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Поява цифрових технологій ство-
рила сприятливий ґрунт для збільшення 
кількості правопорушень, які створю-
ють реальну загрозу безпеці приватно-
го життя, зазіхаючи на її 
недоторканність. В інформаційному 
просторі виникають нові види пося-
гань на приватне життя, а в юридичній 
науці формується нова концепція, що 
робить кордон приватного життя над-
звичайно гнучкими.

Засновниками концепції «privacy» 
(the right to be left along – правом бути 
залишеним на самоті) є американські 
юристи Луїс Брендіс і Семюель Уор-
рен. Вони в 1890  р не тільки змогли 
позначити важливість недоторканності 
приватного життя для кожного 
індивідуума, але і передбачати небез-
пеки його порушення з боку в той час 
тільки друкованих засобів масової 
інформації.

Приватне життя є вираженням 
суверенітету людини, якій сьогодні за-
грожують безпрецедентні можливості 
контролю, що з’явилися в цифрову 
епоху. Держави, покликані охороняти і 
захищати приватне життя громадян, 
все частіше виступають з ініціативами, 
спрямованими на послаблення 
недоторканності приватного життя. 
Наприклад, про створення банків да-
них (національні бази даних відбитків 

пальців, фінансового становища гро-
мадян); про необхідність сканування 
райдужної оболонки ока; про введен-
ня відеоспостереження в громадських 
місцях. Зсуваються вже не тільки межі 
природного права людини, а й 
звужується до невпізнання його зміст. 
При таких умовах право на приватне 
життя має всі шанси стати декларатив-
ним, повністю розчинитися в прагненні 
держави забезпечити громадську без-
пеку.

Можна виділити окремі елементи 
недоторканності приватного життя, 
які піддаються найбільшим зазіханням 
в цифрову епоху право на: усамітнення 
і анонімність; комунікативну 
недоторканність; недоторканність 
конфіденційної інформації. Всі компо-
ненти права на приватне життя утво-
рюють єдиний правовий інститут, до 
складу якого норми різних галузей 
права правила міжнародних і 
національних актів.

Право на самоту передбачає 
недоторканність особистісного само-
визначення (ідентифікації), фізичне та 
психологічне усамітнення і анонімність. 
Найважливішим запорукою 
психологічного здоров’я людини є 
можливість побути на самоті, визна-
чити місце свого перебування в кожен 
конкретний період часу, можливість 

ПРАВО НА НЕДОТОРКАННІСТЬ ПРИВАТНОГО ЖИТТЯ: 
ВИКЛИКИ СУЧАСНОГО ЦИФРОВОГО СВІТУ

Єсімов С. С.
кандидат юридичних наук, доцент  
Львівській державний університет внутрішніх справ



 165 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT STATE AND LAW.   #3

самому планувати свої пересування на 
умовах анонімності. Автономність 
особистості – це стан відокремленості 
від держави, суспільства, інших людей 
(навіть близьких). Однак широко ви-
користовуються системи супутнико-
вого GPS моніторингу дозволяють 
відстежувати пересування практично 
будь-якої людини, часто без його згоди 
і ведення.

Гостру актуальність в світі набуває 
проблема, пов’язана з можливостями 
дронів  – безпілотних авіаційних 
апаратів, які можуть, крім іншого, ви-
користовуватися і для негласного спо-
стереження за індивідуумом, його при-
ватним життям.

У моніторинговому бумі право на 
приватність може бути повністю втра-
чено. Право на комунікативну 
недоторканність передбачає збережен-
ня таємниці переговорів і листування, 
що в цифровому світі починає здава-
тися просто недосяжним стандартом.

У 2011  році ЮНЕСКО розглянув і 
прийняв до відома Етичний кодекс для 
інформаційного суспільства (Code of 
Ethics for the Information Society), в 
якому зазначається, що повага до при-
ватного життя і особистих даних буде 
життєво важливим в інформаційному 
суспільстві. У зв’язку з цим: a) приват-
ним особам слід вжити заходів для за-
хисту свого приватного життя і 
поліпшення безпеки їх даних; b) 
організаціям, які мають доступ до пер-
сональних даних, слід відповідати 
міжнародним стандартам на 
недобросовісну діяльність в сфері 
інформації.

Україна ратифікувала Конвенцію 
про захист фізичних осіб при 
автоматизованій обробці персональ-
них даних. Згідно ст. 7  для захисту 
персональних даних, що зберігаються 
в автоматизованих файлах даних, вжи-
вають належних заходів безпеки, 
спрямовані на запобігання їх випадко-
вому чи несанкціонованому знищен-
ню або випадковій втраті, а також на 
запобігання несанкціонованому до-
ступу, їх зміни або розповсюдження 
таких даних.

В Україні існує безліч офіційних, 
державних баз даних, в яких 
зберігається інформація про виборців, 
платників податків, застрахованих 
осіб, пенсіонерів. Єдиний державний 
демографічний реєстр та документи, 
що підтверджують громадянство 
України, посвідчують особу чи її 
спеціальний статус є частиною елек-
тронного урядування, відповідно до 
Концепції розвитку електронного уря-
дування, містить відомості про кожно-
го громадянина по 14  пунктам [1]. 
Наявність таких інформаційних си-
стем  – обов’язковий атрибут 
інформаційного суспільства, відмова 
від них, нерозумна та неможливий. 
Однак проблема витоку персональних 
даних залишається актуальною і 
ускладнюється тим, що збирати і об-
робляти персональні дані може прак-
тично будь-яка особа.

Інформаційні технології змушують 
в оперативному порядку переглядати 
суспільні відносини між державою і 
особою на предмет меж втручання в 
приватне життя. Загрози, перш за все 
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сепаратистські, не можуть не 
відбиватися на можливостях обмежен-
ня приватного простору особи і втру-
чання в нього. Однак в цьому процесі 
не повинно зникнути саме явище 
недоторканності, таємниці приватного 
життя. Найбільш важливим завдан-
ням в цій сфері є пошук балансу між 
інтересами безпеки держави і 

суспільства та недоторканністю при-
ватного життя людини.
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