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ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ОХОРОНИ ПРАВА 
НА ТАЄМНИЦЮ ПРО СТАН ЗДОРОВ’Я

Відповідно до статті 3 Конституції 
України людина, її життя, здоров’я, 
честь та гідність, недоторканість 
та безпека визнаються найвищою 
соціальною цінністю. Згідно з даною 
правовою нормою в Україні виникає 
потреба належної правової охорони 
права на медичну допомогу, складо-
вою частиною якої є право на таєм-
ницю про стан здоров’я. 

У сучасному суспільстві з роз-
витком та впровадженням новітніх 
медичних технологій захист права 
на таємницю про стан свого здоров’я 
є особливо актуальним. Сьогодні 
кожна особа знає медичну практику, 
коли лікар після проведення обсте-
ження повідомляє рідним та близь-
ким хворого його діагноз, особли-
вості та тривалість курсу лікування, 
а також можливості та перспективи 
одужання. Проте багато лікарів навіть 
не здогадуються про те, що розголо-
шення такої інформації без згоди 
пацієнта є прямим порушенням його 
законних прав та інтересів. Разом із 
тим лікарський персонал в інтересах 
пацієнта не завжди доносить усю пов-
ноту інформації про стан пацієнта, 
побоюючись нашкодити йому самому 
[16, c. 154].

Останнім часом наукова громад-
ськість приділяє значну увагу висвіт-
ленню проблеми захисту права особи 
на таємницю про стан свого здо-
ров’я, про що свідчать наукові праці 
С.В. Антонова, І.В. Арістової, К.І. Біля-
кова, Н.Б. Болотіної, Ю.Л. Бошиць-
кого, С.Б. Булеци, І.В. Венедиктової, 

А.А. Герц, З.С. Гладуна, О.В. Гри-
щук, О.В. Дзери, К.О. Ільющенко-
вої, О.Ю. Кашинцевої, А.О. Кодинця, 
О.В. Кохановської, Н.С. Кузнєцо-
вої, В.В. Луця, Р.А. Майданика, 
О.С. Мостовенко, О.О. Отрадно-
вої, П.І. Орлова, Д.О. Перова, 
О.О. Пономарьової, П.М. Рабіно-
вича, З.В. Ромовської, А.М. Савиць-
кої, І.Я. Сенюти, С.Г. Стеценка, 
Р.О. Стефанчука, Є.О. Харитонова, 
М.В. Фігель, О.А. Чабан, І.В. Шат-
ковської, С.І. Шимон, Р.Б. Шишки, 
Г.В. Юровської та ін. Необхідно від-
значити, що більшість наукових робіт 
із предмету дослідження не втра-
чає своєї актуальності на даний час 
і тому зумовлює необхідність подаль-
ших досліджень.

Метою даної статті є аналіз та вдо-
сконалення законодавства України 
щодо отримання, збереження і захи-
сту інформації про стан здоров’я 
людини, дослідження й визначення 
об’єкта та предмета права на таєм-
ницю про стан здоров’я, встановлення 
переліку осіб, які повинні забезпечу-
вати збереження даної інформації, 
а також випадків правомірного її роз-
голошення.

Для початку ватро дослідити саме 
поняття «здоров’я», яке є основним 
елементом у визначенні права на 
таємницю про стан здоров’я. Згідно 
зі статтею 3 Закону України «Основи 
законодавства України про охорону 
здоров’я» під даним поняттям розумі-
ється стан повного фізичного, психіч-
ного і соціального благополуччя, а не 
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тільки відсутність хвороб і фізичних 
вад [7]. Як особисте немайнове благо 
воно розуміється як комплекс якісних 
та кількісних медичних показників 
про плотський, психічний і соціаль-
ний стан людини. Основним носієм 
права на таємницю про стан свого 
здоров’я є кожна людина незалежно 
від свого віку, майнового та соціаль-
ного положення та інших чинників. 

Медична інформація передбачає 
відомості про стан здоров’я людини, 
історію її хвороби, про мету запро-
понованих досліджень і лікувальних 
заходів, прогноз можливого розвитку 
захворювання, які лікар зобов’язаний 
надати на вимогу пацієнта, членів його 
сім’ї або законних представників, за 
винятком випадків, коли така повна 
інформація може завдати шкоду паці-
єнту. А інформаційне право особи, 
яке стосується даної інформації, 
надає їй змогу встановлювати певні 
обмеження щодо отримання та поши-
рення такої інформації як для самих 
медичних працівників, так і осіб, які 
її отримали під час виконання своїх 
професійних або службових обов’яз-
ків. Реалізація даного права закрі-
плюється важливою гарантією поши-
рення на неї особливого правового 
режиму. Тому змістом права особи 
на таємницю про стан свого здоров’я 
є можливість самостійно, на влас-
ний розсуд визначати коло осіб, які 
можуть отримати таку інформацію, 
а також вимагати не розголошувати 
її від тих осіб, що отримали її під час 
виконання своїх робочих обов’язків. 

Аналізуючи таємницю про стан 
здоров’я, зупинимось на дослідженні 
даного правового явища. Інформація 
про стан здоров’я належить до медич-
ної галузі. Тому можемо використову-
вати термін «медична інформація про 
стан здоров’я», яка дозволяє також 
використовувати термін «медична 
таємниця», з яким тісно перепліта-
ється термін «лікарська таємниця». 

Саме збереження лікарської таєм-
ниці відображається статтею 285 ЦК 
України [4] та статтею 40 Основ здо-

ров’я [7] шляхом закріплення права 
на таємницю про стан здоров’я. Таке 
право слід визначати як особисте 
немайнове право фізичної особи, 
яке надає їй можливість тримати 
в таємниці відомості про стан свого 
здоров’я, а також вимагати таких 
самих дій від інших осіб. Зміст права 
фізичної особи на таємницю про стан 
свого здоров’я становить можливість 
цієї особи самостійно визначати коло 
осіб, яким вона захоче надати інфор-
мацію про своє здоров’я, а також 
можливість вимагати не поширювати 
такі відомості іншим особам.

Забезпечуючи право на лікарську 
таємницю, законодавець закріпив 
й обов’язок інших осіб утримува-
тись від втручання в особисте життя 
людини, що пов’язане з її здоров’ям. 
Так, частиною другою статті 286 ЦК 
України [4] заборонено вимагати 
та подавати за місцем роботи або 
навчання інформацію про діагноз 
та методи лікування людини.

В. Акопов під лікарською таємни-
цею розуміє всі відомості, що отримані 
від хворого чи виявлені під час його 
медичного обстеження чи лікування, 
що не підлягає розголошенню без 
згоди хворого [10, c. 118]. На думку 
інших учених (Л. Бедрін, А. Загряд-
ська, П. Ширинський), лікарська таєм-
ниця – це відомості про хворобу, осо-
бисте та інтимне життя хворого, що 
стають відомими медичним працівни-
кам у процесі виконання ними своїх 
професійних обов’язків [11, c. 24].

У чинному законодавстві засто-
совується термін «лікарська таєм-
ниця» щодо медичних працівників, 
яким у зв’язку з виконанням про-
фесійних або службових обов’язків 
стало відомо про хворобу, медичне 
обстеження, огляд та їх результати, 
інтимну і сімейну сторони життя 
громадянина, вони не мають права 
розголошувати ці відомості, крім 
передбачених законодавчими актами 
випадків [2].

На думку І.Я. Сенюти, доречніше 
вживати термін «медична таємниця», 
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тобто інформація, отримана в про-
цесі надання медичної допомоги, яка 
не підлягає розголошенню, крім 
випадків, передбачених законодав-
ством, про яку медичним працівни-
кам та іншим особам стало відомо 
у зв’язку з виконанням професійних 
або службових обов’язків [15, с. 200].

Лікарська таємниця є одним із 
видів медичної таємниці. Медичну 
таємницю можна розглядати у двох 
варіантах: лікарська таємниця і хво-
рий та лікарська таємниця і треті 
особи. У першому варіанті важ-
ливе значення має право пацієнта 
на медичну інформацію і проблеми 
його реалізації. Для другого – те, що 
медичні працівники та інші особи, які, 
виконуючи професійні чи службові 
обов’язки, отримали інформацію про 
стан здоров’я, сімейне та особисте 
життя, не мають права її розголошу-
вати без згоди особи, крім випадків, 
передбачених законодавчими актами 
[15, c. 196].

На думку А. Пустовіт, лікарську 
таємницю («інформацію про паці-
єнта») слід відрізняти від медичної 
інформації («інформації для паці-
єнта»), яка містить у собі відомості 
про стан здоров’я людини, історію її 
хвороби, про мету запропонованих 
досліджень і лікувальних заходів, про-
гноз можливого розвитку захворю-
вання, які лікар зобов’язаний надати 
на вимогу пацієнта, членів його сім’ї 
або законних представників, за винят-
ком випадків, коли така повна інфор-
мація може завдати шкоди здоров’ю 
пацієнта [12, c.13].

Варто зауважити, що термін 
«лікарська» не зовсім точно відобра-
жає обов’язок збереження в таємниці 
інформації про хворого. Більш точним 
може вважатися використання тер-
міна «медична таємниця», оскільки 
йдеться про всю сферу медицини, про 
необхідність не тільки лікарям збері-
гати в таємниці отримані відомості.

Деякі науковці вважають, що осно-
вне призначення інституту медичної 
таємниці – попередження випадків 

можливого заподіяння моральної 
шкоди пацієнту та його близьким. 
Однак збереження медичної таємниці 
не може бути абсолютним. В. Вер-
саєв уважав, що якщо збереження 
таємниці шкодить суспільству або 
оточуючим хворого, то лікар повинен 
порушити таємницю. Сучасне вітчиз-
няне та міжнародне законодавство 
забороняє поширення інформації, що 
порушує права людини, та передбачає 
випадки правомірного розголошення 
медичної таємниці [13, с. 60].

Як убачається зі ст. 40 Основ зако-
нодавства України про охорону здо-
ров’я, розголошення відомостей, які 
становлять лікарську таємницю, мож-
ливо лише в передбачених законом 
випадках [7]. Законодавчими актами 
передбачено низку таких випадків, 
як-от:

– обов’язок наречених повідомити 
один одного про стан здоров’я [3];

– обов’язок підприємств, установ 
і організацій усунути за поданням 
відповідних посадових осіб держав-
ної санітарно-епідеміологічної служби 
від роботи, навчання, відвідування 
дошкільних закладів осіб, які є носі-
ями збудників інфекційних захворю-
вань, хворих на небезпечні для ото-
чуючих інфекційні хвороби, або осіб, 
які були в контакті з такими хворими, 
з виплатою у встановленому порядку 
допомоги із соціального страхування, 
а також осіб, які ухиляються від 
обов’язкового медичного огляду або 
щеплення проти інфекцій, перелік 
яких встановлюється центральним 
органом виконавчої влади, що забез-
печує формування державної полі-
тики у сфері охорони здоров’я [5];

– обов’язок установи виконання 
покарань повідомити відповідний 
протитуберкульозний заклад про 
клінічну та диспансерну категорію 
захворювання хворого на туберку-
льоз, звільненого з місць позбавлення 
волі (арештного дому) [8]);

– передача відомостей про стан 
психічного здоров’я особи та надання 
їй психіатричної допомоги без згоди 
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особи або без згоди її законного пред-
ставника для: 

1) організації надання особі, яка 
страждає на тяжкий психічний роз-
лад, психіатричної допомоги;

2) провадження досудового роз-
слідування або судового розгляду за 
письмовим запитом слідчого, проку-
рора та суду [9];

– обов’язок лікувально-профілак-
тичного закладу передати протягом 
доби з використанням засобів зв’язку 
та на паперовому носії екстрене пові-
домлення про звернення потерпілого 
з посиланням на нещасний випадок на 
виробництві за встановленою формою 
підприємству, де працює потерпілий, 
а також визначеним органам держав-
ної влади (п. 9 постанови Кабінету 
Міністрів України «Деякі питання 
розслідування та обліку нещасних 
випадків, професійних захворювань 
і аварій на виробництві» [7].

На нашу думку, цей перелік не 
є вичерпним, і розголошення лікар-
ської таємниці можливе і в інших 
випадках. Зокрема, за приписами 
ст. 32 Конституції України не допус-
кається збирання, зберігання, викори-
стання та поширення конфіденційної 
інформації про особу без її згоди, крім 
випадків, визначених законом, і лише 
в інтересах національної безпеки, еко-
номічного добробуту та прав людини 
[2]. Відповідно до ч. 2 ст. 8 Євро-
пейської конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод 
органи державної влади не можуть 
втручатись у здійснення права на 
повагу до приватного і сімейного 
життя, за винятком випадків, коли 
втручання здійснюється згідно із зако-
ном і є необхідним у демократичному 
суспільстві в інтересах національної 
та громадської безпеки чи економіч-
ного добробуту країни, для запобі-
гання заворушенням чи злочинам, 
для захисту здоров’я чи моралі або 
для захисту прав і свобод інших осіб 
[1]. Крім цього, правила поширення 
інформації з обмеженим доступом 
врегульовано ст. 29 Закону України  

«Про інформацію», за приписами 
якої інформація з обмеженим досту-
пом може бути поширена, якщо вона 
є суспільно необхідною, тобто є пред-
метом суспільного інтересу, і право 
громадськості знати цю інформацію 
переважає потенційну шкоду від її 
розголошення. Такою вважається 
інформація, яка свідчить про загрозу 
державному суверенітету, територі-
альній цілісності України; забезпечує 
реалізацію конституційних прав, сво-
бод і обов’язків; свідчить про можли-
вість порушення прав людини, вве-
дення громадськості в оману, шкідливі 
екологічні та інші негативні наслідки 
діяльності (бездіяльності) фізичних 
або юридичних осіб тощо [6].

Доктрині і практиці іноземних 
держав відомі випадки розголошення 
лікарської таємниці, які не згадуються 
в чинному законодавстві України.

Із судової практики питання щодо 
розкриття медичної інформації про 
стан здоров’я публічної особи ана-
лізувалося у справі Кемпбелл проти 
ЕмДжіЕн Лімітед (Campbell v. MGN 
Limited), яка розглядалася у 2004 році 
у Великобританії. Супермодель Наомі 
Кемпбелл неодноразово переконувала 
суспільство, що вона не має нарко-
тичної залежності. Якось британське 
видання повідомило своїх читачів про 
те, що супермодель лікується в спе-
ціалізованому закладі для наркотично 
залежних, про деталі такого ліку-
вання, а також опублікувало фотогра-
фію Наомі на фоні закладу. У зв’язку 
із цим супермодель звернулася до 
суду з позовом про порушення її права 
на приватне життя. За результатами 
судового розгляду було вирішено, 
що відомості про наркотичну залеж-
ність супермоделі та отримання нею 
медичної допомоги можуть бути роз-
голошені, оскільки вона сама ввела 
суспільство в оману своїми заявами 
про здоровий спосіб життя. Водно-
час публікація інформації про заклад, 
в якому Наомі отримувала медичну 
допомогу, деталі лікування, а також 
розміщення її фотографії на фоні спе-
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ціалізованого закладу для лікування 
наркозалежних є неправомірним 
втручанням у приватне життя [17].

Відступ від нерозголошення лікар-
ської таємниці можливий у випадках, 
коли хвороба може призвести до важ-
ливих наслідків у родині, створити 
загрозу для оточуючих чи суспіль-
ства (наприклад, у випадку захворю-
вання на СНІД). Інтереси здоров’я 
населення й окремих фізичних осіб 
припускають випадки, коли фізична 
особа може бути зобов’язана пройти 
медичний огляд. З цією метою орга-
нізовуються профілактичні медичні 
огляди неповнолітніх, вагітних, пра-
цівників підприємств, установ і орга-
нізацій зі шкідливими і небезпечними 
умовами праці, військовослужбов-
ців і осіб, чия професійна діяльність 
пов’язана з обслуговуванням насе-
лення чи підвищеною небезпекою для 
оточуючих. Так, наприклад, відпо-
відно до Інструкції про порядок вияв-
лення та постановки на облік осіб, 
які незаконно вживають наркотичні 
засоби або психотропні речовини, 
від 10.10.1997 року в разі встанов-
лення особі діагнозу «наркоманія», 
«токсикоманія» та призначення дис-
пансерної наркологічної допомоги 
і нагляду на неї заповнюється відпо-
відна медична документація, про що 
повідомляються органи внутрішніх 
справ. Досліджуючи право особи на 
таємницю про стан здоров’я, слід 
взяти до уваги аргументи американ-
ського фахівця з біоетики Едварта, 
який виділив сім головних факторів, 
що мають визначати конфіденційність 
взаємовідносин лікаря та пацієнта, 
а саме: захист фундаментальної цін-
ності, до якої належить недоторкан-
ність приватного життя; захист соці-
ального статусу пацієнта, запобігання 
«клеймування» людини інформацією 
про наявність хвороби; захист еко-
номічних інтересів пацієнта, діловій 
репутації і кар’єрі якого може загро-
жувати розголошення його стану 
здоров’я; забезпечення належного 
статусу і популярності медичного 

закладу в умовах наявності права 
пацієнта на вибір лікаря і медичного 
закладу і, нарешті, втілення права 
людини на особисту свободу, можли-
вість контролювати події свого життя 
[14, c. 28]. 

Отже, право особи на таємницю 
про стан свого здоров’я є основним 
немайновим правом особи, яке тісно 
переплітається з правом особи на 
інформацію про стан свого здоров’я. 
Основною відмінністю від права на 
інформацію про стан свого здоров’я 
є те, що особа наділяється правом 
вимагати від вищезазначених осіб 
зберігати конфіденційність інформації 
про стан її здоров’я. Гарантією даного 
права є встановлений правовий 
режим таємниці на даний вид інфор-
мації. Право на таємницю про стан 
здоров’я бере свої корені зі сфери 
лікарської діяльності, яка й зумовлює 
необхідність установлення лікарської 
таємниці, яка є основою для ширшого 
поняття медичної таємниці. Остання 
є основою для поєднання медичної 
і юридичної наук.

У даній статті досліджено 
цивільно-правовий режим охорони 
права на таємницю про стан свого 
здоров’я. Встановлено, що людина, 
її життя, здоров’я, честь та гід-
ність, недоторканість та безпека 
визнаються найвищою соціальної 
цінністю. Особисте немайнове бла-
го розуміється як комплекс якісних 
та кількісних медичних показників 
про плотський, психічний і соціаль-
ний стан людини. Проаналізовано, 
що з терміном «медична таємни-
ця» тісно переплітається термін 
«лікарська таємниця». Дослідже-
но, що зміст права фізичної особи 
на таємницю про стан свого здо-
ров’я становить можливість цієї 
особи самостійно визначати коло 
осіб, яким вона захоче надати 
таку інформацію. Стверджуєть-
ся, що реалізація права на медич-
ну таємницю закріплюється важ-
ливою гарантією поширення на 
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нього особливого правового режи-
му. Визначається, що права особи 
на таємницю про стан свого здо-
ров’я є можливістю самостійно, 
на власний розсуд визначати коло 
осіб, які можуть отримати таку 
інформацію, а також вимагати не 
розголошувати її від тих осіб, що 
отримали її під час виконання сво-
їх робочих обов’язків. Встановлено, 
що, забезпечуючи дане право, зако-
нодавець закріпив і обов’язок інших 
осіб утримуватись від втручан-
ня в особисте життя людини, що 
пов’язане з її здоров’ям. Зазнача-
ється, що медичну таємницю мож-
на розглядати у двох варіантах: 
лікарська таємниця і хворий та 
лікарська таємниця і треті осо-
би. Акцентується увага на тому, 
що збереження медичної таємниці 
не може бути абсолютним, адже 
якщо збереження таємниці шко-
дить суспільству або оточуючим 
хворого, то лікар повинен пору-
шити таємницю. У даній роботі 
підкреслено, що сучасне вітчизня-
не та міжнародне законодавство 
забороняє поширення інформа-
ції, що порушує права людини та 
передбачає випадки правомірного 
розголошення медичної таємниці. 
Наголошується, що відступ від 
нерозголошення лікарської таємни-
ці можливий у випадках, коли хво-
роба може призвести до важливих 
наслідків у родині, створити загро-
зу для оточуючих чи суспільства.

Ключові слова: Цивільний ко-
декс, цивільне право, медичне право, 
здоров’я, медична таємниця, лікар-
ська таємниця, лікар, пацієнт, цивіль-
но-правові відносини, життя людини, 
медична допомога, право на інформа-
цію, таємниця про стан здоров’я. 

Bilous T. Civil legal regime 
of protection of the right to secret 
about health

This article examines the civil 
law regime for the protection of 
the right to secrecy about one's 

health. It is established that a 
person, his life, health, honor and 
dignity, inviolability and security 
are recognized as the highest social 
value. personal intangible benefit, it is 
understood as a set of qualitative and 
quantitative medical indicators of the 
carnal, mental and social condition 
of man. It is analyzed that the term 
"medical secret" is closely intertwined 
with the term "medical secret". It has 
been studied that the content of an 
individual's right to secrecy about 
his or her state of health constitutes 
the possibility for that person to 
independently determine the range of 
persons to whom he or she wishes to 
provide such information. It is argued 
that the exercise of the right to medical 
secrecy is an important guarantee of 
the extension of a special legal regime 
to it. It is defined that a person's right 
to secrecy about his or her state of 
health is an opportunity to determine 
at his or her own discretion the circle 
of persons who may receive such 
information, as well as to require non-
disclosure of those who received it in 
the performance of their duties. It has 
been established that by ensuring this 
right, the legislator has established 
the obligation of other persons to 
refrain from interfering in a person's 
private life related to his or her health. 
It is noted that medical secrecy can 
be considered in two ways: medical 
secrecy and the patient and medical 
secrecy and third parties. Emphasis 
is placed on the fact that medical 
secrecy cannot be absolute, because 
if secrecy is harmful to society or 
the patient's environment, the doctor 
must violate the secrecy. This paper 
emphasizes that modern domestic 
and international law prohibits the 
dissemination of information that 
violates human rights and provides 
for cases of lawful disclosure of 
medical secrets. It is emphasized 
that deviation from non-disclosure 
of medical secrets is possible in 
cases where the disease can lead to 
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important consequences in the family, 
create a threat to others or society.

Key words: Civil Code, civil law, 
medical law, health, medical secrecy, 
medical secrecy, doctor, patient, civil 
law relations, human life, medical care, 
right to information, health secrecy.
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