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Методи “ин виво”

 Асистиране

 Изневяра

 Претенции

- за подбор на донора от 
страна на родителите;

- за родителство от страна 
на донора.



Методи “ин витро”

 Заместване

 Артефакт

 Претенции

- за подбор на гени от 
страна на родителите;

- за авторство от страна на 
експерта.



Асистирана репродукция

Закон за здравето

чл. 130, ал. 1:
 
“Асистираната репродукция се 

извършва след получаване на 
писмено информирано 
съгласие от лицата, желаещи 
да създадат потомство.”

- множествено число!

- връзка между лицата?

- пол на лицата?



ОПАСНОСТИТЕ?

- загубване на родителството 
като природно обусловен факт:

! ародителство
! заместващо родителство
! родителство-поръчителство
! мултиродителство

- загубване на родеността като 
социален и юридически факт:

! интимността се “оплоскостява” в 
техниката

! бременността се “присвоява” от 
експертите



(Алис в)

Кошера на Пандора



Анатомия на наклонените 
плоскости



Мъж-репродукция-Жена

Право, 
диминирано от 

“мъжката”
роля

- бащината власт;
- съпружеската власт;

- брак-секс-репродукция;
- семейството като мъжка 

собственост, макар и да е 
женска територия.



Детето

 Чия е 
бременността?

- правото на “отворен”/”свободен” 
живот;

- плащаната цена (редукция на 
ембриони, селектиране на 
бременности);

- детето като инструмент;
- какво в майчинството носи

щастие?



“Мъжка” срещу “женска” 
етика

Необходимост от

 морален разговор, 
в който участват 
и женски гласове;

 “слабо” право, 
отказало се от 
абсолютната 

истина



Пример: 
заместващо майчинство

Законопроект

 само по медицински критерий;

 само безвъзмездно;

 само по съдебен ред;

 само между определени лица;

 само при определени 
предпоставки;

 само с предвидени от закона 
правни последици.



Благодаря за вниманието!
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