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Порядок визначення походження дитини залежить, перш за все, від того, перебувають
батьки дитини у шлюбі між собою чи ні. Майже не викликає питань визначення
походження дитини, коли вона народжується жінкою, яка перебуває у шлюбі,
зареєстрованому у встановленому законом порядку. В ч. 1 ст. 122 СК за: кріплена
загальна презумпція щодо визначення походження дитини від матері та батька, які
перебувають у шлюбі між собою. Так, дитина, яка зачата і (або) народжена у шлюбі,
вважається такою, яка походить від подружжя. При цьому мати дитини не повинна
надавати доказів походження дитини від свого чоловіка, а останній — доводити своє
батьківство. Сама наявність шлюбу між матір'ю дитини та чоловіком є доказом
походження дитини від цього чоловіка. Батько й мати, які перебувають у шлюбі,
записуються батьками дитини в Книзі реєстрації актів про народження за заявою
будь-кого з них. Якщо ж мати дитини, яка перебуває у зареєстрованому шлюбі, під час
реєстрації народження заявляє, що її чоловік не є батьком цієї дитини, і у зв'язку з цим
просить не вказувати його батьком в актовому записі про народження дитини, то її
прохання може бути задоволене лише за наявності спільної заяви самої матері та її
чоловіка про невизнання його батьком дитини.

  

Факт перебування жінки у шлюбі встановлюється, як правило, на момент народження
дитини. Однак, якщо на момент народження дитини жінка не перебуває у шлюбі
(наприклад, її чоловік помер до народження дитини або шлюб визнаний недійсним), при
визначенні батьківства юридичне значення має факт зачаття дитини у шлюбі. При цьому
строк із моменту припинення шлюбу або визнання його недійсним до моменту
народження дитини не повинен перевищувати десяти місяців1. Виняток з цього правила
встановлений ст. 124 СК України, згідно з якою, якщо дитина народилася до спливу
десяти місяців від дня припинення шлюбу або визнання шлюбу недійсним, але після
реєстрації повторного шлюбу її матері з іншою особою, вважається, що батьком дитини є
чоловік її матері у повторному шлюбі. Батьківство ж попереднього чоловіка може бути
визначене наступним чином:

  

— у добровільному порядку при подачі до органу реєстрації цивільного стану спільної
заяви попереднього чоловіка та чоловіка у повторному шлюбі;

  

—у примусовому порядку за наявності судового рішення про визначення батьківства
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попереднього чоловіка.

  

На жаль, сьогодні дуже гострою є проблема безплідних шлюбів. В Україні
спостерігається катастрофічне зниження народжуваності. Суттєвий вплив на її рівень
має безпліддя подружніх пар, кількість яких постійно зростає. Ця тенденція
обумовлюється екологічним станом довкілля, наслідками аварії на ЧАЕС, зниженням
рівня життя тощо. В лікуванні безпліддя в Україні з 1987 року почали застосовуватися
нові лікувальні програми допоміжних репродуктивних технологій. Даний вид медичної
допомоги передбачений ст. 48 Основ законодавства України про охорону здоров'я1.
Відповідно до цієї норми застосування штучного запліднення та імплантації ембріона
здійснюється згідно з умовами та порядком, встановленими Міністерством охорони
здоров'я України
2

, на прохання дієздатної жінки, з якою проводиться така дія, за умови наявності
письмової згоди подружжя, забезпечення анонімності донора та збереження лікарської
таємниці.

  

Визначення походження дитини від батька, матері при штуч: ному заплідненні та
імплантації зародка регулюється ст. 123 СК України. Виходячи з того, що у спільній заяві
зобов'язанні подружжя бере на себе рівні права і обов'язки батьків з виховання і
утримання майбутньої дитини, у разі застосування до них ліку: вальних програм
допоміжних репродуктивних технологій вони обоє записуються батьками дитини. При
цьому один із них може усвідомлювати, що він не є біологічним батьком (матір'ю)
народженої дитини. Так, у разі штучного запліднення дружини, проведеного за
письмовою згодою її чоловіка, він записується батьком дитини, яка народжена його
дружиною. Якщо зародок, зачатий чоловіком, який перебуває у шлюбі, та іншою жінкою,
імплантовано до організму його дружини, дитина вважається такою, що походить від
подружжя. У разі ж імплантації до організму іншої жінки зародка, зачатого подружжям,
батьками дитини є подружжя. У разі народження дитини жінкою, якій було імплантовано
зародок, зачатий подружжям, реєстрація народження провадиться за заявою
подружжя, яке дало згоду на імплантацію. При цьому одночасно з документом, що
підтверджує факт народження дитини цією жінкою, подається посвідчена нотаріусом її
письмова згода на запис подружжя батьками дитини. В графі «Для відміток» робиться
відповідний запис: матір'ю дитини згідно з медичним свідоцтвом про народження форми
№ 103/0:95 є громадянка (прізвище, ім'я, по батькові).
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