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CONTACT AS CIVIL LAW MEAN OF GENOMIC PRIVACY ENSURING 

 АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS) 

Постановка проблеми. Стаття присвячена розгляду договору як правового засобу забезпечення конфіденційності 
геномної інформації. Актуальність теми пов'язується з недослідженістю цього питання, а також відсутністю в Україні 
необхідної нормативно-правової бази для регулювання відповідних суспільних зв'язків. У таких умовах значно під-
вищують ризики порушення права особи на приватність, що обумовлює необхідність пошуку інструментів її забезпе-
чення. Мета роботи. В основу наукового дослідження покладено мету визначити особливості та сфери використан-
ня договору як правого засобу забезпечення конфіденційності геномної інформації, а також встановлення його 
здатності вирішувати актуальні практичні питання, що виникають у зв'язку зі створенням, збиранням, зберіганням, 
використанням, поширенням, охороною та захистом відповідних відомостей. Використані методи. Дослідження 
проводиться з використанням методів аналізу та синтезу, що дозволяють вставити сутність геномної інформації та її 
конфіденційності, а також визначити можливість застосування зазначеного договору у відносинах, які складаються в 
різних сферах суспільного життя. Також у роботі використано критичний метод, а також метод структурного аналізу. 
Результати. У роботі проаналізовано сутність геномної інформації, а також визначено поняття її конфіденційності як 
правового режиму відомостей. Окреслено окремі аспекти концепції "м'якої конфіденційності", зокрема порядок здійс-
нення права особи на одержання геномної інформації та права не знати таку інформацію. Встановлені сфери, в яких 
використання договору про конфіденційність є необхідним для забезпечення конфіденційності геномної інформації, 
а також сфери, в яких таке використання може бути бажаним, проте не обов'язковим. Висновки. Встановлено, що в 
умовах недостатньої розробленості юридичних механізмів правового регулювання відносин з приводу геномної інфо-
рмації значення договору про конфіденційність значно підвищується. Він стає основним правовим засобом, що покли-
каний вирішувати конкретні практичні ситуації та забезпечувати приватність геномних відомостей шляхом встанов-
лення порядків вчинення операцій щодо неї та притягнення осіб, які порушили його умови, до відповідальності. 

Ключові слова: конфіденційність; приватність; геном; геномна інформація; геномна 
конфіденційність; договір про конфіденційність 

*** 
Problem statement. The article is devoted to consideration a contract as a legal means of genomic confidentiality ensuring. 
The actual character of the theme is determined by fragmental researches of this issue and by the absence of a necessary 
legislative base for regulation appropriate social relationships in Ukraine. Such conditions raise the risks for breaching 
subjective civil rights of a person on privacy and cause the necessity of searching instruments for its ensuring. Purpose. 
The juridical research is based on the main purpose – to define the spheres as well as specialties of usage the contract as a 
legal mean of genomic confidentiality ensuring and to determine its potential in a solution of the actual practical issues of 
creation, gathering, storage, usage, dissemination, and protection of appropriate data. Methods. The research is conducted 
with the application of the analysis and synthesis methods that allowed to define the essence of genomic information and its 
confidentiality as well as to ascertain the possibility to use the abovementioned contract in different spheres of social life. In 
addition, the critical method and the method of structural analysis are used in the article. Results. The essence of the 
genomic information is considered in the article and the confidentiality of such information as the legal regime is covered. 
Certain aspects of the "soft confidentiality" concept are highlighted. Particularly, considerable attention is paid to the order of 
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realization rights to know and not to know the genomic information. The spheres where the usage of confidentiality contract 
is necessary and spheres where its usage is recommended but is not obligatory are established. Conclusion. In the 
situation of improper development of legal mechanisms that regulate relationships connected with genomic information, the 
value of confidentiality contracts is greatly rising. It becomes the main legal mean of solution concrete practical situations 
and ensuring the privacy of genomic data by establishing the rules of committing operations related to it and bringing to 
justice persons who breached them.  

Key words: confidentiality; privacy; genome; genomic information; genomic confidentiality; confidentiality 
contract 

 

Постановка проблеми 

Рівень розвитку суспільних відносин, якість 
нових відкриттів і активне впровадження сучас-
них технологій у всі сфери суспільного життя є 
свідченням того, що людство упевнено йде 
шляхом еволюції. Сучасні ж виклики, у тому чи-
слі, пандемія гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричинена коронавірусом SARS-
CoV-2, лише підтверджують окремі тенденції 
розвитку суспільства, а також виступають фак-
тором, що безпосередньо прискорюють його. 

У цьому аспекті актуалізується ціла низка 
важливих для сьогодення питань, серед яких і 
питання геномної конфіденційності. Як зазначає 
А. Пейсі (Pacey, 2018), очевидно, що ми вступа-
ємо в нову еру, коли технічний прогрес у сфері 
генетичного секвенування, вільний ринок, зага-
льна доступність Інтернету, природний інтерес 
людини дізнатись про свою генетичну спадщину 
й бажання людей поширювати більше інформа-
ції в Інтернеті означають, що анонімності до-
норства вже не існує [1, с.223]. 

Наразі в Україні відсутні спеціальні законо-
давчі акти, які би регулювали відносини із за-
безпечення геномної конфіденційності, а дина-
міка розвитку досліджень геному людини 
визначає безпосередню необхідність правового 
регулювання відповідних суспільних зв'язків. У 
зв'язку з цим на перше місце у вирішенні окрес-
лених юридичних питань виходить цивільно-
правовий договір. 

Самі ж ці питання стосуються глибинних ос-
нов цивільного права – приватності та конфіде-
нційності, а тому цивілістична наука просто зо-
бов'язана зосередити увагу на їх науковому 
аналізі для подальшого делікатного, проте ефе-
ктивного вирішення. 

Питання забезпечення конфіденційності, 
приватності та анонімності при створенні зби-
ранні, зберіганні, використанні, поширенні, охо-
роні та захисту геномної інформації ставало 
предметом розгляду багатьох вчених-юристів. 
Зокрема, значну увагу загальним питанням 
конфіденційності приділено Клейтон, Б. Еванс, 
Д. Хезела та М. Ротштейна (Clayton, Evans, 

Hazel and Rothstein, 2019). Комплексністю від-
значаються висновки вчених стосовно аспектів 
наукової концепції конфіденційності та генетич-
ної приватності, а також основних форм пору-
шення прав осіб, які звертаються до суб'єктів 
надання медичної сфери, пов'язані з конфіден-
ційною інформацією [2, с.4–7, 9]. Якісний стан 
правового забезпечення суспільних відносин, 
пов'язаних зі створенням, обробкою та поши-
ренням конфіденційної інформації, а також їх 
регулюванням, зокрема положеннями Правил 
конфіденційності та безпеки у відповідності із 
Законом про переносимість та підзвітність ме-
дичного страхування (HIPAA) ставав предметом 
дослідження Л. Вольф, К. Хаммак, Е. Браун, К. 
Брелсфорд та Л. Бескоу (Wolf, Hammack, Brown, 
Brelsford and Beskow, 2020) [3, с.137]. 

Не можна не зважати на те, що представники 
кримінально-правового блоку наукових дослі-
джень звертають увагу на переваги формуван-
ня централізованих баз даних ДНК для їх пода-
льшого використання в кримінальному 
судочинстві, серед яких Габріеллі К. (Gabrielli, 
2019) [4, с.1389], і при цьому роблять спроби 
дати відповідь на питання балансу приватних і 
публічних інтересів у цій сфері – наприклад, Л. 
Вольф і Л. Бесков (Wolf and Beskow, 2019 [5, 
с.2681]; А.П. Шваб, Х.С. Луу, Дж. Ван, Дж.Ю. 
Пак (Schwab, Luu, Wang and Park, 2018 [6, 
с.1697–1698]). 

Окрема увага в сучасних наукових дослі-
дженнях присвячується питанням інтересу тре-
тіх осіб, зокрема родичів особи, чий біологічний 
матеріал став предметом генетичного аналізу, 
щодо їх інформування про результати такого 
аналізу у випадку, якщо він містить інформацію 
про загрози для їхнього здоров'я, як зазначають 
Н. Хокінс і Т. Хьюз-Девіс (Hawkins and Hughes-
Davies, 2018) [7, с.648–649]. 

Водночас питання застосування договору як 
правового засобу регулювання відносин із за-
безпечення конфіденційності в окресленій сфе-
рі залишається наразі практично недослідже-
ним на науковому рівні та нерозробленим у 
контексті законодавчих положень. Виходячи з 
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цього, мета статті полягає у визначенні особли-
востей застосування договору як правового за-
собу упорядкування відносин, що пов'язані зі 
створенням, збиранням, зберіганням, викорис-
танням, поширенням, охороною та захистом 
геномної інформації. Її новизна полягає в окре-
сленні питань, що можуть бути вирішенні зазна-
ченим договором в умовах актуальної нормати-
вно-правової бази України, а також 
встановленні суб'єктного складу відносин, які 
можуть бути упорядковані таким договором. 
Крім того, новизна одержаних висновків обумо-
влюється встановленням перспектив викорис-
тання зазначеного договору в публічно-правовій 
сфері, зокрема при одержанні зразків ДНК від 
особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, а 
також його гармонізації з правом третьої особи 
на піклування (медичну допомогу). Завданням 
статті є визначення змісту геномної інформації, 
встановлення сутності її конфіденційності, а та-
кож окреслення можливих сфер використання 
договору як правового засобу забезпечення ге-
номної конфіденційності. 
Поняття геномної інформації та геномної 
конфіденційності 

Перед встановленням сутності геномної 
конфіденційності необхідно визначити поняття 
геномної інформації в цілому як об'єкта такої 
конфіденційності. 

Положення чинного цивільного законодавст-
ва України не містять відповідного визначення, 
проте воно пропонується пунктом 6 частини 
першої статті 1 проекту Закону України "Про 
державну реєстрацію геномної інформації лю-
дини", зареєстрованим 26.10.2020 року за № 
4265, яким встановлюється, що такою інформа-
цією є генетичні ознаки людини та відомості про 
них [8]. 

Водночас вбачається, що такий підхід є за-
надто звуженим і, крім того, розкриття сутності 
геномної інформації через генетичні ознаки, 
тобто одного поняття через інше, не відображає 
всієї повноти предмету аналізу. Враховуючи 
зазначене, досить влучним виявляється підхід 
щодо визначення геномної інформації, запро-
понований М.М. Малеїною, відповідно до якого 
геномною інформацією людини є біометричні 
персональні дані, вилучені з певних фрагментів 
дезоксирибонуклеїнової кислоти (в окремих ви-
падках рибонуклеїнової кислоти) живої особи чи 
трупа, на підставі яких можна ідентифікувати 
особистість, визначити генетичні схильності або 
виявити закономірності розвитку людини, одер-

жані добровільно, а у випадках, визначених за-
коном, примусово, що закріплені в біологічному 
зразку та/або такі, що зберігаються в інформа-
ційній карті, базі даних [9, с.56–57]. 

Якщо геном являє собою сукупність генів, що 
характерно для гаплоїдного набору хромосом 
певного виду організмів [10, с.48], то геномною 
інформацією є відомості про відповідну сукуп-
ність генів. При цьому, що важливо, сучасні ме-
тоди дослідження геному передбачають одер-
жання відповідної інформації у вигляді коду, 
аналіз якого за допомогою спеціальних методів 
пізнання дозволяє виявити відповідні спадково-
сті та мінливості. 

Розумінню сутності геномної конфіденційно-
сті, а також її причин сприяє визначення відомо-
стей, що можуть бути одержані в ході аналізу 
геномної інформації. 

У сучасному світі генетичні дослідження про-
водяться з мотивів покращення життя людини. 
У Преамбулі до Загальної декларації про геном 
людини й права людини 1997 року, зокрема 
вказується на те, що наукові дослідження гено-
му людини й практичне застосування їх резуль-
татів відкривають безмежні перспективи для 
покращення здоров'я окремих осіб і всього люд-
ства [11]. А в спеціальних наукових працях за-
значається, що найважливішими напрямами 
досліджень у генетиці людини є, зокрема ви-
вчення молекулярної природи генетичних від-
хилень, аналіз закономірностей їх успадкування 
та поширеності в різних популяціях [10, с.9], що 
слід вважати умовами визначення шляхів пок-
ращення здоров'я людини. 

Поряд із цим сьогодні вже доведено, що ге-
ном людини може виступати джерелом відомо-
стей про її здібності та таланти, етнічну прина-
лежність, харчову непереносимість, схильність 
до певних хвороб, а також ефективність ліків 
для її організму. При цьому зазначені відомості 
можуть становити загрози для особи, якої вони 
стосуються, а також інших осіб, зокрема сім'ї 
такої особи, а також її родичів. У контексті конк-
ретної особи, геном якої досліджується або мо-
же бути досліджений, такі ризики можуть мати 
внутрішню та зовнішню форми. 

Внутрішня форма ризиків пов'язується з ре-
зультатами осмислення одержаної інформації 
безпосередньо особою, геном якої аналізував-
ся. Незважаючи на те, що рекламні матеріали 
сучасних лабораторій, які проводять ДНК тести, 
приваблюють їх потенційних замовників фраза-
ми на кшталт "дізнайся своє походження" або 
"знайди родичів", самі результати можуть відве-
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рто здивувати або навіть шокувати особу. Неві-
домо, як конкретний суб'єкт відреагує на інфор-
мацію про ймовірність певного захворювання, 
про етнічну приналежність або, наприклад, про 
перебування в родинних зв'язках з небезпечни-
ми злочинцями чи маніяками.  

У контексті зазначеного вже не виглядає ди-
вною теза Л. Флатау, М. Рейтт, Г. Даттж та ін. 
(Flatau, Reitt, Duttge, Lenk, Zoll, Poser, Weber, 
Heilbronner, Rietschel, Strohmaier, Kesberg, Nagel 
and Schulze, 2018) про право особи "не знати 
геномну інформацію" [12], яка є результатом 
інтерпретації пункту "с" статті 5 Загальної де-
кларації про геном людини й права людини 
1997 року, яким встановлюється необхідність 
дотримання права кожної особи вирішувати чи 
бути їй поінформованій про результати генети-
чного аналізу та наслідків, або ж ні [11]. 

Однак такий підхід наштовхується на певне 
протиріччя. Адже, з одного боку, особа, якої та-
ка інформація стосується, має право на її одер-
жання, як ніхто інший. Про це свідчить й її право 
на інформацію про стан здоров'я. З іншого боку, 
геномна інформація, що надається такій особі, 
повинна відповідати певним вимогам. У першу 
чергу, має бути обробленою, бо необробленість 
інформації може привести особу до невірних 
висновків.  

Вирішити означене питання, вважаємо, може 
концепція, яку варто умовно назвати "м'яка 
конфіденційність". Її сутність полягає в тому, що 
особа, чий біологічний матеріал послугував 
джерелом для одержання геномної інформації, 
може отримати її в результаті власного волеви-
явлення. Результати аналізу такої інформації 
повинні бути конфіденційними, у тому числі, й 
для такої особи, однак ця конфіденційність є 
для неї "м'якою". Така особа може отримати її, 
проте лише якщо сама захоче цього. Суб'єкт, 
який одержав таку інформацію у встановлений 
спосіб, наприклад, при проведенні ДНК тесту, 
не повинен передавати таку інформацію такій 
особі, якщо остання цього не бажає. 

У зв'язку з цим у сучасних умовах договір про 
конфіденційність або умови договорів про про-
ведення ДНК тестування, здійснення генетич-
них досліджень чи інших договорів можуть пе-
редбачати порядок здійснення особою, геном 
якої досліджується, прав на відповідну інфор-
мацію. Спеціальний договір, що регулює окрес-
лені відносини, можна назвати "договором про 
конфіденційність" або "договором про геномну 
конфіденційність". 

Зовнішня форма ризиків для суб'єкта прояв-

ляється в можливому впливі на неї третіх осіб, 
яким стала відома геномна інформація про та-
кого суб'єкта. Однією з форм такого впливу ви-
ступає дискримінація, що пов'язується з позба-
вленням особи можливості повноцінно 
здійснювати, зокрема, її суб'єктивні цивільні 
права на підставі певної характеристики. Відо-
мості про етнічну приналежність особи, її талан-
ти та здібності, схильність до певних захворю-
вань не повинні виступати перепоною для 
здійснення нею суб'єктивних цивільних прав на 
рівних засадах з іншими особами. Саме тому 
автори Концепції оновлення Цивільного кодексу 
України на рівні окремого параграфу закріпили 
положення про заборону євгеніки як одного з 
базових положень для подальшого вдоскона-
лення нормативно-правового матеріалу, що ре-
гулює цивільні відносини [13, с.17]. 

Враховуючи викладене, геномна конфіден-
ційність являє собою правовий режим геномної 
інформації, що забезпечує особливий порядок її 
створення, збирання, зберігання, використання, 
поширення і характеризується встановленням 
обмежень доступу до неї в інтересах особи 
(осіб), якої (яких) вони стосується. 
Сфери використання договору про  
забезпечення геномної конфіденційності 

Сучасні наукові джерела, наприклад Е. Клей-
тон, Б. Еванс, Д. Хезела та М. Ротштейна 
(Clayton, Evans, Hazel and Rothstein, 2019), без-
посередньо пов'язують конфіденційність із до-
говірним регулювання суспільних відносин, вка-
зуючи на те, що вона пов'язана із довірчими 
відносинами, в рамках яких має місце домовле-
ність, що відповідні відомості не будуть розго-
лошені третім особам без дозволу їх джерела 
[2, с.5]. 

Враховуючи специфіку джерел одержання 
геномної інформації, договір про конфіденцій-
ність у першу чергу повинен застосовуватись у 
відносинах між особою, чий генетичний матері-
ал надається для аналізу (медичного чи науко-
вого дослідження), а також власне суб'єктом, 
який забезпечує проведення такого аналізу. Та-
кий договір, як зазначають Л. Вольф, К. Хаммак, 
Е. Браун, К. Брелсфорд та Л. Бескоу (Wolf, 

Hammack, Brown, Brelsford and Beskow, 2020), 
повинен забезпечувати нерозголошення відпо-
відних відомостей зазначеними суб'єктами тре-
тім особам, зокрема роботодавцями, страхови-
ками або іншими особами [3, с.128]. 

У сучасних умовах ця проблема набуває не-
абиякої актуальності й безпосередньо пов'язу-
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ється з питанням дискримінації. Справа в тому, 
що роботодавці, на яких покладається обов'язок 
забезпечувати страхування життя та здоров'я 
працівника, а також безпосередньо страховики, 
які забезпечують страхування життя та здоров'я 
фізичних осіб, у тому числі медичне страхуван-
ня, намагаються оцінити свої потенційні майнові 
ризики на випадок настання страхового випад-
ку. Геномна інформація в такому разі виступає 
одним із предметів аналізу для відповідної оцін-
ки. Водночас, навіть якщо особа добровільно 
надає геномну інформацію відповідним суб'єк-
там для її аналізу з метою визначення перспек-
тив вступу у відповідні правовідносини, договір 
про забезпечення конфіденційності, який укла-
дається між такими особами перед передачею 
відповідної інформації, здатен створити гарантії 
на стороні особи, яка її надає. Договір у такому 
разі може встановлювати суворі обмеження в 
обробці відповідної інформації, унеможливлю-
вати будь-яке її поширення, а також встановлю-
вати достатньо суворі міри відповідальності за 
порушення його умов, що висапуватиме ефек-
тивним засобом впливу на суб'єкта, який таку 
інформацію одержав. 

Водночас, в окремих випадках одержання 
геномної інформації окремими особами може 
бути необхідним, зокрема для забезпечення 
прав особи і законних інтересів особи, яка таку 
інформацію отримує. Йдеться, в першу чергу, 
про реципієнтів біологічним матеріалів від до-
норів. Одержання певного біологічного матеріа-
лу реципієнтом при проведенні трансплантації 
може пов'язуватись із можливістю переймання 
реципієнтом певних особливостей організму 
донора, зокрема на генетичному рівні. У зв'язку 
з цим закриття доступу реципієнта до відповід-
ної інформації обумовлює неможливість його 
оцінювання ситуації та прийняття рішення на 
підставі всебічного аналізу й оцінки можливих 
наслідків. Через це вбачається, що договір про 
конфіденційність може укладатись між донором 
і реципієнтом і регулювати відносини між сторо-
нами. При цьому такі відносини в частині конфі-
денційності можуть мати взаємний характер. 
Зокрема, реципієнт повинен забезпечувати ге-
номну конфіденційність донора як особа, яка 
одержала доступ до його геномної інформації. З 
іншого боку донор повинен забезпечувати кон-
фіденційність медичного втручання в організм 
реципієнта й одержанням останнім біологічного 
матеріалу донора. 

Враховуючи викладене, укладення договору 
про конфіденційність виступає ефективним до-

датковим правовим засобом забезпечення не-
розголошення геномної інформації при його ук-
ладенні між особою, яка надає власний біологі-
чний матеріал для генетичного аналізу, а також 
суб'єктом, який приймає його та забезпечує 
власне здійснення такого аналізу. Поряд із цим 
в умовах дефіциту нормативного матеріалу, що 
регулює такі відносини, зазначений договір ви-
ступає основним і найбільш ефективним право-
вим засобом у досягненні окресленої мети. 

Укладення договору про конфіденційність із 
суб'єктами, які одержують геномну інформацію 
від особи, чий біологічний матеріал став пред-
метом аналізу, або за його згодою від осіб, які 
здійснили такий аналіз, є засобом забезпечення 
протидії "другого порядку" й покликане виклю-
чити можливість використання відповідними 
відомостями, суб'єктами, які, як правило, одер-
жують вже оброблену (проаналізовану), а не 
первинну інформацію.  
Сфери, в яких використання договору про 
забезпечення геномної конфіденційності 
може бути бажаним, однак не обов'язковим 

Незважаючи на всю ефективність договору 
як правового засобу забезпечення геномної 
конфіденційності його використання практично 
виключається в окремих ситуаціях, пов'язаних з 
публічним інтересом. Йдеться переважно про 
вказані Л. Вольф і Л. Бесков (Wolf and Beskow, 
2019) злочинні діяння та необхідність одержан-
ня відповідних відомостей у ході розслідування 
[5, с.2681]. Зокрема, як зазначають А.П. Шваб, 
Х.С. Луу, Дж. Ван, Дж.Ю. Пак (Schwab, Luu, 
Wang and Park, 2018), незважаючи на чинність у 
США Федерального Закону від 2008 року, назву 
якого можна перекласти як "Про недопущення 
дискримінації на підставі генетичної інформації" 
(Genetic Information Non-discrimination Act), Вер-
ховний Суд США в справі "Меріленд проти Кін-
га" визнав розумним сбір ДНК при арешті особи 
[6, с.1697]. 

Також у сучасних криміналістичних дослі-
дженнях наголошується на тому, що враховую-
чи ту легкість, з якою генетичні дані можуть 
управлятись та каталогізуватись за допомогою 
програмного забезпечення в епоху інформацій-
них технологій, ідея зберігання в національних 
базах даних такої інформації виглядає дуже 
привабливою та знаходить безпосереднє вті-
лення в багатьох державах. Одним із перших 
відповідні технології почали використовуватись 
у Сполученому Королівстві. Відповідна інфор-
мація, як вважає Габріеллі К. (Gabrielli, 2019), 
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може бути використана в якості джерельної ба-
зи при здійсненні кримінального судочинства [4, 
с.1389]. 

Окреслені тези ґрунтуються на певній раціо-
нальній ідеї. Однак не слід забувати й те, що 
йдеться, в першу чергу, про персональні дані, 
які не можуть ставати предметом доступу ши-
рокого загалу, а тому відповідна процедура по-
винна обов'язково бути урегульована законода-
вчими положеннями, які гарантують 
конфіденційність відповідної інформації та мож-
ливість користування нею лише визначеними 
категоріями осіб із значними обмеженнями й під 
загрозою притягнення до достатньої суворої 
відповідальності за порушення відповідного 
правового режиму. 

Поряд із цим, необхідно зважити й на те, що 
в рамках цивільно-правової парадигми примус 
необхідно розглядати як крайній захід досяг-
нення правомірної мети в умовах, коли без його 
використання відповідний результат досягнутий 
бути не може. При цьому для застосування по-
винні існувати правові підстави, а також чіткий 
механізм його застосування, зокрема, процеду-
рна форма. 

Проте, навіть при їх існуванні є необхідність 
вичерпування всіх можливих добровільних пра-
вових засобів досягнення бажаного результату. 
Це повинно означати можливість укладення ци-
вільно-правового договору про геномну конфі-
денційність між особою, яка підозрюється у вчи-
ненні відповідного протиправного діяння, а 
також державою в особі відповідних правоохо-
ронних органів та медичних закладів. Це може 
бути типовий договір приєднання, а в його по-
ложеннях можуть відображатись загальні умо-
ви, визначені імперативними положеннями за-
конодавства, що регулюють відносини із 
забезпечення геномної конфіденційності, однак 
сама можливість його укладення на засадах до-
бровільності відповідатиме сутності приватних 
правовідносин, створюватиме альтернативу 
для підозрюваного.  

В якості ще одного важливого аспекту підня-
того питання виступає можливість обмеження 
договором права чи обов'язку медичних праців-
ників інформувати третіх осіб, зокрема, які пе-
ребувають у родинних зв'язках з особою, чий 
біологічний матеріал піддано генетичному ана-
лізу, про потенційні загрози для їх здоров'я. У 
даному випадку Н. Хокінс, Т. Хьюз-Девіс 
(Hawkins and Hughes-Davies, 2018) також підні-
мають питання конфлікту обов'язку відповідних 
суб'єктів із забезпечення конфіденційності ге-

номної інформації та обов'язку піклуватись про 
здоров'я осіб [7, с.648], яких може стосуватись 
така інформації, зокрема родичів особи, чий ге-
ном досліджувався. 

Вбачається, що договір про конфіденційність 
може бути використаний для забезпечення не-
розголошення геномної інформації у тому випа-
дку, коли саме дослідження проводиться аноні-
мно, наприклад, незалежною лабораторією. У 
такому разі суб'єкт здійснення аналізу в силу 
обмежень, пов'язаних із доступом до персона-
льних даних, позбавлений реальної можливості 
визначити осіб, пов'язаних із власником біологі-
чного матеріалу родинними зв'язками. 

Водночас, якщо відповідне дослідження про-
водиться закладом охорони здоров'я, що надає 
медичні послуги особам, які пов'язані з власни-
ком біологічного матеріалу родинними зв'язками 
і при цьому обізнані про їх спорідненість, укла-
дення договору про конфіденційність може ви-
ступати перепоною з виконання обов'язку піклу-
вання (надання медичної допомоги) перед 
такими особами. Однак, вважаємо, це не по-
винно виступати підставою для відмови від ук-
ладення такого договору або визнання вже ук-
ладеного договору недійсним. Вирішити 
відповідну проблему здатна концепція "м'якої 
конфіденційності", а також імперативне поло-
ження, яке повинне знайти закріплення в припи-
сі законодавчого акту, відповідно до якого не 
вважається порушенням геномної конфіденцій-
ності пропозиція проведення генетичного дослі-
дження, що адресується особі у зв'язку з вияв-
ленням у інших осіб, з якими вона перебуває у 
родинних зв'язках, певних генетичних особли-
востей, що створюють загрозу для життя та 
здоров'я такої особи, за умови, що мотиви такої 
пропозиції не розголошуються. 
Висновки 

1. Конфіденційність виступає невід'ємною 
ознакою правовідносин, які виникають з приво-
ду створення, збирання, зберігання, викорис-
тання, поширення, охорони та захисту геномної 
інформації. У цій частині людство зіштовхну-
лось з дуже важливим аспектом спільності або, 
як його ще можна назвати, – колективізму. 
Справа полягає в тому, що в геномній інформа-
ції містяться відомості про спадковість та мінли-
вість не лише організму людини, біологічний 
матеріал якої виступив джерелом такої інфор-
мацію, проте також і пращурів такої людини, а 
також її нащадків. Іншими словами, аналіз біо-
логічного матеріалу, взятого від певної людини, 
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дозволяє розкрити інформацію не лише про цю 
людину, однак і про осіб, з якими вона перебу-
ває у родинних зв'язках. У зв'язку з цим на су-
часному етапі розвитку існує необхідність ство-
рення на рівні закону системи забезпечення 
геномної конфіденційності учасників цивільних 
правовідносин. 

2. Цивільно-правовий договір про конфіден-
ційність як правовий засіб регулювання відно-
син, що складаються в окресленій сфері, пови-
нен виступати інструментом конкретизації 
правового режиму конфіденційності, що поши-
рюється на геномну інформацію, зокрема, у ча-
стині визначення порядку її створення, збиран-
ня, зберігання, використання та поширення, а 
також визначення порядку відповідальності за 
порушення умов такого договору. В умовах не-
достатньої розробленості відповідних юридич-
них механізмів правового регулювання окрес-
лених відносин значення такого договору 

значно підвищується. Його укладення між осо-
бою, чий біологічний матеріал піддано генетич-
ному аналізу, а також безпосередньо з суб'єк-
тами, які відбирають такий матеріал, 
здійснюють його аналіз або особами, які повинні 
мати доступ до геномної інформації для досяг-
нення певної мети в межах відносних цивільних 
правовідносин (реципієнтів біологічного матері-
алу, страховиків, біобанків тощо) виступає чи не 
найбільш ефективним способом забезпечення 
геномної конфіденційності. 
Конфлікт інтересів 

За заявою автора відсутній конфлікт інтересів. 
Вираз вдячності 

Дослідження не отримало конкретного гранту 
з будь-якого фінансового агентства в державно-
му, комерційному або некомерційному секторі.
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