
560 

3. Бесчастний В. М. Нотаріат в Україні : навч. посібник / В. М. Бесчастний, 
О. В. Філонов, В. М. Субботін та ін. (серія «Вища освіта ХХІ століття»). – 
К. : Знання, 2008. – 494 с. 

4. Ясінська Л. Е. Нотаріат в Галичині за Австрійським положенням 1871 р. / 
Л. Е. Ясінська // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 
2003. – Вип. 38. – С. 112-118. 

 
 
 

ВОНСОВИЧ Х. І. 

Чернівецький юридичний інститут 
Національного університету «Одеська юридична академія»,  

асистент кафедри цивільно-правових наук 

 

РЕПРОДУКТИВНИЙ ТУРИЗМ 

 
Збільшення мобільності населення в останні десятиліття зумовили 

створення нових видів поїздок і нових галузей туристичного бізнесу. 
Однією з таких новинок є «репродуктивний туризм». Саме поняття 
виникло після підписання в 1989 році Міжнародною конвенції ООН, 
на якій зафіксовано право людини на життя і продовження роду,  
і мається на увазі територіальні переміщення безплідних пар або інди-
відів з метою доступу до високотехнологічних методів лікування із ре-
гіонів,що законодавчо забороняють допоміжні репродуктивні техноло-
гії (ДРТ), в регіони, що офіційно допускають ці методи [1, с. 83]. 

Репродуктивний туризм виникає у країнах із законодавчими обме-
женнями щодо процедури проведення будь-яких медичних втручань із 
застосуванням допоміжних репродуктивних технологій, метою якого є 
отримання лікування безпліддя та народження генетично рідної для 
особи (подружжя) дитини за кордоном, що проводиться задля уник-
нення (обходу) законодавчих заборон у власній країні або з інших 
об’єктивних чи суб’єктивних причин.  

Сучасне законодавство різних держав все частіше схиляється до на-
дання безплідним парам права скористатися інститутом сурогатного ма-
теринства та врегулювання в національному законодавстві порядку реа-
лізації цього права та гарантій захисту прав сурогатної матері. Найбільш 
відвідуваними в цих цілях країнами стали Індія, Таїланд, Росія, Україна і 
американські штати Каліфорнія і Флорида. Саме в цих державах суро- 
гатна мати на законних підставах може виносити і народити генетично 
чужу дитину і отримати за це грошову винагороду. Привертає «сурогат-
них туристів» і можливість народження дитини у самотніх батьків при-
чому, батьками можуть стати як самотня жінка, так і самотній чоловік. 
В Америці (штати Каліфорнія і Флорида), крім одиноких батьків, послу-
гами сурогатної матері можуть скористатися і одностатеві сім'ї, що,  
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безумовно, є вирішальним фактором для подібних пар. Українське зако-
нодавство передбачає сурогатне материнство тільки для чоловіка і жін-
ки, які перебувають у законному шлюбі.  

Більшість законів, що регулюють інститут сурогатного материнства, 
мають спільні риси. Зокрема, воно дозволяється лише в разі встанов-
лення лікарем факту неможливості жінкою в природній спосіб зачати 
та/чи виносити дитину або коли існує ризик успадкування дитиною 
важкого захворювання внаслідок вагітності. Також законодавство, як 
правило, встановлює вікові межі як для замовників, так і для сурогат-
ної матері. Часто встановлюється вимога про те, що замовниками має 
бути пара, а у деяких країнах, наприклад у Великобританії, також ви-
магається, щоб це було подружжя, тобто пара, що перебуває в зареєст-
рованому шлюбі [2, с. 40].  

Основні причини, через які виникає так званий «репродуктивний 
туризм», можна умовно класифікувати на дві групи: перша – юридичні 
заборони, друга – доступність відповідних медичних процедур (чи, 
скоріше, відсутність такого доступу) [3, с. 146]. До юридичних заборон 
можемо віднести випадки, коли необхідний тип лікування на законо-
давчому рівні не є дозволеним у відповідній країні (наприклад, сурога-
тне материнство у Фінляндії, Італії, Португалії, Пакистані тощо; повна 
заборона донації ооцитів у Німеччині, Італії, Австрії). 

До другої групи входить надто довгий термін очікування (донорсь-
ких клітин, наприклад), надто висока вартість послуг, недостатня тех-
нічна оснащеність або відсутність спеціалістів у певній галузі (напри-
клад, останні дослідження стосовно хромосомної патології). 

 Україна – одна з небагатьох країн світу, яка дозволяє народження 
дитини за допомогою програм допоміжних репродуктивних технологій 
(далі – ДРТ) і передбачає можливість проходження таких програм іно-
земними парами. Основним правовим актом, який регулює порядок 
застосування ДРТ, є наказ Міністерства охорони здоров’я України 
№ 787 від 09.09.2013 «Про затвердження Порядку застосування допо-
міжних репродуктивних технологій в Україні» [4].  

Секрет подібної популярності даної галузі в Україні полягає у висо-
кому рівні сервісу, а також в процентних показниках виношування 
вагітностей, лояльністі української влади і в можливісті отримання 
лікувальних процедур, заборонених або обмежених у власній країні. До 
таких процедур можна віднести репродуктивні програми по екстракор-
полярному заплідненню з сурогатним материнством та донорством, 
застосування стовбурових клітин, трансплантація органів, штучне пе-
реривання вагітності та ін. [5, с. 120].  

Отже, суттєві відмінності правопорядків різних держав призвели до 
виникнення такого явища, як «репродуктивний туризм», коли грома-
дяни більш консервативних і суворих юрисдикцій прямують до країн, 
де сурогатне материнство дозволене, на пошуки жінки, яка виносить і 
народить для них дитину. А це, у свою чергу, приводить до виникнення 
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проблем з точки зору міжнародного цивільного та кримінального пра-
ва: з одного боку, щодо договору між майбутніми батьками та сурогат-
ною матір’ю, з іншого боку, щодо дитини, яка народилася у результаті 
виникнення цих договірних відносин. Також», репродуктивний ту-
ризм» вносить істотні зміни в економіку: сучасна репродуктивна допо-
мога – досить дорога медична послуга, і кошти на її оплату зарахову-
ються на рахунках регіону, в якому ця послуга надається.  
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Значне місце у сукупності відносин, що виникають у родині займають 

особисті немайнові відносини сім’ї. Відомо, що сім’я – це мала соціальна 
спільність. Шлюб та супружні відносини складають основу сім’ї та основу 
сімейних відносин. Таким чином, третім напрямком дослідження є визна-
чення правовідносин у колі сім’ї, що впливають на реалізацію особистих 
немайнових прав та інтересів усиновленою дитиною.  

В рамках даного напряму дослідження потребує визначення категорія 
«сім’я», особливо нині, в умовах зміни основних цінностей людства та 
уяви про сім’ю та статеві відносини. У деяких сучасних дослідженнях 




