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Особливості проходження програм сурогатного 
материнства іноземцями в Україні

Україна – одна з небагатьох кра-
їн світу, яка дозволяє народження 
дитини з допомогою програм допо-
міжних репродуктивних техноло-
гій (ДРТ) та передбачає можливість 
проходження таких іноземними па-
рами. Основним правовим актом, 
який регулює порядок застосуван-
ня ДРТ, є наказ Міністерства охо-
рони здоров’я України №787 від 
09.09.2013 «Про затвердження По-
рядку застосування допоміжних ре-
продуктивних технологій в Україні» 
(далі – Наказ №787). 

На жаль, законодавство України 
у сфері застосування ДРТ детально 
не регламентує всі аспекти проход-
ження програми, особливо стосовно 
іноземців. Однак варто відзначити, 
що протягом останніх років відбу-
лись вагомі зміни у правовому ре-
гулюванні програми сурогатного 
материнства. Зокрема, встановлено, 
що право на проходження програми 
сурогатного материнства надається 
виключно подружній парі: чолові-
ку та дружині. Виключене право на 
проходження програми сурогатного 
материнства самотнім чоловіком чи 
жінкою. Закріплено право на вико-
ристання донорських гамет під час 
проходження програми сурогатного 
материнства, а також необхідність 
підтвердження генетичного зв’язку 
між батьками чи одним з батьків та 
дитиною, що підтверджується до-
відкою за формою, встановленою 
Наказом №787. Крім того, закріпле-
на необхідність надання письмової 
згоди чоловіка одруженої сурогатної 
матері за формою, встановленою 
Наказом №787, а також необхідність 
надання нотаріально засвідченого 
договору між сурогатною матір’ю 
та подружжям для участі у програмі 
сурогатного материнства.

У 2012 р. Верховна Рада Украї-
ни активно обговорювала законо-
проект №8282 «Про внесення змін 
у деякі законодавчі акти України 
(стосовно обмежень в застосуванні 
допоміжних репродуктивних техно-
логій)». Серед позитивних момен-

тів даного законопроекту можна 
назвати:

– заборону встановлювати ге-
нетичний зв’язок між дитиною та 
сурогатною матір’ю за винятком ви-
падків, коли сурогатною матір’ю є 
родичка;

– обмеження віку сурогатної ма-
тері для застосування ДРТ;

– спробу ввести у правове русло 
проходження програм сурогатного 
материнства іноземними парами.

Окремо зупинимось на спробі 
законодавчого обмеження засто-
сування сурогатного материнства 
іноземними подружніми парами 
та особливостях визнання батьків-
ських прав на дитину, народжену з 
допомогою програми сурогатного 
материнства, в деяких країнах. 

Законодавство у сфері застосу-
вання сурогатного материнства іно-
земними подружніми парами дійсно 
потребує змін та вдосконалення, од-
нак при внесенні таких змін потріб-
но враховувати особливості вста-
новлення батьківства на дитину 
в країнах постійного проживання 
іноземців. Сурогатне материнство 
дозволене в Індії, Україні, Грузії, 
Росії та деяких штатах Америки. У 
Франції, Німеччині, Італії, Іспанії, 
Португалії, Болгарії, Швеції викори-
стання будь-яких форм сурогатного 
материнства заборонене. В Бельгії, 
Фінляндії, Ірландії народження ди-
тини за допомогою програм суро-
гатного материнства законом ні-
як не регламентується. В Австралії, 

Великобританії, Данії, Ізраїлі, Ка-
наді, Нідерландах, окремих штатах 
Америки дозволено застосування 
лише некомерційного сурогатного 
материнства.

Ірландія
До недавнього часу в законодав-

стві Ірландії було відсутнє правове 
регулювання програм сурогатного 
материнства. Заповнити цю про-
галину повинен Закон «Про дітей 
та сімейні відносини» (Child and 
Family Relationship Bill) 2014 р., 
який вступить у дію після опубліку-
вання. Цим законопроектом перед-
бачається дозволити застосування 
лише некомерційного сурогатного 
материнства. Сурогатна мати от-
римає право на компенсацію лише 
розумних витрат, які можуть вклю-
чати: медичні витрати, витрати на 
переїзд, проживання в іншому мі-
сті, на медикаменти та компенсацію 
втраченого заробітку.

Яким чином батьки встановлю-
ють батьківські права на дитину, 
народжену за допомогою програм 
сурогатного материнства, на даний 
момент? За законодавством Ірландії, 
жінка, яка народила дитину, вважа-
ється її матір’ю, а майбутні батьки не 
мають батьківських прав на дитину. 
Однак батьки, які народили дити-
ну за кордоном після проходжен-
ня програми сурогатного материн-
ства, мають право на встановлення 
батьківських прав на дитину шля-
хом отримання судового рішення 
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Court for a Declaration of Parentage and 
Guardianship. Наприклад, у практиці 
нашої компанії був випадок, коли 
ми консультували громадян Ірлан-
дії, які після проходження програми 
сурогатного материнства в Україні 
успішно визнали своє батьківство на 
дитину, народжену в Україні, шля-
хом отримання судового рішення 
в Ірландії. 

Англія
Прецедентом для визнання бать-

ківських прав на дитину, народже-
ну в Україні за допомогою програ-
ми сурогатного материнства, стала 
справа RE: X and Y (Foreign Surrogacy) 
2010 р.

Згідно положень англійсько-
го «Акту про запліднення та емб-
ріологію» (Human Fertilization and 
Embryology Act) 1990 р., жінка, яка 
виносила дитину внаслідок перене-
сення в її організм ембріона, є ма-
тір’ю дитини, незалежно від того, 
де було здійснено запліднення та де 
вона знаходилась у момент тран-
сплантації. Англійська судова прак-
тика визнає дане положення екс-
тра-територіальним, тобто таким, 
що застосовується навіть тоді, коли 
батьки проходили лікування за про-
грамою сурогатного материнства у 
іншій країні.

Англійські батьки можуть вста-
новити своє батьківство шляхом от-
римання судового рішення, відомо-
го як Parental Order. Для отримання 
такого рішення майбутнім батькам 
потрібно виконати наступні вимоги:

1. Звернутись із заявою про отри-
мання судового рішення про вста-
новлення батьківських прав про-
тягом 6 місяців з дати народження 
дитини.

2. На момент звернення дитина 
повинна проживати разом з бать-
ками у Англії.

3. Батьки повинні досягти повно-
ліття.

4. Суд повинен встановити, що 
сурогатна мати та її чоловік надали 
вільну згоду на встановлення бать-
ківських прав на дитину в Англії піс-
ля спливу 6 тижнів після народження 
дитини.

5. Суд повинен встановити, що 
сурогатна мати та її чоловік не от-
римували платежів або винагороди 
(за винятком компенсації розумних 
затрат) за надання дозволу згідно п.4 
вище на передання дитини батькам 
або вчинення інших дій для отри-
мання рішення англійського суду.

У зазначеній вище справі суд вста-
новив, що «розумні витрати» у розу-
мінні п.5, на компенсацію яких має 
право сурогатна мати, складають 
компенсацію втраченого заробітку, 
витрат на лікування, медикаменти 
та інше. Згідно договору, укладено-
го між сурогатною матір’ю та бать-
ками, сурогатна мати отримувала 
компенсацію в розмірі 235 євро за 
місяць та фіксовану компенсацію 
у розмірі 25 тис. євро. При цьому 
80% цієї суми оплачувались сурогат-
ній матері після надання нотаріаль-
но засвідченої згоди на реєстрацію 

батьків у свідоцтві про народження 
дитини, а баланс оплачувався після 
надання сурогатною матір’ю пись-
мової згоди на отримання батьками 
судового рішення про встановлення 
батьківських прав у Англії.

Суд дійшов висновку, що вказані 
витрати перевищували розмір «ро-
зумних витрат», понесених суро-
гатною матір’ю, та фактично не по-
годжувались з вимогами Акту про 
запліднення та ембріологію 1990 р., 
однак визнав таку компенсацію за-

конною, виходячи з принципу за-
гального добробуту дітей та пріо-
ритету інтересів дітей. Водночас 
суд звернув увагу, що питання за-
конності таких витрат – це питання 
тлумачення фактів кожної справи, 
і батьки, які проходять програми 
лікування за кордоном, повинні бу-
ти дуже уважними при погодженні 
усіх платежів за договором сурогат-
ного материнства, які можуть бути 
законними у країні проходження 
лікування та незаконними у країні 
проживання майбутніх батьків і в 
результаті стати перешкодою для 
встановлення батьківських прав на 

дитину. Предметом окремого судо-
вого аналізу у таких справах є також 
добросовісність дій батьків та відсут-
ність шахрайських намірів.

У ще одній справі Re: IJ (A Child) 
2011 р. стосовно встановлення бать-
ківських прав на дитину, народжену 
в Україні за допомогою програми 
сурогатного материнства, судом бу-
ло підкреслено, що іноземні юрис-
дикції можуть надавати майбутнім 
батькам юридичний статус батьків, 
однак цей статус не визнається згід-

но норм національного права Анг-
лії. Батьки, які їдуть за кордон для 
проходження програми сурогатного 
материнства, повинні отримувати 
фахову консультацію для того, щоб 
бути впевненими, що підписані до-
кументи будуть відповідати вимогам 
національного права Англії стосов-
но питань не лише імміграції, але й 
платежів, та не будуть перешкодою 
для батьків під час визнання бать-
ківських прав.

Увага до всіх деталей
Норми законодавства Англії та Ір-

ландії свідчать про те, що отримання 

свідоцтва про народження дитини в 
Україні є лише початком правового 
шляху, який потрібно пройти бать-
кам для остаточного встановлення 
батьківських прав на дитину у країні 
постійного проживання. При цьому 
особливості правового регулюван-
ня сурогатного материнства у краї-
ні постійного проживання потрібно 
враховувати ще на початковій стадії 
оформлення документів з клінікою та 
сурогатною матір’ю. Особливу увагу 
потрібно приділяти порядку здійс-
нення платежів сурогатній матері.

Ще однією важливою проблемою, 
на думку автора статті, є відсутність 
належного правового інформування 
іноземних подружніх пар стосовно 
правового становища народженої 
дитини та порядку встановлення 
батьківських прав на дитину. Звідси 
випливають проблеми з отриман-
ням проїзних документів для дити-
ни, оформленням громадянства та 
встановленням батьківських прав 
на дитину в країні постійного про-
живання батьків.

Проблеми проходження програм 
сурогатного материнства іноземни-
ми подружніми парами не можуть 
вирішуватись категоричним зако-
нодавчим дозволом проходження 
цих програм іноземцями з країн, 
де такий метод дозволений зако-
ном, та категоричною забороною 
для громадян з тих країн, де такий 
метод заборонений. Існує цілий ряд 
країн, де народження дитини за до-
помогою програми сурогатного ма-
теринства дозволяється при дотри-
манні ряду вимог.

Підсумовуючи викладене, можна 
дійти висновку, що сферу застосу-
вання сурогатного материнства по-
трібно вдосконалювати у наступних 
напрямках:

1. Правове інформування майбут-
ніх батьків: законодавче закріплен-
ня необхідності отримання правової 
консультації у країні громадянства 
і в дипломатичному представництві 
України стосовно правового статусу 
дитини, прав та обов’язків батьків. 

2. Правове регулювання договору 
про виношування дитини: законо-
давче визначення предмету дого-
вору; порядку отримання платежів 
за договором сурогатною матір’ю.

3. Державний контроль за робо-
тою клінік: встановлення державно-
го контролю за дотриманням вимог 
законодавства щодо оформлення 
необхідних документів у клініці та 
відповідальності клініки за порушен-
ня вимог Наказу №787.

Українське законодавство у сфе-
рі застосування ДРТ крокує в ногу 
з розвитком новітніх технологій та 
надає можливість подружжю відчути 
щастя батьківства, навіть коли при-
рода створює для цього перешкоди. 
При цьому практикуючим юристам 
у даній сфері слід пам’ятати, що іно-
земні подружні пари можуть успіш-
но встановити батьківські права на 
дитину, лише виконуючи вимоги 
українського законодавства та зако-
нодавства країни проживання май-
бутніх батьків.
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