
  73  

 Правові аспекти договору про сурогатне материнство    Сімейне право УДК 347.6 Правові аспекти договору про сурогатне материнство    Сімейне право

А. П. Головащук 
аспірант відділу проблем цивільного, трудового 
і підприємницького права Інс титуту держави 
і права імені В. М. Корецького НАН Украї ни

У статті розглянуто правові аспекти 
договірних відносин, що виникають 
у сфері застосування програми сурогат-
ного материнства. Аналізується чинне 
законодавство Украї ни у сфері правового 
регулювання сурогатного материнства.
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В статье рассмотрены правовые аспек-
ты договорных отношений, возника-
ющих в сфере применения программы 
суррогатного материнства. Анализи-
руется действующее законодательство 
Украины в сфере правового регулирова-
ния суррогатного материнства.
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Th e article deals with the legal aspects of 
contractual relations arising in the use of 
surrogate motherhood program. Analyzes 
the current legislation of Ukraine in the 
sphere of legal regulation of surrogacy.
Keywords: the surrogate mother, surroga-
cy, the potential parents, husband and wife, 
surrogacy agreement.

про сурогатне материнство

Правові
аспекти договору



  74  

Сімейне право    Правові аспекти договору про сурогатне материнство 

Ч
инним законодавством Украї ни 
нечітко регламентуються допо-
міжні репродуктивні технології 
(далі – ДРТ) і, зок рема, інс титут 

сурогатного материнства. Актуальність 
дослідження пов’язана з тим, що відсут-
ність належного правового регулювання 
договору про сурогатне материнство зу-
мовлює появу численних правових пи-
тань, які потребують відповідей.

Даній темі приділяли увагу, як вітчиз-
няні, так і зарубіжні науковці. Теоретич-
ною базою досліджень стали статті та-
ких вчених, як  В.  А.  Ватрас, І.  В.  Вене-
диктова, Р.  А.  Майданик, А.  В.  Майфат, 
Р. О. Стефанчук, С. Г. Стеценко, Н. В. Ха-
раджа та ін. Нами була досліджена праця 
Є. С. Мітрякової «Правове регулювання 
сурогатного материнства у Росії».

Метою статті є дослідження договору 
про сурогатне материнство, а також про-
блемних аспектів, пов’язаних із  реаліза-
цією сурогатного материнства в Україні.

Чинним цивільним законодавством 
Украї ни визначено порядок укладення 
договорів, їх  зміст, виконання і  відпові-
дальність за невиконання або неналежне 
виконання договору. Укладаючи цивіль-
но-правовий договір, сторони зобов’я-
зані дотримуватись вимог чинного зако-
нодавства.

Однак з  розвитком науки та  техніки 
з’являються нові договори, які  не  були 
раніше передбачені актами цивільного 
законодавства. У  такому випадку згід-
но з ч. 1 ст. 6 Цивільного кодексу Украї-
ни (далі – ЦК Украї ни) сторони мають 
право укласти договір, який не  перед-
бачений актами цивільного законодав-
ства, але відповідає загальним засадам 
цивільного законодавства. Також стат-
тя 627 ЦК Украї ни передбачає свобо-
ду договору, тобто сторони є  вільними 
в укладенні договору, виборі контраген-
та та визначенні умов договору з ураху-
ванням вимог ЦК Украї ни, інших актів 

цивільного законодавства, звичаїв діло-
вого обороту, вимог розумності та спра-
ведливості.

Яскравим прикладом нових договір-
них відносин є  відносини, що  виника-
ють при застосуванні допоміжних ре-
продуктивних технологій, зок рема ме-
тоду сурогатного материнства. Дого-
вір про сурогатне материнство не закрі-
плений у  чинному законодавстві Украї-
ни, а отже, належить до непоіменованих 
договорів.

Сурогатне материнство має глибоке 
історичне коріння. Так, наша цивілізація 
вельми давно знайома з  поняттям «від-
дачі в  найми лона»: тому є  немало при-
кладів у Стародавньому Римі, коли чоло-
віки віддавали своїх дружин «у найман-
ня» (ventrem locare) подружнім парам, 
де дружина була безплідна, також із цим 
стикалися й інші країни і цивілізації [1].

Під сурогатним материнством слід 
розуміти запліднення жінки шляхом 
імплантації ембріона з  використанням 
генетичного матеріалу подружжя з  ме-
тою виношування і  народження дити-
ни, яка в  подальшому буде визнана та-
кою, що походить від подружжя, як пра-
вило, на комерційній основі на підставі 
відповідного договору між подружжям 
та сурогатною матір’ю [2, с. 260].

Безумовно, сурогатне материнство 
відбувається за  угодою сторін, спрямо-
ване на виникнення (зміну, припинення) 
нових правовідносин. Отже, за  своєю 
правовою природою є  цивільно-право-
вим договором [3, с. 62]. І як будь-який 
договір він має укладатись на  умовах 
і відповідати вимогам, що визначені роз-
ділом ІІ ЦК Украї ни «Загальні положен-
ня про договір».

Зазначимо, що  досліджуваним дого-
вором регулюються відносини майно-
вого та  немайнового характеру. Май-
нові правовідносини, які  виникають 
за  договором сурогатного материнства, 
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за  своєю правовою природою найближ-
чі до  договору про  надання послуг [4, 
с. 135]. А тому до договору про сурогат-
не материнство будуть застосовуватись 
норми гл. 63 ЦК Украї ни «Послуги. За-
гальні положення».

Договір сурогатного материнства хоча 
і  має спільні риси з  договором про  на-
дання послуг, однак потребує самостій-
ного врегулювання. Зважаючи на це, од-
ним із шляхів вирішення спірних питань, 
пов’язаних із  договором сурогатного 
материнства, є  його законодавче закрі-
плення як  окремого договору шляхом 
внесення відповідних змін до Цивільно-
го кодексу Украї ни [5].

Частиною 2 статті 123 Сімейного ко-
дексу Украї ни (далі – СК Украї ни) визна-
чено, що «у разі перенесення в організм 
іншої жінки ембріона людини, зачатого 
подружжям (чоловіком та жінкою) в ре-
зультаті застосування допоміжних ре-
продуктивних технологій, батьками ди-
тини є  подружжя» [6]. Виходячи із  змі-
сту даної статті, сторонами договору 
про  сурогатне материнство є  подруж-
жя та  інша жінка, тобто сурогатна ма-
тір. Подружжя – це особи, які перебува-
ють у шлюбі, що зареєстрований у орга-
ні державної реєстрації актів цивільно-
го стану.

Як зазначено у частині 2 статті 21 СК 
Украї ни, проживання однією сім’єю жін-
ки та чоловіка без шлюбу не є підставою 
для  виникнення у  них прав та  обов’яз-
ків подружжя. З  положення даної нор-
ми зрозуміло, що  вони не  можуть бути 
сторонами договору про  сурогатне ма-
теринство.

З цього приводу О.  А.  Явор пише: 
«В Україні відсутні правові конструк-
ції, які  дозволяють регулювання відно-
син між поодинокою жінкою та  суро-
гатною матір’ю, між самотнім чолові-
ком та  сурогатною матір’ю, між особа-
ми, які  знаходяться у  фактичних шлюб-

них відносинах (але не в зареєстровано-
му шлюбі), та  сурогатною матір’ю. Вва-
жаємо, що для осіб, які проживають од-
нією сім’єю, повинні застосовуватися ті 
ж самі правила, що й для осіб, які пере-
бувають у шлюбі» [7, с. 131].

З наведеної вище цитати зрозуміло, 
що  О.  А.  Явор допускає можливість за-
стосування сурогатного материнства 
для осіб, які не перебувають у шлюбі.

Зазначимо, що на практиці такі особи 
зіштовхнуться з  проблемою, бо їм буде 
відмовлено у  реєстрації дитини в  орга-
нах державної реєстрації актів цивіль-
ного стану. Оскільки у  Правилах дер-
жавної реєстрації актів цивільного стану 
в Україні, що затверджені наказом Мі ніс-
терст ва юстиції Украї ни від 18.10.2000 р., 
№ 52/5, а також у ст. 123 СК Украї ни мова 
йде про подружжя (чоловіка і жінку).

Також законодавчо не  визначено, 
чи може бути застосовано сурогатне ма-
теринство до самотньої жінки або чоло-
віка. У деяких країнах самотнім жінкам 
дозволено бути суб’єктами сурогатного 
материнства. Наприклад, ч.  3 ст.  55 За-
кону Російської Федерації «Про основи 
охорони здоров’я громадян в Російській 
Федерації» від  21.11.2011  р., №  323-ФЗ 
передбачено, що «Чоловік і жінка, які пе-
ребувають, так і  ті, які  не  перебувають 
у  шлюбі, мають право на  застосуван-
ня допоміжних репродуктивних техно-
логій за  наявності взаємної інформова-
ної добровільної згоди на медичне втру-
чання. Самотня жінка також має право 
на  застосування допоміжних репродук-
тивних технологій за наявності її інфор-
мованої добровільної згоди на  медичне 
втручання» [8].

Як бачимо, законодавство Російської 
Федерації у  досліджуваному питанні 
до  осіб, стосовно яких можуть бути за-
стосовані ДРТ, відносить не  лише по-
дружжя, а  й самотню жінку та  осіб, 
які не перебувають у шлюбі.



  76  

Сімейне право    Правові аспекти договору про сурогатне материнство 

Чинний Сімейний кодекс Украї ни за-
хищає право жінки на  материнство, 
а  також право чоловіка на  батьківство 
(ст. 49 та ст. 50 СК Украї ни). Законодав-
ством Украї ни також закріплено право 
на  застосування ДРТ, так, згідно з  ч.  7 
ст.  281 ЦК Украї ни «повнолітні жінка 
або чоловік мають право за медичними 
показаннями на  проведення щодо них 
лікувальних програм допоміжних ре-
продуктивних технологій згідно з  по-
рядком та  умовами, встановленими за-
конодавством» [9].

Тому, якщо жінці чи чоловікові за ме-
дичними показаннями можуть бути про-
ведені ДРТ, то  вони мають можливість 
скористатися таким правом. Але такий 
вид допоміжних репродуктивних тех-
нологій, як  сурогатне материнство, за-
конодавчо передбачено лише для  по-
дружжя. Так, щодо жінки, яка не  пере-
буває у шлюбі, за медичними показання-
ми можуть бути застосовані інші різно-
види ДРТ, зок рема, запліднення in vitro 
(штучне запліднення).

Сурогатна матір – це повнолітня, діє-
здатна, фізично і  психічно здорова жін-
ка, що має власну здорову дитину і нада-
ла свою добровільну письмово оформ-
лену згоду виносити, народити і переда-
ти дитину потенційним батькам на  ос-
нові договору за  плату чи  безоплатно. 
Також у  жінки мають бути відсутні ме-
дичні протипоказання до  проведення 
сурогатного материнства.

Протипоказання для  проведення 
сурогатного материнства та обсяг обсте-
ження визначаються відповідно до п. 15 
гл. 1 та гл. 2 «Інструкції про порядок за-
стосування допоміжних репродуктив-
них технологій» затвердженої Наказом 
Мі ніс терст ва охорони здоров’я Украї ни 
від 23.12.2008 р., № 771.

У випадку коли сурогатна матір пе-
ребуває у  шлюбі, необхідно отримати 
письмову нотаріально засвідчену згоду 

її чоловіка на участь у програмі сурогат-
ного материнства.

Сторони при укладанні договору ма-
ють враховувати не  лише власні інте-
реси, а також ті істотні умови, що закрі-
плені у Цивільному кодексі Украї ни. Зок-
рема до  таких умов відносяться: пред-
мет, строк, ціна, форма договору, права 
та обов’язки сторін.

Діючим законодавством Украї ни 
не  визначено вимоги, що  стосують-
ся форми договору про  сурогатне ма-
теринство. Згідно з  частиною 1 статті 
639 ЦК Украї ни договір може бути укла-
дений у  будь-якій формі, якщо вимо-
ги щодо форми договору не  встановле-
ні законом. На нашу думку, даний дого-
вір має укладатись виключно у письмо-
вій формі з метою захисту прав та інте-
ресів сторін.

Стосовно договору О.  Розгон зазна-
чає, що: «Обов’язково цей документ по-
трібно засвідчити у нотаріуса, адже саме 
це дозволяє, у  разі оскарження догово-
ру в суді, підтвердити добровільність дій 
сторін» [10].

Договір буде укладений з  моменту 
його підписання і нотаріального посвід-
чення та  діятиме, поки сторони повні-
стю не виконають свої зобов’я зання.

Що ж  до  фінансової складової дого-
вору, то  відзначимо, що  в  Україні може 
бути застосовано як  комерційне, так 
і  некомерційне сурогатне материнство. 
При некомерційному сурогатному мате-
ринстві ціну договору складають лише 
обов’язкові поточні витрати, що  вклю-
чають в  себе оплату усіх медичних за-
ходів та  консультацій, необхідних ліків, 
харчування, проживання (за необхідно-
сті) сурогатної матері, придбання для неї 
одягу, транспортні затрати та інші видат-
ки, що можуть виникнути під час програ-
ми сурогатного материнства.

При комерційному сурогатному мате-
ринстві, окрім зазначених вище витрат, 
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сурогатній матері також сплачується 
грошова компенсація.

Предметом договору є  саме послу-
га, яка полягає у  тому, що  сурогатна 
матір бере на  себе зобов’я зання вино-
сити, народити та передати дитину по-
тенційним батькам, які в свою чергу зо-
бов’язуються сплатити їй грошову ком-
пенсацію, якщо інше не  передбачено 
договором.

Важливе місце у  договорі про  суро-
гатне материнство займають права, 
обов’язки та  відповідальність сторін. 
Так, до  обов’язків сурогатної матері на-
лежать: перш за все дотримання усіх ре-
комендацій лікаря закладу охорони здо-
ров’я, що  проводитиме програму суро-
гатного материнства та  спостерігатиме 
вагітність; з  моменту настання вагітно-
сті стати на облік у жіночій консультації 
закладу охорони здоров’я; не  вживати 
алкоголь, наркотичні засоби, не палити; 
дотримуватись рекомендацій стосов-
но харчування та  режиму дня; утрима-
тись від вчинення будь-яких дій, що мо-
жуть негативно вплинути на  її здоров’я 
чи  здоров’я майбутньої дитини; пові-
домляти потенційних батьків та  лікаря 
про перебіг вагітності та усі зміни у здо-
ров’ї; дати письмову нотаріально посвід-
чену згоду на запис потенційних батьків 
батьками дитини; після народження ди-
тини передати її  потенційним батькам. 
Сурогатна матір не має права оспорюва-
ти материнство згідно з  ч.  2 ст.  139 СК 
Украї ни. Також вона не  має права зали-
шити дитину собі.

До прав сурогатної матері належить 
право на: інформацію про  усі юридич-
ні питання програми сурогатного мате-
ринства; інформацію про усі медичні ас-
пекти та  можливі ризики для  здоров’я, 
пов’язані з  сурогатним материнством; 
у випадку комерційного сурогатного ма-
теринства отримання грошової компен-
сації; відшкодування усіх фактичних ви-

трат у зв’язку з вагітністю та пологами; 
відшкодування шкоди, яка може бути за-
подіяна їй з вини потенційних батьків.

Обов’язки потенційних батьків: опла-
чувати витрати, пов’язані із  проведен-
ням програми сурогатного материнства 
та  спостереженням вагітності; оплачу-
вати харчування, одяг, ліки та  інші по-
точні витрати; після народження ди-
тини виплатити грошову компенсацію 
за  умови комерційного сурогатного ма-
теринства; після народження зареєстру-
вати дитину на себе в книзі записів актів 
цивільного стану.

У випадку, коли подружжя розлучить-
ся ще до народження дитини, тоді вини-
кає питання, хто буде записаний батька-
ми дитини. Вважаємо, що  батьками ди-
тини має бути записано подружжя на-
віть у  випадку розлучення. З  метою за-
хисту прав та  інте ресів майбутньої ди-
тини потрібно закріпити на  законодав-
чому рівні і  у договорі обов’язок потен-
ційних батьків прийняти дитину і  бути 
записаними батьками дитини після її на-
родження.

Права потенційних батьків: на інфор-
мацію про  юридичні та  медичні аспек-
ти сурогатного материнства; доступ 
до  медичної документації по  програ-
мі сурогатного материнства; під час ва-
гітності спілкуватися із сурогатною ма-
тір’ю з  метою отримання інформації 
про стан її здоров’я та плоду; відшкоду-
вання шкоди, завданої з  вини сурогат-
ної матері.

У випадку якщо дитина народиться 
з  вадами розвитку і  при медичному об-
стеженні буде встановлено, що  причи-
ною цього є  поведінка сурогатної мате-
рі, зок рема невиконання рекомендацій 
лікаря, вживання алкоголю, наркоти-
ків та  інша дія чи  бездіяльність під час 
вагітності, то  потенційні батьки мають 
право не  виплачувати грошову компен-
сацію сурогатній матері.
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Якщо після проведення програ-
ми сурогатного материнства вагітність 
не  настане з  причин, які  не  залежали 
від сурогатної матері і вона сумлінно ви-
конувала свої зобов’я зання, то  потен-
ційні батьки мають виплатити їй одно-
разову компенсацію за  проведену спро-
бу. Але якщо причина ненастання вагіт-
ності полягала у  невиконанні сурогат-
ною матір’ю своїх обов’язків, то тоді по-
тенційні батьки мають право не  випла-
чувати їй компенсацію.

Враховуючи вищесказане, договір 
про  сурогатне материнство – це дого-
вір, за яким одна сторона (сурогатна ма-
тір) зобов’язується виносити, народити 
та передати дитину іншій стороні (потен-
ційним батькам) за плату чи безоплатно.

Отже, даний договір є  цивільно-пра-
вовим, двостороннім, строковим, оп-
латним або  безоплатним. Укладається 
у  письмовій формі та  нотаріально по-
свідчується.

На нашу думку, за своєю структурою 
договір, що  укладається при сурогатно-
му материнстві, матиме такий вигляд: 
назва договору; інформація про сторони 
договору; інформація про  ризики та  ха-
рактер медичної послуги; предмет до-
говору; права і  обов’язки сторін; відпо-
відальність сторін; ціна договору; строк 
договору; умови розірвання договору; 
інші умови; реквізити сторін.

Нині сурогатне материнство може за-
стосовуватись лише до  осіб, які  перебу-
вають у зареєстрованому шлюбі.
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