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Категорії особистих немайнових прав фізичних осіб приділяється багато 

уваги в сучасній цивілістиці. Це пояснюється низкою чинників. Із розпадом 

СРСР в процесі утворення незалежної, демократичної, правової та соціальної 

держави у суспільстві відбулась переорієнтація в системі соціальних цінностей 

з «колективного» на «індивідуальне», «особисте». Що не могло не знайти свого 

відображення при реформуванні правової системи як на рівні загально-

правових принципів (стаття 3 Конституції України), прав і свобод людини і 

громадянина (Розділ ІІ Конституції України), так і в межах галузевого 

законодавства, зокрема у Книзі другій Цивільного кодексу України. Разом з 

тим, пріоритет у забезпеченні загальносвітових правових стандартів у 

поєднанні із євроінтеграційними спрямуваннями України зумовлюють 

необхідність порівняльно-правових досліджень, в тому числі і в контексті 

закріплення цивільним законодавством особистих немайнових прав фізичних 

осіб у правових системах різних країн, в першу чергу романо-германської та 

англо-американської правових сімей, з урахуванням їх передового досвіду, 

домінантності та поширеності. Дана праця своїм предметом буде мати 

доктрину, законодавство та правозастосовну практику Німеччини як країни, яка 

здійснила один із визначальних впливів на генезис права в континентальній 

Європі загалом, та розвиток цивільного права зокрема, давши світу зразок 

пандектної системи цивільного кодексу. 



Методологічним підґрунтям роботи стали праці Л. О. Красавчикової, 

М. М. Малєєної присвячені комплексному дослідження поняття, змісту та 

системи особистих немайнових прав фізичних осіб, К. А. Флєйшиц як чи не 

першій спробі порівняльно-правового дослідження особистих немайнових прав 

фізичних осіб, а також наукові доробки інших вчених, як іноземних, серед яких: 

Вітман, Гарейс, Гірке, Колєр, Регельсбергер, Шапп, Шрамм, Эманн; так і 

вітчизняних: В. І. Бобрик, С. Б. Булеца, Н. О. Давидова, Н. В. Коробцова 

(Устименко), Л. В. Малюга, Н. В. Павловська, В. П. Паліюк, Р. О. Стефанчук, 

І. В. Саприкіна, А. В. Соловйов, Л. В. Федюк, А. О. Церковна, 

С. І. Чорнооченоко та інших. Попри це, у вітчизняній юридичній науці відсутнє 

комплексне порівняльно-правове дослідження закріплення та охорони 

особистих немайнових прав фізичних осіб за цивільним правом Федеративної 

Республіки Німеччини та України. 

З урахуванням викладеного, поставлено наступне завдання: дослідити 

зміст та особливості загального особистого немайнового права («allgemeine 

Persönlichkeitsrecht») за німецьким цивільним правом. 

Перш за все спробуємо визначити термінологічний апарат, що 

використовується в Німеччині для позначення особистого немайнового права. 

Так, для закріплення особистого немайнового права у німецькому праві 

використовується така конструкція, як «Persönlichkeitsrecht» [1, 114], що може 

необхідно розуміти як права особистості, особисті (немайнові) права. Поряд з 

цим також зустрічаються й інші подібні за змістом терміни: «Personenrecht», 

«Individualrecht» та «Individualitätsrechte» [2, 6]. Таким чином, під терміном 

«allgemeine Persönlichkeitsrecht» розуміють загальне особисте немайнове право 

(загальне право особистості). 

Концепцію загального особистого немайнового права («allgemeine 

Persönlichkeitsrecht») у німецькому цивільному праві можна розглядати в 

аспекті її доктринального розроблення, легального закріплення та 

правозастосовної практики. 



Насамперед з’ясуємо методологічне підґрунтя. В теорії цивільного права 

щодо кількісної характеристики особистих немайнових прав виділяють два 

підходи: моністичну концепцію – концепцію єдиного особистого немайнового 

права; та плюралістичну концепцію – концепцію множинності особистих 

немайнових прав [1, 114-115]. В німецькій цивілістиці це знаходить своє 

відображення серед прихильників ідеї загального особистого немайнового 

права (Гарейс, Гірке, Колєр, Регельсбергер), узагальнена позиція яких полягає в 

аргументуванні неможливості охопити усю сферу особистого (проявів 

особистості) окремими особистими немайновими правами, та наявності при 

цьому прогалин в праві, а тому, на їх думку, слід закріпити єдине особисте 

немайнове право, яке б охороняло усі юридично значимі прояви особистості, та 

виділяти поряд із загальним окремі особисті немайнові права, які неодноразово 

потребували правового захисту – право на ім’я, право на зображення тощо; та 

противників вказаної ідеї (Еллінек, Савіньї, Унгер), які вважають, що загальне 

особисте немайнове право може призвести до надмірно широкого захисту 

особистості [2, 67-70]. Не вдаючись у дослідження детальної аргументації за та 

проти кожної із концепцій, вкажемо, що найбільш виправдною вважаємо 

позицію, відповідно до якої нормативна база щодо особистих немайнових прав 

повинна, по-перше, містити загальні консолідовані положення щодо особистих 

немайнових прав фізичних осіб, по-друге, передбачати широкий каталог 

конкретних особистих немайнових прав фізичних осіб, чим здійснити їх 

позитивну регламентацію, по-третє, створювати реальну можливість охорони 

особистого немайнового інтересу фізичних осіб, не конкретизуючи його в 

певне суб’єктивне цивільне право [1, 117]. 

У цьому контексті, необхідно погодитись із думкою про те, що на 

виникнення та розвиток концепції загального особистого немайнового права 

мали значний вплив німецька філософське вчення свободи волі та гіркий досвід 

нацистського правового режиму [3, 1180]. На сьогодні, в німецькій доктрині 

цивільного права найбільш поширенішою є позиція щодо визнання загального 

особистого немайнового права, в силу його законодавчого закріплення та 



практичного застосування, наділяючи його при цьому двома функціями: 1) 

забезпечення права бути залишеним в спокої, тобто охорона приватної, 

інтимної сфер, що повинні мати характер таємниці; 2) забезпечення активного 

розвитку особистості [4, 54-55]. При цьому, загальне особисте немайнове право 

визнається так званим «рамочним правом» («Rahmenrecht») – правом, що 

характеризується наявністю загальних неконкретизованих норм – протиправне 

порушення якого може бути встановлено скоріше тільки шляхом усесторонньої 

оцінки конфліктуючих цінностей та інтересів [4, 3]. Разом з тим, загальному 

особистому праву може надаватися пріоритет при зіткненні з іншими 

суб’єктивними цивільними правами (наприклад, перед правом на торгову 

марку, якщо остання була зареєстрована третьою особою без згоди фізичної 

особи, ім’я або зображення якої було використане [5, 191]). 

Одночасно, загальне особисте немайнове право знаходить своє легальне 

закріплення. Нормативно-правова база, яка стосується питання загального 

особистого немайнового права в Німеччині визначається, насамперед, на 

конституційно-правовому рівні [6, 489]. Так, ст.ст. 1(1), 2(1) Основного Закону 

Німеччини (Grundgesetz) проголошують недоторканість гідності людини та 

гарантують кожній людині право на вільний розвиток своєї особистості, якщо 

це не порушує права інших або не порушує конституційний порядок або 

моральний засади суспільства. В подальшому, загальне особисте немайнове 

право знаходить свій цивільно-правовий захист, хоча й не будучи прямо 

закріплено, відповідно до ч. 1 § 823 Німецького цивільного уложення 

(Deutsches Bürgerliches Gesetzbuch) [7, 363], де вказано, що особа, яка навмисно 

або з необережності протиправно завдасть шкоди життю, здоров’ю, свободі, 

власності або іншому праву, зобов’язана компенсувати завдану шкоду. 

Окрім того, німецькому цивільному праву відомі окремі прояви 

загального особистого немайнового права, що знаходять своє законодавче 

закріплення: право на ім’я – § 12 Німецького цивільного уложення; право на 

власне зображення – §§ 22, 23 Закону про авторське право (Kunsturhebergesetz 



або KUG); право на захист персональних даних – Федеральний закон про 

захист даних (Bundesdatenschutzgesetz або BDSG). 

Значний вплив у розвиток концепції загального особистого немайнового 

права здійснила німецька правозастосовна практика. Таким чином, варто 

відмітити, що в деталях загальне особисте немайнове право набуває зовнішніх 

контурів лише в множині розроблених судовою практикою типових випадках. 

Так, порушення загального особистого немайнового права вважається 

несанкціоноване розголошування змісту листів та іншої кореспонденції, в тій же 

мірі може порушити це право і таємне фотографування особи в рамках його 

приватного життя, теж таємний магнітофонний запис, розголошування подій з 

приватної сфери життя людини, а також використання імені або зображення 

відомої особи без її згоди в рекламних цілях тощо [8, 143]. На основі аналізу 

німецької судової правозастосовної практики приходимо до наступник 

висновків: 

1) Загальне особисте немайнове право розцінюється як конституційно 

гарантоване фундаментальне право [9], яке також повинно визнаватися 

цивільним правом, знаходить своє правове відображення в структурі 

цивільного права та підпадає під захист ч. 1 ст. 823 Німецького цивільного 

уложення я якості «іншого права» [9]. Загальне особисте немайнове право може 

також знаходити й свій спеціальний прояв через окремі особисті немайнові 

права, наприклад, право на зображення [10]. Оскільки загальне особисте 

немайнове право захищає нематеріальні інтереси, які нерозривно пов’язані з 

особою їх носієм і, як особисте право, є невідчужуваним і невід’ємним, і тому 

не можуть передаватися і не переходять у порядку спадкування. Ніхто не може 

відмовлятися від права на його власне зображення, права на ім’я або іншого 

особистого немайнового права повністю та остаточно [11]. 

2) Цивільно-правовий захист визнається дієвим і часто єдиним можливим 

засобом, придатним до забезпечення загального особистого немайнового права. 

Грошова компенсація моральної шкоди обґрунтовується тим, що без неї 

порушення загального особистого немайнового права часто буде залишатися 



без санкції, що в наслідку призведе до ослаблення правового захисту 

особистості. Грошова компенсація моральної шкоди також виконує 

превентивну функцію [10]. Разом з тим, така компенсація можлива лише якщо 

порушення загального особистого немайнового права було вагомим, що 

визначається з врахуванням тяжкості та ступеню втручання, мотивів 

правопорушника та форми вини, та коли шкода не може бути адекватно 

компенсована в інший спосіб [12]. При цьому особливо повинно враховуватися, 

чи було здійснено порушення загального особистого немайнового права з 

метою задоволення власних комерційних інтересів правопорушника [12]. 

3) Окрім цього, загальне особисте немайнове право особи і його окремі 

форми також захищають ті інтереси особи, які мають майнову цінність. 

Зображення, ім’я та інші риси особистості, наприклад, голос, можуть 

приносити значну економічну вигоду. Ця цінність загалом заснована на 

особистій популярності та репутації в суспільстві – здебільшого в силу 

особливих досягнень, наприклад, у спорті або мистецтві. Загальновідома особа 

може експлуатувати свою популярність і зображення з комерційним ефектом, 

дозволяючи за плату третім особам використовувати своє зображення або ім’я, 

а також інші риси особистості, при рекламуванні товарів, робіт або послуг для 

полегшення їх впізнання. Тому, звичайно, незаконне використання рис 

особистості з метою, для прикладу, рекламування, шкодить скоріше 

комерційним інтересам особи ніж немайновим. Таким чином, загальне особисте 

немайнове право та його окремі форми, право на зображення, право на ім’я, 

захищають не тільки немайнові але й майнові інтереси особи. У разі порушення 

цих аспектів загального особистого немайнового права шляхом незаконного 

використання зображення, іменні або інших характерних рис особистості, носій 

загального особистого немайнового права може вимагати компенсації шкоди 

незалежно від серйозності втручання. Загальне особисте немайнове право 

повинно відповідно захищати можливість, яка належить виключно носію 

даного права, вільно вирішувати питання щодо використання свого 

зображення, імені та інших характерних рис особистості для комерційних 



інтересів третіх осіб, та визначати умови такого використання [11]. Більше того, 

вказані майнові інтереси потребують захисту і після смерті особи носія 

загального особистого немайнового права, а тому можуть здійснюватися та 

захищатися правонаступниками (спадкоємцями) останнього відповідно до 

вираженої або презюмованої волі померлої особи [11]. 

4) Німецькому цивільному праві також відомий специфічний правовий 

модус – так звана «фізична особа публічного права» [1, 154], суть якого полягає 

в тому, що межі правомірного втручання в особисте життя осіб, які діють у 

такій публічній якості є ширшими ніж для інших осіб. Наприклад, § 23 Закону 

про авторське право встановлює випадки, коли фотографії фізичної особи 

публічного права можуть публікуватися без її згоди, за умови, що таке 

публікування спрямоване на забезпечення законної потреби громадськості в 

отриманні об’єктивної ілюстрованої інформації [13]. Для позначення даного 

правового модусу використовується термін «Personen der Zeitgeschichte», що 

дослівно може бути перекладено як «особи сучасної історії» [14, 44]. Німецька 

судова правозастосовна практика поділяє таких фізичних осіб на дві категорії: 

«абсолютні» (наприклад, глави держав, знамениті актори, учені або атлети) та 

«відносні» (ті особи, які привертають суспільну увагу тільки протягом 

обмеженого періоду часу, наприклад, жертви злочину, і в подальшому 

втрачають такий правовий статус) [15, 16-17]. 

Таким чином, Концепція загального особистого немайнового права 

(«allgemeine Persönlichkeitsrecht») у німецькому цивільному праві, будучи 

доктринально розробленою, знаходить своє законодавче закріплення та 

практичне застосування, ґенеза якої може бути умовно поділена на такі етапи: 

1) зародження в німецькій цивільно-правовій думці на ґрунті німецької 

філософії; 2) закріплення на законодавчому рівні окремих особистих 

немайнових прав: права на ім’я, права на зображення тощо; 3) безпосереднє 

закріплення загального особистого немайнового права на конституційному 

рівні та розвиток цивільно-правового захисту загального особистого 

немайнового права в силу практики здійснення судочинства. Під загальним 



особистим немайновим правом – «allgemeine Persönlichkeitsrecht» – слід 

розуміти конституційно гарантоване суб’єктивне цивільне право, що найбільш 

узагальнено полягає у можливості вільно, на власний розсуд визначати 

розвиток своєї особистості, та знаходить конкретизацію свого змісту в судовій 

практиці. 

На останок, потрібно зазначити, що українське цивільне законодавство 

пішло по шляху закріплення, по-перше, загальних положень щодо статики та 

динаміки особистих немайнових прав фізичних осіб, по-друге, системної 

сукупності окремих особистих немайнових прав фізичних осіб, вказавши при 

цьому на невичерпність їх переліку, що, в свою чергу, спрямоване не 

забезпечення належного регулювання та охорони особистих немайнових 

відносин, та, одночасно, створює можливість для подальшого розвитку та 

особистих немайнових прав фізичних осіб як в кількісній, так і в якісній 

площинах. Разом з тим, досвід закріплення загального особистого немайнового 

права в німецькому цивільному праві може бути корисний для вдосконалення 

як загальних положень про особисті немайнові права фізичних осіб, так і норм, 

що стосуються окремих з них, а засади захисту загального особистого 

немайнового права, вироблені німецькою судовою правозастосовною 

практикою, можуть бути використанні при виробленні підходів щодо захисту 

особистого немайнового інтересу. 
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Анотація 

Посикалюк О. О. Загальне особисте немайнове право («allgemeine 

Persönlichkeitsrecht») за німецьким цивільним правом 

Стаття присвячена комплексному дослідженню загального особистого 

немайнового права («allgemeine Persönlichkeitsrecht») за німецьким цивільним 

правом. Визначено термінологічний апарат, що використовується в Німеччині 

для позначення особистих немайнових прав. Здійснено аналіз доктринального 

обґрунтування, нормативного закріплення та практичного застосування 

загального особистого немайнового права. 

*** 

Аннотация 

Посикалюк О. А. Общее личное неимущественное право («allgemeine 

Persönlichkeitsrecht») в немецком гражданском праве 

Статья посвящена комплексному исследованию общего личного 

неимущественного права («allgemeine Persönlichkeitsrecht») в немецком 

гражданском праве. Установлена терминология, которая используется в 

Германии для обозначения личных неимущественных прав. Осуществлен 

анализ доктринального обоснования, нормативной регламентации и 

практического применения общего личного неимущественного права. 

*** 

Annotation 

Posykalyuk O. O. General personal non-property right («allgemeine 

Persönlichkeitsrecht») in German civil law 

Research deals with comprehensive analysis of the general personal non-property 

right («allgemeine Persönlichkeitsrecht») in German civil law. Terminology, which is 

used in Germany for a designation of the personal non-property rights, is identified. 

The doctrinal construction, legislative regulation and practical application of the 

general personal non-property right are analysed. 
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