інформацією про 

особу, та захист від порушення інтимності як втручання в приватне життя [11]. 

Консолідований підхід визначає право на приватність як комплексне 

поняття, як єдність кількох відносно самостійних елементів. Серед 

представників такого підходу слід назвати Р. Гевісон, яка розглядає приватність 

як комплекс трьох незалежних та невід’ємних елементів: таємність (щодо 

інформації про особу), анонімність (щодо уваги, яка приділяється особі) та 

усамітнення (щодо доступу до особи) [7]. Також інколи виділяють типи 

приватності: фізична приватність (особиста недоторканість, недоторканість 

житла); приватність як свобода прийняття рішень (щодо народження дитини, 

статевих відносин тощо); інформаційна приватність (здатність особи 

контролювати розголошення особистої інформації); формаційна приватність 

(стосується можливості самовираження та охоплює, наприклад, особисті 

щоденники) [19, 19-37]. 

Прагматичний підхід, якого притримується Д. Солоув, спрямований не на 

визначення абстрактного поняття «право на приватність», а замість цього 

зосереджується на з’ясуванні змісту права на приватність в специфічних 

контекстуальних ситуаціях, не намагаючись при цьому запропонувати 

розуміння приватності, яке б відповідало усім умовам [6, 126-129]. 

Вважаємо, що усі охарактеризовані доктринальні підходи мають наукову 

цінність та у своїй множинності складають систему правових знань про право 

на приватність. 

Таким чином, Right to Privacy в правовій системі Сполучених Штатів 

Америки слід розглядати з урахуванням його трьох іпостасей, а саме його 

проявів у конституційному праві, загальному праві (common law) та праві, 

вираженому в законах (statutory law) [20, 97]. В конституційно-правовому 

розумінні право на приватність означає юридично закріплену можливість 



приймати конкретні рішення щодо дуже особистих справ вільно від владного 

примусу чи регулювання. У цьому сенсі, приватність асоціюється з інтересами 

автономії, гідності та самовизначення. Конституційний аспект приватності 

вперше був закріплений у рішенні Верховного Суду США у справі Грісволд 

проти штату Коннектикут (Griswold v. Connecticut), в якому, визнаючи, що 

Конституція не містить у своєму тексті слово «приватність», Суд вважав, що 

загальне право на приватність може бути виведено із змісту Першої, Третьої, 

Четвертої, П’ятої та Чотирнадцятої Поправок, а також інтересів, що ними 

охороняються [21]. 

У загальному праві приватність звичайно розуміється як право бути 

наданому самому собі. У даному випадку, приватність пов’язана із 

усамітненням. Загальне право встановлює деліктну відповідальність за 

порушення права на приватність. Зокрема, Збірник норм деліктного права у 

§§ 652А – 652Е (Restatement of the Law, Second, Torts) [22] вказує, що особа, яка 

втручається в приватність іншої особи, підлягає відповідальності за завдану 

таким втручанням шкоду. При цьому виділяють чотири делікти: втручання – 

навмисне порушення, фізичним або іншим способом, усамітнення особи або її 

особисті справи чи інтереси, якщо таке порушення було дуже образливим для 

розсудливої людини; присвоєння – пристосування для власного використання 

або вигоди імені або зображення іншої особи; оприлюднення фактів приватного 

життя – оголошення відомостей, що стосуються приватного іншої фізичної 

особи, якщо таке оголошення було дуже образливим для розсудливої людини, 

та (або) не охоплювалось легітимним суспільним інтересом; неправдиве 

відображення – поширення відомостей про особу, які відображають її перед 

громадськістю неправдиво, якщо це було дуже образливим для розсудливої 

людини; та (або) якщо особа, яка поширила такі відомості знала про їх 

помилковість та неправдиве відображення особи, або вчинила це із грубої 

необережності. 

Відповідно до законодавства, право на приватність означає здатність 

запобігти неузгодженому оприлюдненню делікатної, конфіденційної або 

компрометуючої інформації. У цьому разі, приватність спрямована на 



таємницю. Серед нормативно-правових актів, які закріплюють окремі аспекти 

права на приватність слід назвати: Закон про добросовісне надання кредитної 

інформації 1970 р. (Fair Credit Reporting Act), Закон про охорону приватності 

1974 р. (Privacy Act), Закон про свободу інформації 1966 р. (Freedom of 

Information Act), Закон про права сім’ї на освіту і конфіденційність результатів 

навчання 1974 р. (Family Educational Rights and Privacy Act), Закон про 

конфіденційність фінансового стану приватної особи 1978 (The Right to 

Financial Privacy Act) Зведений закон про контроль над злочинністю і 

забезпечення безпеки на вулицях 1968 р. (Omnibus Crime Control and Safe 

Streets Act), Закон про патріотизм 2001 р. (USA Patriot Act) та інші. 

Отже, в результаті проведеного дослідження приходимо до таких 

висновків. По-перше, Right to Privacy знаходить своє методологічне 

обґрунтування в американській правовій доктрині та правове закріплення, як на 

рівні судової практики, так і на рівні нормативних актів, в якості суб’єктивного 

права, яке спрямоване на вільне визначення своєї поведінки в особистісній 

сфері та охорону особистісної сфери від неправомірного втручання. По-друге, 

досвід створення єдиного особистісного немайнового права у сфері приватного 

життя фізичної особи (Right to Privacy) може бути корисним при вдосконалені 

національного законодавства, а тому потребує подальшого наукового 

дослідження. 
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Посикалюк О. О. Right to Privacy за правом Сполучених Штатів 

Америки 

Стаття присвячена комплексному дослідженню Right to Privacy за правом 

Сполучених Штатів Америки. Досліджено та класифіковано доктринальні 

вчення про правову природу права на приватність. Охарактеризовано 

особливості прояву права на приватність в конституційному, загальному праві 

та законодавстві Сполучених Штатів Америки. 

*** 



Посикалюк О. А. Right to Privacy в праве Соединенных Штатов 

Америки 

Статья посвящена комплексному исследованию Right to Privacy за правом 

Соединенных Штатов Америки. Исследованы и классифицированы 

доктринальные учения о правовой природе права на приватность. 

Охарактеризованы особенности проявления права на приватность в 

конституционном, общем праве и законодательстве Соединенных Штатов 

Америки. 

*** 

Posykalyuk O. O. Right to Privacy under the Law of the United States of 

America 

Research deals with comprehensive analysis of the Right to Privacy under the 

Law of the United States of America. The doctrinal privacy conceptions are analysed 

and classified. The right to privacy in constitutional law, a general law and the 

legislation of the United States of America is characterized. 


