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1.Вовед 
Унапредувањето на медицината и технологијата, како и нивното вметнување во 

секоја сфера од човековиот живот, особено во репродуктивната сфера, им овозможи на 
паровите, со користење на начините на биомедицинско потпомогнато оплодување, да 
станат родители. Сведоци сме дека во денешно време паровите сé  повеќе боледуваат од 
стерилитет, за жал, кај многу брачни парови е присутна појавата на стерилитет. За 
стерилитет може да се зборува кога одреден брачен пар не може да постигне бременост 
повеќе од 6 месеци, без притоа да користи средства за контрацепција.  

Постојат повеќе причини за стерилитет. Жените стапуваат во брак во своите 
подоцнежни години и тоа е веројатно една од причините за проблемите со 
забременувањето.1

                                                           
1 Д-р. Органџиски, „Стерилитет“

 Вештачката инсеминација, ин-витро фертилизација и сурогат 
мајчинството се начини на биомедицинско потпомогнато оплодување. Со користење на 
овие репродуктивни технологии, неплодните парови сега имаат надеж и поголема шанса 
да станат родители отколку порано кога не беа развиени овие технологии.  

Со развојот на технологијата, брзо се развиваат и методите на вештачко 
оплодување. Севкупната општествена структура, заедно со нивното морално разбирање,  
кои се разликуваат од земја до земја, фрла светлина врз користењето на овие методи. 

Како резултат на користењето на различни методи на вештачкото оплодување, 
може да се појават повеќе од една мајка и повеќе од едeн татко на детето. Ваквата состојба 
со себе носи проблеми во однос на личното право, правото на потекло на детето, 
наследното право и казненото право. 

Овие развојни методи на вештачкото оплодување може со себе да носат нови 
правила во однос на одредувањето на потеклото на детето. Иако порано мајчинството 
беше несоборлива правна претпоставка, која што со точност се знаеше дека како мајка на 
детето се смета жената што го родила, денес со развојот на новите репродуктивни 
технологии и оваа правна претпоставка стана соборлива правна претпоставка, која треба 
да се докажува, како што е случај со утврдување на татковството. Овие настани укажуваат 
дека во наредните години ќе се појават уште понови методи на вештачко оплодување. Ова 
е показател дека општествата ќе бидат соочени со нови правни проблеми. Можеби пред 
сто години, никој не слушнал за хетерологно оплодување, трансплантација на јајце клетка 
или сурогат мајчинство, кои што денес станаа секојдневие во болниците каде што се 
употребуваат овие технологии. Можеби еден век подоцна ќе бидат воведени нови методи, 
чии имиња никогаш не сме ги слушнале до ден денес. 

Од тие причини, кај нас и во светот се донесени бројни закони и подзаконси акти, 
со кои правно и законски се регулирани дозволеноста и користењето на новите 
репродуктивни технологии. Во правниот поредок на Република Северна Македонија 
начинитие на вештачкото оплодување се регулирани со Законот за биомедицинско 
потпомогнато оплодување од 2008 година.  

http://organdziski.com/sterilitet.php Пристапено на 11.01.2022. 

http://organdziski.com/sterilitet.php�
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2.Теоретска рамка 
Иако процесот на репродукција се разликува кај живите суштества, тој се формира 

со комбинација на машки и женски репродуктивни клетки. Овој процес е наречен 
оплодување или зачнување. Иако оплодувањето има различни форми кај живите 
суштества, она што го разликува оплодувањето кај цицачите од другите живи суштества е 
тоа што кај цицачите е можно машката репродуктивна клетка да се соедини со женската 
репродуктивна клетка само во телото на жената и само во нејзината утроба. Согласно тоа 
постојат два начини на оплодување и тоа природно оплодување и вештачко оплодување. 

Природното оплодување е оплодување кое настанува со спојување на 
репродуктивните клетки на мажот и жената без потреба од каква било надворешна 
интервенција. Во случај на недостаток или дисфункција на еден од потребните елементи 
за ова, потребна е надворешна интервенција. Кога во оплодувањето се вметнува 
надворешна интервенција за да се заврши целиот процес на оплодување, тогаш се врши 
вештачко оплодување. Вештачкото оплодување може да биде автологно оплодување (со 
користење на сопствени полови клетки) и алогенеичко оплодување (користење на 
донирани полови клетки или дониран ембрион) помеѓу брачните и вонбрачните 
партнери.2

Оплодената јајце клетка која е способна за развој се нарекува ембрион. Под ин-
виво постапка се подразбира трансплантација на ембрион од утробата на една жена во 
утробата на друга жена, во медицински услови. За разлика од ин-виво постапката, кај ин-
витро постапката, ембрионот се содава во лабораториски услови, надвор од утробата на 
жената и после создавање на ембрион во вакви услови, ембрионот се трансферира во 
матката на жената. Исто и тука постои трансплантација на ембрион, при што 

 

Врз основа на тоа дали партнерите се во брак или не, вештачкото оплодување може 
да биде хомологно оплодување и хетерологно оплодување. Хомологно оплодување постои 
тогаш кога вештачкото оплодување се врши со спојување на репродуктивните клетки на 
брачните партнери. Хетерологното оплодување може да се дефинира како вештачко 
оплодување на репродуктивните клетки на лица што не се во брачен однос и најчесто се 
користат донирани репродуктивни клетки или дониран ембрион. 

Постојат неколку начини на добивање на дете по вештачки пат односно со 
користење на различни репродуктивни технологии: трансплантација на јајце клета, ин-
виво постапка, ин-витро постапка, сурогат мајчинство, постхумна репродукција и 
клонирање; се најпознатите начини на вештачко оплодување. 

При трансплантација на јајце клетка, жената забременува како резултат на 
трансферирање на јајце клетката на друга жена во сопствената матка и оплодување на таа 
јајце клета со спермата  на нејзиниот сопруг, бидејќи нејзината сопствена јајце клетка не е 
погодна за репродукција. 

                                                           
2 Şimşek, A., Yapay Döllenme Tekniği Olarak Taşıyıcı Annelik: Hukuki ve Biyoetik Açıdan Değerlendirilmesi, 
Journal od Intercultural and Religious Studies, 2014, стр.49-50. 
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оплодувањето не се врши во матката на жената (ин-виво), туку во лабораториски услови 
(ин-витро).3

Сурогат мајчинство претставува договор со кој сурогат мајката, откако ќе биде 
вештачки оплодена со сперма на биолошкиот татко или со ембрион од донорите, го носи и 
го раѓа детето, а потоа се откажува од родителското право и го дава детето на неговите 
„наменети родители“ за одреден надомест. Брачните парови кои се неплодни имаат 
можност со постапка на биомедицинско потпомогнато оплодување на сурогат мајката да 
станат родители. Во некои држави освен брачните парови и вонбрачните партнери исто 
така и хомосексуалните парови имаат можност на овој начин да добијат дете, кое што ќе 
биде генетско поврзано барем со еден од нив.

 

4

Првото бебе родено од епрувета Луиз Браун, родено во Велика Британија во 1978 
година, е веројатно најпознатото бебе во светот. Луиз Браун не е само зачеток од 
нејзините родители, туку и почеток на нов и револуционерен концепт во репродуктивната 
медицина, со што започна револуцијата во модерните семејства во целиот свет. Сѐ до 
раѓањето на Луиз, етичките и правните аспекти во однос на процесот на раѓање и 
создавање на семејства беа фокусирани околу дебатите за контрацепција, абортус, 
стерилизација и неизбежно - телесниот интегритет на жените.

  

Иако денес постојат различни развиени репродуктивни технологии, многу парови 
сепак не можат да имаат деца. Поради оваа причина, друга алтернатива што им се нуди на 
оние кои не можат да имаат деца е клонирањето. Во теоријата наведено е дека 
клонирањето може да биде метод на вештачко оплодување поради репродуктивната 
слобода. Репродуктивното клонирање е генерална можност за бременост без потреба од 
сперматозоиди и како резултат на тоа да се изврши репродукција без маж. Во 
репродуктивното клонирање, јадрото на некоја клетка земена од телото се става во јајце 
клетка од која јадрото е отстрането и пренесено во мајчината утроба по оплодувањето. 
Како резултат на тоа, се раѓа живо суштество теоретски идентично со лицето од кого е 
земена клетката сместена во јајце клетката. 

5

                                                           
3 Janice C. Ciccarelli, Linda J. Beckman, “Navigating Rough Waters: An Overview of Psychological Aspects of 
Surrogacy”, Journal of Social Issues, Vol. 61, No. 1, 2005, стр. 21-43. 
4 Noa Ben-Asher, “The Curing Law: On The Evolution Of BabyMaking Markets”, Cardozo Law Revıew, Vol. 30, 
No:5, 2009, стр.1885-1924; 
5 Patricia Donovan, “New Reproductive Technologies: Some Legal Dilemmas”, Family Planning Perspectives, Vol. 
18, No. 2 (Mar. - Apr., 1986), стр. 57-60. 

 Ин витро оплодувањето 
(ИВО) ја надмина ексклузивноста на женското тело во кое до тогаш зачнувањето секогаш 
се случуваше. Телото на жената, особено нејзината утроба, повеќе не го држи приматот во 
процесот на зачнувањето. Технологијата ин витро во лабораториски услови, исто така ја 
надмина ексклузивноста, па дури и го застари конвенционалниот начин на зачнување на 
деца- полов однос помеѓу еден маж и една жена. Од тој момент па натаму, се создадоа 
услови за моделирање, па дури и манипулирање на човечкото оплодување, што сега веќе е 
под големо влијание на новите научни случувања во биорепродуктивната медицина. Овие 
новосоздадени можности станаа единствена можност за некои родители да прокреираат 
генетски сродно потомство. 
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Во правниот ситем на Република Северна Македонија, начините на вештачкото 
оплодување се регулирани со Законот за биомедицинско потпомогнато оплодување од 
2008 година. Во овој закон се регулирани начините на вештачкото оплодување во нашата 
држава. Со направените измени и дополнувања на законот од 2014 година, сурогат 
мајчинството кое дотогаш беше строго забрането, сега се легализира како нова 
репродуктивна технологија во Република Северна Македонија, со што Република Северна 
Макеоднија се приклучи кон останатите држави во светот кои го легализираа.6

3.Дефинирање на проблемот 

 

Од погоре изнесеното, јасно е дека анализата на новите репродуктивни технологии 
или начините на вештачкото оплодување има длабока теоретска позадина од бројни 
научници од медицината и правото. Иако овој проблем навидум изгледа дека повеќе е 
медицински проблем, не може да се занемаери значењето на правната наука во однос на 
ова прашање. Од користењето на овие технологии произлегуваат многу правни проблеми 
кои треба да бидат регулирани, како и многу прашања кои треба да бидат одговорени. 

Дозволеноста на користење на начините на вештачкото оплодување се регулирани 
на законска основа во сите држави низ светот. Сведоци сме дека секој ден стануваат 
поактуелни и повеќе користени овие репродуктивни технологии, како во нашата држава, 
така и во другите држави низ светот. Сурогат мајчинството е една од тие актуелни теми, 
кој што сé уште многу мал број држави низ светот го легализираат во нивните правни 
системи. Од причина што сурогат мајчинството е забрането во повеќето држави, парови 
склучуваат договори со сурогат мајки од тие држави, каде што тоа е легализирано.7

4.Предмет на истражување 

 
Поради ова, се јавуваат бројни проблеми во примена на правата на државите и затоа 
повеќе се применуваат правилата на меѓународното право, врз основа на кои се решаваат 
новите случаи пред Европскиот суд за човекови права. Со користење на можностите за 
вештачкото оплодување, се отвараат и други дилеми, како што е потеклото на детето. 
Согласно Европската конвенција за правата на детето, детето има право да го знае своето 
лично и генетско потекло. Тука се поставува прашањето кои му се вистински родители на 
децата, зачнати по пат на користење на начините на вештачко оплодување? Доаѓа до 
рушење на римскиот концепт Mater sеmper certa est – Мајката на детето е жената што го 
родила. Децата зачнати по пат на користење на начините на вештачко оплодување можат 
да имаат повеќе мајќи и повеќе татковци. Па оттука се отвараат и проблеми и дилеми во 
однос на родителските права и наследното право. Оттука сметаме дека треба детално да 
бидат анализирани сите овие проблеми, да се најдат решенија и одговори на сите прашања 
и правно да се регулираат на меѓународно ниво. 

Предмет на истражувањето е анализа на начините на вештачкото оплодување и 
сурогат мајчинството и нивната правна регулираност, како и правото на детето да го знае 

                                                           
6 Закон за биомедицинско потпомогнато оплодување (Службен весник на Република Македонија бр.37/2008; 
164/2013; 149/2014; 192/2015; 37/2016). 
7 Мицковиќ, Д., Сурогат мајчинството во Република Македонија, Јуридика, Journal of Legal and Social 
Studies, 2015, стр.13. 
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неговото генетско потекло, како во правниот систем на Република Северна Македонија, 
така и споредбено во правните системи на други држави. 

Во првиот дел од истражувањето ќе се направи анализа на начините на вештачкото 
оплодување:  

-во почетокот од истражувањето ќе се анализира како се појавиле начините на 
вештачкото оплодување; 

-историскиот развој на вештачкото оплодување; 

-ќе се дефинира секој метод посебно, како е регулирано во Република Северна 
Македонија и во други држави и кои се причините што доаѓа до користење на овие начини 
на вештачко оплодување;  

-посебно ќе се обрне внимание на сурогат мајчинството како еден од методите на 
вештачко оплодување, која во правниот поредок на Република Северна Македонија стана 
актуелна тема од 2014 година со направените измени на Законот за биомедицинско 
потпомогнато оплодување, со што сурогат мајчинството стана легално во нашиот правен 
поредок. 

Во вториот дел од истражувањето ќе бидат анализирани: 

-какви проблеми ќе се појават за потеклото на детето во зависност од користење на 
методите на хетерологно оплодување, трансплантација на јајце клетка, ин виво и ин витро 
оплодување;  

-потоа ќе се разговара за сурогат мајчинство и концептот на мајка и видовите на 
мајки кои се појавуваат од концептот сурогат мајка, како што се резервна мајка, позајмена 
мајка итн;  

-откако ќе се дискутира за правилото за анонимност на донаторите на сперма и 
јајце-клетка, заедно со ова правило ќе се анализира како функционира правото на детето 
да го знае своето потекло.  

-паралелно со проблемите на потеклото на детето ќе се анализираат и проблемите 
кои ќе настанат во наследното и смејното право.   

И на крај во третиот дел од истражувањето ќе бидат анализирани: 

-меѓународните регулативи поврзани со горенаведените прашања; 

-судската пракса на Европскиот суд за човекови права;  

-ќе се направи компратаивен осврт врз овие регулативи и законодавствата на некои 
земји (како што се Швајцарија, Германија, САД, Англија, Франција, Австрија, Грција, 
Турција), со законодавството на Република Северна Македонија. 

-ќе бидат елаборирани статистичките податоци од направената анкета со група на 
граѓани над 18 годишна возраст, кои можат да бидат корисници на правото на 
биомедицинско потпомогнато оплодување во Република Северна Македонија и интервју 
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со доктори, кои се главните ликови за примена во пракса на новите репродуктивни 
технологии во Република Северна Македонија. 

5.Цели на истражувањето 
Општата цел на ова истражување е да се дојде до сознание за различните начини на 

вештачкото оплодување и влијанието на овие нови репродуктивни технологии во 
правните системи,  како на Рапублика Северна Македонија, така и во правните системи на 
другите држави, поточно промените во правните системи, настанати со користење на овие 
начини на вештачко оплодување и обидите за решавање на тие проблеми. 

Посебните цели на истажувањето треба да овозможат: 

- Дефинирање на начините на вештачкото оплодување: трансплантација на јајце 
клетка, ин виво и ин витро постапка, сурогат мајчинство, клонирање и тн.; 

- Идентификување на различни правни проблеми од различни правни области, како 
што е наследното право, семејното и брачно право, имотното и стварно, право, 
сопственичките и други права, личното право, казненото право, меѓународното 
право и тн. кои произлегуваат од користење на овие методи на вештачко 
оплодување; 

- Идентификување на проблемот на потекло на детето која се појавува како најчест 
проблем во правните системи од користење на новите репродуктивни технологии, 
поврзано со правото на детето да го знае неговото генетско потекло; 

- Идентификување на институтите мајка, татко и семејство, како и утврдување кои 
му се вистинските родители на детето, зачнато и родено на некој од начините на 
вештачко оплодување; 

- Анализирање на меѓународната регулатива поврзана со горенаведените концепти; 
- Анализирање на судската пракса на Европсккиот суд за човекови права; 
- Анализирање и презентирање на статистичките податоци од спроведената анкета и 

спроведеното интервју. 

6.Хипотетска рамка 
Генерална (општа) хипотеза: Сурогат мајчинството и другите начини на вештачкото 
оплодување се начелно добро регулирани во правниот поредок на Република Северна 
Македонија, за разлика од многу дргуи познати држави, каде што истите се строго 
забранети. 

Посебна хипотеза 1: Законот за биомедицинско потпомогнато оплодување на Република 
Северна Македонија од една страна содржи либерални решенија во однос на некои негови 
делови, но од друга страна забележителни се и дискриминаторски решенија, од кои 
потребни се одредени промени во законот за биомедицинско потпомогнато оплодување. 

Поединечна хипотеза 1.1 

Во Законот за биомедицинско потпомогнато оплодување на Република Северна 
Македонија дозволено е вештачкото оплодување, како и алтуристичкото сурогат 
мајчинство. 
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Поединечна хипотеза 1.2 

Во Законот за биомедицинско потпомогнато оплодување на Република Северна 
Македонија забрането е клонирањето. 

Посебна хипотеза 2: Сурогат мајчинството е забрането во повеќе други држави за разлика 
од вештачкото оплодување, кое е дозволено и регулирано на законска основа во повеќето 
земји. 

Поединечна хипотеза 2.1 

Вештачкото оплодување е правно или законски регулирано и дозволено во Швајцарија, 
Германија, Соединетите Американски Држави, Англија, Франција, Австрија, Грција. 

Поединечна хипотеза 2.2 

Сурогат мајчинството е легално и правно дозволено во Англија, Соединетите 
Американски Држави и Грција. 

Поединечна хипотеза 2.3 

Сурогат мајчинството е забрането во Швајцарија, Германија, Франција и Австрија 

7.Методолошка рамка 
Методи кои ќе се користат во истражувањето се анализа на содржина, историски метод, 
компаративен метод, метод на индукција и метод на дедукција, како и метод на аналогија. 

Методолошки постапки и техники кои ќе се користат во функција на истражувањето се 
анкета, интервју и студија на случај и статистички податоци. 

Методот на анализа на содржина, ќе ни послужи за анализирање на законските и 
подзаконските акти  кои ги регулираат сурогат мајчинството и другите начини на 
вештачкото оплодување. 
Историскиот метод ќе ни овозможи да се осврнеме кон потеклото и појавата на сурогат 
мајчинството и другите начини на вештачкото оплодување уште од најстари времиња па 
до денес. 
Со компаративниот метод можеме да направиме споредба со регулативата и искуствата 
на некои други држави во областа на новите репродуктивни технологии да се стигне до 
појасни сознанија колкави се нашите достигнувања во оваа област и што би требало да 
направиме за подобри резултати. 
Индуктивно-дедуктивен метод ќе ни овозможи да дојдеме до еден општ заклучок дали 
овие постапки се добро регулирани во правниот поредок на Република Северна 
Македонија и во меѓународната правна легислатива, преку анализа на сите постапки 
посебно, како и од општите знаења да стигнеме до поединечните знаења, проверувајќи ги 
поставените хипотези. 
Метод на аналогија ќе послужи при анализирање на регулативата на различните држави 
да се најдат сличностите и разликите помеѓу државите во однос на регулирањето на 
начините на вештачкото оплодување и сурогат мајчинстовто. 
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Од методолошките постапки и техники ќе бидат употребени следните: 
Анкета со група на граѓани над 18 годишна возраст кои можат да бидат корисници на 
правото на биомедицинско потпомогнато оплодување. 
Интервју со доктори кои се главните ликови за примена во пракса на новите 
репродуктивни технологии. 
Студија на случај кој опфаќа анализирање на различни судски случаи од Европскиот суд 
за човекови права. 
Статистички податоци кој опфаќа анализирање на резултатите од направената анкета и 
направеното интервју и графички и табеларен приказ во трудот. 

8.Истражувачка интенција 
Интенцијата на ова истражување е да обезбеди дефинирање на сурогат 

мајчинството и другите методи на вештачкото оплодување како и нивниот развој, преку 
анализирање на различни правни поредоци, почнувајки од правниот поредок на Република 
Северна Македонија, преку анализирање на меѓународната регулатива и преку 
анализирање на различни судски случаи од Европскиот суд за човекови права, поврзани 
со правните проблеми кои произлегуваат од користење на методите на вештачкото 
оплодување. 

Преку сето ова ќе се даде научно аргуменитрано образложение на сите 
гореспомнати постапки на вештачкото оплодување, посебно на сурогат мајчинството, со 
сите нивни атрибути, специфики, проблеми и решенија на тие проблеми, кои ги засегаат 
различните правни гранки, како што се наследното право, семејното и брачно право, 
имотното и стварно право, сопственичките и други права, личното право, казненото право, 
меѓународното право и тн. 

9.Научна и општествена оправданост на темата 
Растечкиот просперитет на човештвото, предизвикан од огромниот напредок на 

науката е добредојден. Но на патот на незапирливиот научен напредок, некои суштествени 
човечки вредности почнаа да се загрозуваат, соочувајќи го човештвото со комплексен 
збир на морални и правни дилеми. Можностите, како што се вештачкото оплодување, се 
наоѓаат на работ на етичката чувствителност во однос нa самиот живот и примената на 
револуционерните откритија на науката. Репродукцијата се наоѓа во самата суштина на 
кругот на животот, како процес на продолжување на човечкиот род, кој на тој начин се 
стреми кон вечноста. Она што некогаш се сметаше за природен процес на зачнување на 
дете, сега е, повеќе од било кога, планирана и свесна трансформација на човечкиот живот 
во моментот кога луѓето се подготвени и сакаат да се најдат во улога на родители (а во 
согласност со заложбите на повеќе меѓународни документи, кои промовираат слободно, 
планирано и одговорно родителство). 

Денес на располагање постојат широк спектар на можности за оплодување. Дали 
тие ќе бидат прифатени во националните законодавства, не е само етичко или правно 
прашање, туку и политичко. Вообичаено, земјите со пролиберални репродуктивни 
политики, ја црпат својата аргументација или во индивидуалните репродуктивни права 
(како дел од универзалните човекови права) или во колективниот придонес спрема 
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нацијата или државата. Во поголем дел од западноевропските земји, засновањето на 
семејството се смета за личен избор на индивидуи/партнерства, додека во некои други, 
репродукцијата може да се гледа и низ призмата на општествена обврска, обезбедувајќи 
континуитет на потесен круг, на семејното име или на поширок круг, на нацијата. Затоа,  
во некои земји, родителството има подлабоки социолошки корени, што предизвикуваат 
построги последици, заради немање на деца (особено доколку тие посакуваат да бидат 
родители). Често, политиките на приоритизирање на поголемото заедничко добро пред 
индивидуалното, ја поврзуваат личната, социјална и морална вредност со репродукцијата, 
ставајќи примат на поголема национална идеологија, пред индивидуалниот избор и 
благостостојба. Преку драстични научни, социолошки и законски промени во последните 
години, се создаде разноликост на семејните модели и односи. Дефинициите на бракот, 
сродството, родителството и семејството почнаа драстично да се разликуваат во различни 
национални законодавства, па дури и може да се каже дека нема повеќе цврсти, строги, 
децидни дефиниции туку дека секое семејство е модел за себе. Промените во семејно-
правната област се охрабрени од прерогативите на секој поединец да биде носител на 
репродуктивното право и следствено на тоа, правото да создаде семејство. Имајќи во 
предвид дека семејството е заедница од партнери (што може и да не сакаат да имаат деца), 
родител/и, и дете/ца, актуелните истражувања во сферата на репродуктивните технологии, 
поблиску се фокусираат на приближување на човековите права на прогениторите и 
човековите права на децата, зачнати со користење на начините на вештачко оплодување. 
Оттука, не може да се избегнат некои прашања како на пример, зошто секогаш во фокусот 
на дебатите за алтернативните семејства е благосостојбата на детето кога акцентот за 
прифаќање на методите на вештачкото оплодување обично се става на правата на 
родителите да имаат деца на тој начин. Вообичаено, и покрај заложбите за почитување на 
најдобрите интереси на детето (меѓу другото и како меѓународна обврска), општествата со 
пронатална политика имаат либерален став на прифаќање на сè она што води кон 
зголемување на стапката на наталитетот. 

Заедничка карактеристика на националните законодавства за семејствата во Европа 
е главното правило дека донорот/донорката не треба да се сметаат за татко/мајка. Како 
резултат на тоа, законските одредби за утврдување/оспорување на 
татковството/мајчинството не се применуваат во случаи во кои зачнувањето се случило 
преку вештачко оплодување. 

Јасно е дека со менување на начинот на зачнување на деца, дефинициите и 
концептите на семејството се радикално променети. Иако поминаа повеќе од 40 години од 
раѓањето на Луиз Браун, учесниците во Биомедицинско потпомогнато оплодување - 
идните „родители", донорите, третите лица и децата, сé уште се дел од неизвесен 
социолошки експеримент, преиспитувајќи, менувајќи и создавајќи закони, преку нови 
судски постапки, национални и меѓународни регулативи. Од тој аспект, концептот на 
родителство (кое претходно имаше ексклузивно значење) е во процес на фрагментација на 
биолошко/генетско родителство, правно и фактичко родителство, во зависност од 
намерата и улогата што родителите ќе ја имаат или веќе ја имаат, во животот на детето.  
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