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                                                        აბსტრაქტი 

 

წარმოდგენილი ნაშრომი ეხება კონსტიტუციით გარანტირებულ 

რეპროდუქციას, როგორც ჯანმრთელობის დაცვის უფლებას. საქართველოს 

კონსტიტუციის 37-ე მუხლი კონკრეტულად არ საუბრობს რეპროდუქციაზე, თუმცა 

მოიაზრებს მისი არსებობის უფლებას. კონკრეტულად, ნაშრომში საუბარია 

სუროგატულ დედობაზე–როგორც რეპროდუქციული ტექნოლოგიის ფორმაზე, 

რომელიც ბოლო წლების მანძილზე აქტუალობითა და პრობლემატურობის მაღალი 

დონით გამოირჩევა. აქტუალობა განპირობებულია მისი საჭიროებით, რაც 

გამოწვეულია უშვილო წყვილების რაოდენობის ზრდის მაღალი მაჩვენებლით, 

რომელთაც აღნიშნული ინსტიტუტის საშუალებით შესაძლებლობა აქვთ იყოლიონ 

გენეტიკური შვილი, რაც წლების მანძილზე შეუძლებლად მიიჩნეოდა. განხილულია 

სუროგატული დედობის წარმომავლობა, მისი ადგილი სამოქალაქო სამართალში, 

როგორც ქართული ასევე უცხო ქვეყნების კანონმდებლობით.  

ნაშრომი გამყარებულია კანონმდებლობის შესაბამისი ნორმატიული 

აქტებით.  

ყურადღება გამახვილებულია, ნაშრომში კომპლექსურად წარმოდგენილ 

საკანონმდებლო ხარვეზებზე,  მათ პრობლემატურობაზე, შესაბამისად მსჯელობა 

მიდის მათი გადაჭრის გზებსა და კანონმდებლობის დახვეწის აუცილებლობაზე.   
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                                                   Abstract 

 

Submitted thesis  is dedicated to reproduction as it is considered Right to health 

by constitution. 37–th article of Georgian constitution does not speak concretely about 

reproduction, but considers its availability. This thesis provides main view of surrogate 

motherhood considered as the form of reproduction technology, which is one of the actual 

aspects and is distinguished with high level of problemacy. Its actuality is conditioned with its 

high necessity and demand, in addition the mian reason of such kind of demand is caused by a 

very signifiqant amount of childless couples, and due to this institution this part society can 

have a real opportunity to have a genetic child, which was considered as impossible during 

years.  The thesis complexly discusses the real origin of surrogate motherhood, its part and role 

in civil law and measures its importance and necessity in both: Georgian and Foreign 

Legislation.  

The thesis is corroborated with the normative acts of Legislation.  

The main attention is taken to legislative gaps which are complexly submitted 

downwards. Also is fully discussed the main problematic points and is given some ways and 

opportunities how to overcome such kind of social obstacles and not only overcome but the 

ways of refinement. 
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