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яка містить банківську таємницю, 
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Соціально-еконо~tічні перетворення в Україні 

та пов'язаний з юнш розвиток рішкових ві:rно

син зумовили необхі:rність забезпечити правовю-t 

захист інформації і, ві;шовідно , прав та закон

них інтересів учасників правовідносин у сфері 

фінансово-кредитної діяльності, зокрема, при 

здійсненні банківських операцій. Відповідно до 

чинного законодавства України інформація - це 

документовані або публічно оголошені відомості 

про події та явища, що відбуваються у суспільстві, 

державі та навколишньо:-.1у природнО:\!}' сере4ОВИ

щі, і вона поділяється на ві;rкриту інфор. Іаnію та 

інформацію з обмеженим ;::r.оступом статті l , 2 
Закону від 2 жовтня 1992 р. J\Q 2657-ХІІ «Про ін
формацію» (далі - Закон 'Q 2657-Х.ІІ). Поняття 

«інформація з обмеженим ДОСТ}'1ІО~1» в законі не 

визначено. Правовою підставою ;::r.;rя визначення 

цього поняття та розкриття З:\tісту інфор:иаnїі з 

обмеженим доступом слугують положення ст. 32 
Конституції України, згідно з якою не допуска

ється збирання, зберігання, використання та по

ширення конфіденційної інформації про особу 

без й згоди, крім випадків, визначених законом, і 

лише в інтересах національної безпеки, економіч

ного добробуту та прав людини. В юридичній лі

тературі пропонується інформацію з обмеженим 

доступом розуміти як відомості конфіденційного 

або таємного характеру, правовий статус яких пе

редбачений законодавством України та які визна

ні такими відповідно до встановлених юридичних 

процедур 1
• 

Згідно зі ст. ЗО Закону NQ 2657-ХІІ за правовим 
режимом інформація з обмеженим доступом по

діляється на конфіденційну і таємну. Таємною є 

' Див.: Ма р у ща к А. І. Правові основи захисту інформацііз обмеженим доступом. Курс 

лекцій.- К. , 2007.- С. 23. 

інфор~1апія, шо :\Ііспtть ві4омості, які становлять 

;:re ·.·авну та іншу передбачену законом таємницю 

банківську, комерційну, професійну, службову, 

а;::r.вокатську, лікарську тощо), розголошення якої 

може завдати шкоди особі, суспільству і державі. 

Інститут банківської таємниці є складовою право

вої системи кожної розвинутої країни світу, зміст 

якої зумовлюється особливостями економіко

правової доктрини держави та формуванням нор

:\іативної бази, що забезпечує правовий захист ін

фор:\tації з об~tеженю1 доступом 2
. 

Правовий режи. 1 банківської таємниці вста

нов;уено UнвLТhюш ·o;:reкco:\t України (далі - ЦК) 

та Законо.І від ї rpy:::rnя 2000 р. ;-\Q 2121-ІІІ «Про 

банки і банківсьь.·у іJ.іяльність» (далі - Закон 

. 2 _1_1-ІІІ 1• Відповідно ;з: о ст. 1 О 6 ЦК банк гаран
ТУЄ таоtющю банківського рахунку, операцій за 

ра..'С)'НКОм і відомостей про клієнта. Відомості про 

операції та рахунки можуть бути надані тільки 

самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим 

особам, у тому числі органам державної влади, 

їхнім посадовим і службовим особам, такі відо

мості можуть бути надані виключно у випадках 

та в порядку, встановлених законом про банки і 

банківську діяльність. Слід відмітити, що режим 

банківської таємниці діє не тільки щодо договору 

банківського рахунку, а й договору банківського 

вкладу (депозиту), якщо інше не встановлено за

коном або не випливає із суті цього договору (ч . 3 
ст. 1058 ЦК). 

Зміст поняття «банківська таємниця» визна

чено ст. 60 Закону ){Q 2121-111. Банківською таєм
ницею є інформація, тобто сукупність відомостей, 

' Докладніше див.: Гетман u е в Д.О. Банківська таємниця: особливості їі нормативно· 
правового регулювання в Україні та в законодавстві зарубіжних країн : Автореф. дис .. канд. 
юр. наук.- К., 2003.- С. 23. 
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~ <Те_ нзпоться певНИ)І.Ш правови.\ш ознака

- об-яг не .ю· ·е повільно розширюватися або 

~ап1ея. Банківську таошицю складає інфор

• mo.:xo ::tія~ьності та фінансового стану клієн
' я ·а -таі'Іа вЬо.юю банку у процесі обслугову

вання · ієнта та взаємовідносин з ним ч.и третіми 
-обани при наданні послут банку і розголошення 

я··о1.юже завдати матеріальної чи моральної шко

іllІ клієнту. 

Банківською таємницею відповідно до зазна

ченої норми закону, зокрема, є: 

1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому 
числі стан кореспондентських рахунків банків у 

Національному банку України (далі - НБУ); 

2) операції, які були проведені на користь чи за 
дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 

З) фінансово-економічний стан клієнтів; 

4) системи охорони банку та клієнтів; 
5) інформація про організаційно-правову струк

туру юридичної особи-клієнта, їі керівників, напря

ми діяльності; 

6) відомості стосовно комерційної діяльності 
клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого про

екту, винаходів, зразків продукції та інша комер

ційна інформація; 

7) інформація щодо звітності по окремому бан
КУ, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 

) коди, що використовуються банками для за
хисту інформації. 

Інформація про банки чи клієнтів, що збира

ється під час проведення банківського нагляду, 

також становить банківську таємницю. Банку за

бороняється надавати інформацію і про клієнтів 

іншого банку, навіть якщо їх імена зазначені у до

ку.\Іентах, утодах та операціях клієнта. 

Передбачені законом правила збереження бан

ківської таємниці не поширюються на узагальнену 

по банках інформацію, яка підлягає опублікуван

ню. Перелік інформації, що підлягаєобов'язковому 

оm·блікуванню, встановлюється НБУ та додатково 

заповідним банком на його розсуд. 

Забезпечення збереження банківської таєм

аІ і є обов'язком банку, за його невиконання 

винні особи несуть передбачену законом відпо

віда;rьність. Однак слід зауважити, що встановле

НІО-І законо.\! режим банківської таємниці не має 

'-о;п тного характеру. Банк має право надавати 

за ~ • інфор.\tацію, що становить банківську 
т є_ m 1 • , інши.\І банкам в обсягах, необхідних 

J на:Іанні едІпів, банківських гарантій. Об-

е ення :т -овна отримання інформації, що міс

-ь: t:_шицю, не поширюються на 

НБ_· бо ,"Повноважених ними осіб, 

які в . --· повнов ·--ень, наданих Законом від 

20 травня l" •.. - - -XJY «Про Національний 
банк УкраІн з.::rі:ікн.-оють ф)-нкцїі банківського 
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нагля~у або валютного контролю. НБУ відповідно 

до міжнародного договору України або за прин

ципом взаємності має право надати інформацію, 

отриману при здійсненні нагляду за діяльністю 

банків, органу банківського нагляду іншої держа

ви, якщо є гарантії того, що надана інформація 

буде використана виключно з метою банківського 

нагляду або запобігання легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, чи фінан

суванню тероризму. Більше того, з~ідно зі ст. 641а

кону N2 2121-ІІІ на банки покладається обов' язок 
ідентифікувати клієнтів, які здійснюють значні та\ 

або сумнівні операції, та за власною ініціативою 

надавати інформацію щодо ідентифікованих осіб 

спеціальним органам по боротьбі з організова

ною злочинністю. Значними операціями відповід

но до ч. 3 цієї ж статті є операції з готівкою без 
відкриття рахунку на суму, що перевищує еквіва

лент 50 тис. грн. Ознаки сумнівної фінансової або 
кредитної операції визначені в Роз'ясненнях НБУ 

з питань виконання окремих вимог Закону «Про 

банки і банківську діяльність» (дані у листі НБУ 

від 19 квітня 2001 р. N2 18-112\1467-2599; далі
Роз'яснення НБУ від 19 квітня 2001 р.), Положенні 
про порядок формування та використання резер

ву для відшкодування .\Южливих втрат за кредит

ними операціями банків (затверджене постановою 

правління НБУ від 6 липня 2000 р. J\2 279); лис
ті НБУ від 28 травня 2002 р. N2 18-112\2004-3401 
щодо виконання ст. 64 Закону «Про банки і банків
ську діяльність» в частині повідомлень про значні 

та \або сумнівні операції та Положенні про банк 

даних про сумнівні фінансові операції (затвердже

не наказом Державної податкової адміністрації 

України від 21 травня 2003 р. N2 233). 
Таким чином, встановлені законом правила 

щодо розкриття інформації, яка містить банків

ську таємницю, не поширюються на повідомлення 

банками відповідно до вимог закону про значні 

або сумнівні за характером операції та на інші пе

редбачені законом обов'язкові повідомлення про 

банківські операції спеціально уповноважених 

органів по боротьбі з організованою злочинністю. 
Зазначені випадки надання банками відповідним 

суб'єктам інформації з обмеженим доступом слід 

розглядати як встановлені законом винятки з по

кладеного на них обов'язку щодо збереження бан

ківської таємниці. 

Розкриття банківської таємниці як право

мірна правова дія може відбуватися виключно на 

підставах та в порядку, передбачених законом, 

згідно з якими розкриття банківської таємниці 

здійснюється безпосередньо банками або на під

ставі рішення суду. У зв'язку з цим виникає необ 

хідність в розмежуванні підстав, кола суб'єктів, 

уповноважених на отримання відповідної ін-



формації, та її обсягу для розкриття банківської 

таємниці за рішенням суду або безпосередньо 

банком. 

Відповідно до ст. 62 Закону NQ 2121-ІІІ інфор
мація щодо юридичних та фізичних осіб, яка міс

тить банківську таємницю, розкривається банка

ми в таких випадках: 

на письмовий запит або з пись:-.ювого дозволу 

власника такої інформації; 

на письмову вимогу суду або за рішенням 

суду; 

органам прокуратури України, Служби безпе

ки України, Міністерства внутрішніх справ Украї

ни, Антимонопольного комітету України - на їх 

письмову вимогу стосовно операцій за рахунками 

конкретної юридичної особи або фізичної особи

суб' єкта підприємницької діяльності за конкрет

ний проміжок часу; 

органа:-.1 ,:::{ержавної податкової сїІужби Украї

ни на їх пись:.юву ви:.югу з шпань опо.:rаткування 

або валютного контро;uо стосовно операиій за ра

хунками конкретної юрюшчної особи або фізич

ної особи-суб'єкта пі.:rприоtющької дія;ІЬності за 

конкретний про:-.tіжок часу; 

спеціально уповноваженому органу виконав

чої влади з питань фінансового моніторингу на 

його письмову вимогу щодо додаткової інформації 

про фінансову операцію, що стала об'єктом фінан

сового моніторингу; 

б) органам державної виконавчої служби на ї.х 

письмову ви:-.югу з питань виконання рішень судів 

стосовно стану рахунків ;·он;<ретної юридичної 

особи або фізичної особи-суб'єкта підnриємmшь

кої діяльності. 

Крім того, довідки по рахунках (вкіІадах) у 

разі смерті 'іх власників на::~аються бан··о. t осо

бам, зазначеюв1 В;Іасюtко:.t ра.~ -ику (в ·01a.:r,· '" за
повідально:.tу розпоря.:rженні банку, .:rержавни:-.1 

нотаріальним конторам або приватним нотаріу

сам, іноземним консульським установам у спра

вах спадщини за рахунками (вкладами) померлих 

власників рахунків (вкладів). 

З наведеного випливають такі висновки. По

перше, що підставами для розкриття банками 

інформації, яка містить банківську таємницю є: 

письмовий запит або дозвіл власника інформації; 

письмова вимога або рішення суду; письмова ви

мога уповноважених державних органів. 

Вимога · відповідного держаnного органу, яка є 

підставою для надання банком інформації, що міс

тить банківську таємницю, згідно з ч. 2 ст. 62 За
кону NQ 2121-ІІІ має бути: 

а) викладена на бланку державного органу 

встановленої форми; 

б) надана за підписом керівника державного 

органу чи його заступника (в тому числі особи, яка 

тимчасово виконує його обов'язки), скріпленого 

гербовою печаткою; 

в) має містити передбачені законом підстави 

для отримання цієї інформації; 

г) має містити посилання на норми закону, від

повідно до яких державний орган має право на 

отримання такої інформації. 

Поняття «дозвіл» та вимоги до нього визна

чені у Роз'ясненнях НБУ від 19 квітня 2001р., від
повідно до яких дозвіл власника інформації - це 

викладена в письмовій формі згода клієнта банку 

щодо повідомлення банком інформації стосовно 

нього третім особам. Дозвіл на розкриття бан

ком інформації, що містить банківську таємницю, 

який надається юридичною особою, повинен бути 

підписаний й керівнико:.t або уповноваженою ним 

особою та скріплений печаткою юри.:rичної особи. 

,JозвL1, який на.::Іається фізичною особою, підпи

с,·ється uією особою. Підmtс повинен бути засвід

чений керівника~.~ банкУ чи уповноваженою ним 

особою та скріп;Іений печаткою банку або посвід

чений нотаріально. 

По-друге, коло суб'єктів, які за законом мають 

право вимагати безпосередньо від банку розкрит

тя інформації, яка містить банківську таємницю, 

обмежено. Перелік цих суб'єктів є вичерпним і 

може змінюватися тільки на підставі закону. Право 

звернення з такою вимогою, в першу чергу, надане 

власникам інформації, яка містить банківську та

оtюшю, тобто клієнта~! банку або їх представни

каи. Клієнт банК\-- це брь-яка фізична чи юри

дична особа, шо користУється посл)та:-.ш банку. 

Kpi.\t того. закон на.::Іає таке право ві:щовідним 

оргав~1 ::~ер···авної в.Іа.::ІJІ у ~чежа.'( виконуваних 

RШ4И фунКІІій та з питань, зазначених у законі. До 

та:· ІХ орrаюв на;Іежать: суд, органи прокуратури, 

стужби безпеки, внутрішніх справ, державної по

даткової служби, державної виконавчої служби, 

спеціально уповноважений орган виконавчої вл,а

ди з питань фінансового моніторингу, Антимоно

польний комітет України. 

По-третє, обсяг інформації, яка підлягає роз

криттю, може бути необмежений або обмежений. 

Необмежена інформація - 11е будь-які відомості, 

що становлять банківську таємницю. Необмежену 

за обсягом інформацію банк має право надати за 

письмовим запитом або дозволом власника інфор

мації, а також за письмовою вимогою або рішенням 

суду. Обмежену інформацію банк надає зазначе

ним у законі органам державної влади з урахуван

ням виконуваних ними функцій з питань, зазначе

них у законі, стосовно чітко визначених суб'єктів, 

а саме: конкретної юридичної особи або фізичної 

особи -суб' єкта підприємницької діяльності. 

Підсумовуючи наведене, відмітимо, що звер

нутися безпосередньо до банку з письмовим за-
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шпом або письмовою обrрунтованою вимогою 

про розкриття банківської таємниці мають пра

во тільки зазначені у законі суб'єкти. При цьому 

вони можуть вимагати розкриття банківської та

ємниці з питань, на підставах та в обсязі, визна

чених законом. Вичерпність зазначеного у Законі 

'2 2121-ІІІ переліку суб'єктів, які мають право без

посереднього звертатися до банку з вимогою про 

розкриття банківської таємниці, свідчить про те, 

що інші фізичні та юридичні особи, в тому числі 

й державні органи, мають отримати відповідну ін

формацію виключно за рішенням суду. 

Зауважимо, що вирішуючи питання про на

явність у державного органу та його посадових і 

службових осіб права на отримання інформації, 

яка містить банківську таємницю, необхідно ке

руватися Законом N2 2121-ІІІ та спеціальними за
конами, що визначають статус та регламентують 

діяльність відповідних суб' єктів. 

Так, наприклад, згідно з ч. 1 ст. 66 Кримінально
процесуального кодексу України (далі - КПК) 

особа, яка провадить дізнання, слідчий, прокурор 

і суд в справах, які перебувають в їх провадженні, 

вправі вимагати від банків інформацію, яка міс

тить банківську таємницю, щодо юридичних та 

фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених 

Законом N2 2121-ІІІ. При цьому у ст. 141 КПК за

значається, що розкриття інформації, яка містить 

банківську таємницю, здійснюється з письмового 

дозволу власника такої інфоrмації або за рішенням 

суду, крім випадків, передбачених Законом «Про 

боротьбу з тероризмом» . Одним з передбачених 

законом способів отримання інформації при про

веденні дізнання та попереднього слідства є ви

їмка предметів та документів, які мають значення 

для розгляду справи. Згідно зі ст. 178 КПК виїмка 
документів, що становлять банківську таємницю 

провадиться тільки за мотивованою постановою 

судді в порядку, погодженому з керівником відпо

відної установи. 

На підставі ч. 3 ст. 66 КПК у передбачених за
коном випадках особа, яка провадить дізнання, 

слідчий, прокурор і суд в справах, які перебува

ють в їх провадженні, вправі доручити підрозді

ла~І, які здійснюють оперативно-розшукову ді

яльність, провести оперативно-розшукові заходи 

чн використати засоби для отримання фактичних 

даних, які ~южуть бути доказами у кримінальній 

справі. Ві;:шовідно до статей 5, б, п. 4 ст. 8 Закону 
від 1 лютого 1992 р. N2 2135-ХІІ «Про оперативно
розшукову ля.їьність» оперативними підрозділа

ми Міністерства внутрішніх справ України, Служ

би безпею1 УкраІНи, Служби зовнішньої розвідки 

України, Держано! nрикор~онної служби України, 

управління державної хорони, органів державної 

податкової слу-...кби, орrа.чів та установ Державного 
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департаменту з питань виконання покарань, роз

відувального органу Міністерства оборони Украї

ни для виконання завдань оперативно-розшукової 

діяльності при наявності передбачених законом 

підстав, надається право витребувати документи 

та дані щодо джерел та розмірів доходів підпри

ємств, установ та організацій, а також окремих 

фізичних осіб, підозрюваних у підготовці або вчи
ненні злочину (одержання інформації проводить-

ся за рішенням суду, прийнятим за поданням ке

рівника відповідного оперативного підрозділу або 

його заступника). 

Законамивід5листопада 1991 p.N2 1789-ХІІ «Про 

прокуратуру>•, від 20 грудня 1990 р . N2 565-ХІІ 

<<Про міліцію», від 25 березня 1992 р. N2 2229-ХІІ <<Про 
службу безпеки Україню> , від 24 грудня 1993 р . 

N2 3813-ХІІ «Про внесення змін і доповнень до За

кону України <<Про державну податкову службу 

в Україні» , від 15 лютого 1995 р. N2 62/95-ВР <<Про 

заходи протидії незаконному обігу наркотич

них засобів, психотропних речовин і прекурсо

рів та зловживанню нимИ>>, від 30 червня 1993 р. 

N2 3341-ХІІ <<Про організаційно-пранові основи бо

ротьби з організованою злочинністю>> , від 26 січня 
1993 р. , ~ 2939-ХІІ <<Про державну контрольно-реві

зійну службу в Україні» передбачено право відпо

відних органів в межах їх компетенції та функціо

нальної діяльності на отримання інформації, яка 

містить банківську таємницю, в порядку та обсязі, 

встановлених Законом N2 2121-ІІІ. 
Розкриття інформації, яка містить банківську 

таємницю, за рішенням суду здійснюється в по

рядку цивільного судочинства. Чинне цивільне 

процесуальне законодавство передбачає розгля~ 

справ про розкриття інформації, яка містить бан

ківську таємницю, щодо юридичних та фізичних 

осіб за правилами окремого провадження (п . 1 
ст. 234 ЦПК). Встановлення судової процедур. 
розгляду справ про розкриття банком інфор.ча

ції, яка містить банківську таємницю, зумовлен 

необхідністю забезпечити більш надійний та ефе -
тивний захист банківської таємниці і, відпові;:rн 

законних інтересів фізичних та юридичних осіб 

також інтересів держави. 

Найбільш складним є питання щодо визн 

чення суб'єктів, які мають право звертатися _ 
суду із заявою про розкриття банківської тає.ш -
ці. Пов'язане це з тим, що ЦПК не встанов,їює е

реліку відповідних осіб , що з урахуванню1 ст. .:"' 
Конституції та ст. 3 ЦПК, якими передбачено :JF -
во кожної особи звернутися до суду за захи .... 
своїх порушених, невизнаних або оспорюв -
прав, свобод чи інтересів, що випливають з = -
вовідносин, які виникли у державі, на першш· ~ 

гляд, дає підстави для висновку про необ:-.tеже- _ 
суб'єктів звернення до суду із зазначеною ви. 



Проте враховуючи, що інформація, яка містить 

банківську таємницю, має режим інформації з об

меженим доступом, а заява про й розкриття згідно 

зі ст. 287 ЦПК подається до суду у випадках, вста
новлених законом, склад суб'єктів, наділений пра

вом доступу до такої інформації, в тому числі й за 

рішенням суду, є обмеженим. Підкріплює цю тезу 

сформульований у ст. 30 Закону N2 2657-ХІІ за
гальний принцип доступу до такої інформації, на 

підставі якого інформація з обмеженим доступом 

може бути поширена без згоди їі власника, якщо 

вона є суспільно значимою і право громадськості 

знати цю інформацію переважає право власника 

на й захист. 

Суд, на нашу думку, може в порядку окремо

го провадження розглядати справи про розкриття 

інформації, яка містить банківську таємницю, за 

заявою: осіб, які за законом мають право на отри

мання відповідної інформації, але не наділені пра

вом безпосереднього звернення до банку з ВJL\10-

гою про розкриття банківськоїтає.ІНJШІ: с -б'є.~ів. 

наділених право~1 безпосере::rнього звернення до 

банку, у випадку ві;щови банку розкрити банків

ську таємницю за їх письмовою вимогою. 

Особа, котра звертається до суду із заявою про 

розкриття інформації, яка містить банківську таєм

ницю, набуває процесуального статусу заявника. 

Необхідно звернути увагу на те, що відпо

відно до закону вимагати розкриття банківської 

темниці в судовому порядку ~южна стосовно 

конкретних фізичних та юри;щчюL"'< осіб . Ue 
обов'язково ~tає враховуватися су::ю~1 при роз

гляді справ цієї категорії. 

Так, пр'и проведенні Державною податковою 

адміністрацію (далі-ДПА) планової перевірки ре

гіонального управління акціонерного ·о,wериійного 

банку «Надра ~ (далі- АКБ) з питання дотриман

ня податкового та валютного законодавства, ви

никла потреба в ознайомленні з документами пер

винного бухгалтерського обліку на підтвердження 

достовірності даних фінансово-господарської 

діяльності АКБ. Його адміністрація відмовила 
працівникам податкової адміністрації в наданні 

зазначених документів, без яких неможливо здій

снити перевірку правильності, повноти та своє

часності сплати банком податків до бюджету й 

визначити суму податкових зобов'язань платни

ків податків у частині відповідності заявлених у 

податкових деклараціях даних. 

Рішенням районного суду заяву про оскаржен

ня зазначених дій службової особи АКБ задоволено 

частково. Апеляційний суд рішення суду першої ін

станції скасував та постановив нове рішення -
про відмову у задоволенні заяви. 

Верховний Суд України, розглядаючи касаційну 

скаргу на це рішення, дійшов висновку, що рішення 

апеляційного суду відповідає вимогам закону, є за

конним та обІрунтованим, підстав для його скасу

вання не вбачається. 

Судом касаційної інстанції встановлено, що на 

підставі п. 2 Указу Президента України від 23 лю
того 1999 р. Nfl 79/98 «Про деякі заходu з дерегулю
вання підприємницької діяльності» та відповідно 

до Національного плану проведення документаль

них перевірок працівниками ДПА проводилася до

кументальна планова перевірка АКБ з питань 

дотримання податкового та валютного законо

давства. ДПА направила запит на адресу АКБ про 
надання доступу до первинних бухгалтерських до

кументів з метою проведення перевірки, зокрема 

правильності виконання податкових зобов'язань 

платниками податків, однак у доступі до первин

ної бухгалтерської докуJ.tентації АКБ відмовив з 

поясненням, що відповідно до статей 60-62 Зако

ну, 1> 2121-ІІІ інформаиія шодо фІзичних і юридич

НLІ.Х осіб, яка .\tістить банківську таємницю, нада

ється в іншо.,tу порядку. 

Суд периюІ· інстанції визнав незаконними дії 

АКБ щодо відмови у наданні інформації та доку

ментів для перевірки на підставі того, що доку

менти та інформація, яка вимагалася ДПА, не є 

банківською таємницею, а проведення такої пере

вірки мало місце в межах компетенції податкового 

органу. 

Скасовуючи зазначене рішення та постанов

ляючи нове про відмову ·в задоволенні заяви, апеля

и ійний суд виходив із того, що службовою особою 

АКБ неправомірних дій не вчинено, оскільки нею 

були надані для перевірки всі необхідні документи, 

а в наданhі до ·ументів, які становлять банківську 

таємниию, було право,\tірно відмовлено на підста 

ві ст. 62 Закон) ,\ 1> 2121-ІІІ. Так, відповідно до п. 2 
ст. 11 Закону «Про державну податкову службу в 
Україні» податкові органи вправі отримувати 

від комерційних банків (у порядку, передбаченому 

законодавством для розкриття банківської та

ємниці) довідки, копії документів про фінансово

господарську діяльність, отримані доходи, видатки 

підприємств, установ та громадян про поточні та 

вкладні (депозитні) рахунки, інформацію про наяв

ність та обіг коштів на цих рахунках, у тому числі 

про ненадходження у встановлені терміни валют

ної виручки від суб'єктів підприємницької діяльнос

ті, та іншу інформацію, пов'язану з обчисленням 

та сплатою податків, інших платежів у порядку, 

визначеному законодавством, входити в будь-які 

інформаційні системи, зокрема комп'ютерні, для 

визначення об'єкта оподаткування. 

Порядок розкриття банківської таємниці ви

значено в ст. 62 Закону N2 2121 -ІІІ, яка, зокрема, 

передбачає надання органам податкової служби 

інформації щодо фізичних та юридичних осіб на 
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......... ,......,~-".. r"<"Jrт-"'-'""' стосовно операnій за рахуно 

:-Ісичвої або фізичної особи-

те, шо запит податкових органів 

аюія лпя ОГПЯд)' документів первинного 

.. ;хга;перського обліку (договорів векселів, дові
:'-- :тей, приходних та витратних ордерів тощо), 

о вшnовідно до ст. 60 Закону N2 2121- ІІІ є б ан-
ькою таошицею, без зазначення конкретних 

• ндІrчюrх та фізичних осіб не відповідає вимо
Г~! ст. б2 цього Закону, а тому відмова службової 

особн АКБ в наданні цієї інформації є правомір

ною. Податковим органом вимагалася відповідна 

інфор~1ація без зазначення конкретних фізичних 

і юридичних осіб, про що свідчить акт Державної 

податкової інспекції (див. рішення Судової палати 

- \' цивільних справах Верховного Суду України від 
11 вересня 2003 р.). 

Відкриття провадження у справі здійснюється 

на підставі належним чином оформленої заяви, 

nоданої уnовноваженим суб'єктом з дотримання~t 

встановлених законом правил підсудності. Згід

но зі ст. 287 ЦПК заява про розкриття банком ін
формації, яка містить банківську таємницю, щодо 

юридичної або фізичної особи подається до суду 

за місцезнаходженням банку, що обслуговує цю 

особу. Банк- це фінансова установа, що має ста

тус юридичної особи (ст. 2 Закону N2 2121-ІІІ). Міс
цезнаходженням юридичної особи є адреса органу 

або особи, які відnовідно до установчих докр.Іен

тів юридичної особи чи закону виступають від їі 

імені (ст. 93 ЦК). 
Заява про розкриття банком інформації, яка 

:чістить банківську таємницю, за формою та зміс

то~t має відновідати загальним правилам, закрі

пленим ст. 119 ЦПК та вимогам, які містяться в 

спеціальних нормах. Згідно зі ст. 288 ЦПК у заяві 
про розкриття банківської таємниці має бути за

значено: 1) найменування суду, до якого подається 
заява; 2) ім'я (найменування) заявника та особи, 

mo::to якої вимагається розкриття інформації, яка 
~псппь банківську таємницю, їх місце проживан

ня або ~tісцезнаходження, а також ім'я представни

ка заявника, коли заява подається представником; 

3) наівtенування та місцезнаходження банку, що 
обСіІ)ТОВУЄ особу, щодо якої необхідно розкрити 

банківськУ таошицю; 4) обrрунтування необхід
носп та обставини, за яких вимагається розкрит

тя iнфop.tauil, яка містить банківську таємницю, 

щодо особи із зазначенням положень законів, які 

надають ві.:шовілні повноваження, або прав та 

інтересів, які по, ушено; 5) обсяги (межі розкрит
тя) інформації. я ·а о Іісппь банківську таємницю, 

щодо особи та ~tету u внкористання. 
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Обставини, якими обrрунтuвується необхід

ність розкриття банківської таємниці, мета та 

межі їі розкриття залежать від суб'єкта звернен

ня, його статусу, мети та завдань його діяльності, 

виконуваних функцій і компетенції, що закріпле

но у Законі N2 2121-ІІІ, законах, які регулюють ді
яльність цих суб'єктів, та інших спеціальних за

конах України, застосування та посилання на які 

є обов'язковими, про що йшлося раніше. Саме ці 

обставини й складатимуть предмет доказування 

у справах про розкриття інформації, яка містить 

банківську таємницю. 

Викликає зауваження положення коменто

ваної норми стосовно необхідності зазначати у 

заяві «права та інтереси, які порушено» (п. 4 ч. 1 
ст. 228 ЦПК), як таке, що суперечить ч. 6 ст. 235, 
ч. З ст. 289 ЦПК. Порушені, невизнані та оспорю
вані права є об'єктом захисту у позовному, а не в 

окремому провадженні, в якому об'єктом судового 

захисту є неоспорювані права та законні інтереси 

фізичних і юридичних осіб (ч . 1 ст. 234 ЦПК). Крім 
того, згідно з ч. 6 ст. 235 ЦПК та ч. 3 ст. 289 ЦПК, 

якщо під час розгляду справи у порядку окремого 

провадження виникає спір про право, який вирі

шується у порядку позовного провадження, суд 

залишає заяву без розгпяду. Отже, враховуючи 

правову природу справ окремого провадження, 

такі обставини не можуть зазначатись у заяві. 

Розгляд справ про розкриття банківської та

ємниці здійснюється за загальними правилами 

цивільного судочинства з виключеннями та до

повненнями, передбаченими законом. Так, ст. 289 
ЦПК встановлює скорочені строки розгляду таких 

справ . Заява про розкриття банком інформації, 

яка містить банківську таємницю, має бути роз

глянута в п'ятиденний строк з дня надходження 

їі до суду. Справа розглядається в закритому су

довому засіданні за участю заявника, особи, щодо 

якої вимагається розкриття банківської таємниці, 

та банку. У випадках, коли справа розглядається з 

метою охорони державних інтересів та національ

ної безпеки - тільки за участю заявника. Важко 

погодитися з висловленою в юридичній літературі 

думкою, що ці положення закону є цілком обrрун

тованими 3
• Розгляд справи в зазначеному випад

ку тільки за участю заявника суперечить основним 

засадам цивільного судочинства та порушує права 

осіб, які беруть участь у справі. Це твердження ба

зується на тому, що у цивільному судочинстві за 

загальним правилом розгляд справ, в тому числі в 

окремому провадженні, здійснюється з дотриман

ням принципів гласності та відкритості. Закритий 

судовий розгляд допускається у разі, якщо від

критий розгляд може призвести до розголошення 

' Див: Фурс а С . Я . , Фурс а Є. І . , Щерба к С. В . Цивільний процесуальний кодекс 
УкраІни : Науково-практичний коментар: У 2 т. \\ За заг. ред. СЯ. Фурси.- К .. 2006.- Т. 1.
С. 422. 



державної або іншої таємниці, яка охороняється 

законом. При розгляді справ у закритому судово

му засіданні мають право бути присутні особи, які 

беруть участь у справі (ст. б ЦПК). Відповідно до 

ч. 4 ст. 2З5 ЦПК справи окремого провадження суд 
розглядає за участю заявника і заінтересованих 

осіб. Зазначені суб'єкти входять до складу осіб, які 

беруть участь у справі (ч. 2 ст. 2б ЦПК). Заінтере
сованими особами у справах про розкриття бан

ківської таємниці є банк та фізична або юридична 

особа, стосовно яких вимагається розкриття відпо

відної інформації, вони мають право брати участь 

у розгляді справи як у відкритому, так і закритому 

судовому засіданнях. На підставі цього вбачається 

необхідним привести положення ч. 1 ст. 289 ЦПК 
у відповідність з принципами цивільного судочин

ства, закріпленими ст. б ЦПК. 

Неявка в судове засідання без поважних при

чин заявника та/або особи, щодо якої вимагається 

розкриття банківської таємниці, чи їх представ

ників або представника банку не перешко:rжає 

розгляду справи, проте сул ~юже визнати LX явку 

обов'язковою. 

За результатами розгляду справи суд ухвалює 

рішення, яким задовольняє або відхиляє вимогу про 

розкриля банком інформації, яка містить банківську 

таємницю, щодо юридичної або фізичної особи. 

Суд ухвалює рішення про відмову в задоволен

ні заяви, якщо під час судового розгляду буде вста

новлено відсутність передбачених законо~! пі;Істав 

для розкриття банківської таоtющі шо.1о фізичної 

або юридичної особи. У рішенні про зцово:Jення 

заяви має бути зазначено: а повне і.\t 'я (най~tену

вання) одержувача інформації, його ~tісце прожи

вання або знаходження, а також повне L.ч'я пре:х

ставника одержувача, коли інфор.маuія на;:tається 

представнику; б повне і~t'я (най~tенування) осо

би, щодо якої банк ~tає розкрити інфор:-.tацію, яка 

містить банківську таємницю, місце проживання 

або знаходження цієї особи; в) повне найменуван

ня та місцезнаходження банку, що обслутовує осо

бу, щодо якої необхідно розкрити банківську таєм

ницю; г) обсяги (межі розкриття) інформації, яка 

містить банкінську таємницю, що має бути надана 

банком одержувачу, та мета й використання. 

Ухвалене судом рішення про задоволення за

яви про розкриття банківської таємниці згідно зі 

ст. 290 ЦПК підлягає негайному виконанню, що має 
бути обов'язково зазначено в резолютивній части

ні рішення. Копії рішення суд надсилає банку, що 

обслуговує юридичну або фізичну особу, заявнику 

та особі, щодо якої надається інформація. Ухвале

не судом рішення може бути в п'ятиденний строк 

оскаржене особою, щодо якої банк розкриває бан-

Summa1·y 

ківську таємницю, або заявником до апеляційного о:»::: 
6~~ 

суду в установленому порядку. gJu~ 

Необхідно звернути увагу на те, що право оскар- ~ ~ 
жити ухвалене судом рішення до апеляційного суду ~ ~ 
відповідно до ч. З ст. 290 ЦПК, яка є спеціальною . ~ 
нормою, надане особі, щодо якої банк розкриває t:Q 
банківську таємницю, та заявнику. Банк до кола 

суб'єктів, наділених правом на оскарження рішен-

ня, не віднесений. Проте згідно з ч. 1 ст. 27, ст. 292 
ЦПК, які мають загальний характер, правом на апе

ляційне оскарження наділені сторони та інші особи, 

які беруть участь у справі. Згідно з ч. 2 ст. 2б ЦПК 
у справах окремого провадження особами, які бе

руть участь у справі, є заявники, інші заінтересовані 

особи, їхні представники. За правилами ч. 1 ст. 289 
ЦПК справи про розкриття банком інформації, яка 

містить банківську таємницю, розглядається з пові

домленням заявника, особи, щодо якої вимагається 

розкриття банківської тає~tющі, та банку, який на

буває статусу особи, яка бере участь у справі. Як осо-

ба, яка бере участь у праві, банк має відповідний об-

сят процесуальнИ-х прав та обов'язків. Позбавлення 

банку права на оскарження рішення суду не має, на 

наш погляд, правових підстав. Виходячи з наведе

ного вважаємо за доцільне внести відповідні зміни 

у ч. З ст. 290 ЦПК щодо наділення банку правом на 
оскарження судового рішення. 

На відміну від загальних правил оскарження та 

виконання судових рішень, закріплених статтями 

294, ч. 1 ст. З28, ч. 2 ст. Зб8 ЦПК, для оскарження 
рішення про розкриття банківської тао.шиці вста

нов;уені скорочені строки, а оскарження рішення 

не зрпшяє йоrо виконання. 

З урахуванням правової природи справ про 

розкриття банко~t інфор~мації, яка містить банків-

ську таошицю, та особливостей виконання рішен-

ня у цих справах, зазначені законодавчі приписи є, 

на наш погляд, зайвими. По-перше, зупинити ви

конання рішення, яке має бути виконано негайно, 

неможливо, незалежно від того, було воно оскар-

жене чи ні. По-друте, правові наслідки встанов

лення скороченого строку оскарження блокуються 

негайним виконанням рішення та неможливістю 

зупинити його виконання. Крім того, розкриття 

банківської таємниці має незворотній характер, 

оскільки з урахуванням специфіки цих справ по

ворот виконання у випадку відміни оскарженого 

рішення застосовано бути не може. На підставі 

викладеного вважаємо, що передбачені законом 

винятки із загальних правил не мають достатніх 

правових підстав, не можуть бути гарантією забез

печення прав та інтересів учасників процесу, тому 

доцільно встановити щодо цієї категорії справ за

гальний порядок оскарження рішень. 
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Turns to the issue of disclosure of information that contains bank secret with regard to juridical and physical persons, disclo
sure procedure and obtaining such information Ьу the subjects, designated Ьу law. 
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