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А. П. ГО ЛО ВА ЩУК

ЦИВІЛЬНО-ПРА ВОВІ АС ПЕК ТИ ДО НОР СТ ВА 
РЕ ПРО ДУК ТИВ НИХ КЛІТИН

Роз г ля ну то про бле ми, пов’язані з цивільни ми пра вовідно си на ми, які ви ни ка ють між
учас ни ка ми до нор ст ва ре про дук тив них клітин. Дослідже но пра во вий ста тус до но ра
га мет, виз на че но йо го пра ва та обов’яз ки, а та кож склад досліджу ва них пра вовідно -
син.

Клю чові сло ва: пра вовідно си ни, ре про дук тивні кліти ни, до нор га мет.

Го ло ва щук А. П. Граж дан ско-пра во вые ас пек ты до нор ст ва ре про дук тив ных
кле ток

Рас смо т ре ны про бле мы, свя зан ные с граж дан ски ми пра во от но ше ни я ми, ко то рые
воз ни ка ют меж ду уча ст ни ка ми до нор ст ва ре про дук тив ных кле ток. Ис сле до ван пра во -
вой ста тус до но ра га мет, оп ре де ле ны его пра ва и обя зан но с ти, а так же со став ис сле -
ду е мых пра во от но ше ний.

Клю че вые сло ва: пра во от но ше ния, ре про дук тив ные клет ки, до нор га мет.

Golovashchuk Anna. Civil Aspects donation of reproductive cells
In the article author considers the problems associated with civil relations arising

between the parties in the donation of reproductive cells. Investigated legal status of donor
gametes, defined his rights and responsibilities. Аlso determined the composition of the stud-
ied legal relations.

Key words: legal relations, reproductive cell, donor gametes.

Ак тив ний роз ви ток на уки і техніки привів до по яви но вих суспільних відно -
син, які по тре бу ють пра во во го ре гу лю ван ня. Од ним з яс к ра вих при кладів є пра -
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вовідно си ни, що ви ни ка ють піл час до нор ст ва ре про дук тив них клітин (га мет та
ембріонів). 

Різним пра во вим ас пек там до нор ст ва га мет при свя чу ва ли праці як вітчиз няні,
так і за рубіжні вчені, зо к ре ма Я. Дро го нець, М.М. Ма леїна, І. Се ню та, С.Г. Сте -
цен ко, П. Хол лен дер та ін.

Стат тя 290 Цивільно го ко дек су (далі – ЦК) Ук раїни закріплює пра во по в но -
літньої дієздат ної фізич ної осо би бу ти до но ром крові, її ком по нентів, а та кож
органів та інших ана томічних ма теріалів та ре про дук тив них клітин1. 

Зміст цієї статті де талізується ок ре ми ми за ко на ми, а са ме до нор ст во крові ре -
гу люється За ко ном Ук раїни «Про до нор ст во крові та її ком по нентів» від 23 черв -
ня 1995 р. № 239/95-ВР. До нор ст во ор ганів та інших ана томічних ма теріалів рег -
ла мен тується За ко ном Ук раїни «Про транс план тацію ор ганів та інших ана -
томічних ма теріалів лю дині» від 16 лип ня 1999 р. № 1007-XIV. Од нак слід за зна -
чи ти, що згідно зі ст. 3 ви щез га да но го за ко ну, йо го дія не по ши рюється на транс -
план тацію ре про дук тив них клітин та жи вих ембріонів2. 

У зв’яз ку з відсутністю в Ук раїні за ко ну, яким ре гу лю ва лось би до нор ст во ре -
про дук тив них клітин, а та кож виз на чав ся пра во вий ста тус до но ра га мет та
ембріонів, по стає не обхідність звер та тись до різних нор ма тив но-пра во вих актів.

До нор ст во у га лузі до поміжних ре про дук тив них тех но логій мож на поділи ти
на такі ви ди: до нор ст во яй цеклітин (оо цитів), до нор ст во спер ми та до нор ст во
ембріонів.

Од ним із підза кон них нор ма тив но-пра во вих актів, що ре гу лює за сто со ву ван -
ня до нор ст ва га мет та ембріонів, є на каз Міністер ст ва охо ро ни здо ров’я Ук раїни
«Про за твер д жен ня Інструкції про по ря док за сто су ван ня до поміжних ре про дук -
тив них тех но логій» від 23 груд ня 2008 р. № 771 (далі – на каз МОЗ № 771).
Аналізу ю чи чин не за ко но дав ст во Ук раїни, а та кож досвід за рубіжних країн у
сфері пра вовідно син з до нор ст ва ре про дук тив них клітин, роз г ля не мо де які пра -
вові ас пек ти.

У на казі МОЗ № 771 на во дить ся виз на чен ня по нят тя до нор ст ва га мет та
ембріонів. Од нак слід за зна чи ти, що у нор ма тив но му акті ви ко ри с то вується по -
нят тя «до нація», яке за своїм змістом то тож не по нят тю «до нор ст во»: «до нація га -
мет або ембріонів – це про це ду ра, за якою до но ри за пись мо во оформ ле ною, доб -
ровільною зго дою на да ють свої ста теві кліти ни – га ме ти (спер му, оо ци ти) або
ембріони для ви ко ри с тан ня в інших осіб у ліку ванні безпліддя»3. Згідно з цим
виз на чен ням, а та кож змістом ст. 290 ЦК Ук раїни до нор ста те вих клітин (га мет) –
це по внолітня дієздат на фізич на осо ба, яка за до б ровільною зго дою на дає свої га -
ме ти (спер му, оо ци ти) іншій особі для ви ко ри с тан ня у ліку ванні безпліддя.

До нор ембріона – це по внолітня дієздат на фізич на осо ба, у якої на ро ди лась ди -
ти на після про ве ден ня про гра ми до поміжних ре про дук тив них тех но логій (далі –
ДРТ) і за ли ши лись у кріобан ку не ви ко ри с тані кріокон сер во вані ембріони, за до б -
ровільною зго дою на дає їх іншій особі для ви ко ри с тан ня у ліку ванні безпліддя.

Як за зна чає М.М. Ма леїна, спер ма, яй цекліти ни та ембріони, як особ ливі
об'єкти до нор ст ва, не суть у собі спад ко вий ма теріал, бе руть участь у ге не тич но -
му фор му ванні лю ди ни, виз на ча ють йо го фізичні й психічні якості та вста нов лю -
ють біологічне споріднен ня між до но ром і ре ципієнтом4. Са ме то му на за ко но дав -
чо му рівні ма ють бу ти виз на чені умо ви для до нор ст ва та пра во вий ста тус до но ра
ре про дук тив них клітин і йо го пра ва та обов’яз ки. 
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За ко но дав ст во Ук раїни пе ред ба чає низ ку умов для до нор ст ва ре про дук тив них
клітин. Зо к ре ма, до но ром мо же бу ти ли ше дієздат на фізич на осо ба. Тоб то осо ба,
яка по вин на усвідо млю ва ти зна чен ня своїх дій та мо же ке ру ва ти ни ми. 

На ступ ною важ ли вою умо вою до нор ст ва ре про дук тив них клітин є до б -
ровільна зго да до но ра. Відповідно до цьо го от ри ман ня ста те вих клітин, а та кож їх
пе ре да ча третій особі мо же здійсню ва тись ви ключ но за на яв ності пись мо вої до б -
ровільної зго ди до но ра.

До нор має бу ти проінфор мо ва ний, тоб то йо му по винні бу ти роз’яс нені пра -
вові ас пек ти та наслідки ре про дук тив но го до нор ст ва. А та кож відповідно до ст. 39
За ко ну Ук раїни «Ос но ви за ко но дав ст ва Ук раїни про охо ро ну здо ров’я» від 19 лис -
то па да 1992 р. № 2801-ХІІ ме дич ний працівник зо бов'яза ний на да ти пацієнтові в
до ступній формі інфор мацію про ме ту про ве ден ня за про по но ва них досліджень і
ліку валь них за ходів5. От же, до но ру має бу ти по яс не на про це ду ра взят тя га мет та
інші ме дичні дії, що бу дуть про во ди ти ся з ним. 

Вста нов ле но вікові об ме жен ня для до норів оо цитів – ни ми мо жуть бу ти жінки
віком від 20 до 32 років. До но ра ми спер ми мо жуть бу ти чо ловіки віком від 20 до
40 років. 

Що до інших ви мог, які ви су ва ють ся до до норів, то на каз МОЗ № 771 як для
чо ловіків, так і для жінок пе ред ба чає: 1) на явність на ро д же ної здо ро вої влас ної
ди ти ни; 2) відсутність не га тив них фе но типічних про явів; 3) за довільне со ма тич -
не здо ров'я; 4) відсутність про ти по ка зань для участі в про грамі до нації; 5)
відсутність спад ко вих за хво рю вань; 6) відсутність шкідли вих зви чок (нар ко манія,
ал ко голізм, ток си ко манія).

Як ба чи мо, ме дичні ви мо ги до до но ра до сить чіткі та жорсткі. Це зу мов ле не
тим, що ста теві кліти ни є носіями ге не тич ної інфор мації і ви ни кає ри зик пе ре дачі
май бутній ди тині пев них спад ко вих ге не тич них за хво рю вань. До три ман ня ме -
дич них ви мог є га рантією то го, що з на да но го до но ром ге не тич но го ма теріалу бу -
дуть на ро д жені здо рові діти. Вва жаємо, що до нор по ви нен повідо мля ти ліка рю
усю інфор мацію, яка має зна чен ня для до нор ст ва га мет. Ад же при хо ву ван ня до -
но ром да них про стан сво го здо ров’я мо же при зве с ти до ви ник нен ня ус клад нень
у ре ципієнта під час вагітності та впли ну ти на стан здо ров’я ди ти ни, яка бу де на -
ро д же на з ви ко ри с тан ня до норсь ких га мет.

Під час ви ко ри с тан ня га мет до но ра ре ципієнту на дається йо го фе но типічний
пор т рет. Це оз на чає, що повідо мляється вік, зріст, колір очей, во лос ся то що. Інфор -
мація про ім’я до но ра та інші пер со нальні дані ре ципієнту не повідо мля ють ся.

Відповідно до ч. 3 ст. 290 ЦК Ук раїни осо ба до но ра не по вин на бу ти відо мою
ре ципієнту, а осо ба ре ципієнта – ро дині до но ра, крім ви падків, ко ли ре ципієнт і
до нор є ро ди ча ми.

Відповідно до на ка зу МОЗ № 771 до но ра ми оо цитів (яй цеклітин) мо жуть бу -
ти як анонімні до б ровільні до но ри, так і знай омі осо би жіно чої статі, ро дич ки,
пацієнтки про грам ДРТ, які за пись мо во оформ ле ною, до б ровільною зго дою на -
да ють ре ципієнту ча с ти ну своїх оо цитів. Тоб то в Ук раїні до нор ст во мо же бу ти
анонімним та не анонімним. 

Слід за зна чи ти, що став лен ня до анонімно го до нор ст ва ре про дук тив них
клітин у світі не є од но знач ним. Оскільки ви ни кає ряд пи тань, пов’яза них з пра -
ва ми ди ти ни. 

По-пер ше, чи мо же ди ти на, на ро д же на в ре зуль таті за сто су ван ня ДРТ з ви ко -
ри с тан ням до норсь ко го ма теріалу, зна ти, хто є її ге не тич ни ми бать ка ми? По-дру -
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ге, з яко го віку ди тині мо же бу ти повідо мле на інфор мація про її ге не тич не по хо -
д жен ня? По-третє, чи мо же ди ти на от ри ма ти та ку інфор мацію про ти волі осіб,
запи са них її бать ка ми? 

У за рубіжних країнах відповіді на такі за пи тан ня та за ко но дав че ре гу лю ван ня
цьо го ви ду до нор ст ва виріше но по-різно му. Анонімне до нор ст во доз во ле не у
Данії, Іспанії, Франції, Чехії та ряді інших країн. 

Після чис лен них дис кусій у Ве ли ко бри танії бу ло прий ня то за кон, що відмінив
анонімність до нор ст ва з 1 квітня 2005 р. Те пер дітям на дається за кон на мож -
ливість після до сяг нен ня по вноліття ви ма га ти інфор мацію про своїх біологічних
батьків, як що, зви чай но, в про цесі штуч но го запліднен ня ме ди ки ви ко ри с то ву ва -
ли сто ронні до норські ма теріали – спер му або яй цекліти ни6. До чис ла країн, де
закріпле но пра во ди ти ни, на ро д же ної з ви ко ри с тан ням до норсь ких га мет зна ти
своє ге не тич не по хо д жен ня на ле жать Швеція і Нор вегія.

Чи вар то Ук раїні за при кла дом Ве ли ко бри танії за бо ро ня ти анонімне до нор ст -
во? Вва жаємо, що в Ук раїні за бо ро на анонімно го до нор ст ва га мет ма ти ме не га -
тивні наслідки. По-пер ше, спо с теріга ти меть ся змен шен ня кількості до норів, що,
у свою чер гу, мо же при зве с ти до бра ку ге не тич но го ма теріалу. 

По-дру ге, та ка за бо ро на мо же при зве с ти до зло вжи вань у цій га лузі, на при -
клад по яви не ле галь них клінік ре про дук то логії.

Що до пи тан ня про пра во ди ти ни зна ти своє ге не тич не по хо д жен ня. У та ко му
разі слід звер ну ти ува гу і на пси хо логічний ас пект. Не відо мо, як відре а гує ди ти -
на на повідо млен ня, що по хо дить від бать ка (ма тері)-до но ра. Роз крит тя цієї
інфор мації мо же при зве с ти до погіршен ня відно син у сім’ї, а та кож спри чи ни ти
труд нощі у ви хо ванні ди ти ни. То му вва жаємо, що по тенційні бать ки ма ють пра во
виз на ча ти, чи вар то повідо мля ти ди тині про її ге не тич не по хо д жен ня та спосіб за -
чат тя.

Як що го во ри ти про вік, з яко го ди тині мо же бу ти повідо мле на інфор мація про
її по хо д жен ня, то, з ог ля ду на досвід за рубіжних країн, такі відо мості мо жуть бу -
ти на дані після до сяг нен ня ди ти ною по вноліття. 

На наш по гляд, повідо мля ти дані без доз во лу осіб, за пи са них бать ка ми ди ти -
ни, не мож на. Хо ча це пи тан ня ще повністю не виріше не у су часній на уці й
потребує більш де таль но го вив чен ня. 

Од ним з важ ли вих пи тань до нор ст ва га мет є пла та до но ру за на дан ня ге не тич -
но го ма теріалу. Нині в Ук раїні до нор ст во га мет здійснюється як на ко мерційній,
так і не ко мерційній ос нові. У за рубіжних країнах оп ла та до нор ст ва вирішується
по-різно му. До нор ст во на не ко мерційній ос нові закріпле но у Чехії, Нідер лан дах,
Франції. До нор ст во на ко мерційній ос нові здійснюється у США, Ве ли ко бри танії.

У Данії пла та для до норів спер ми пе ред ба че на у розмірі 35 фунтів стерлінгів.
Євро пейсь кий банк спер ми про по нує до но рам 30 фунтів стерлінгів за візит7. 

Як за зна ча ло ви дан ня «The Thelegraph», щоб уник ну ти ко мерціалізації про це -
ду ри до нор ст ва у Ве ли ко бри танії упов но ва же ний ор ган Human Fertility and
Embryology Authority (далі – HFEA) ввів об ме жен ня на пла ту для до норів у
розмірі 250 фунтів стерлінгів. Од нак та ка не ве ли ка пла та при зве ла до змен шен ня
кількості до норів, що спри чи ни ло брак га мет і звер нен ня безплідних жінок і чо -
ловіків до за кор дон них клінік. То му керівник HFEA про фе сор Ліза Джардін (Lisa
Jardine) за яви ла: «Ми хо че мо пе ре гля ну ти до нор ст во яй цеклітин. Про по нуємо на -
бли зи ти ся до іспансь кої си с те ми оп ла ти». Од нак є по бо ю ван ня, що підви щен ня
ви плат мо же ко мерціалізу ва ти до нор ст во, тим са мим підірвав ши прин цип по -
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жерт ву ван ня, на яко му існує ця си с те ма8. На сьо годні у Ве ли ко бри танії ви на го ро -
да для до норів яй цеклітин ста но вить 750 фунтів стерлінгів. За да ни ми HFEA,
кількість но вих за реєстро ва них до норів знач но зрос ла після підви щен ня оп ла ти9. 

Як ба чи мо з досвіду за рубіжних країн, на явність на леж ної оп ла ти для до норів
має по зи тивні наслідки. Од нак слід за зна чи ти, що за над то ве ли ка ко мерціалізація
до нор ст ва ре про дук тив них клітин нині є однією з гос трих дис кусійних не ли ше
пра во вих, але й етич них про блем. Як за зна чає С.С. Шев чук, не мож на до пу с ти ти,
щоб ця сфе ра людсь ких сто сунків бу ла за лу че на в рин ко ву стихію10. Вод но час
відсутність гро шо вої ви на го ро ди або її за бо ро на не при зве де до знецінен ня та ких
об’єктів до нор ст ва, як га ме ти та ембріони і не змен шить по пи ту на них. Пла та до -
но ру, од нак, існу ва ти ме у не за конній і при хо ваній формі. 

Вра хо ву ю чи нинішні еко номічні та юри дичні ре алії Ук раїни, вва жаємо, що
най е фек тивнішим вирішен ням цьо го пи тан ня бу де закріплен ня на за ко но дав чо му
рівні як оп лат но го, так і бе зо плат но го до нор ст ва га мет. До нор, бе ру чи участь у
про грамі до нації, має пра во на гро шо ву ви на го ро ду. У разі анонімно го до нор ст ва
гроші мо жуть бу ти вип ла чені ак ре ди то ва ним за кла дом охо ро ни здо ров’я, у яко му
про во дить ся ДРТ, а у разі не анонімно го до нор ст ва – са мим ре ципієнтом. По ря -
док і розмір гро шо вої ви пла ти має вста нов лю ва ти ся за до мо вленістю сторін.

Під час виз на чен ня пра во во го ста ту су до но ра га мет важ ли ве місце відво дить -
ся тим пра вам і обов’яз кам, яки ми він наділе ний. До нор га мет має пра во на:
1) інфор мацію про пра вові ас пек ти та наслідки ре про дук тив но го до нор ст ва;
2) інфор мацію про мож ливі ри зи ки для здо ров’я та ме ту про ве ден ня за про по но -
ва них досліджень і ліку валь них за ходів; 3) відмо ву від до нор ст ва; 4) гро шо ву ви -
на го ро ду; 5) анонімність та не роз го ло шен ня інфор мації, яка бу ла ним на да на під
час до нор ст ва; 6) за без пе чен ня на дан ня ме дич ної до по мо ги в по вно му об сязі за -
кла дом охо ро ни здо ров'я у разі ви ник нен ня ус клад нень під час про ве ден ня про -
це ду ри до нації га мет.

Обов’яз ки до но ра га мет: 1) на да ва ти про се бе прав диві відо мості; 2) до три му -
ва ти ся усіх ме дич них ре ко мен дацій; 3) на да ва ти усю інфор мацію про стан сво го
здо ров’я; 4) при анонімно му до норстві не вста нов лю ва ти осо бу ре ципієнта; 5) не
вста нов лю ва ти осо бу ди ти ни, яка бу ла на ро д же на з ви ко ри с тан ням йо го га мет.

От же, пра вовідно си ни у сфері до нор ст ва га мет мо жуть ви ник ну ти ли ше за на -
яв ності пев но го скла ду цих пра вовідно син, а са ме: 

1) дієздат но го до но ра; 
2) віку до но ра (20 – 32 ро ки для жінок і 20–40 років для чо ловіків); 
3) на яв ності до б ровільної, інфор мо ва ної пись мо вої зго ди до но ра на участь у

про грамі до нор ст ва; 
4) відповідності до но ра ме дич ним ви мо гам;
5) на яв ності на ро д же ної здо ро вої влас ної ди ти ни.
От же, пра вовідно си ни, які ви ни ка ють під час до нор ст ва га мет у сфері ДРТ, є

ма ло вив че ни ми і по тре бу ють по даль ших досліджень.
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М. В. ВІНЦИ СЛАВСЬ КА 

ПО НЯТІ ТА ЇХ РОЛЬ У ВИ КО НАВ ЧО МУ ПРО ВА Д ЖЕННІ

Дослідже но інсти тут по ня то го та не доліки існу ван ня йо го у ви ко нав чо му про цесі.
На во дить ся аналіз ос нов них прав і обов'язків по ня то го та про блемні пи тан ня за лу чен -
ня йо го до ви ко нав чо го про це су. Обґрун то ва но мож ливість по ня тих бу ти до пи та ни ми
як свідки, які по пе ре д жа ють ся про криміна ль ну відповідальність. На го ло ше но на не -
обхідності пе ревірки дер жав ним ви ко нав цем до ку ментів, що посвідчу ють осо бу, яка
за лу чається по ня тим, і за не сенні відповідних да них до ак та.

Клю чові сло ва: інсти тут по ня то го, ви ко нав че про ва д жен ня, про це су альні пра ва
та обов’яз ки.

Вин ци слав ская М. В. По ня тые и их роль в ис пол ни тель ном про из вод ст ве
Ис сле дуют ся ин сти тут по ня то го и клю че вые не до стат ки су ще ст во ва ния дан но -

го ин сти ту та в ис пол ни тель ном про цес се. Про во дит ся ана лиз ос нов ных прав и обя зан -
но с тей по ня то го и про блем ные во про сы при вле че ния его в ис пол ни тель ный про цесс.
Обос но ва на воз мож ность по ня тых быть оп ро шен ны ми в ка че ст ве сви де те лей, ко то -
рые пре ду преж да ют ся о кри ми наль ной от вет ст вен но с ти. Ак цен ти ро ва но вни ма ние
на не об хо ди мо с ти про вер ки го су дар ст вен ным ис пол ни те лем до ку мен тов, удо с то ве ря -
ю щих лич ность осо бы, ко то рая при вле ка ет ся в ка че ст ве по ня то го, и вне се ния со от -
вет ст ву ю щих дан ных в акт. 

Клю че вые сло ва: ин сти тут по ня то го, ис пол ни тель ное про из вод ст во, про цес су -
аль ные пра ва и обя зан но с ти.

Vintsyslavska M. V. Attesting witnesses and their role in enforcement proceedings
The article deals with the concept of attesting witness and basic defects of existence of the

specified concept in the enforcement process. The analysis of the basic rights and obligations
of attesting witness and problem issues of his involvement in enforcement process is conduct-
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