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Деякі питання правового регулювання біоетики в законодавстві Республіки
Казахстан
Аналізуються питання правової регламентації окремих аспектів біоетичних
напрямів у медицині, зокрема трансплантації та сурогатного материнства. На
прикладі Республіки Казахстан висвітлено реальний стан правового
забезпечення цих питань, труднощі, які виникають у практиці застосування
відповідних норм законодавства, прогалини і правові колізії, які необхідно
подолати для забезпечення дотримання прав та інтересів людини. Порівнюється
застосування законодавства Республіки Казахстан з міжнародними стандартами,
з досвідом європейських країн в аспекті реалізації прав на трансплантацію
органів і сурогатне материнство. Обґрунтовано значущість правового регулювання
біоетичних питань, їх глибокого наукового дослідження.
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Жаппарова А.С.
Некоторые вопросы правового регулирования биоэтики в законодательстве Республики
Казахстан
Анализируются правовые вопросы, затрагивающие такие биоэтические
направления в медицине, как трансплантация и суррогатное материнство. На
примере Республики Казахстан освещены текущее состояние правового
регулирования этих вопросов, сложности, возникающие в практике применения
законодательных норм, пробелы и коллизии права, которые необходимо
преодолеть для обеспечения соблюдения прав и интересов человека.
Ключевые слова: право, мораль, биоэтика, трансплантация, суррогатное
материнство.
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