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ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ СТАНОВЛЕННЯ  
ТА РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ БАНКІВСЬКОЇ 

ТАЄМНИЦІ
Банківська таємниця як один із видів інформації з обмеженим 

доступом є об’єктом цивільних прав, а правовідносини, що скла-
даються з приводу банківської таємниці, виникають із моменту 
укладення цивільно-правового договору про надання банківських 
послуг. 

Правовідносини, що утворюють інститут банківської таємниці, 
становлять собою компроміс приватноправових (обумовлених від-
носинами клієнта й банку з приводу укладання й виконання до-
говору банківського рахунку) та публічно-правових (обумовлених 
відносинами між банком і органами державної влади, регламенто-
ваними нормами чинного законодавства) інтересів. 

Банківські правила та звичаї – це найбільш складні нормативні 
утворення. Складність їх визначається в тому, що вони формують-
ся під впливом не тільки нормативних розпоряджень, але й суто 
економічних вимог. Звичаї банківської практики застосовуються 
навіть із ризиком понести юридичну відповідальність, оскільки це 
задовольняє вимоги клієнта й відповідає інтересам банку [1, c. 52]. 

Посягання на таємниці, пов’язані з фінансово-кредитними 
операціями, та зацікавленість у їх збереженні мали місце задов-
го до виникнення банків [2], коли навіть самі терміни «банків-
ська таємниця» та «банк» ще не були запроваджені в широкий  
ужиток.
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У своєму історичному розвитку банки пройшли кілька етапів. 
Спочатку вони виступали у вигляді міняльних контор, які здійсню-
вали різні грошові операції. Потім до міняльної справи приєдналася 
й кредитна справа, що призвело до появи лихварства [3, c. 862].

Проте доля лихварства була непростою – найчастіше його 
забороняли й світська й релігійна влада та засуджували вели-
кі мислителі давнини й середніх віків. Закони царя Хаммурапі  
(XVIII ст. до н.е.), середньоассирійські й хетські закони, Біблія 
(Вихід, Левит) і Коран (сури 2, 3) забороняли або серйозно об-
межували лихварську діяльність.

Дослідження витоків і передумов виникнення та становлення 
інституту банківської таємниці показало, що сам банк у сучасному 
розумінні, а не у формі міняльних контор, у яких видавалися позики 
з невизначеністю умов отримання й повернення таких позик, появив-
ся в умовах стрімкого розвитку ринкових відносин. Все це привело 
в підсумку до розвитку цивілізованого кредиту, до появи перших 
банків сучасного типу, які пройшли певні етапи у своєму розвитку.

1408 року виникає перший публічний банк, який становив со-
бою об’єднання приватних банкірів-кредиторів, – Каса Святого 
Георгія в Генуї. З виникненням першого публічного банку в Італії 
одразу ж появляється поняття банківської таємниці.

Вважається, що в установчих документах «Банку св. Амброзі-
уса», який був заснований у Мілані 1593 року, міститься перша 
письмова згадка про банківську таємницю.

Прусський король Фрідріх Великий у XVIII ст. видав спеці-
альний лист, за яким особи, які вели банківські операції, були 
зобов’язані довічно зберігати таємницю про них [4, c. 65; 5].

Історичні події XVIII-XX ст.ст. лише сприяли становленню, зміц-
ненню та розвитку інституту банківської таємниці як у Швейцарії, 
так і в інших країнах Європи й на інших континентах.

Історія формування правового інституту банківської таємниці в 
Україні є порівняно короткою й розпочинає свій відлік від прийнят-
тя першої редакції Закону України (ст. 52) «Про банки і банківську 
діяльність» 1991 року [6].

Однак, можна з впевненістю стверджувати, що ще за часів Ки-
ївської Русі існували розвинені кредитні відносини та певні звичаї 
у стосунках між купцями Русі й іноземними купцями та держав-
ною скарбницею [7, c. 18]. Аби уникнути суперечок та обмеження 
рівня процентів, у збірнику законів «Руська Правда» були статті, 
які регламентували відповідні положення. Однак, згадки про до-
держання таємниці там ще не містилося. 
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Суттєвий розвиток інституту банківської таємниці був 
пов’язаний із створенням Державного комерційного банку Росії 
17 травня 1817 року відповідно до Указу Олександра I на базі Об-
лікових контор і при реорганізації Державного позикового банку. 
У § 27 Статуту Державного комерційного банку [8] було встанов-
лено, що кожний вкладник міг щодня (винятком були святкові дні) 
вимагати для ознайомлення Банківські книги для спостереження 
за станом свого рахунку. Разом із тим зазначалося, що ніхто в 
жодному разі не мав права вимагати для ознайомлення рахунки та 
перекази інших осіб. Окремо у § 106 було закріплено, що чиновни-
ки Банку взагалі зобов’язуються зберігати в непорушній таємниці 
всі рахунки приватних осіб під страхом відсторонення від посади, 
яку вони обіймали, та притягнення до суду.

Подальшого розвитку банківська таємниця набула 1903 року у 
зв’язку із закріпленням цієї категорії у ст. 22 Розділу IV Статуту 
Кредитного (Статут Державного Банку) Російської Імперії 1903 
року. Разом із цим установлювалася відповідальність за розголо-
шення банківської таємниці службовцями банку [9; 10]. 

Поняття «банківська таємниця» не вживається у Статуті Ци-
вільного Судочинства 1864 року [11]. Однак слід зазначити, що 
на той час уже набуло свого розвитку поняття комерційної таєм-
ниці, із якого в подальшому й виділилася банківська таємниця. 
Комерційна таємниця була об’єктом цивільних прав і регулювалася 
Статутом Торговим [12] (ст.ст. 681, 697) та Статутом Цивільно-
го Судочинства (ст.ст. 445, 449, 450). У проекті Кримінального 
уложення 1903 року передбачалася відповідальність осіб, що пе-
ребувають на службі в торгових підприємствах, винних у розго-
лошенні комерційної таємниці цієї організації, із метою завдання 
шкоди кредиту господаря підприємства чи отримання майнової  
вигоди (ст. 545).

Після Жовтневої революції 1917 року, коли майже всі політичні 
партії в Україні виступали проти приватної власності, відстоювали 
соціалістичну ідею, можна навіть стверджувати про регрес у роз-
витку інституту банківської таємниці. Становлення національної 
банківської системи того часу відбувалося в атмосфері домінування 
уявлень про повну непотрібність і, більше того, шкідливість будь-
яких таємниць у сфері економічної діяльності, крім державних.  
На фоні виступів проти приватної власності відбудовувалася со-
ціалістична ідея й неможливо було реалізувати саму суть банків-
ської діяльності, заперечувалося здійснення банківськими устано-
вами кредитних операцій. Це був крок назад у розвитку інституту 
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банківської таємниці. Почалися втручання у діяльність приватних 
банків, існування яких із часом було взагалі заборонено.

Як зазначає Г. Б. Романовський, термін «банківська таємниця» 
в законодавстві СРСР не вживався, та в цьому й не було необ-
хідності [13, c. 38]. Грошові заощадження зберігалися в ощадних 
касах, які належали державі. Це був крок назад у розвитку інсти-
туту банківської таємниці. Так. згідно з Постановою ЦВК і РНК 
СРСР «Про принципи побудови кредитної системи» від 15 червня 
1927 року [14], Державний банк мав право вимагати від кредитних 
установ відомості про відкриття кредитів і заборгованість окремих 
клієнтів, а також про поточні рахунки й внески державних органів. 
Схожу систему можна спостерігати й у сучасній Україні, у дворів-
невій банківській системі, яка складається з НБУ та комерційних 
банків.

Правове становище внесків і, зокрема, їх таємниці у СРСР 
визначалося ЦК, статутами кредитних установ та правилами Мі-
ністерства фінансів СРСР [15, c. 88].

І тільки у 80-х роках ХХ століття в Радянському Союзі розпо-
чалися процеси, пов’язані з реформуванням як політичної системи, 
так і економічної. Саме з цим періодом можна пов’язувати початок 
відродження інституту банківської таємниці. 

Разом із тим у сучасному світі ставлення до банківської таєм-
ниці в контексті активізації боротьби з організованою злочинніс-
тю та фінансуванням тероризму змінилося. На сьогоднішній день 
спрощується доступ держави до інформації про клієнтів та їхні 
фінанси. Саме тому на сьогоднішній день дуже важливо з огляду 
на історичний досвід удосконалити законодавство про банківську 
таємницю в Україні та захистити клієнтів банку від незаконного й 
необґрунтованого втручання.
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СВІТОВІ СИСТЕМИ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ 
РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ

1. Виходячи з одного з головних принципів міжнародного права 
– суверенності, судові рішення однієї держави мають юридичну 
силу тільки в цій державі. Винятком є ситуація, коли сама держава 
визнає на своїй території рішення суду іноземної держави, і в цьому 
випадку таке рішення підлягає примусовому виконанню.


