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ності питань правовідносин за невиконання чи неналежне виконання договору про суро
гатне материнство.
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В умовах сучасного розвитку медичної науки особи, які з тих чи інших 
причин позбавлені можливості мати дітей, набувають її шляхом застосу
вання до них лікувальних програм допоміжних репродуктивних техноло
гій. Розвиток вказаних технологій є важливою гарантією для реалізації не 
тільки права на материнство та батьківство, закріпленого ст. 59, 60 СК 
України, а взагалі репродуктивних прав як системи відокремлених осо
бистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної 
особи та спрямовані на здійснення її репродуктивної функції1.

Методом здійснення допоміжних репродуктивних технологій (далі 
ДРТ) є сурогатне материнство, яке потребує особливої уваги, оскільки за 
останні роки даний інститут зазнав значного розвитку.

Особливого вивчення потребують питання відповідальності сторін 
договору сурогатного материнства, оскільки після успішного завершення 
процедури імплантації ембріона, у разі настання вагітності у сурогатної 
матері, сторони договору вступають в досить тривалий період свого життя, 
протягом якого вони є не тільки сторонами договору, а й особами, відпові
дальними за життя виношуваної дитини.

Дану проблематику досліджували А. О. Пестрикова, Т. Е. Борисова, 
И. А. Михайлова, В.А. Ватрас, О. А. Явор, О. Розгон та інші. Проте тепе
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рішні умови у застосуванні допоміжних репродуктивних технологій в 
Україні такі, відсутня чітка нормативна база, яка регламентувала б питан
ня юридичної відповідальності за невиконання чи неналежне виконання 
сторонами договору сурогатного материнства. Це додає актуальності 
подальших наукових розвідок в цьому напрямку.

Нині існують різні підходи до визначення правовідносин з сурогатного 
материнства. Так, А.А. Пестрикова розуміє сурогатне материнство як 
“процес штучного запліднення, виношування й народження дитини жін
кою (сурогатною матір’ю) з метою передачі дитини названим батькам згід
но з договором за винагороду або без неї”2. Н. С. Байбороша вважає, що 
“сурогатне материнство -  один із сучасних методів допоміжних репродук
тивних технологій, що дозволяють перебороти безпліддя і знайти надію 
стати батьками тим, хто не має можливості відчути радощі батьківства і 
материнства -  традиційного (усіченого) й нетрадиційного (повного)”3. 
Зустрічаються і визначення сурогатного материнства як “допоміжної реп
родуктивної технології, при застосуванні якої жінка добровільно погоджу
ється завагітніти з метою виносити й народити біологічно сторонню їй 
дитину, що буде згодом віддана на виховання іншим особам -  генетичним 
батькам”4. Всесвітня організація охорони здоров’я оперує не терміном 
“сурогатна матір”, а терміном “гестаційний кур’єр”, розуміючи під ним 
“жінку, у якої вагітність наступила як результат запліднення ооцитів спер
матозоїдами третьої сторони -  пацієнтів. Вона виношує дитину під час 
вагітності з тими умовами або договором, що батьками народженої дити
ни буде одна чи обидві людини, чиї гамети використовувалися для заплід
нення”5. За визначенням Європейського товариства репродукції людини 
(ESHE), сурогатне материнство -  це комплекс методів, а сурогатна матір -  
це жінка, яка погоджується виносити і народити дитину для певної пари6. 
Зазначені визначення обґрунтовують сурогатне материнство як медичне 
явище.

Із правової точки зору під сурогатним материнством розуміють заплід
нення жінки шляхом імплантації ембріона з використанням генетичного 
матеріалу подружжя з метою виношування і народження дитини, яка в 
подальшому буде визнана такою, що походить від подружжя, як правило, 
на комерційній основі на підставі відповідного договору між подружжям 
та сурогатною матір’ю7.

Метод сурогатного материнства потрапив до поля зору юристів, оскіль
ки відносини сурогатного материнства супроводжуються укладанням 
договору, а власне виношування дитини зачіпає інтереси не однієї людини. 
Крім того, ця послуга є оплатною, тому, безумовно, застосування цієї реп
родуктивної технології тісно пов’язане з юриспруденцією. Такий договір є 
головним документом, що визначає відносини біологічних батьків із суро
гатною матір’ю, та має складатися відповідно до положень чинного зако
нодавства України, враховуючи індивідуальні вимоги, побажання та мож
ливості подружжя та сурогатної матері8.



Важливим є питання відповідальності сторін в разі невиконання чи 
неналежного виконання сторонами своїх обов’язків, закріплених в догово
рі сурогатного материнства як різновиду договору про надання послуг. А 
для розуміння того, якою вона має бути, на нашу думку, перш за все слід 
визначити такі його зобов’язальні умови, порушення яких і стане підста
вою для притягнення сторони, що допустила порушення, до відповідаль
ності.

У класичному вигляді договір про сурогатне материнство містить 
наступні зобов’язання:

сурогатна мати зобов’язується виносити, народити і передати народже
ну нею дитину генетичним батькам, виконуючи при цьому всі зазначені у 
договорі умови, зокрема такі: вчасно з ’являтися для медичного огляду та 
проведення медичних процедур, виконувати всі рекомендації лікарів щодо 
режиму дня, харчування, умов проживання, не палити, не вживати алко
голь, наркотичні та психотропні препарати, у разі будь-яких, навіть незнач
них, відхилень звертатися до лікаря тощо);

генетичні батьки зобов’язуються виплатити сурогатній матері винаго
роду і компенсацію одразу ж після народження сурогатною матір’ю дити
ни, генетичні батьки зобов’язані забрати дитину (дітей)9. При цьому у 
договорі про сурогатне материнство ціна, як правило складається з двох 
частин. По-перше, подружжя має відшкодувати сурогатній матері фактич
ні витрати, пов’язані з виконанням нею договору: витрати на посилене 
харчування, медичні обстеження, лікарські засоби, курси з підготовки до 
пологів, придбання відповідного одягу, втрачений заробіток тощо. По
друге, це має бути власне винагорода за виконання договору, що встанов
люється за домовленістю між сторонами і не включає всі ті звичайні 
витрати, понесені сурогатною матір’ю під час вагітності та пологів10.

Отже, головними обов’язками сурогатної матері є: обов’язок виносити, 
народити та передати дитину, а обов’язками батьків-замовників -  надава
ти підтримку сурогатній матері під час вагітності, виплатити винагороду 
власне за виношування та народження дитини та забрати народжену дити
ну. Порушення зазначених зобов’язань, на нашу думку, може мати наслід
ком притягнення сторін до відповідальності.

Істотне значення у разі невиконання договору має те, в чому саме поля
гає його невиконання або неналежне виконання. Видів неналежного вико
нання чи невиконання договору може бути багато, але вважаємо за необ
хідне зупинитися на таких, найбільш істотних, моментах:

передача подружжю дитини, народженої сурогатною матір’ю; 
порушення сурогатною матір’ю приписів і рекомендацій лікарів (шкід

ливі звички, обмеження харчування, ігнорування режиму тощо);
відмова батьків-замовників від запису їх батьками дитини, народженої 

сурогатною матір’ю;
несвоєчасне надання грошових коштів на покриття фактичних витрат, 

пов’язаних з виконанням сурогатною матір’ю договору.
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Вчені по-різному намагаються обґрунтувати способи уникнення пору
шень договору та міри відповідальності, які слід застосовувати в разі пору
шення договору.

Так, з приводу недотримання умов договору сурогатною матір’ю та 
щодо її відповідальності за це існує така думка.

Відмова сурогатної матері від передачі дитини подружжю є відмовою 
від виконання зобов’язання, тому в даному випадку, необхідно керуватися 
приписами ст. 622 ЦК України, що покладає на сурогатну матір обов’язок 
відшкодувати подружжю-замовникам всі понесені за договором витрати11.

Крім того, виходячи з приписів ст. 23 ЦК України слід визнати право 
батьків-замовників на компенсацію завданої їм моральної шкоди, яка вира
жається у найтяжчих переживаннях -  відчутті втрати, позбавлення, само
тності, безнадії, несправедливості. У договорі необхідно закріпити термін 
для здійснення сурогатною матір’ю цих виплат. Обов’язок компенсувати 
заподіяну відмовою передати дитину моральну шкоду служила б додатко
вою гарантією, стимулюючою сурогатну матір дати згоду на запис подруж- 
жя-замовників батьками дитини12.

Щодо відповідальності сурогатної матері за порушення приписів і 
рекомендацій лікарів (шкідливі звички, обмеження харчування, ігноруван
ня режиму тощо) більшість вчених наголошують на необхідності позбави
ти сурогатну матір права на компенсацію витрат під час вагітності та вина
городу за народження дитини, та, більше того, покласти на неї обов’язок 
відшкодування біологічним батькам усіх їхніх витрат за договором13.

З приводу відповідальності батьків-замовників, то, перш за все, пропо
нується встановити заборону на відмову подружжя-замовників від запису 
їх батьками дитини, народженої сурогатною матір’ю. У іншому випадку 
інтереси новонародженого дитини не будуть захищені належним чином, 
оскільки неминуче виникнення ситуації, до якої сурогатна мати готова і 
має намір передати дитину подружжю-замовникам, а вони передумали і не 
бажають бути записаними його батьками. У результаті дитина може зали
шитися і зовсім без батьків. При цьому вийде, що подружжя-замовники, 
які уклали договір з метою стати батьками дитини, народженої сурогатною 
матір’ю, не будуть нести ніяких зобов’язань по відношенню до дитини14. 
Тим самим порушуються інтереси дитини, гарантовані Сімейним кодек
сом України: жити і виховуватися у сім’ї, право на сімейне виховання, про
живання разом з батьками (ст. 152 СК України), право на ім’я (ст. 146 СК 
України), право на спілкування з батьками (ст. 153 СК України), право на 
аліменти (ст. 179 СК України)15.

Уявляється, що відмову подружжя від запису їх батьками народженої 
сурогатною матір’ю дитини можна допустити лише за умови згоди суро
гатної матері залишити дитину собі16.

При невиконанні подружжям-замовниками обов’язків з надання під
тримки сурогатної матері в обумовленими договором обсязі та порядку, 
включаючи випадки несвоєчасного надання грошових коштів на необхідні 
витрати, сурогатна мати повинна бути наділена правом вимагати відшко
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дування завданих їй порушенням збитків або збільшення зазначеної в 
договорі винагороди.

Відповідальність подружжя-замовників за порушення термінів оплати 
наданих сурогатною матір’ю послуг повинна відповідати загальним пра
вилам про порушення грошових зобов’язань. У цьому випадку доцільно 
встановити розмір пені, яка нараховувалася б з дня, наступного за днем 
порушення зобов’язання по день його виконання17.

Такі думки стосовно відповідальності можна знайти в юридичній літе
ратурі, проте це не може бути юридичним підґрунтям для притягнення сто
рін до відповідальності в реальній ситуації. Саме тому вважаємо за необ
хідне визначити, які ж чинні норми законодавства можна використати для 
притягнення до відповідальності сторін договору про сурогатне материн
ство.

На думку В. Москалюк, майнові відносини, що виникають із договору 
сурогатного материнства, мають регулюватися нормами ЦК України про 
договір про надання послуг. Так, відповідно до ч. 1 ст. 901 ЦК України за 
договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується 
за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, що споживаєть
ся в процесі здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується опла
тити виконавцеві зазначену послугу. Крім того, ч. 2 ст. 628 ЦК України 
надає сторонам договору право укласти договір, в якому містяться еле
менти різних договорів (змішаний договір)18.

Такої думки дотримується і А.С. Коломоєць, який стверджує, що з юри
дичної точки зору сурогатне материнство -  це послуга з виношування і 
народження дитини з наступною реєстрацією немовляти як дитини замов
ника послуги19.

Ми підтримуємо позицію щодо віднесення договору про сурогатне 
материнство до різновиду договору про надання послуг. А тому, виходячи 
з такого його розуміння, вважаємо, що відповідальність за невиконання чи 
неналежне виконання договору про сурогатне материнство має відповіда
ти загальним вимогам щодо відповідальності за порушення зобов’язань та 
відповідальності за порушення договору про надання послуг.

Так, у відповідності до ч. 1 ст. 906 ЦК України збитки, завдані замов
нику невиконанням або неналежним виконанням договору про надання 
послуг за плату, підлягають відшкодуванню виконавцем, у разі наявності 
його вини, у повному обсязі, якщо інше не встановлено договором. 
Виконавець, який порушив договір про надання послуг за плату при здійс
ненні ним підприємницької діяльності, відповідає за це порушення, якщо 
не доведе, що належне виконання виявилося неможливим внаслідок непе
реборної сили, якщо інше не встановлено договором або законом20.

Тож норми ЦК України про договір стосовно надання послуг передба
чають тільки відповідальність виконавця за порушення договору, покла- 
даючи на нього обов’язок відшкодувати замовникові збитки, завдані неви
конанням або неналежним виконанням договору про надання послуг за 
плату в повному обсязі. Відшкодування вказаних збитків залежить від
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вини виконавця (ст. 906 ЦК України). У договорі, який розглядається, 
виконавцем вважається сурогатна матір, а замовниками є подружжя, яке 
надає свій генетичний матеріал для імплантації.

Виходячи з вказаної норми, сурогатна матір повинна буде відшкодува
ти подружжю зазнані ними збитки, пов’язані із забезпеченням її потреб під 
час вагітності та (або) пологів. Слід зазначити, що розмір відшкодування 
буде залежати від того моменту, коли сурогатна матір допустила порушен
ня умов договору. Але, як випливає зі змісту ст. 906 ЦК України, якщо 
невиконання або неналежне виконання договору було допущено сурогат
ною матір’ю не з її вини (наприклад, жінка виконувала всі вказівки лікарів, 
вела здоровий спосіб життя, але все ж таки вагітність перервалася з яки
хось об’єктивних причин), подружжя не має права вимагати від неї від
шкодування збитків, заподіяних йому невиконанням або неналежним 
виконанням договору21.

Цієї однієї норми недостатньо, тим паче, що вона встановлює відпові
дальність лише сурогатної матері як виконавця договору про сурогатне 
материнство. Оскільки життєвих ситуацій однозначно більше, і вчиняти дії, 
що порушують умови договору, може як сурогатна матір, так і батьки- 
замовники, то справедливо, що і відповідальність за це має встановлюва
тись для обох сторін. Тому для урегулювання даного питання пропонуємо 
керуватись не лише нормами з приводу відповідальності за порушення 
договору про надання послуг, а й загальними нормами, які встановлюють 
відповідальність за порушення зобов’язання, а саме главою 51 ЦК України.

Проте, і це не може вирішити проблему юридичної неурегульованості 
питань відповідальності за невиконання чи неналежне виконання догово
ру про сурогатне материнство. Тому пропонуємо таке:

перед укладанням такої форми договору щодо врегулювання суспіль
них відносин юрист має вживати заходів для встановлення статусу фізич
ної особи та здійснювати узгоджений розподіл прав та обов’язків між 
суб ’ єктами(учасниками);

для уникнення непорозумінь між сторонами під час укладення такого 
виду договору особливу увагу звертати на обов’язки сторін, порушення 
яких може стати підставою для притягнення сторін до відповідальності. 
Такі умови мають бути детально описані в договорі про сурогатне мате
ринство;

в договорі має бути чітко визначена відповідальність сторін за пору
шення його умов, виходячи з загальних правил відповідальності за пору
шення зобов’язання та договору про надання послуг.

Емерджентною функцією законодавця щодо питання відповідальності 
за порушення договору про сурогатне материнство має бути прийняття 
спеціального закону, який має врегулювати суспільні відносини в репро
дуктивній медицині та встановити санкції за їх порушення.
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