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ՓՈԽՆԱԿ ՄԱՅՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿՆՈՋ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

 

Հասկացություն 

«Փոխնակ մայրություն» հասկացությունը բնութագրվում է որպես «գործընթաց, 

որի ընթացքում կինը հղիության ողջ ժամանակահատվածում իր մարմնում կրում է 

երեխային՝ նպատակ ունենալով նրա ծնվելուն պես վերջինիս նկատմամբ ունեցած 

ծնողական իրավունքներն ու պարտականությունները փոխանցել երեխայի կենսաբա-

նական ծնողներին։»։ Նշված հասկացությունից հետեում է, որ փոխնակ մոր եւ իրենից 

ծնված երեխայի միջեւ գենետիկական որեւէ կապ չկա, այլ կերպ ասած՝ փոխնակ մորից 

ծնված երեխան չի կրում վերջինիս գենոտիպը` ի տարբերություն արհեստական 

բեղնավորման, որի դեպքում հղիություն կրող կինը միեւնույն ժամանակ հանդիսանում 

է նաեւ երեխայի կենսաբանական մայրը։ 

Առհասարակ ընդունված է առանձնացնել փոխնակ մայրության երկու տարա-

տեսակ կամ այլ ներկայացնել նեղ ու լայն իմաստներով։ 

1) Ավանդական 

2) Գեստացիոն 

Ավանդական սուրոգատությունն այն իրավիճակն է, երբ կինն ինչ-ինչ պատճառ-

ներով չի կարողանում երեխա ունենալ կամ երբ նրա երեխան ծնվում է մահացած, ապա 

ամուսինը մեկ այլ կնոջ միջոցով երեխա է ունենում, ով միաժամանակ ձվաբջջի կրողն է 

եւ, հետեւաբար, գետետիկական կապ ունի երեխայի հետ։ Նշված դեպքում, երբ երեխան 

ծնվում է, կինը երեխային տալիս է կենսաբանական հորն ու այն անձին, ում ընտա-

նիքում պետք է ապրի այդ երեխան։ 

Ավանդական սուրոգատությունը հնարավոր է իրականցնել կամ սեռական ակտի 

միջոցով կամ արտամարմնական բեղմնավորման միջոցով։ 

Գեստացիոն սուրոգատությունը բնութագրվում է փոխնակ մայրության՝ վերեւում 

նշված հասկացության շրջանակներում։ 

 

Պատմական հակիրճ ակնարկ 

Ավանդական սուրոգատության պատմական հիմքերը հանդիպում են Աստվածա-

շնչում։ Հին կտակարանում նկարագրվում է տեսարան Աբրահամի եւ Սառայի վերա-

բերյալ, երբ Սառան չի կարողանում երեխա ունենալ եւ Աբրահամին առաջարկում է, որ 

վերջինս իրենց տան ծառայից՝ եգիպտուհի Հագարից երեխա ունենա եւ այդպես էլ տեղի 

է ունենում ու ծնվում է Իսմայիլը։ Համանման մեկ այլ տարբերակ էլ ծնվում է Հակոբի եւ 

Ռաքելի որդին։ 
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Պատմական այլ աղբյուրներում եւս հանդիպում են ավանդական սուրոգատու-

թյան նկարագրության։ 

Օրինակ՝ Հին հույն հայտնի գրող եւ փլիսոփա Պլուտարքոսն իր աշխատու-

թյուններից մեկում նկարագրում է իրավիճակ, երբ Գալատիայի թագավոր Դեյոտարոսի 

կինը՝ Ստրատոնիկան, տեսնելով որ իր ամուսնուն թագավորական ժառանգության 

փոխանցման համար անհրաժեշտ են երեխաներ առաջարկում է նրան այլ կնոջի երեխա 

ունենալ։ Արդյուքնում իրենց մոտ հայտնված գերիներից Ստրատոնիկան ընտրում է 

Էլեկտրա անունով չափացանզ գեղեցիկ մի աղջկա, ումից ծնված երեխաներին հետա-

գայում խնամում է որպես իր երեխաների։ 

Հարկ է նկատել, որ փոխնակ մայրության գործընթացն իրականացվել է սերունդ-

ների շարունակությունն ապահովելու համար այն ընտանիքներում, որտեղ կանայք 

անպտուղ են եղել կամ տարածված է եղել երեխաների մահացությունը։ Հին Հռոմում 

լայնորեն կիրառվում էր «ventrem locare» արտահայտությունը, որն օգտագործվում էր 

նկարագրելու այն գործընթացը, որն ուղղված է առողջ կնոջ միջոցով երեխա պարգեւել 

այն կնոջն, ով չի կարողանում երեխա ունենալ կամ ում երեխան մահացած է ծնվում։ 

Նշյալ պատմականորեն ձեւավորված գործընթացը, որն առկա էր դեռ Հին Հռոմում, 

շարունակվել է նաեւ մինչեւ XIX դարը Փարիզի բուրժուական ընտանիքներում, ինչը 

վկայում է այն մասին, որ փոխնակ մայրության գաղափարը գոյություն է ունեցել 

անհիշելի ժամանակներից եւ շարունակվում է մինչեւ մեր օրերը։ 

 

Փոխնակ մայրության կարգավորումները 

Փոխնակ մայրության ինստիտուտը տարաբնույթ կարծիքների տեղիք է տվել։ Ըստ 

այդմ՝ մի շարք երկրներում օրենսդրորեն արգելվում է փոխնակ մայրությունը, մյուս-

ներում՝ թույլատրվում, իսկ որոշ երկրներում թեպետ օրենսդրորեն արգելված չէ, բայցեւ 

կանոնակարգված էլ չէ։  

Հարցի կապակցությամբ առկա բազմաբնույթ տեսակետներից ելնելով՝ առ այսօր 

միջազգային հանրությունը չի եկել համաձայնության՝ միասնական իրավական գնահա-

տական տալու փոխնակ մայրության ինտիտուտին։ Նշվածը պայմանավորված է ոչ 

միայն իրավական համակարգերում առկա տարբերություններով, այլեւ մի շարք 

խնդրահարույց հարցերով։ Մասնավորապես՝ 

 փոխնակ մայրության եւ իրավունքի տարբեր ինստիտուտների ընկալման հակա-

սություններ («mater semper certa est», որդեգրություն եւ այլն), 

 փոխնակ մայրության եւ անձի մարմնի օգտագործման անհնարինության հակա-

սություններ,  

 փոխնակ մայրության եւ կնոջ իրավունքների հակասություններ, 

 փոխնակ մայրության եւ երեխայի իրավունքների հակասություններ, 
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 եւ այլն։ 

Ժամանակակից իրավական համակարգերում փոխնակ մայրության, ինչպես 

նաեւ փոխնակ մոր կարգավիճակի նկատմամբ դրսեւորում են երկակի, հաճախ հակա-

սական մոտեցումներ։ Փոխնակ մայրության վերաբերյալ առկա իրավական կարգա-

վորումներն ընդունված է տարանջատել 3 հիմնական խմբերի 

1) Առաջին խումբ երկրներն ընտրել են փոխնակ մայրությունը թույլատրելու քաղա-

քականություն։ Ըստ այդմ՝ նշված երկրներում օրենսդրությամբ կարգավորվում է փոխ-

նակ մայրության ողջ գործընթացը՝ պտղի ձեւավորումից մինչեւ նրա նկատմամբ ծնողա-

կան իրավունքների փոխանցումը կենսաբանական ծնողներին (Մեծ Բրիտանիայի, 

Հունաստանի, Հոլանդիայի օրենսդրական կարգավորումներ)։  

 

2) Երկրորդ խումբ երկրներում փոխնակ մայրության վերաբերյալ մի շարք հարցեր 

օրենսդրությամբ կարգավորված չեն․ փոխնակ մոր եւ կենսաբանական ծնողների 

հարաբերությունները կարգավորվում են երկկողմ համաձայնությամբ՝ պայմանագրի 

հիման վրա (Հայաստանի, ԱՄՆ-ի որոշ նահանգների օրենսդրական եւ դատական 

պրակտիկայի կարգավորումներ)։ 

 

3) Եվ վերջապես, երրորդ խումբ երկրներում փոխնակ մայրությունն արգելված է 

օրենսդրությամբ (Ֆրանսիայի, Իտալիայի, Իսպանիայի օրենսդրական կարգավորում-

ներ)։ 

 

Փոխնակ մայրություն-կնոջ իրավունքներ-ֆեմինիզմ 

Փոխնակ մայրության վերաբերյալ ֆեմինիստական մոտեցումները տարբեր են։ 

Մի շարք հեղինակներ փոխնակ մայրությունն ընկալում են որպես գործընթաց, որի 

ընթացքում կանայք իրենց ազատ կամարտահայտությամբ իրականացնում են իրենց 

վերարտադրողական հնարավորությունները։ Մյուս խումբ հեղինակների պնդմամբ՝ 

փոխնակ մայրությունը հայրիշխանական համակարգի ձեւավորած ժամանակակից 

մոդելն է՝ շահագործելու այն կանանց, ովքեր գտնվում են ծանր ֆինանսական դրության 

մեջ եւ որպես գումար վաստակելու տարբերակ պետք է «օգտագործեն» պատմակա-

նորեն ձեւավորված սոցիալական դերերի բաշխման հիմքում դրված կնոջ՝ որպես միայն 

վերատադրողական հնարավորություններ ունեցող անձի մոդելը։ Մեկ այլ խումբ հեղի-

նակներ փոխնակ մայրությունն ընկալում են որպես գործընթաց, որն իր էությամբ մոտ է 

սեքս ծառայություններ մատուցող անձանց գործունեությանը։ 

Անկախ առկա ֆեմինիստական մոտեցումներից՝ անհերքելի է, որ իրավական 

տեսանկյունից փոխնակ մայրության գործընթացում փոխնակ մոր իրավունքները սահ-

մանափակվում են (մասնավոր կյանքի անձեռնամխելիություն, հղիության արհեստա-
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կան ընդհատման սահմանափակումներ եւ այլն) եւ յուրաքանչյուր պետություն հարցի 

վերաբերյալ պետք է համակողմանի մոտեցում ցուցաբերի՝ ընկալելով բոլոր հնարավոր 

ռիսկներն ու խնդիրները, որոնք առաջացնում է այս գործընթացը։ 

 

 

Հեղինակ՝ Ստելլա Չանդիրյան 


