


Սույն վերլուծությունը իրականացվել է «Կանանց 
ռեսուրսային կենտրոն» ՀԿ-ի նախաձեռնությամբ

Ստելլա Չանդիրյան՝ Միջազգային և եվրոպական 
համեմատական իրավունքի մասնագետ
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Սույն հե տա զո տութ յան նպա տակն է 
ի րա կա նաց նել « Մար դու վե րար տադ-
րո ղա կան ա ռող ջութ յան և վե րար տադ-
րո ղա կան ի րա վունք նե րի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի և օ րեն քին հա մա պա տաս խան 
ըն դուն ված ի րա վա կան ակ տե րի վեր-
լու ծութ յուն՝ անդ րա դառ նա լով մաս նա-
վո րա պես հղիութ յան ար հես տա կան 
ընդ հատ ման, փոխ նակ մայ րութ յան, ան-
վտանգ մայ րութ յան և ծննդօգ նութ յան 
հար ցե րին, ինչ պես նաև Վե րար տադ-
րո ղա կան ա ռող ջութ յան բա րե լավ ման 
ռազ մա վա րութ յան և 2016–2020 թվա-

կան նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րի 
ընդ հա նուր բո վան դա կութ յա նը։

Հե տա զո տութ յան շրջա նակ նե-
րում ու սում նա սիր վել է « Մար դու 
վե րար տադ րո ղա կան ա ռող-
ջութ յան և վե րար տադ րո ղա-
կան ի րա վունք նե րի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի հոդ ված ներ 2; 3; 4; 
5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 
18; 19; 20; 21; 22՝ ներ կա յաց նե լով 
հար ցի վե րա բեր յալ ինչ պես ներ-
պե տա կան օ րենսդ րա կան կար-
գա վո րում նե րը, այն պես էլ մի ջազ գա-
յին կար գա վո րում նե րը։

Միև նույն ժա մա նակ ի րա կա նաց վել է 
վե րոնշ յալ հոդ ված նե րը կար գա վո րող 
են թա օ րենսդ րա կան ակ տե րի դրույթ-
նե րի ի րա վա կան վեր լու ծութ յուն՝ շեշ-
տադ րե լով այդ ո րո շում նե րի խնդրա յին 
դրույթ նե րը՝ հա մե մա տե լով դրանք մար-
դու ի րա վունք նե րի մի ջազ գա յին փաս-
տաթղ թե րով ամ րագր ված ի րա վունք նե-
րի հետ։

Հե տա զո տութ յան յու րա քանչ յուր բաժ-
նի վեր ջում ներ կա յաց վել են ա ռա ջարկ-
ներ՝ ո լոր տում առ կա խնդրա հա րույց 
հար ցե րի կար գա վոր ման նպա տա կով։
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Ֆի զի կա կան և հո գե կան ան ձեռնմ խե-
լիութ յան ի րա վուն քը մար դու հիմ նա րար 
ի րա վունք նե րից է։ Վե րար տադ րո ղա-
կան ա ռող ջութ յան ի րա վուն քի պահ-
պան ման տե սան կյու նից՝ այն ընդգր կում 
է 2 հիմ նա կան սկզբունք ներ.

 ● սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա-
կան բու ժօգ նութ յան ի րա վունք,

 ● սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա-
կան հար ցե րի վե րա բեր յալ ինք-
նու րույն ո րո շում նե րի կա յաց ման 
ի րա վունք։

Սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան 

ա ռող ջութ յանն առնչ վող ի րա վունք ներն 
ա մե նազ գա յուն և հա կա սա կան, բայց 
և ա մե նա կա րևոր ի րա վունք նե րից են: 
Այս ի րա վունք ներն ե րաշ խա վոր ված են 
ինչ պես Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ-
յան ներ պե տա կան օ րենսդ րութ յամբ, 
այն պես էլ մի շարք պայ մա նագ րա յին 
փաս տաթղ թե րով, ո րոնք հստակ սահ-
մա նագ ծում են պե տութ յան պար տա-
վո րութ յուն ներն այդ ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նութ յան ուղ ղութ յամբ: 

Շատ հա ճախ նշված ի րա վունք նե րի 
կի րա ռու մը տա րա ծաշր ջա նա յին մա-
կար դա կում պայ մա նա վոր ված է տե ղա-
կան սո ցիալ-մշա կու թա յին ա վան դույթ-
նե րով և սո վո րույթ նե րով, ո րոնք ո րո շիչ 
դեր են խա ղում նրա նում, թե որ քա նով 
են այդ ի րա վունք նե րը խախ տում ան-
հա տի ի րա վունք ներն ու որ քա նով են 
դրանք ըն դուն ված, պաշտ պան ված և 
կի րա ռե լի։

Ս տո րև ներ կա յաց ված են մար դու 
ի րա վունք նե րին առնչ վող այն հիմ նա-
կան մի ջազ գա յին պայ մա նագ րերն 
ու գոր ծիք նե րը, ո րոնք վե րա բե րում 
են սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան 
ա ռող ջութ յան ի րա վուն քին և ո րոնց 
ան դա մակ ցում է Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տութ յու նը։
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Մի ջազ գա յին հա մա ձայ նագ րեր.

 ● « Քա ղա քա ցիա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի մա սին» ՄԱԿ-ի մի ջազ գա-
յին դաշ նա գիր1,

 ● «Տն տե սա կան, սո ցիա լա կան և մշա կու թա յին ի րա վունք նե րի մա սին» ՄԱԿ-ի մի-
ջազ գա յին դաշ նա գիր2, 

 ● « Խոշ տան գում նե րի և այլ դա ժան, ան մարդ կա յին կամ նվաս տաց նող վե րա բեր-
մուն քի ու պատ ժի դեմ» ՄԱԿ-ի կոն վեն ցիա3, 

 ● « Կա նանց նկատ մամբ խտրա կա նութ յան բո լոր ձևե րի վե րաց ման մա սին» 
ՄԱԿ-ի կոն վեն ցիա4,

 ● «Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի մա սին» ՄԱԿ-ի կոն վեն ցիա5, 
 ● « Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի մա սին» ՄԱԿ-ի կոն վեն-

ցիա6,
 ● « Ռա սա յա կան խտրա կա նութ յան բո լոր ձևե րի վե րաց ման մա սին» 

ՄԱԿ-ի մի ջազ գա յին կոն վեն ցիա7: 
Վե րը նշված բո լոր մի ջազ գա յին հա մա ձայ նագ րե րը վա վե րաց ված են Հա-

յաս տա նի Հան րա պե տութ յան կող մից՝ ա ռանց սե ռա կան և վե րար տադ րո-
ղա կան ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ ո րևէ սահ մա նա փակ ման և/կամ հայ-
տա րա րութ յուն նե րի:

Տա րա ծաշր ջա նա յին
հա մա ձայ նագ րեր. 

 ● « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան 
մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա8,

 ● Եվ րո պա կան սո ցիա լա կան խար տիա9: 

Առ հա սա րակ մար դու ի րա վունք նե րի մա սին խո սե լիս՝ անհ րա ժեշտ է նկա տել, որ 
այն նե րա ռում է ի րա վունք ներ ի րա վա տե րե րին և պար տա կա նութ յուն ներ կրող նե րին։ 

1. Տես https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx 

2. Տես https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx

3. Տես https://treaties.un.org/doc/Treaties/1987/06/19870626%2002-38%20AM/Ch_IV_9p.pdf

4. Տես https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/

5. Տես https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx

6. Տես https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf

7. Տես https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cerd.aspx

8. Տես https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf

9. Տես https://rm.coe.int/168006b642
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Այս ա ռու մով պար տա կա նութ յուն նե րի հիմ նա կան կրող նե րը պե տութ յուն ներն են, իսկ 
ի րա վա տե րե րը՝ ան հատ նե րը: 

Նշ յալ պար տա կա նութ յուն նե րի մի մա սը պա հան ջում է պե տութ յուն նե րից զերծ մնալ 
ի րա վունք նե րի ի րաց ման նկատ մամբ ոտնձ գութ յուն նե րից, մյուս նե րը՝ քայ լեր ձեռ նար-
կել ան հատ նե րի կող մից մար դու ի րա վունք նե րի աս տի ճա նա կան և լիար ժեք ի րաց-
ման ա պա հով ման ուղ ղութ յամբ: Այլ կերպ ա սած՝ պե տութ յուն նե րը կրում են մար դու 
ի րա վունք նե րը հար գե լու, պաշտ պա նե լու, ի րա գոր ծե լու և խթա նե լու պար տա վո րութ-
յուն: 

Սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ի րա վունք նե րը հար գե լու պե տութ յան պար տա-
վո րութ յան մա սին խո սե լիս՝ հարկ է նկա տել, որ այն պար տա վո րեց նում է պե տութ յա նը 
զերծ մնալ նշված ի րա վունք նե րի ի րա գործ մա նը մի ջամ տե լուց կամ դրանք ուղ ղա կիո-
րեն կամ ա նուղ ղա կիո րեն խախ տե լուց/սահ մա նա փա կե լուց։ Օ րի նակ՝ պե տութ յու նը 
չպետք է խո չըն դո տի ան հատ նե րին ստա նա լու ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յութ յուն ներ, 

չպետք է սահ մա նա փա կի հա կա բեղմ նա վո րիչ նե րի և հղիութ յան ար հես տա կան 
ընդ հատ ման գոր ծըն թաց նե րի հա սա նե լիութ յու նը, չպետք է խտրա կա նութ յուն 

կի րա ռի ո րոշ խմբե րի հան դեպ նման ծա ռա յութ յուն նե րի մատ չե լիութ յան և 
տրա մադր ման ա ռու մով և այլն։

Սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ի րա վունք նե րը պաշտ պա նե լու պե տութ-
յան պար տա վո րութ յու նը պա հան ջում է, որ պե տա կան մար մին նե րը կան խեն 
եր րորդ կող մե րի մի ջամ տութ յու նը սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ի րա-
վունք նե րի ի րաց մա նը: Օ րի նակ՝ պե տութ յու նը պար տա վոր է պաշտ պա նել և 

վե րահս կել դե ղատ նե րում առ կա դե ղե րի ո րա կը, կան խար գե լել վտան գա վոր 
դե ղե րի ի րա ցու մը մա տա կա րար նե րի կող մից, կի րա ռել պատ ժա մի ջոց ներ մար-

դու ի րա վունք նե րը խախ տող նե րի նկատ մամբ, ինչ պի սին են, օ րի նակ, հղիութ յան 
հար կա դիր ընդ հա տու մը կամ հար կա դիր ստե րի լի զա ցիան և այլն:

Ինչ վե րա բե րում է սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ի րա վունք ներն ի րա գոր ծե-
լու պե տութ յան պար տա վո րութ յա նը, ա պա այն պա հան ջում է պե տութ յու նից ըն դու-
նել օ րենսդ րա կան, վար չա կան, դա տա կան և ռազ մա վա րա կան այն պի սի մի ջոց ներ, 
ո րոնք հնա րա վո րութ յուն կըն ձե ռեն և կնպաս տեն սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան 
ի րավ ունք նե րի լիար ժեք ի րաց մա նը: Այլ կերպ ա սած՝ պե տութ յու նը պետք է ստեղ ծի 
այն պի սի մի ջա վայր, որ տեղ յու րա քանչ յուր ան հատ կկա րո ղա նա լիո վին ի րա գոր ծել 
իր ի րա վունք նե րը: Օ րի նակ՝ պե տութ յու նը պետք է մի ջոց ներ ձեռ նար կի հա կա բեղմ-
նա վոր ման գծով ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման ուղ ղութ յամբ, գյու ղա կան վայ րե րում 
պատ շաճ բժշկա կան ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցող ծա ռա յութ յուն նե րի ստեղծ ման ուղ-
ղու թյամբ, ո րոնք կի րա կա նաց նեն անվ տանգ հղիութ յան ար հես տա կան ընդ հատ ման 
ծա ռա յութ յուն ներ և հե տա բոր տա յին խնամք և այլն։

Հարկ է նկա տել, որ վե րար տադ րո ղա կան ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ ի րենց պար-
տա վո րութ յուն նե րը մար դու ի րա վունք նե րի ազ գա յին հաս տա տութ յուն ներն ար տա-
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հայ տել են դե ռևս Ամ մա նի հռչա կագ րի և գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրագ րի մի ջո ցով, ո րը 
հաս տատ վել է Մար դու ի րա վունք նե րի խթան ման և պաշտ պա նութ յան ազ գա յին հաս-
տա տութ յուն նե րի մի ջազ գա յին հա մա կար գող կո մի տեի տասն մե կե րորդ մի ջազ գա յին 
հա մա ժո ղո վում: Հա մա ժո ղո վի ու շադ րութ յան կենտ րո նում էր « Կա նանց և աղ ջիկ նե րի 
մար դու ի րա վունք նե րը, գեն դե րա յին հա վա սա րութ յան խթա նու մը. մար դու ի րա վունք
նե րի ազ գա յին հաս տա տութ յուն նե րի դե րը»։10 

Առ հա սա րակ «վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յուն» հաս կա ցութ յու նը դե ռևս ո րևէ 
մի ջազ գա յին կոն վեն ցիա յով հստակ և հա մա պար փակ սահ ման ված չէ11։ Նշ վա ծով 
պայ մա նա վոր ված՝ «վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յուն» հաս կա ցութ յան բո վան-
դա կութ յու նը շա րու նա կում է մնալ հա կա սա կան։ Հիմ նա կա նում ա ռանձ նաց նում ենք 
հար ցի վե րա բեր յալ 2 մո տե ցում՝ նեղ և լայն։

Նեղ մո տեց ման հա մա ձայն՝ վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան ի րա վուն քը սահ մա-
նա փակ վում է միայն վե րար տադ րո ղա կան ընտ րութ յան ճա նաչ մամբ և հե տևա բար 
ի րա վա կան տե սանկ յու նից ան ձի վե րար տադ րո ղա կան ի րա վունք նե րը սահ մա նա-
փակ վում են « Կա նանց նկատ մամբ խտրա կա նութ յան բո լոր ձևե րի վե րաց ման 
մա սին» ՄԱԿ-ի կոն վեն ցիա յի 16-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի ե) կե տով ամ րագր-
ված ի րա վունք նե րով, որն ա պա հո վում է ան ձանց՝ ե րե խա նե րի թվի և նրանց 
ծննդի մի ջև ըն կած ժա մա նա կա մի ջո ցի հարցն ա զա տո րեն ու պա տաս խա-
նատ վութ յամբ լու ծե լու ի րա վունքն ու այդ ի րա վունք ներն ի րա կաց նե լու հնա-
րա վո րութ յուն ըն ձե ռող տե ղե կատ վութ յուն, կրթութ յուն և մի ջոց ներ ստա նա-
լու ի րա վուն քը։

Վե րար տադ րո ղա կան ի րա վունք նե րի նկատ մամբ այս հա մե մա տա բար սահ-
մա նա փակ ված տե սա կե տը նե րա ռում է հե տև յալ հիմ նա կան ի րա վունք նե րը.

 ● ըն տա նիք կազ մե լու ի րա վունք12, 
 ● ե րե խա նե րի թվի և նրանց ծննդի մի ջև ըն կած ժա մա նա կա մի ջո ցի հարցն ա զա-

տո րեն տի րա պե տե լու ի րա վունք13,
 ● ըն տա նի քի պլա նա վոր ման վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յան և կրթութ յան ի րա-

վունք14, 

10. Տես Ամմանի հռչակագրի և գործողությունների ծրագիրի բովանդակությունը հղմամբ՝ https://nhri.ohchr.org/EN/ICC/
InternationalConference/11IC/Background%20Information/Amman%20PoA%20FINAL%20-%20EN.pdf 

11. Որոշ միջազգային փաստաթղթերով, սակայն, ամրագրվում է անձի վերարտադրողական առողջության և կրթության 
իրավունքը։ Տես, օրինակ՝ «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի 23-րդ հոդվածի 
1-ին մասի բ) կետ

12. Տես «Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին» ՄԱԿ-ի կոնվենցիա, հոդված 16, 
«Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին» ՄԱԿ-ի միջազգային դաշնագիր, հոդված 32 

13.  Տես «Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին» ՄԱԿ-ի կոնվենցիա, հոդված 16, «Երեխայի 
իրավունքների մասին» ՄԱԿ-ի կոնվենցիա, հոդված 24, «Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին» ՄԱԿ-ի 
միջազգային դաշնագիր, հոդված 17, «Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների մասին» ՄԱԿ-ի միջազգային 
դաշնագիր, հոդված 12 

14. «Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին» ՄԱԿ-ի կոնվենցիա, հոդված 16, «Երեխայի 
իրավունքների մասին» ՄԱԿ-ի կոնվենցիա, հոդված 13, «Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին» ՄԱԿ-ի 
միջազգային դաշնագիր, հոդված 19, «Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների մասին» ՄԱԿ-ի միջազգային 
դաշնագիր, հոդված 13
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 ● ըն տա նի քի պլա նա վոր ման մե թոդ նե րի և ծա ռա յութ յուն նե րի հա սա նե լիութ յան 
ի րա վունք15։

Այս նեղ դիր քո րոշ ման կողմ նա կից նե րը չեն բա ցա ռում վե րար տադ րո ղա կան ա զա-
տութ յան կամ ընտ րութ յան առն չութ յամբ այլ ի րա վունք նե րի հնա րա վո րութ յու նը, քա նի 
որ ո րո շա կի ի րա վուն քի խախ տու մը ազ դում է վե րար տադ րութ յան վրա:

Այ նո ւա մե նայ նիվ այս տե սանկ յու նից վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան ի րա վունքն 
ինք նին չի դի տարկ վում որ պես մար դու հիմ նա րար ի րա վունք16։

Ինչ վե րա բե րում է հար ցի երկ րորդ՝ ա ռա վել լայն մո տեց ման կողմ նա կից նե րին, ա պա 
վեր ջին նե րիս պնդմամբ՝ վե րար տադ րո ղա կան ի րա վունք նե րը «ներառումենորոշա
կիմարդու իրավունքներ, որոնքարդենճանաչվել ենազգայինօրենսդրությու
նում,մարդուիրավունքներիմիջազգայինփաստաթղթերումևայլՄԱԿիկողմից
ընդունվածհամապատասխանփաստաթղթերով»։17

Այս տե սա կե տի կողմ նա կից ներն ա ռանձ նաց նում են հե տև յալ 12 խումբ ի րա վունք-
նե րը, ո րոնք պետք է դի տար կել վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան ի րա վուն քի 

բո վան դա կութ յան մա սին խո սե լիս.
 ● կյան քի ի րա վունք18,
 ● ա ռող ջութ յան ի րա վունք19,
 ● անձ նա կան ա զա տութ յան, անվ տան գութ յան և ամ բող ջա կա նութ յան 

ի րա վունք20,
 ● սե ռա կան ա զա տութ յան և գեն դե րա յին բռնութ յու նից ա զատ լի նե լու 

ի րա վունք21, 
 ● ե րե խա նե րի թվի և նրանց ծննդի մի ջև ըն կած ժա մա նա կա մի ջո ցի տի-

րա պետ ման ի րա վուք22, 
 ● գաղտ նիութ յան պահ պան ման ի րա վունք23, 

15. «Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին» ՄԱԿ-ի կոնվենցիա, հոդված 16, «Երեխայի 
իրավունքների մասին» ՄԱԿ-ի կոնվենցիա, հոդված 24, «Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների մասին» 
ՄԱԿ-ի միջազգային դաշնագիր, հոդված 12

16. Տես C. Packer “Defining and Delineating the Rights to Reproductive Choice” (1998) 67 NJIL 77–95

17. § 7.3 Programme of Action of the International Conference on Population and Development [‘Cairo Programme of Action’]

18. Տես Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիր, հոդված 3, «Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների 
մասին» ՄԱԿ-ի միջազգային դաշնագիր, հոդված 6(1), «Երեխայի իրավունքների մասին» ՄԱԿ-ի կոնվենցիա, հոդված 6(1)(2)

19. Տես Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիր, հոդված 25, «Կանանց նկատմամբ խտրա կանության բոլոր ձևերի 
վերացման մասին» ՄԱԿ-ի կոնվենցիա, հոդվածներ 12(1)(2), 14(2), «Երեխայի իրավունքների մասին» ՄԱԿ-ի կոնվենցիա, 
հոդված 24(1)(2), «Քաղաքացիական և քաղաքական իրա վունքների մասին» ՄԱԿ-ի միջազգային դաշնագիր, հոդված 17, 
«Տնտեսական, սոցիալական և մշա կութային իրավունքների մասին» ՄԱԿ-ի միջազգային դաշնագիր, հոդվածներ 10(2), 12 (1)(2) 

20. Տես Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիր, հոդվածներ 3 և 5, «Քաղաքացիական և քա ղաքական 
իրավունքների մասին» ՄԱԿ-ի միջազգային դաշնագիր, հոդվածներ 7 և 9(1), «Երեխայի իրավունքների մասին» ՄԱԿ-ի 
կոնվենցիա, հոդված 37(ա) 

21. Տես «Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին» ՄԱԿ-ի կոնվենցիա, հոդ վածներ 5 և 6, 
«Երեխայի իրավունքների մասին» ՄԱԿ-ի կոնվենցիա, հոդվածներ 19(1) և 34

22. Տես «Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին» ՄԱԿ-ի կոնվենցիա, հոդված 16 (1)

23.  Տես «Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին» ՄԱԿ-ի միջազգային դաշնագիր, հոդված 17(1)(2), «Երեխայի 
իրավունքների մասին» ՄԱԿ-ի կոնվենցիա, հոդված 16(1)(2) 
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 ● հա վա սա րութ յան և խտրա կա նութ յու նից զերծ լի նե լու ի րա վունք24, 
 ● ա մուս նութ յան ա զա տութ յան և ա մուս նա կան հա րա բե րութ յուն նե րում ի րա վա-

հա վա սա րութ յան ի րա վունք25, 
 ● աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան ի րա վունք26,
 ● կրթութ յան և տե ղե կատ վութ յան ստաց ման ի րա վունք27, 
 ● կա նանց և աղ ջիկ նե րին վնաս պատ ճա ռե լուց ա զատ լի նե լու ի րա վունք28, 
 ● գի տա կան նվա ճում նե րից օգտ վե լու ի րա վունք29։

24. Տես Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիր, հոդված 2, «Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների 
մասին» ՄԱԿ-ի միջազգային դաշնագիր, հոդված 2(1), «Երեխայի իրավունքների մասին» ՄԱԿ-ի կոնվենցիա, հոդված 
37(ա), «Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների մասին» ՄԱԿ-ի միջազգային դաշնագիր, հոդված 2(2), 
«Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին» ՄԱԿ-ի կոնվենցիա, հոդվածներ 1, 3, 11(2), «Երեխայի 
իրավունքների մասին» ՄԱԿ-ի կոնվենցիա, հոդված 2(1)(2)(5)

25.  Տես Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիր, հոդված 16(1)(2), «Քաղաքացիական և քաղաքական 
իրավունքների մասին» ՄԱԿ-ի միջազգային դաշնագիր, հոդված 23(2)(3)(4), «Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային 
իրավունքների մասին» ՄԱԿ-ի միջազգային դաշնագիր, հոդված 10(1), «Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի 
վերացման մասին» ՄԱԿ-ի կոնվենցիա, հոդված 16(1)(2)

26. Տես «Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին» ՄԱԿ-ի կոնվենցիա, հոդ ված 11(2)

27. Տես «Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին» ՄԱԿ-ի կոնվենցիա, հոդ ված 10

28. Տես «Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին» ՄԱԿ-ի կոնվենցիա, հոդ ված 2(զ) և 5(ա), 
«Երեխայի իրավունքների մասին» ՄԱԿ-ի կոնվենցիա, հոդված 24(3)

29. Տես Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիր, հոդված 27(1), «Քաղաքացիական և քաղաքա կան իրավունքների 
մասին» ՄԱԿ-ի միջազգային դաշնագիր, հոդված 7, «Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների մասին» 
ՄԱԿ-ի միջազգային դաշնագիր, հոդված 15
http://reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/V4Repro%20Rights%20Are%20Human%20Rights%20-%20FINAL.
pdf 
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Պե տութ յուն նե րը պար տա կա նութ յուն 

ու նեն մշա կե լու օ րենք ներ, քա ղա քա կա-
նու թյուն ներ, ծրագ րեր և սո վո րույթ ներ, 
ո րոնք կա պա հո վեն կա նանց և աղ ջիկ-
նե րի ա ռող ջութ յունն ու բա րե կե ցութ յու նը 
հղիութ յան, ծննդա բե րութ յան և հետծնն-
դա բե րա կան շրջա նում30: Ն ման ի րա-
վունք նե րը կհա մար վեն ա պա հով ված 
միայն այն պա րա գա յում, ե թե կա նայք 

30. Տես Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային 
իրավունքների հանձնաժողով. Ընդհանուր մեկնաբա-
նություն №14, «Ամենաբարձր մակարդակի առողջությանն 
իրավունք», 12(ա) (2000), U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I), 
էջ 78, 2008

և աղ ջիկ ներն ու նե նան նա խածննդ յան 
բու ժօգ նութ յան ծա ռա յութ յուն նե րի, ար-
տա կարգ ի րա վի ճա կում ման կա բար ձա-
կան բու ժօգ նութ յան և ծննդօգ նութ յան, 
այդ թվում՝ անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում 
կե սար յան հատ ման ծա ռա յութ յուն նե-
րի, նո րա ծին նե րի ա ռաջ նա յին խնամ քի 
ծա ռա յութ յուն նե րի և հետծննդ յան եր կու 
օ րե րի ըն թաց քում հետծննդ յան խնամ-
քի ծա ռա յութ յուն նե րի հա սա նե լիութ-
յուն31 32 33:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան կող-
մից վա վե րաց ված մի շարք մի ջազ գա-
յին փաս տաթղ թե րով ե րաշ խա վոր վում 
է ըն տա նի քի պլա նա վոր ման ի րա վուն-
քը։ Մաս նա վո րա պես՝ «Տն տե սա կան, 
սո ցիա լա կան և մշա կու թա յին ի րա-
վունք նե րի մա սին» ՄԱԿ-ի մի ջազ գա յին 
դաշ նագ րի 10-րդ հոդ վա ծը ճա նա չում է 

31. Տես «Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր 
ձևերի վերացման մաասին» ՄԱԿ-ի կոնվենցիա, հոդված 
12(2), G.A. Res. 34/180, U.N. GAOR, 34th Sess., Supp. No. 46, 
էջ 193, U.N. Doc. A/34/46, 1981: ESCR կոմիտեի ընդհանուր 
մեկնաբանություն № 14, ծան. 1, 43(դ). ԱՀԿ Հիմնական 
դեղերի մոդելային ցանկը ներառում է misoprostol 
մանկաբարձական նպատակներով. ԱՀԿ, Հիմնական 
դեղերի մոդելային ցանկ 29, 2011

32. ESCR կոմիտեի ընդհանուր մեկնաբանություն № 14, 
ծան. 1, 43(d). ԱՀԿ Հիմնական դեղերի մոդելային ցանկը 
ներառում է misoprostol մանկաբարձական նպատակներով. 
ԱՀԿ, Հիմնական դեղերի մոդելային ցանկ 29, 2011

33. Տես «Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային 
իրավունքների մասին» ՄԱԿ-ի միջազգային դաշ նագիր, 
հոդված 10(2), G.A. Res. 2200A (XXI), U.N. GAOR, Supp. No. 16, 
U .N. Doc.A/6316, 1966
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ա ջակ ցութ յունն ըն տա նի քին որ պես հա սա րա կութ յան բնա կան և հիմ նա րար միա վո-
րի: Հոդ ված 10(2)-ը նա խա տե սում է, որ մայ րե րի հա մար պետք է ա պա հով վի հա տուկ 
պաշտ պա նութ յուն նա խածննդ յան և հետ ծննդյան շրջա նում: Իր հեր թին « Կա նանց 
նկատ մամբ խտրա կա նութ յան բո լոր ձևե րի վե րաց ման մա սին» ՄԱԿ-ի կոն վեն ցիա-
յի (այ սու հետ նաև՝ ԿՆԽԲՁՎ) 12-րդ հոդ վա ծով խրա խուս վում է վե րար տադ րո ղա կան 
ա ռող ջութ յան, այդ թվում՝ ըն տա նի քի պլա նա վոր ման ի րա վուն քը: Պե տա կան մար-
մին նե րին կոչ է ար վում ձեռ նար կել բո լոր անհ րա ժեշտ մի ջոց նե րը՝ վե րաց նե լու ա ռող-
ջա պա հութ յան ո լոր տում կա նանց նկատ մամբ խտրա կա նութ յու նը՝ տղա մարդ կանց 
և կա նանց հա վա սա րութ յան սկզբուն քով ա ռող ջա պա հա կան, այդ թվում՝ ըն տա նի քի 
պլա նա վոր ման ծա ռա յութ յուն նե րի հա սա նե լիութ յուն ա պա հո վե լու հա մար: 

ԿՆԽԲՁՎ կո մի տեն իր № 24 Ընդ հա նուր մեկ նա բա նութ յու նում34, ի թիվս այլ նի, անդ-
րա դառ նա լով նաև անվ տանգ մայ րութ յան և ծննդօգ նութ յան հար ցին՝ նշում է, որ պե-
տութ յուն նե րը պետք է ի րա գոր ծեն ո րակ յալ ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յութ յուն նե րի 
մատ չե լիութ յան ա պա հով մանն ուղղ ված մի ջո ցա ռում ներ՝ այդ ծա ռա յութ յուն ներն 
ըն դու նե լի դարձ նե լով կա նանց հա մար։ Նշ ված «ըն դու նե լի ծա ռա յութ յուն ներն» 
այն ծա ռա յութ յուն ներն են, ո րոնք մա տուց վում են այն պես, որ պես զի ե րաշ խա-
վոր վի որ կինն այդ ծա ռա յութ յան մա տուց ման վե րա բեր յալ տվել է իր լիո վին 
տե ղե կաց ված հա մա ձայ նութ յու նը, որ ծա ռա յութ յան մա տուց մամբ հարգ վում 
է կնոջ ար ժա նա պատ վութ յունն ու ե րաշ խա վո րում է իր գաղտ նիութ յու նը և 
այդ ծա ռա յութ յամբ հաշ վի է առն վում նրա կա րիք ներն ու հե ռան կար նե րը35:

Առ հա սա րակ ԿՆԽԲՁՎ կոն վեն ցիա յի 12-րդ հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր ված 
ի րա վուն քի ի րաց ման մա սին խո սե լիս՝ պետք է մշտա պես գի տակ ցել, որ նշյալ 
հոդ վա ծը չի կա րող կի րառ վել և լիո վին ա պա հով վել կոն վեն ցիա յի այլ դրույթ նե-
րից ան կախ։ Նշ վա ծով պայ մա նա վոր ված՝ ԿՆԽԲՁՎ կո մի տեն իր նույն՝ № 24 Ընդ-
հա նուր մեկ նա բա նութ յու նում, պե տութ յուն նե րին կոչ է ա նում36 կոն վեն ցիա յի 12-րդ 
հոդ վա ծին հա մա պա տաս խա նեց նե լու հա մար ձեռ նարկ ված մի ջոց նե րի մա սին հա-
ղոր դե լիս՝ ճա նա չել կոն վեն ցիա յի այլ դրույթ նե րի փոխ կապ վա ծութ յու նը, ո րոնք ազ դե-
ցութ յուն կա րող են ու նե նալ առ հա սա րակ կա նանց ա ռող ջութ յան վրա: 

Այդ հոդ ված նե րը նե րա ռում են 5-րդ հոդ վա ծը, ո րը պա հան ջում է մաս նա կից պե տու-
թյուն նե րին ա պա հո վել, որ կրթութ յու նը նե րա ռում է նաև մայ րութ յան՝ որ պես սո ցիա-
լա կան գոր ծա ռույ թի մա սին ճիշտ պատ կե րա ցում, 10-րդ հոդ վա ծը, ո րը պա հան ջում է 
մաս նա կից պե տութ յուն նե րին ա պա հո վել կրթութ յան հա մար հա վա սար մատ չե լիու-
թյուն՝ միա ժա մա նակ նաև ա պա հո վե լով կա նանց և աղ ջիկ նե րի հա մար հա սա նե լիու-
թյուն կրթա կան ա ռանձ նա հա տուկ տե ղե կատ վութ յա նը՝ ա պա հո վե լով ըն տա նիք նե րի 
ա ռող ջութ յունն ու բա րե կե ցութ յու նը, նե րառ յալ` ըն տա նե կան պլա նա վոր ման վե րա-

34. Տես https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC_4738_E.pdf

35. Տես նույն տեղում, § 22

36. Տես նույն տեղում, § 28
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բեր յալ տե ղե կատ վութ յունն ու խորհր դատ վութ յու նը, 11-րդ հոդ վա ծը, ո րը մաս նա կիո-
րեն վե րա բե րում է կա նանց ա ռող ջութ յանն ու անվ տան գութ յանն աշ խա տան քա յին 
պայ ման նե րում, 14-րդ հոդ վա ծը, ո րը պա հան ջում է մաս նա կից պե տութ յուն նե րին 
գյու ղա կան շրջան նե րում ապ րող կա նանց հա մար ա պա հո վել հա մա պա տաս խան 
ա ռող ջա պա հա կան հիմ նարկ նե րի մատ չե լիութ յու նը, նե րառ յալ տե ղե կատ վութ յու նը, 
խորհր դատ վու թյունն ու ըն տա նի քի պլա նա վոր ման ծա ռա յութ յուն նե րը և, ո րը պար-
տա վո րեց նում է մաս նա կից պե տութ յուն նե րին ձեռ նար կել բո լոր անհ րա ժեշտ մի ջոց-
նե րը բնա կա րա նա յին, սա նի տա րա կան, է լեկտ րաէ ներ գիա յի, ջրա մա տա կա րար ման, 
տրանս պոր տի և հա ղոր դակ ցութ յան, որն անհ րա ժեշտ է կեն սա մա կար դակն ա պա հո-
վե լու հնա րա վոր հի վան դութ յուն նե րի կան խար գել ման և ա ռող ջա պա հութ յան խթան-
ման հա մար, ինչ պես նաև 16-րդ հոդ վա ծը, ո րը պա հան ջում է մաս նա կից պե տութ յուն-
նե րին ա պա հո վել, որ կա նայք և տղա մար դիկ ու նե նան հա մա հա վա սար ի րա վունք ներ 
և հնա րա վո րութ յուն ա զատ և պա տաս խա նա տու ո րո շում ներ կա յաց նե լու ի րենց ե րե-

խա նե րի թվա քա նա կի վե րա բեր յալ և տե ղե կատ վութ յան, կրթութ յան և այլ մի ջոց նե-
րից ա զա տո րեն օգտ վե լու հնա րա վո րութ յուն։ 

Ինչ պես նկա տե լի է, վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան մա սին խո սե լիս, 
այդ թվում՝ անվ տանգ մայ րութ յան և ծննդօգ նութ յան լիար ժեք ա պա հով ման 
հա մար անհ րա ժեշտ է կա նանց՝ կոն վեն ցիա յիով ե րաշ խա վոր ված այլ ի րա-
վունք նե րի հա մա լիր ի րաց ման հնա րա վո րութ յուն։

Առ հա սա րակ կա նանց ի րա վունք նե րի ի րաց ման մա սին խո սե լիս՝ հարկ է 
նկա տի ու նե նալ, որ այդ ի րա վունք նե րի ի րաց ման խո չըն դոտ նե րը միայն մեկ 

ո լոր տում չեն, այլ փոխ կա պակց ված և միահ յուս ված են և խնդիր նե րը չեն սահ-
մա նա փակ վում բա ցա ռա պես օ րենսդ րա կան կար գա վո րում նե րի շրջա նակ նե-

րում։ Խոշ տան գում նե րի և այլ դա ժան, ան մարդ կա յին կամ ար ժա նա պատ վութ յու նը 
նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի կամ պատ ժի դեմ կո մի տեն գտել է, որ վե րար տադ-
րո ղա կան ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տութ յուն նե րում կա նայք կա րող են են թարկ վել 
տան ջանք նե րի կամ վատ վե րա բեր մուն քի37: Իր հեր թին Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող 
ան ձանց ի րա վունք նե րի կո մի տեն իր Ընդ հա նուր մեկ նա բա նութ յուն № 1-ում նշում է. 
«Օ րի նակ՝ հար կա դիր ստե րի լի զաց ման ցու ցա նիշն ա վե լի մեծ է հաշ ման դա մութ յուն ու
նե ցող կա նանց շրջա նում, և հա ճախ նրանք զրկվում են ի րենց վե րար տադ րո ղա կան 
ա ռող ջութ յան վե րահսկ ման և ո րո շում նե րի կա յաց ման ի րա վուն քից՝ ել նե լով այն են
թադ րութ յու նից, թե նրանք ի վի ճա կի չեն ի րենց սե ռա կան կյան քի մա սին ո րո շում կա
յաց նել: Ո րոշ երկր նե րում ևս կա նանց` պար տադր ված ո րո շում ներ կա յաց նե լու ցու ցա
նիշն ա վե լի բարձր է տղա մարդ կանց հա մե մատ: Հե տևա բար, հատ կա պես կա րևոր է 
վե րա հաս տա տել, որ հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող կա նանց ի րա վա զո րութ յու նը պետք 
է ճա նաչ վի մյուս նե րի հետ հա վա սար հի մունք նե րով»։38

37. Տես http://www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/Reproductive_ 

38.  Տես http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/031/20/PDF/G1403120.pdf?OpenElement 
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Աս վա ծը մեկ ան գամ ևս փաս տում է, որ սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող-
ջութ յան բազ մա թիվ խո չըն դոտ նե րից շա տե րը փոխ կա պակց ված են և միահ յուս ված: 
Դ րանք առ կա են տար բեր մա կար դակ նե րում՝ կլի նի կա կան խնամք, ա ռող ջա պա հա-
կան հա մա կար գե րի մա կար դակ, ա ռող ջութ յան վրա ազ դող ո րո շիչ գոր ծոն ներ և այլն: 
Ի լրումն կեն սա բա նա կան գոր ծոն նե րի՝ սո ցիա լա կան և տնտե սա կան պայ ման նե րը 
ևս նշա նա կա լի դեր են խա ղում կա նանց սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ-
յու նը ո րո շե լիս. աղ ջիկ նե րի և կա նանց ան բա րեն պաստ սո ցիա լա կան վի ճա կը հա ճախ 
պատ ճառ է դառ նում սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան վատ թա րաց-
ման: Շատ կա նայք բռնութ յան են են թարկ վում հղիութ յան ըն թաց քում, ին չը կա րող է 
ա ռա ջաց նել վի ժում, վա ղա ժամ ծննդա բե րութ յուն և ա ռող ջա կան ու հո գե բա նա կան 
մի շարք խնդիր ներ, ո րոնց ա ռե րես վում են բռնութ յան են թարկ ված մի շարք կա նայք։

Խո սե լով անվ տանգ մայ րութ յան և ծննդօգ նութ յան մա սին՝ հար կա վոր է հա մա հա վա-
սար հնա րա վո րութ յուն նա խա տե սել պե տութ յան տա րած քում ապ րող բո լոր կա նանց 
հա մար՝ հնա րա վո րինս գնա հա տե լով յու րա քանչ յուր խմբի կա նանց խնդիր ներն ու 
կա րիք նե րը։ Անհ րա ժեշտ է գի տակ ցել, որ գյու ղաբ նակ շրջան նե րում ապ րող 
կա նայք ա ռե րես վում են խնդիր նե րի մի խմբի, հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող 
կա նայք մեկ այլ խմբի, լես բի կա նայք և տրանս ան ձինք՝ այլ խնդիր նե րի, ուս-
տի ո լոր տում առ կա խնդիր նե րի լու ծում նե րը ևս պետք է բազ մաո լոր տա յին 
և փոխ կա պակց ված լի նեն։

Անդ րա դառ նա լով հար ցի վե րա բեր յալ ներ պե տա կան օ րենսդ րա կան կար-
գա վո րում նե րին՝ հարկ է նշել, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան Սահ-
մա նադ րութ յան 16-րդ հոդ վածն ամ րագ րում է, որ ըն տա նի քը՝ որ պես հա-
սա րա կութ յան բնա կան և հիմ նա կան բջիջ, բնակ չութ յան պահ պան ման և 
վե րար տադր ման հիմք, ինչ պես նաև մայ րութ յունն ու ման կութ յու նը պե տութ յան 
հա տուկ պաշտ պա նութ յան և հո վա նա վո րութ յան ներ քո են: Հիմք ըն դու նե լով վե րո-
շա րադր յալ սահ մա նադ րա կան նոր մի բո վան դա կութ յու նը՝ « Մար դու վե րար տադ րո-
ղա կան ա ռող ջութ յան և վե րար տադ րո ղա կան ի րա վունք նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ 
հոդ վա ծով սահ ման վում է, որ մայ րութ յու նը և ման կութ յու նը գտնվում են պե տութ յան 
և հա սա րա կութ յան հո վա նա վո րութ յան ու պաշտ պա նութ յան ներ քո և ա ջակ ցութ յուն 
ստա նա լու ի րա վունք ու նեն:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում կինն ու նի անվ տանգ մայ րութ յան ի րա վունք, 
ին չը նշա նա կում է, որ կինն ու նի հղիութ յան ըն թաց քում ա ռող ջութ յան պահ պան ման, 
ծննդա բե րութ յան և հետծննդ յան ժա մա նա կաշր ջա նում իր, պտղի ա ռող ջութ յա նը և 
նո րած նին նվա զա գույն ռիսկ պատ ճա ռող մե թոդ նե րի կի րառ մամբ օգ նութ յուն ստա-
նա լու ի րա վունք: Կինն ի րա վունք ու նի տե ղե կութ յուն ստա նա լու կրծքով կե րակր ման 
ա ռա վե լութ յուն նե րի, ինչ պես նաև մա նուկ նե րի և վաղ տա րի քի ե րե խա նե րի ա ռողջ և 
ան վտանգ սնուց ման վե րա բեր յալ:

Օ րենսդ րութ յամբ միա ժա մա նակ ամ րագր վում է, որ հղիութ յան ըն թաց քում ցան-
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կա ցած բժշկա կան մի ջամ տութ յուն կա տար վում է կնոջ հա մա ձայ նութ յամբ: Թե պետ 
օ րենս դիրն օ րեն քում չի նա խա տե սել «բժշկա կան մի ջամ տութ յուն» հաս կա ցութ յան 
բո վան դա կութ յու նը, այ դու հան դերձ սահ ման վում է, որ կինն ի րա վունք ու նի հրա ժար-
վել բժշկա կան մի ջամ տութ յու նից կամ պա հան ջել ընդ հա տել այն: Նշ ված կա նո նից 
նա խա տես վում է բա ցա ռութ յուն, երբ ա ռանց հղի կնոջ հա մա ձայ նութ յան, բժշկա կան 
հանձ նա ժո ղո վի ո րոշ մամբ, դրա անհ նա րի նութ յան դեպ քում՝ բժշկի ո րոշ մամբ, թույ-
լատր վում է ի րա կա նաց նել բժշկա կան մի ջամ տութ յուն հղի կնոջ կյան քին սպառ նա-
ցող վտան գի, ինչ պես նաև շրջա պա տի հա մար վտանգ ներ կա յաց նող հի վան դութ-
յուն նե րի դեպ քե րում՝ ՀՀ օ րենսդ րութ յամբ սահ ման ված կար գով:

Նշ վա ծից բա ցի օ րեն քով սահ ման վում է նաև, որ կինն ի րա վունք ու նի հղիութ յան 
ըն թաց քում ստա նալ հղիութ յան և ծննդա բե րութ յան հետ կապ ված անվ ճար կամ ար-
տոն յալ պայ ման նե րով բժշկա կան օգ նութ յուն և սպա սար կում՝ պե տութ յան ե րաշ խա-
վո րած ա ռող ջա պա հա կան նպա տա կա յին ծրագ րե րի շրջա նակ նե րում:

Պե տութ յան կող մից ե րաշ խա վոր ված անվ ճար և ար տոն յալ պայ ման նե րով բժշկա-
կան օգ նութ յան և սպա սարկ ման վե րա բեր յալ հա րա բե րութ յուն ներն էլ ներ պե-

տա կան օ րենսդ րութ յամբ կար գա վոր վում են ՀՀ կա ռա վա րութ յան ո րոշ մամբ39։
Նշ յալ ո րոշ ման Հա վել ված 1-ը սահ մա նում է պե տութ յան կող մից ե րաշ-

խա վոր ված անվ ճար և ար տոն յալ պայ ման նե րով բժշկա կան օգ նութ յուն և 
սպա սար կում ստա նա լու ի րա վունք ու նե ցող բնակ չութ յան սո ցիա լա պես 
ա նա պա հով ու ա ռան ձին (հա տուկ) խմբե րի ցան կը, որ տեղ նե րառ ված են 
նաև վե րար տադ րութ յան տա րի քի կա նայք` հղիութ յան, ծննդա բե րութ յան և 

հետծննդ յան շրջա նում: 
Ինչ վե րա բե րում է պե տութ յան կող մից ե րաշ խա վոր ված անվ ճար բժշկա կան 

օգ նու թյան և սպա սարկ ման շրջա նակ նե րում ար տա հի վան դա նո ցա յին պայ ման-
նե րում ցու ցա բեր վող ման կա բար ձա գի նե կո լո գիա կան բժշկա կան օգ նութ յան և սպա-
սարկ ման կազ մա կերպ մա նը, ա պա այդ հա րա բե րութ յուն ներն ի րենց հեր թին կար գա-
վոր վում են ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րի հրա մա նով40։ 

ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րի նշյալ հրա մա նի հա մա ձայն՝ պե տութ յան կող-
մից ե րաշ խա վոր ված անվ ճար բժշկա կան օգ նութ յան և սպա սարկ ման շրջա նակ նե-
րում ար տա հի վան դա նո ցա յին պայ ման նե րում ցու ցա բեր վող ման կա բար ձա գի նե կո լո-
գիա կան բժշկա կան օգ նութ յունն ու սպա սար կու մը հիմ նա կա նում ի րա կա նաց վում է 
տա րած քա յին սպա սարկ ման սկզբուն քով։ Միև նույն ժա մա նակ յու րա քանչ յուր բնա-
կիչ ի րա վունք ու նի ընտ րե լու իր բնա կա վայ րի վար չա կան տա րած քի շրջա նակ նե րում 

39. Տես 2004 թվականի մարտի 4-ի «Պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայման ներով բժշկական 
օգնության և սպասարկման մասին» ՀՀ կառավարության № 318-Ն որոշումը,
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=128068

40. Տես 2013 թվականի նոյեմբերի 28-ի «Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման 
շրջանակներում արտահիվանդանոցային պայմաններում ցուցաբերվող մանկաբարձա գինեկոլոգիական բժշկական 
օգնության և սպասարկման կազմակերպման չափորոշիչը հաստատելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի № 77-Ն 
հրամանը, 
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=114488
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ի րեն սպա սար կող ման կա բարձ-գի նե կո լո գին՝ ան կախ մինչ այդ կա տար ված տե ղա-
մա սա յին կցում նե րից: 

Բո լոր այն դեպ քե րում, երբ կի նը բնակ վում է տվյալ ա ռող ջութ յան ա ռաջ նա յին պահ-
պան ման բժշկա կան կազ մա կեր պութ յան սպա սարկ ման տա րած քում, սա կայն ընտ-
րում է մեկ այլ բժշկա կան կազ մա կեր պութ յան տա րած քում ընդգրկ ված կա նանց 
կոն սուլ տա ցիա, ա պա վեր ջինս պետք է իր բնա կութ յան տա րած քա յին բժշկա կան 
կազ մա կեր պութ յու նից ներ կա յաց նի քաղ վածք առ այն, որ ին քը հաշ վառ ված չէ այն-
տեղ և/կամ որ պես հղի հսկո ղութ յան տակ չի գտնվում, կամ էլ դուրս է ե կել հաշ վա-
ռու մից: 

Նշ վա ծի կա պակ ցութ յամբ անհ րա ժեշտ է ընդգ ծել, որ վե րոնշ յալ տե ղա փո խութ յու նը 
կա րե լի է ի րա կա նաց նել միայն մար զի ներ սում: Այլ կերպ ա սած՝ Հան րա պե տութ յան 
մի մար զում գտնվող բժշկա կան հաս տա տութ յան հաշ վա ռու մից դուրս գա լու և մեկ 
այլ մար զի տա րած քում, այդ թվում՝ Ե րևա նում գտնվող այլ բժշկա կան հաս տա տութ-
յու նում հաշ վառ վե լու պա րա գա յում ան ձը զրկվում է անվ ճար ծննդօգ նութ յան ի րա-
վուն քից և վեր ջի նիս ծննդօգ նութ յու նը տրա մադր վում է վճա րո վի։ 

Ի րա վա կան այս պի սի կար գա վո րումն ի րա կա նում բա վա կա նին խնդրա հա-
րույց է բժշկա կան ծա ռա յութ յան մատ չե լիութ յան ա պա հով ման տե սանկ-
յու նից այն ի մաս տով, որ փաս տա ցի Հան րա պե տութ յան ողջ տա րած քում 
բժշկա կան սպա սար կու մը ո րա կա պես զար գաց վա ծութ յան նույն մա կար-
դա կը չու նի, ին չով պայ մա նա վոր ված էլ շատ հա ճախ կա նայք նա խընտ րում 
են գնալ այլ մարզ կամ գալ Ե րևան՝ ա ռա վել ո րակ յալ բժշկա կան սպա սար-
կում ստա նա լու հա մար։ Ի րա վա կան այս պի սի կար գա վոր ման արդ յուն քում, 
սա կայն, ա ռա ջա նում է մի ի րա վի ճակ, երբ փաս տա ցի տար բեր մար զե րում/
Ե րևա նում գտնվող 2 հղի կա նան ցից մեկն ա ռա վել ո րակ յալ բժշկա կան օգ նութ յուն 
և սպա սար կում ստա նա լու հա մար պետք է վճա րի, իսկ այդ նույն մար զում/Ե րևա նում 
ար դեն իսկ հաշ վառ ված մեկ այլ կնոջ հա մար նույն ծա ռա յութ յունն անճ վար է։

Խո սե լով անվ ճար բժշկա կան օգ նութ յան և սպա սարկ ման մա սին՝ կա րևոր է նաև 
հաս կա նալ, թե ի րա կա նում որ ծա ռա յութ յուն ներն են տրա մադր վում անվ ճար և առ-
հա սա րակ նշված գոր ծըն թա ցում ինչ ծա վալ նե րով է ա պա հով վում անվ ճար բու ժօգ-
նու թյու նը։

Պե տութ յան կող մից ե րաշ խա վոր ված անվ ճար բժշկա կան օգ նութ յան և սպա սարկ-
ման շրջա նակ նե րում ա ռող ջութ յան ա ռաջ նա յին պահ պան ման բժշկա կան կազ մա-
կեր պութ յուն նե րում ման կա բար ձա գի նե կո լո գիա կան բժշկա կան օգ նութ յունն ու սպա-
սար կու մը Հան րա պե տութ յու նում ընդգր կում են.

1. տե ղա մա սա յին ման կա բարձ-գի նե կո լո գի կող մից ի րա կա նաց վող հղի նե րի, այդ 
թվում՝ բարձր ռիս կի խմբի հղի նե րի և ծննդկան նե րի հսկո ղութ յան ամ բողջ ծա վալն ու 
ծննդօգ նութ յան պե տա կան հա վաս տագ րի տրա մադ րու մը. 

ա. Մար դու ի մու նա յին ան բա վա րա րութ յան վի րուս (ՄԻԱՎ) վա րա կի վե րա բեր յալ 
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հե տա զո տութ յան և խորհր դատ վութ յան տրա մադ րում,
բ. հղի նե րի սո ցիալ-հո գե բա նա կան ա ջակ ցութ յան, ու սուց ման և ծննդա բե րութ յա-

նը ֆի զի կա կան նա խա պատ րաստ ման աշ խա տանք նե րի ի րա կա նա ցում,
գ. տե ղա մա սա յին ման կա բարձ-գի նե կո լո գի ու ղեգր մամբ հղի նե րին նեղ մաս նա-

գետ նե րի կող մից բժշկա կան օգ նութ յան ու սպա սարկ ման ցու ցա բե րում ա ռանց 
մաս նա գետ նե րի սահ մա նա փակ ման,

դ. լա բո րա տոր գոր ծի քա յին ախ տո րո շիչ հե տա զո տութ յուն նե րի ի րա կա նա ցում 
հղի նե րի նա խածննդ յան հսկո ղութ յան ըն թաց քում` ա ռանց ծա վալ նե րի սահ մա նա-
փակ ման՝ բժշկա կան ցու ցում նե րի առ կա յութ յան դեպ քում, 

ե. հետծննդ յան հսկո ղութ յան տրա մադ րում (ծննդա բե րութ յու նից հե տո հետծննդ-
յան 42 օ րե րի ըն թաց քում),

զ. հղի նե րի նա խածննդ յան հսկո ղութ յուն ի րա կա նաց նող բժշկա կան կազ մա կեր-
պու թյունն ա պա հո վում է ծննդօգ նութ յան պե տա կան հա վաս տագ րի տրա մադ րու-
մը հղիութ յան 22 շա բա թա կան ժամ կե տում:

2. Դե ռա հաս աղ ջիկ նե րի ֆի զի կա կան և սե ռա կան հա սու նաց ման գնա հա-
տում և անհ րա ժեշտ այլ հե տա զո տութ յուն նե րի ի րա կա նա ցում բժշկա կան 
ցու ցում նե րի առ կա յութ յան դեպ քում ա ռանց ծա վալ նե րի սահ մա նա փակ-
ման, և հայտ նա բեր ված հի վան դութ յուն նե րի բու ժում.

3. տե ղա մա սա յին ման կա բարձ-գի նե կո լո գի, այլ մաս նա գետ նե րի կող մից 
բժշկա կան ցու ցում նե րի առ կա յութ յան դեպ քում գի նե կո լո գիա կան հի վանդ-

նե րի ան հե տաձ գե լի բժշկա կան օգ նութ յան և սպա սարկ ման ցու ցա բե րում.
4. կա նանց գի նե կո լո գիա կան բժշկա կան օգ նութ յան և սպա սարկ ման ա պա-

հո վում՝ կան խար գե լիչ հե տա զո տումն ու բու ժումն ա ռանց այ ցե լութ յուն նե րի թվի 
սահ մա նա փակ ման, և դե ղե րի տրա մադ րում օ րենսդ րութ յամբ սահ ման ված կար գով.

5. պտղա բե րութ յան կար գա վոր ման, սե ռա վա րակ նե րի և ան ցան կա լի հղիութ յու նից 
պաշտ պան վե լու հա մար կա նանց խորհր դատ վութ յան տրա մադ րում, բեղմ նա կանխ-
ման ժա մա նա կա կից մի ջոց նե րով ա պա հո վում և այլն։

Միև նույն ժա մա նակ հղի կա նանց՝ պե տութ յան կող մից ե րաշ խա վոր ված անվ ճար 
բժշկա կան օգ նութ յունն ու սպա սար կու մը նե րա ռում են նաև ո րո շա կի հե տա զո տու-
թյուն նե րի ի րա կա նա ցում հե տև յալ ծա վալ նե րով.

1. այ ցե լութ յուն ներ ման կա բարձ-գի նե կո լո գին, ման կա բար ձին կամ վե րա պատ-
րաստ ված բուժք րո ջը. 

ա. նոր մալ ըն թա ցող հղիութ յան դեպ քում՝ 4-6 այց, իսկ հղիութ յան ախ տա բա նու-
թյուն նե րի դեպ քում (հի վան դա նո ցա յին հե տա զո տու մից և բու ժու մից զատ)՝ 8 և 
ա վե լի այց` ըստ բժշկա կան ցու ցում նե րի,

բ. հղի նե րի սո ցիալ-հո գե բա նա կան ա ջակ ցութ յան, ու սուց ման և ծննդա բե րութ յա-
նը ֆի զի կա կան նա խա պատ րաստ ման աշ խա տանք նե րի ի րա կա նա ցում,
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գ. հղիին և նրա ըն տա նի քի ան դամ նե րին հղիութ յան ըն թաց քում վտան գի նշան-
նե րի մա սին տե ղե կութ յուն նե րի վե րա բեր յալ անհ րա ժեշտ խորհր դատ վութ յամբ և 
տե ղե կատ վութ յամբ պար տա դիր ա պա հո վում։

2. Լա բո րա տոր-գոր ծի քա յին ախ տո րո շիչ հե տա զո տութ յուն նե րի սահ ման ված ծա-
վալ ներն ա պա հով վում են բժշկա կան կազ մա կեր պութ յան լա բո րա տոր-գոր ծի քա-
յին ախ տո րո շիչ հե տա զո տութ յուն նե րի մի ջո ցով, իսկ բա ցա կա յութ յան դեպ քում՝ այլ 
բժշկա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րում` պայ մա նագ րա յին հի մունք նե րով.

3. տե ղա մա սա յին ման կա բարձ-գի նե կո լո գի ու ղեգր մամբ թե րա պև տի, ստո մա տո լո-
գի զննու մը, իսկ ցու ցում նե րի առ կա յութ յան դեպ քում նաև նեղ մաս նա գետ նե րի կող-
մից հե տա զոտ ման ու բժշկա կան օգ նութ յան և սպա սարկ ման ցու ցա բե րու մը՝ տա-
րած քա յին սպա սարկ ման հա մա պա տաս խան ար տա հի վան դա նո ցա յին բժշկա կան 
կազ մա կեր պութ յու նում և/ կամ դիս պան սեր նե րում.

4. ծննդկան նե րի հսկո ղութ յան ա պա հո վումն ըն տա նե կան բժշկի, ման կա բար ձու-
հու, վե րա պատ րաստ ված բուժք րոջ կող մից և ըստ բժշկա կան ցու ցում նե րի հե-
տա զո տումն ու բու ժօգ նութ յան կազ մա կեր պու մը կա նանց կոն սուլ տա ցիա յում 
հետծննդ յան 42 օ րե րի ըն թաց քում.

5. պատ րո նաժ աշ խա տանք նե րի ի րա կա նա ցում ման կա բար ձու հու (վե րա-
պատ րաս-տված բուժք րոջ) կող մից հղի կնոջ նա խածննդ յան հսկո ղութ յան 
և հետծննդ յան 42 օ րե րի ըն թաց քում` ըստ հղի կնոջ հսկո ղութ յունն ի րա կա-
նաց նող բժշկի կող մից կազմ ված ան հա տա կան գրա ֆի կի կամ հանձ նա րա-
րա կան նե րի հի ման վրա:

Հարկ է, սա կայն, նկա տել, որ հա ճախ պրակ տի կա յում չի ա պա հով վում օ րենսդ-
րա կան կար գա վո րում նե րի ամ բող ջա կա նութ յունն ու ի րա վա կան ակ տի այս կամ այն 
դրույ թը ստա նում է հռչա կագ րա յին բնույթ և, արդ յուն քում, օ րենսդ րա կան մա կար-
դա կում առ կա ամ րագր ված ի րա վունքն ի րա կա նում կամ առ հա սա րակ չի ի րաց վում 
կամ ի րաց վում է ոչ պատ շաճ մա կար դա կով։ Այս պի սի օ րի նակ ներ են, մաս նա վո րա-
պես, հղի նե րի սո ցիալ-հո գե բա նա կան ա ջակ ցութ յան, ու սուց ման և ծննդա բե րութ յա-
նը ֆի զի կա կան նա խա պատ րաստ ման աշ խա տանք նե րը, ին չի մա սին շատ հա ճախ 
հղի նե րը չեն տե ղե կաց վում, ինչ պես նաև հետծննդ յան հսկո ղութ յան տրա մադ րու մը 
(ծննդա բե րութ յու նից հե տո հետծննդ յան 42 օ րե րի ըն թաց քում), ին չը ևս շատ հա ճախ 
ոչ պատ ճաշ է տրա մադր վում։

Խո սե լով անվ տանգ մայ րութ յան մա սին՝ անհ րա ժեշտ է անդ րա դառ նալ նաև մայ րա-
կան մա հա ցութ յան հար ցին։ Հա մաշ խար հա յին բան կի տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ Հա յաս-
տա նում մայ րա կան մա հա ցութ յան ցու ցա նի շը կազ մում է 25՝ 100.000 կեն դա նի ծնվա-
ծի հաշ վով։ Հարկ է նկա տել, որ այս ցու ցա նի շը գրե թե 5 ան գամ բարձր է եվ րո պա կան 
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մի ջին ցու ցա նի շից41։
Առ հա սա րակ ըն դուն ված է հա մա րել, որ մայ րա կան մա հա ցութ յան դեպ քե րի գե րա-

կշիռ մե ծա մաս նութ յան հիմ քում գտնվում են հե տև յալ 3 հիմ նա կան պատ ճառ նե րը42.
1. խնամ քի ծա ռա յութ յուն նե րին դի մե լու ու շա ցում ներ, ո րոնց պատ ճառ նե րը կա րող 

են լի նել ինչ պես օբ յեկ տիվ, այն պես էլ՝ սուբ յեկտ իվ,
2. հա մա պա տաս խան ծա ռա յութ յուն նե րի հա սա նե լիութ յան ու շա ցում ներ,
3. բժշկա կան օգ նութ յուն և սպա սար կում ի րա կա նաց նող կազ մա կեր պութ յու նում 

հա մա պա տաս խան բու ժա կան ծա ռա յութ յուն նե րի ստաց ման ու շա ցում ներ:

Ու շա ցում նե րի 1-ին և 2-րդ գոր ծոն նե րը, ո րոնք են՝ աշ խար հագ րա կան, ֆի նան-
սա կան, սո ցիա լա կան պայ ման նե րը և այլն, ա ռա վե լա պես կապ ված են ընդ հա նուր 
ի րա զեկ վա ծութ յան հետ և ուղ ղա կիո րեն կապ ված են ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա-
յութ յուն նե րի մատ չե լիութ յան հետ: Ու շա ցում նե րի 3-րդ մա կար դա կը կա պակց ված է 

ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յութ յուն նե րի ընդ հա նուր կազ մա կերպ ման և տրա մադր-
ման գոր ծըն թաց նե րի հետ: Ու շա ցում նե րի այս 3 պատ ճառ նե րի հաս ցեագր մամբ 

է միայն հնա րա վոր ստա նալ մոր և ման կան ա ռող ջութ յան բա րե լավ ված ադ-
յունք ներ:

Անվ տանգ մայ րութ յան և ծննդօգ նութ յան մա սին խո սե լիս՝ անհ րա ժեշտ է 
նաև քննար կել պե տութ յու նում առ կա ծննդօգ նութ յան տրա մադր ման տար-
բե րակ նե րը։ Առ հա սա րակ ներ պե տա կան օ րենսդ րութ յամբ այս հար ցը դե ռևս 
ամ բող ջա պես կա նո նա կարգ ված չէ և ամ բող ջութ յամբ չի հա մա պա տաս խա-

նում կնոջ կա րին քե րին. օ րի նակ՝ ջրի մեջ ծննդա բե րութ յու նը, ո րը նա խընտ-
րե լի տար բե րակ է մի շարք կա նանց հա մար, վճա րո վի հի մունք նե րով է և մա-

տուց վում է միայն ո րոշ բժշկա կան հաս տա տութ յուն նե րում՝ այդ կերպ ոչ մատ չե լի 
դարձ նե լով ծննդա բե րութ յան այդ տար բե րա կը հա սա րա կութ յան լայն շեր տե րի հա-
մար։ Հարկ է նաև նկա տել, որ ծննդա բե րութ յան ըն թաց քում կնոջ հա մար ա ռա վել նա-
խընտ րե լի դիր քի, ծննդա բե րութ յան վայ րի/պայ ման նե րի հար ցը փոխ կա պակց ված է 
« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 8-րդ հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր ված մաս նա վոր և ըն տա նե-
կան կյան քի ի րա վուն քի հետ43 44 45 և անհ րա ժեշտ է, որ պես զի պե տութ յու նը հա տուկ 

41.  Տես https://data.unicef.org/ wp–content/uploads/2015/12/Trends–in–MMR–1990–2015_Full–re  port_243.pdf  

42. Տես «Կանանց ռեսուրսային կենտրոն» ՀԿ, «Կանանց անտեսանելի իրավունքը ՀՀ-ում. վերարտադրողա կան առողջության 
և իրավունքի պատկերը կանանց տարբեր խմբերի շրջանում» իրավիճակի վերլուծու թյուն, Երևան 2018

43. Տես «Դուբսկան և Կրեզովան ըննդեմ Չեխիայի» (Dubská and Krejzová v. the Czech Republic) 2016 թվա կանի նոյեմբերի 15-ի 
գործով վճիռը, գանգատ № 28859/11 և № 28473/12,
https://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2018/03/CASE-OF-DUBSKA-AND-KREJZOVA-v.-THE-CZECH-REPUBLIC.pdf

44. Տես «Կոսայիտե-Ցիպիենն և այլոք ընդդեմ Լիտվայի» (Kosaitė-Čypienė and Others v. Lithuania) 2019 թվականի հունիսի 4-ի 
գործով վճիռը, գանգատ № 69489/12,
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-193452%22]}

45. Տես «Տերնովսկին ընդդեմ Հունգարիայի» (Ternovszky v. Hungary) 2011 թվականի մարտի 14-ի գործով վճիռը, գանգատ № 
67545/09, http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?Library=ECHR&id=001-102254&filename=001-102254.pdf 
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ու շադ րութ յուն դարձ նի՝ ա պա հո վե լու նշված գոր ծըն թա ցի հա մա պա տաս խա նութ յու-
նը կնոջ կա րիք նե րին։

Առաջարկներ

1. Հա մա հա վա սար հնա րա վո րութ յուն նա խա տե սել պե տութ յան տա րած քում ապ րող 
բո լոր կա նանց հա մար բժշկա կան ծա ռա յութ յան մատ չե լիութ յան ա պա հով ման 
տե սանկ յու նից՝ նա խա տե սե լով անվ ճար ծննդօգ նութ յան սպա սար կում Հան րա-
պե տութ յան ողջ տա րած քում։

2. Բա րե լա վել օ րենսդ րա կան կար գա վո րում ներն ու մա տուց վող ծա ռա յութ յուն նե րը 
ծննդօգ նութ յան տրա մադր ման, ծննդա բե րութ յան պայ ման նե րի վե րա բեր յալ՝ այն 
հա մա պա տաս խա նեց նե լով կնոջ կա րիք նե րին և ա պա հո վե լով բժշկա կան ծա ռա-
յութ յան մատ չե լիութ յու նը Հան րա պե տութ յան ողջ տա րած քում։

3. Պար բե րա բար և շա րու նա կա բար ի րա կա նաց նել տե ղե կատ վա կան բնույ թի 
ի րա զեկ ման աշ խա տանք նե րը վե րա րա տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան ո լոր-
տում՝ կա նանց և զույ գե րի կող մից ի րենց հիմ նա րար ի րա վունք նե րի վե րա-
բեր յալ։

4. Պար բե րա բար և շա րու նա կա բար ի րա կա նաց նել տե ղե կատ վա կան 
բնույ թի ի րա զեկ ման աշ խա տանք նե րը կա նանց և զույ գե րի հա մար պե-
տութ յան կող մից վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան ո լոր տում ե րաշ-
խա վոր վող անվ ճար բժշկա կան օգ նութ յան և սպա սարկ ման ծա ռա յութ-
յուն նե րի վե րա բեր յալ։

5. Ա ռա վել հաս ցեա կան դարձ նել մայ րա կան և նո րած նա յին ո լոր տի քա ղա քա-
կա նութ յու նը, ո րը կնպաս տի մայ րա կան, նա խածննդ յան և ման կա կան հի վան-
դա ցութ յան և մա հա ցութ յան մա կար դա կի նվա զեց մա նը։

6. Օ րենսդ րութ յամբ ամ րագ րել «բժշկա կան մի ջամ տութ յուն» հաս կա ցութ յան բո վան-
դա կութ յու նը։
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Սե փա կան մարմ նի և վե րար տադ-
րո ղա կան ֆունկ ցիա նե րի վե րա բեր յալ 
ինք նու րույն ո րո շում կա յաց նե լու կա-
նանց ի րա վուն քը հա վա սա րութ յան և 
անձ նա կան կյան քի ի րա վուն քի հիմքն 
է։ Հա վա սա րութ յու նը վե րար տադ րո ղա-
կան ա ռող ջութ յան հա մա տեքս տում, ի 
թիվս այլ նի, նշա նա կում է նաև հղիութ-
յան ընդ հատ ման վե րա բեր յալ ա նար գել 
ո րո շում կա յաց նե լու կնոջ ի րա վուն քը։

« Մար դու վե րար տադ րո ղա կան ա ռող-
ջութ յան և վե րար տադր ղա կան ի րա-

վունք նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի46 հա մա-
ձայն՝ յու րա քանչ յուր կին ու նի հղիութ յան 
ար հես տա կան ընդ հատ ման (ա բոր-
տի) ի րա վունք: Հ ղիութ յան ար հես տա-
կան ընդ հա տու մը մին չև 12 շա բա թա-
կան հղիութ յան ժամ կե տը կա տար վում 
է կնոջ գրա վոր դի մու մի հա մա ձայն, 
իսկ բժշկա կան ցու ցում նե րի դեպ քում 
ընդ հա տու մը մին չև 12 շա բա թա կան 
հղիութ յան ժամ կետն ի րա կա նաց վում 
է կնոջ գրա վոր հա մա ձայ նութ յամբ։ Ինչ 
վե րա բե րում է 12-ից մին չև 22 շա բա-
թա կան հղիութ յան դեպ քում հղիութ յան 
ար հես տա կան ընդ հատ մա նը, ա պա այն 
կա տար վում է բա ցա ռա պես բժշկա կան 
(նե րառ յալ՝ սե ռի հետ կապ ված հի վան-
դութ յան ժա ռանգ ման հա վա նա կա նութ-
յան դեպ քում) կամ սո ցիա լա կան ցու-
ցում նե րի առ կա յութ յան դեպ քում՝ կնոջ 
գրա վոր հա մա ձայ նութ յամբ: 

Հան րա պե տութ յու նում հղիութ յան ար-
հես տա կան ընդ հա տու մը կա տար վում է՝

 ● վի րա հա տա կան մե թո դով կամ
 ● դե ղո րայ քա յին մե թո դով:

Հ ղիութ յան ար հես տա կան ընդ հատ-

46.  Տես «Մարդու վերարտադրողական առողջության 
և վերարտադրղական իրավունքների մասին» ՀՀ 
օրենք, հոդված 10, https://www.arlis.am/DocumentView.
aspx?DocID=120799 
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ման վի րա հա տա կան մե թոդն ար գան դի խո ռո չից պտղաձ վի և պտղա թա ղանթ նե րի 
գոր ծի քա յին հե ռա ցումն է, իսկ դե ղո րայ քա յին ընդ հա տու մը` հղիութ յան ընդ հա տումն 
է՝ հղիութ յան ընդ հատ ման հա մար նա խա տես վող դե ղի ըն դուն ման մի ջո ցով: 

Հ ղիութ յան ար հես տա կան ընդ հատ ման հա կա ցու ցում նե րը լի նում են ըստ վի րա հա-
տա կան և դե ղո րայ քա յին մե թոդ նե րի:

Վի րա հա տա կան մե թո դի հա կա ցու ցում ներն են՝
 ● կա նանց սե ռա կան օր գան նե րի սուր և են թա սուր բոր բո քա յին հի վան դութ յուն-

նե րը.
 ● ցան կա ցած տե ղա կայ ման սուր և են թա սուր բոր բո քա յին վի ճակ նե րը:

Հ ղիութ յան ար հես տա կան ընդ հատ ման դե ղո րայ քա յին մե թո դի հա կա ցու ցում ներն են՝
 ● խրո նի կա կան կամ սուր ե րի կա մա յին, մա կե րի կա մա յին կամ լյար դա յին ան բա-

վա րա րութ յու նը.
 ● ար յան հի վան դութ յուն նե րը` ժա ռան գա կան պոր ֆի րիա, վի ճակ ներ, ո րոնք ու-

ղեկց վում են ար յան մա կար դու նա կութ յան ան կու մով.
 ● տվյալ ժա մա նա կա հատ վա ծում ան տի կոա գուլ յանտ նե րի օգ տա գոր ծու մը.
 ● կնոջ կող մից հղիութ յան ընդ հատ ման հա մար ըն դուն վող դե ղի նկատ-

մամբ ա լեր գիա յի առ կա յութ յու նը.
 ● եր կա րա տև բու ժու մը կոր տի կոս տե րոիդ նե րով.
 ● գեր ձայ նա յին հե տա զո տութ յամբ հաս տատ ված ար տաար գան դա յին 

հղիութ յու նը կամ դրա կաս կա ծը.
 ● նե րար գան դա յին պա րույ րի առ կա յութ յու նը՝ ար գան դի խո ռո չում:

Կ նոջ մոտ հղիութ յան ար հես տա կան ընդ հատ ման այլ հա կա ցու ցում նե րի առ-
կա յու թյան դեպ քում հար ցը լուծ վում է ան հա տա կա նո րեն` կոն սի լիու մի մի ջո ցով՝ 
ել նե լով կոնկ րետ ի րա վի ճա կից:

Անդ րա դառ նա լով 12-ից մին չև 22 շա բա թա կան հղիութ յան դեպ քում հղիութ յան ար-
հես տա կան ընդ հատ մա նը՝ պետք է նշել, որ այն կա տար վում է բա ցա ռա պես բժշկա կան 
կամ սո ցիա լա կան ցու ցում նե րի առ կա յութ յան դեպ քում՝ կնոջ գրա վոր հա մա ձայ նութ-
յամբ: Հ ղիութ յան ար հես տա կան ընդ հատ ման բժշկա կան ցու ցում նե րը պայ մա նա վոր-
ված են հղի կնոջ կամ պտղի կյան քի հետ ան հա մա տե ղե լի ախ տա բա նութ յուն նե րի 
կամ շտկման չեն թարկ վող հի վան դութ յուն նե րի հետ: 

Հ ղիութ յան ար հես տա կան ընդ հատ ման՝ կնոջ վի ճա կով պայ մա նա վոր ված բժշկա
կան ցու ցում ներն են՝

1. վա րա կիչ և մա կա բու ծա յին հի վան դութ յուն ներ (ընդ հա տու մը կա տար վում է սուր 
վի ճա կից դուրս գա լուց հե տո)՝

ա. տու բեր կուլ յո զի բո լոր ակ տիվ ձևե րը,
բ. վի րու սա յին հե պա տի տի ծանր ձևե րը,
գ. սի ֆի լի սի բո լոր ձևե րը,



25

Հղ
իո

ւթ
յա

ն 
ա

րհ
ես

տ
ա

կա
ն 

ըն
դհ

ա
տ

ու
մ

դ. կարմ րախ տը,
ե. մար դու ի մու նա յին ան բա վա րա րութ յան վի րու սի (ՄԻԱՎ) կամ ձեռք բե րո վի ի մու-

նա յին ան բա վա րա րութ յան հա մախ տա նի շի (ՁԻԱՀ) առ կա յութ յու նը.
2. չա րո րակ նո րա գո յա ցութ յուն ներ՝

ա. ցան կա ցած տե ղա կայ ման չա րո րակ նո րա գո յա ցութ յուն նե րի առ կա յութ յու նը 
ներ կա յում կամ անց յա լում,

բ. լիմ ֆա տիկ և ար յու նաս տեղծ հա մա կար գի չա րո րակ նո րա գո յա ցութ յուն նե րը.
3. էն դոկ րին հա մա կար գի հի վան դութ յուն ներ, սնուց ման և նյու թա փո խա նա կու թյան 

հի վան դութ յուն ներ՝
ա. թի րեո տոք սի կո զի մի ջին և ծանր ձևե րը,
բ. բնա ծին, ձեռք բե րո վի հի պո թի րեո զի դե կոմ պեն սաց ված ձևը,
գ. շա քա րա յին դիա բե տի ծանր ձևը,
դ. մա կե րի կամ նե րի ախ տա հա րու մը` ծանր ըն թաց քով.
4. ար յու նաս տեղծ օր գան նե րի և ար յան հի վան դութ յուն նե րը` հա ճա խա կի սրա-
ցում նե րով, ծանր ըն թաց քով՝

ա. ապ լաս տիկ ա նե միան,
բ. վա զո պա թիա նե րը ( Վերլ- Հո ֆի, Շեյ լեն- Հե նո խի հի վան դութ յուն ներ).
և այլն47։

Հ ղիութ յան ար հես տա կան ընդ հատ ման՝ պտղի ախ տա բա նա կան վի ճա կով 
պայ մա նա վոր ված բժշկա կան ցու ցում ներն են՝
 ● մա հա ցած պտու ղը.

 ● կյան քի հետ ան հա մա տե ղե լի զար գաց ման ա րա տի ախ տո րո շու մը` 
պտղի մոտ.

 ● նույ նան ման զար գաց ման ա րատ նե րով ե րե խա յի կրկնա կի ծնուն դը.
 ● ըն տա նի քում սե ռի հետ փոխ կա պակց ված ժա ռան գա կան հի վան դութ յուն նե-

րով ե րե խա յի ծնուն դը.
 ● բնա ծին ա րատ նե րը, ո րոնք հան գեց նում են վե րա կանգն ման ոչ են թա կա կեն-

սա գոր ծու նեութ յան սահ մա նա փակ ման:

Հ ղիութ յան ար հես տա կան ընդ հատ ման սո ցիա լա կան ցու ցում ներն են՝
 ●  հղիութ յան ըն թաց քում ա մուս նու մա հը.
 ●  կնոջ կամ ա մուս նու՝ օ րեն քով սահ ման ված կար գով նշա նակ ված պա տիժն 

ա զա տազրկ ման վայ րում կրե լը.
 ●  հղիութ յան ըն թաց քում օ րեն քով սահ ման ված կար գով ա մուս նա լու ծութ յու նը.
 ●  հղիութ յու նը` բռնա բա րութ յան արդ յուն քում:

47.  Տես ցանկն ամողջությամբ՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=111980
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Անհ րա ժեշտ է նկա տել, որ բժշկա կան կամ սո ցիա լա կան ցու ցում նե րի առ կա յութ յան 
դեպ քում հղիութ յան ար հես տա կան ընդ հա տու մը մին չև 22 շա բա թա կան հղիութ յան 
ժամ կե տում Հան րա պե տութ յու նում կա տար վում է պե տա կան պատ վե րի շրջա նակ-
նե րում՝ անվ ճար48։

Հարկ է ընդգ ծել նաև, որ օ րեն քը սահ մա նում է, որ բժշկի կող մից բժշկա կան կամ 
սո ցիա լա կան ցու ցում նե րի` Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յան հաս-
տա տած49 հղիութ յան ար հես տա կան ընդ հատ ման կարգն ու պայ ման նե րը սահ մա նող 
ցան կում չնա խա տես ված ո րևէ այլ դեպ քում, նե րառ յալ՝ սե ռով պայ մա նա վոր ված 12-
ից մին չև 22 շա բա թա կան ընդ հա տումն ար գել վում է, հե տևա բար օ րեն քով ար գել ված 
դեպ քե րում հղիութ յան ար հես տա կան ընդ հա տու մը հա մար վում է ա պօ րի նի։ Նշ վա-
ծով պայ մա նա վոր ված՝ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քով50 նա խա տես ված է քրեա կան պա-
տաս խա նատ վութ յուն հա մա պա տաս խան բժշկա կան բարձ րա գույն կրթութ յուն ու նե-
ցող ան ձի կող մից (հոդ ված 122, մաս 1), ինչ պես նաև հա մա պա տաս խան բժշկա կան 
բարձ րա գույն կրթու թյուն չու նե ցող ան ձի կող մից (հոդ ված 122, մաս 2) ա բորտ կա-
տա րե լու հա մար։

Անդ րա դառ նա լով հղիութ յան ար հես տա կան ընդ հատ ման գոր ծըն թա ցին՝ 
օ րեն քը սահ մա նում է, որ ընդ հա տու մը կա րող է ի րա կա նաց վել միայն ման-
կա բար ձա կան և գի նե կո լո գիա կան բժշկա կան օգ նութ յան և սպա սարկ ման 
լի ցեն զիա ու նե ցող հի վան դա նո ցա յին ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տութ յուն-
նե րում: Հարկ է անդ րա դառ նալ նաև այն հար ցին, որ տար բեր բժշկա կան 
հաս տա տութ յուն նե րում հղիութ յան ար հես տա կան ընդ հատ ման ծա ռա յութ-
յու նը մա տուց վում է տար բեր գնա յին քա ղա քա կա նութ յամբ, ին չը մի կող մից 
կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել այն հան գա ման քով, որ տար բեր բժշկա կան 
հաս տա տութ յուն ներ ու նեն ի րենց գնա յին քա ղա քա կա նութ յու նը, բայց միև նույն 
ժա մա նակ այս ի րա վի ճա կը պրակ տի կա յում տա րա տե սակ չա րա շա հում նե րի տե ղիք 
է տա լիս և անհ րա ժեշտ է, որ պես զի գնա յին քա ղա քա կա նութ յամբ պայ մա նա վոր ված 
չխախտ վի կնոջ՝ հղիութ յան ար հես տա կան ընդ հատ ման մատ չե լիութ յան ա պա հո վու-
մը։

Անհ րա ժեշտ է անդ րա դառ նալ նաև օ րեն քով ամ րագր ված մեկ այլ դրույ թի, հա մա-
ձայն ո րի՝ հղիութ յան ար հես տա կան ընդ հատ ման բժշկա կան մի ջամ տութ յունն ի րա կա-
նաց նե լուց ան մի ջա պես ա ռաջ բժիշ կը պար տա վոր է կնո ջը ընդ հատ ման հնա րա վոր 
բա ցա սա կան հե տևանք նե րի վե րա բեր յալ տրա մադ րել անվ ճար խորհր դատ վութ յուն, 

48  Տես ՀՀ առողջապահության նախարարի 2013 թվականի նոյեմբերի 29-ի «Պետության կողմից երաշխա-
վորված անվար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում հիվանդանոցային պայման ներում ցուցաբերվող 
մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական օգնության և սպասարկման կամզա կերպման չափորոշիչը հաստատելու մասին» 
№ 80-Ն հրամանի Հավելված № 1

49  Տես 2017 թվականի փետրվարի 23-ի «Հղիության արհեստական ընդհատման կարգն ու պայմանները 
հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2004 թվականի օգոստոսի 6-ի № 1116-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ 
կառավարության № 180-Ն որոշումը

50  Տես ՀՀ քրեական օրենսգիրք, հոդված 122, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=125137
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ո րի մա սին բժիշ կը գրա ռում է ընդ հատ ման հա մար դի մած կնոջ բժշկա կան փաս տա-
թղթե րում, և ո րը հաս տատ վում է կնոջ ստո րագ րութ յամբ: Թե պետ կա րևոր է հղիու-
թյան ար հես տա կան ընդ հատ ման մա սին հա մա պա տաս խան կնո ջը տրա մադ րել 
պատ շաճ բժշկա կան խորհր դատ վութ յան, բայց այ նո ւա մե նայ նիվ խիստ կա րևոր է, 
որ պես զի այդ խորհր դատ վութ յու նը չկրի կողմ նա կալ բնույթ։ 

Առ հա սա րակ հղիութ յան ար հես տա կան ընդ հատ ման վե րա բեր յալ խորհր դատ վու-
թյան և տե ղե կատ վութ յան տրա մադ րու մը բնու թագր վում է որ պես կողմ նա կալ, ե թե 
այն նպա տակ ու նի ո րևէ կերպ կան խար գե լել կամ ազ դել կնոջ ո րոշ ման վրա՝ զերծ 
մնալ հղիութ յան ար հես տա կան ընդ հա տում կա տա րե լուց։ Կողմ նա կալ խորհր դատ-
վութ յան օ րի նակ են այն դեպ քե րը, երբ բժշկա կան օգ նութ յան և սպա սարկ ման ծա ռա-
յութ յուն ներ մա տու ցող նե րը չա փա զանց նում են ա բոր տի ի րա կա նաց ման ժա մա նակ 
առ կա ռիս կը կամ նկա րագ րում են ա բոր տը որ պես չծնված ե րե խա յի սպա նութ յուն 
կամ պար տադ րում են կնո ջը նա յել պտղի նկար ներն ու բա ցատ րում են նրանց, թե 

զար գաց ման ինչ փու լում է գտնվում վեր ջինս51:
Նշ վա ծով պայ մա նա վոր ված՝ խնդրա հա րույց է օ րեն քում տեղ գտած «…բժշկա
կան մի ջամ տութ յունն ի րա կա նաց նե լուց ան մի ջա պես ա ռաջ բժիշ կը պար

տա վոր է կնո ջը ընդ հատ ման հնա րա վոր բա ցա սա կան հե տևանք նե րի վե
րա բեր յալ տրա մադ րել անվ ճար խորհր դատ վութ յուն…» ձևա կեր պումն այն 
ի մաս տով, որ օ րենքն ար դեն ու ղեգ ծում է խորհր դատ վութ յան բո վան դա-
կութ յունն ու ուղ վա ծութ յու նը, ուս տի այս պա րա գա յում հնա րա վոր չէ խո սել 
ան կողմ նա կալ խորհր դատ վութ յան մա սին։
Աս վա ծի առն չութ յամբ հարկ է նկա տել, որ Ա ռող ջա պա հութ յան հա մաշ խար-

հա յին կազ մա կեր պութ յու նը (այ սու հետ նաև՝ ԱՀԿ) հստակ ամ րագ րում է, որ 
հղիութ յան ար հես տա կան ընդ հատ ման վե րա բեր յալ խորհր դատ վութ յու նը պետք 

է լի նի կա մա վոր, կոն ֆի դեն ցիալ և ոչ պար տա դիր52։ Աս վա ծը են թադ րում է, որ իր 
հղիութ յան ար հես տա կան ընդ հատ ման կամ հղիութ յան շա րու նա կութ յան վե րա բեր-
յալ ո րո շում կա յաց նող կնո ջը պետք է «վե րա բե րեն հար գան քով և հաս կա ցո ղութ յամբ 
և … տե ղե կատ վութ յու նը տրա մադ րեն այն պես, որ պես զի նա կա րո ղա նա ո րո շում կա
յաց նել ա ռանց դրդման, պար տադ րան քի և խտրա կա նութ յան»։53

Հ ղիութ յան ար հես տա կան ընդ հատ ման գոր ծըն թա ցում պար տա դիր խորհր դատ-
վութ յան առն չութ յամբ՝ ԱՀԿ-ն  ընդգ ծում է, որ թե պետ հղիութ յան ար հես տա կան ընդ-
հատ ման վե րա բեր յալ ո րո շում կա յաց րած կնո ջը կա րող է ա ռա ջարկ վել ոչ պար տա-
դիր խորհր դատ վութ յուն, սա կայն այդ խորհր դատ վութ յունն ինք նին եր բևէ չպետք է 
լի նի պար տա դիր։ ԱՀԿ-ի գնա հատ մամբ՝ «ցան կա ցած կնոջ՝ մինչ բժշկա կան հաս տա

51. Տես «Կանանց ռեսուրսային կենտրոն» ՀԿ, «Կանանց անտեսանելի իրավունքը ՀՀ-ում. վերարտադ րողական առողջության 
և իրավունքի պատկերը կանանց տարբեր խմբերի շրջանում» իրավիճակի վեր լուծություն, Երևան 2018

52. WHO, “Safe Abortion Guidance”, 2012, WHO “Health Worker Roles In ProvIdIng Safe AbortIon Care and PostabortIon 
ContraceptIon”, 2015

53. WHO, “Safe Abortion Guidance”, 2012
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տութ յուն գնալն ար դեն իսկ հղիութ յան ար հես տա կան ըդ հատ ման վե րա բեր յալ կա յաց
րած ո րո շու մը պետք է հարգ վի ա ռանց են թար կե լու կնո ջը պար տա դիր խորհր դատ
վութ յան»։54

ԱՀԿ-ն միա ժա մա նակ շեշ տում է, որ հղիութ յան ար հես տա կան ընդ հատ ման վե րա-
բեր յալ կա նանց տրա մադր վող տե ղե կատ վութ յու նը պետք է լի նի ան կողմ նա կալ, ոչ 
ուղ ղորդ ված և տրա մադր վի միայն կնոջ՝ տե ղե կաց ված հա մա ձայ նութ յան հի ման վրա: 
Աս վա ծից նաև հե տևում է, որ բու ժաշ խա տող նե րը պետք է տրա մադ րեն «հա մա պա-
տաս խան» տե ղե կատ վութ յուն, ինչ պես նաև տե ղե կատ վութ յուն, ո րը կլի նի «ամ բող ջա
կան, ճշգրիտ և մատ չե լի և այն պի սի ե ղա նա կով, ո րը հեշ տաց նում է կնոջն ա զա տո րեն 
լիար ժեք ի րա զեկ ված հա մա ձայ նութ յուն տալ, հար գում է նրա ար ժա նա պատ վութ յու նը 
…  և զգա յուն է իր կա րիք նե րի և հե ռան կար նե րի նկատ մամբ»։55

Կազ մա կեր պութ յու նը նաև նշում է, որ «ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յութ յուն ներ մա
տու ցող ան ձինք պետք է պատ րաստ ված լի նեն`ա ջակ ցե լու կա նանց տե ղե կաց ված և 
կա մա վոր ո րո շում նե րի կա յաց մա նը»56 և միա ժա մա նակ ընդգ ծում է, որ «պե տութ
յուն նե րը պետք է ձեռն պահ մնան …  ա ռող ջութ յան վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յան 
դի տա վոր յալ խե ղաթ յու րու մից»57՝ հաս տա տե լով որ «կանայք իրավունք ունեն
լիարժեքորենտեղեկացվածլինելառողջապահությանբնագավառիպատշաճ
պատրաստվածանձնակազմիկողմից,ներառյալ՝ստանալուտեղեկատվութ
յունառաջարկվող ընթացակարգերի ևառկաայլընտրանքների հնարավոր
օգուտներիևհնարավորբացասականհետևանքներիմասին» և որ «հղիութ
յան ար հես տա կան ընդ հատ ման վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յան ձգձգու մը, 
մի ջամ տութ յու նը կա րող է հան գեց նել մա տուց վող ծա ռա յութ յուն նե րի մատ չե
լիութ յան բա ցա կա յութ յան, ինչն էլ իր հեր թին մե ծաց նում է կնոջ ա ռող ջութ յան 
հա մար առ կա ռիս կե րը»։58

Անհ րա ժեշտ է մշտա պես նկա տի ու նե նալ, որ հղիութ յան ար հես տա կան ընդ հա-
տու մը յու րա քանչ յուր կնոջ վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան ո լոր տում ո րո շում ներ 
կա յաց նե լու հիմ նա րար ի րա վունքն է և ո րևէ կերպ օ րենսդ րա կան թե րի կար գա վո-
րում նե րի և/կամ ձևա կեր պում նե րի արդ յուն քում չպետք է հնա րա վո րութ յուն ստեղծ վի 
կան խազ դե լու կամ ո րևէ կերպ սահ մա նա փա կե լու կնոջ՝ սե փա կան կյան քի, մարմ նի և 
ա ռող ջութ յան վե րա բեր յալ ո րո շում ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քը։ 

Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րանն իր մի շարք ո րո շում նե րում անդ-
րա դար ձել է հղիութ յան ար հես տա կան ընդ հատ ման հար ցին և նշել, որ հղիութ յան 
ար հես տա կան ընդ հատ ման կա պակ ցութ յամբ ա ռա ջա ցող հար ցե րը վե րա բե րում են 

54.  Տես նույն տեղում

55. Տես նույն տեղում

56. Տես նույն տեղում

57. Տես նույն տեղում

58. Տես նույն տեղում



29

Հղ
իո

ւթ
յա

ն 
ա

րհ
ես

տ
ա

կա
ն 

ըն
դհ

ա
տ

ու
մ

կնոջ անձ նա կան կյան քի ա զա տութ յան և անձռնմ խե լիութ յան ի րա վուն քին59։ Ա վե լին, 
դա տա րա նը նշել է նաև, որ ա մե նից ա ռաջ պետք է հաշ վի առ նել այն կնոջ ի րա վունք-
նե րը, ով ո րո շել է դի մել հղիութ յան ար հես տա կան ընդ հատ ման, ե թե նույ նիսկ այդ 
կնոջ ա մու սի նը հա մա ձայն չէ նրա ո րոշ ման հետ60, իսկ ինչ վե րա բե րում է այդ գոր-
ծըն թա ցում չծնված սաղ մի ի րա վունք նե րին, ա պա դա տա րա նը նշել է, որ հղիութ յան 
ար հես տա կան ընդ հատ ման գոր ծըն թա ցում չծնված սաղ մի ի րա վունք նե րը սահ մա-
նա փակ վում են հղի կնոջ ի րա վունք նե րի նկատ մամբ61։

Հարկ է անդ րա դառ նալ նաև մինչ հղիութ յան ար հես տա կան ընդ հա տումն ի րա կա-
նաց վող մեկ այլ հան գա ման քի ևս։ Օ րեն քի 10-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սում ամ րագր ված 
կար գա վոր ման հա մա ձայն՝ հղիութ յան ար հես տա կան ընդ հա տու մից ա ռաջ բժիշկն 
ի րեն դի մած հղի կնո ջը պար տա վոր է տրա մադ րել ընդ հատ ման վե րա բեր յալ վերջ նա-
կան ո րո շում կա յաց նե լու ժա մա նա կա հատ ված` 3 օ րա ցու ցա յին օր ժամ կե տով (իսկ 
ե թե 3-րդ  օ րա ցու ցա յին օ րը հա մընկ նում է հղիութ յան 12-րդ շա բա թը լրա նա լու օր վան, 

ա պա մին չև այդ ժամ կե տը լրա նա լը), ո րը հաշվ վում է կնոջ` ընդ հատ ման հա մար 
բժշկին ա ռա ջին ան գամ դի մե լու պա հից: Նշ ված 3 օ րա ցու ցա յին օր ժամ կետն 

այլ կերպ ան վան վում է նաև «պար տա դիր սպաս ման ժա մա նա կա հատ ված», 
ինչն ի րե նից են թադ րում է այն նվա զա գույն ժա մա նա կա հատ վա ծը սկսած 
այն պա հից, երբ կի նը դի մում է հղիու թյան ար հես տա կան ընդ հատ ման մին-
չև կնոջ կող մից օ րի նա կան կար գով հղիութ յան ար հես տա կան ընդ հատ ման 
իր ի րա վուն քի ի րա կա նա ցու մը (ծա ռա յութ յան ի րա կա նա ցու մը)։
Ընդ հա նուր կա նո նի հա մա ձայն՝ «պար տա դիր սպաս ման ժա մա նա կա հատ-

վա ծը» կի րառ վում է այն դեպ քում, երբ կինն ինքն է դի մում հղիութ յան ար հես-
տա կան ընդ հատ ման հա մար: Այլ կերպ ա սած՝ օ րենսդ րա կան այս ամ րագ րու-

մը չի գոր ծարկ վում այն դեպ քե րի հա մար, երբ օ րի նակ հղիութ յան ար հես տա կան 
ընդ հա տու մը պետք է ի րա կա նաց վի բժշկա կան կամ սո ցիա լա կան ցու ցում նե րի հե-
տևան քով։ Աս վա ծից հե տևում է, որ օ րենսդ րա կան նման կար գա վո րումն ինք նին պե-
տութ յան կող մից ուղ ղոր դող ա նուղ ղա կի մի ջամ տութ յուն է կնոջ վե րար տադ րո ղա կան 
ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցում։

«Ս պաս ման ժա մա նա կա հատ վա ծի» վե րա բեր յալ պա հանջ նե րը կա նանց հիմ նա-
րար ի րա վունք նե րի կի րարկ ման ո րո շա կի մար տահ րա վեր ներ են և խո չըն դո տում 
են հղիու թյան ար հես տա կան ընդ հատ ման ծա ռա յութ յուն նե րից օգտ վե լու գոր ծըն թա-
ցին, ո րոնք ան հար կի ա ռա ջաց նում են նաև բժշկա կան ծա ռա յութ յուն նե րից օգտ վե լու 

59. Տես «Տիսյակն ընդդեմ Լեհաստանի» («Tysiąc c. Pologne») 2007 թվականի մարտի 20-ի գործով
վճիռը, գանգատ թիվ 5410/03), Aurélie Moriceau, «La Cour Européenne des Droits de l’Homme et la Garantie de l’Avortement 
Thérapeutique», Revue de Droit International et de Droit Comparé, 2007

60.  Տես «Բոսոն ընդդեմ Իտալիայի» («Boso c. Italie») 2002 թվկանի սեպտեմերի 5-ի գործով
վճիռը, գանգատ թիվ 50490/99

61.  Տես «Վo-ն ընդդեմ Ֆրանսիայի» («Vo c. France») 2004 թվականի հուլիսի 8-ի գործով վճիռը, գանգատ թիվ 53924/00, Jean-
Manuel Larralde «La Cour Europénne des Droits de l’Homme et la Promotion des Droits des Femmes», Revue Trimestrielle des Droits de 
l’Homme, 2007
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մատ չե լիու թյան ի րա վուն քի խախ տում այն կա նանց հա մար, ով քեր հա մա պա տաս-
խան ծա ռա յու թյու նից օգտ վե լու հա մար եր կար հե ռա վո րութ յուն են հաղ թա հա րում։

Նշ վա ծի առն չութ յամբ՝ ԿՆԽԲՁՎ կո մի տեն հստակ նշում է, որ պե տութ յու նը պետք է 
«ա պա հո վի անվ տանգ ա բոր տի մատ չե լիութ յու նը` ա ռանց կնո ջը ստի պե լու ստա նալ 
պար տա դիր խորհր դատ վութ յուն և ա ռանց պար տա դիր սպաս ման ժա մա նա կա հատ
վա ծի»։62 Ս պաս ման ժա մա նա կա հատ վա ծի վե րա բեր յալ Ռու սաս տա նին63 և Ս լո վա-
կիա յին64 ուղղ ված իր ա ռա ջարկ նե րում ԿՆԽԲՁՎ կո մի տեն հոր դո րել է պե տութ յուն նե-
րին վե րաց նել օ րենսդ րա կան այդ պի սի կար գա վո րում ներն ու ա պա հո վել հղիութ յան 
ար հես տա կան ընդ հատ ման մատ չե լիութ յու նը։

Իր հեր թին « Քա ղա քա ցիա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի մա սին» ՄԱԿ-ի մի-
ջազ գա յին դաշ նագ րի կի րարկ ման մո նի թո րինգ ի րա կա նաց նող կո մի տեն անդ րա-
դառ նա լով հղիութ յան ար հես տա կան ընդ հատ ման ո լոր տում առ կա խո չըն դոտ նե րի 
հար ցին՝ ընդգ ծել էր, որ «այն դեպ քե րում, երբ թույ լատր վում է կա տա րել հղիութ յան ար
հես տա կան ընդ հա տում, ա պա դրա կա տար ման բո լոր խո չըն դոտ նե րը պետք է վե
րաց վեն»։ 65 Կո մի տեն նաև կոչ է ա րել դաշ նագ րի մաս նա կից պե տութ յուն նե րին 
«վե րաց նել բո լոր ըն թա ցա կար գա յին խո չըն դոտ նե րը, ո րոնք նպաս տում են կա
նանց՝ ա պօ րի նի հղիութ յան ընդ հատ ման ի րա կա նաց մանն ու ո րոնք կա րող 
են վտան գի են թար կել կնոջ կյանքն ու ա ռող ջութ յու նը»։66

Հար ցի կա պակ ցութ յամբ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա-
նը ևս ար ձա նագ րել է որ «այն պա հից, երբ օ րենս դի րը ո րո շում է թույ լատ րել 
հղիութ յան ար հես տա կան ըն դա տու մը պե տութ յու նում, այն չպետք է կա ռու ցի 
ի րա վա կան դաշտն այն պես, որ սահ մա նա փա կի դրա ի րա կա նաց ման հնա
րա վո րութ յուն նե րը»։67 Ա վե լին, դա տա րա նի գնա հատ մամբ, պե տութ յուն ներն ու-
նեն «պո զի տիվ պար տա վո րութ յուն՝ ստեղ ծե լու այն պի սի ըն թա ցա կարգ, ո րը թույլ 
կտա հղի կնոջն օ րի նա կան կար գով օգտ վել հղիու թյան ար հես տա կան ընդ հատ ման 
մատ չե լիութ յան ի րա վուն քից»։68 

Նշ ված գոր ծով ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րոշ մամբ՝ Եվ րո պա կան դա տա րա-
նը ճա նա չել է կա նանց՝ անհ րա ժեշտ և հու սա լի տե ղե կատ վութ յան հա սա նե լիութ յան 
կա րևոր դե րը: Ա վե լին, դա տա րա նը միա ժա մա նակ նաև դա տա պար տել է հղիութ յան 
ար հես տա կան ընդ հատ ման վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յան դի տա վոր յալ ժխտումն 

62. Տես https://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/CEDAW.C.HUN.CO.7-8.pdf

63.  Տես https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.
aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fRUS%2fCO%2f8&,Lang=en 

64.  Տես https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fSVK%2fCO%2f5-
6&,Lang=en 

65. Տես http://www.refworld.org/docid/3b39f0977.html 

66. Տես http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/MKD/CAT_C_MKD_CO_3_20486_E.pdf  

67.  Տես «Տիսիակն ընդդեմ Լեհաստանի» (Tysiąc v. Poland) 2007 թվականի մարտի 20-ի գործով վճիռը, գանգատ № 5410/03, 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-79812%22]} 

68. Տես «Ռ.Ռ.-ն ընդդեմ Լեհաստանի» (R.R. v. Poland) 2011 թվականի նոյեմբերի 28-ի գործով վճիռը, գանգատ № 27617/04,  
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-104911%22]})
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ու շա հար կու մը/մա նի պուլ յա ցիան։69

Հարկ է անդ րա դառ նալ նաև ան չա փա հաս նե րի պա րա գա յում հղիութ յան ար հես-
տա կան ընդ հատ ման վե րա բեր յալ առ կա օ րենսդ րա կան կար գա վո րում նե րին։ Օ րեն քի 
հա մա ձայն՝ օ րեն քով նա խա տես ված լրիվ գոր ծու նա կութ յուն ձեռք չբե րե լու դեպ քում 
հղիութ յան ար հես տա կան ընդ հա տումն ի րա կա նաց վում է ան չա փա հա սի դի մու մով՝ 
նրա օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի գրա վոր հա մա ձայ նութ յամբ, իսկ դրա անհ նա րի-
նութ յան դեպ քում՝ ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տութ յան գոր ծա դիր մարմ նի ղե կա վա րի 
հա մա պա տաս խան ակ տով ստեղծ ված մշտա պես գոր ծող բժշկա կան հանձ նա ժո ղո-
վի ո րոշ ման հի ման վրա: Նշ վա ծի վե րա բեր յալ հարկ է ընդգ ծել, որ ԱՀԿ-ն սահ մա նում 
է, որ հղիութ յան ար հես տա կան ընդ հատ ման հա մար չի պա հանջ վում եր րորդ կող մի 
հա մա ձայ նութ յուն70՝ ան չա փա հաս նե րի շա հե րը և բա րե կե ցութ յու նը լա վա գույնս պահ-
պա նե լու նպա տա կով, քա ղա քա կա նութ յուն նե րը և գոր ծա ռույթ նե րը պետք է խրա-
խու սեն, սա կայն չպա հան ջեն ծնող նե րի ներգ րավ վա ծութ յու նը, օ ժան դա կութ յան, տե-

ղե կատ վութ յան և կրթութ յան մի ջո ցով: Աս վա ծի կա պակ ցութ յամբ հարկ է նկա տել, 
որ հար ցի վե րա բեր յալ առ կա չէ մեկ միաս նա կան մո տե ցում71. ո րոշ պե տութ յուն-

նե րում ան չա փա հա սի հղիու թյան ար հես տա կան ընդ հատ ման հա մար պա-
հանջ վում է ան չա փա հա սի ծնո ղի/ծնող նե րի պար տա դիր հա մա ձայ նութ յու-
նը, այլ խումբ երկր նե րում սահ ման ված է տա րի քա յին շեմ՝ 15-16 տա րե կան, 
երբ ան չա փա հա սը կա րող է ինք նու րույն ո րո շում կա յաց նել ա ռանց ծնո ղի/
ծնող նե րի հա մա ձայ նութ յան, իսկ ո րոշ դեպ քե րում էլ պե տութ յուն նե րը չեն 
սահ մա նել ո րևէ տար քա յին շեմ և հար ցի վե րա բեր յալ ո րոշ ման կա յա ցու մը 

դի տարկ վում է ըստ ան չա փա հա սի զար գաց վա ծութ յան և հա սու նութ յան աս-
տի ճա նից։ Ա մեն պա րա գա յում ինչ պի սի քա ղա քա կա նութ յուն էլ ընտ րի պե տութ-

յունն այս հար ցի կա պակ ցութ յամբ, պետք է մշտա պես գի տակ ցել, որ պե տութ յու նը 
պետք է ա պա հո վի, որ պես զի ա ռող ջա պա հա կան հա մա կարգն ու մա տուց վող ծա ռա-
յութ յուն նե րը հա մա պա տաս խա նեն ան չա փա հաս նե րի սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա-
կան ա ռող ջութ յան ո լոր տում առ կա ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րին։

Հար ցի վե րա բեր յալ Ե րե խա յի ի րա վուն քե րի կո մի տեն իր № 15 Ընդ հա նուր մեկ նա-
բա նութ յու նում նշում է, որ «պե տութ յուն նե րը պետք է ա պա հո վեն, որ պես զի աղ ջիկ նե-
րը կա րո ղա նան ինք նու րույն և տե ղե կաց ված ո րո շում կա յաց նել ի րենց վե րար տադ րո-
ղա կան ա ռող ջութ յան վե րա բեր յալ»։72 

Հ ղիութ յան ար հես տա կան ընդ հա տու մը յու րա քանչ յուր կնոջ ա ռող ջութ յան ի րա վուն-
քի կի րարկ ման բարձ րա գույն ձևի դրսևո րում նե րից մեկն է և միա ժա մա նակ վե րար-

69. Տես նույն տեղում

70. Տես, «Ապահով աբորտ. առողջապահության տեխնիկական և քաղաքականությունների ուղեցույց», Առողջապահության 
համաշխարհային կազմակերպություն, Ժնև, 2012 

71. Տես https://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-maps/minag?dataSource=MINAG_
en_62756&media=png&width=740&topic=group05&question=MINAG_HE05&plot=MAP&subset=NONE&subsetValue=NONE&answer=MINAG_
HE05&year=2017

72. Տես § 56, https://www.refworld.org/docid/51ef9e134.html
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տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան ո լոր տում ո րո շում ներ կա յաց նե լու յու րա քանչ յուր կնոջ 
հիմ նա րար ի րա վուն քը, ո րի մատ չե լիութ յու նը չպետք է պայ մա նա վոր ված լի նի նա-
խա պայ ման նե րով, այ լա պես պե տութ յան կող մից չեն ե րաշ խա վոր վում և կաս կա ծի 
տակ են դրվում մար դու ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման ե րաշ խիք նե րի ա պա հո վումն 
ու վտան գում են անձ նա կան ան ձեռնմ խե լիութ յան և գաղտ նիութ յան, ա ռող ջութ յան 
պահ պան ման, տե ղե կատ վութ յան մատ չե լիութ յան, հա վա սա րութ յան և խտրա կա-
նութ յու նից զերծ մնա լու ի րա վունք նե րը:

Առաջարկներ

1. Փո փո խութ յուն կա տա րել « Մար դու վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան և վե րար-
տադ րո ղա կան ի րա վունք նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քում և ու ժը կորց րած ճա նա չել 
օ րեն քի 10-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սով ամ րագր ված ե ռօր յա սպաս ման ժա մա նա կա-
հատ վա ծը։ 

2. Փո փո խութ յուն կա տա րել 2017 թվա կա նի փետր վա րի 23-ի «Հ ղիութ յան ար-
հես տա կան ընդ հատ ման կարգն ու պայ ման նե րը հաս տա տե լու և ՀՀ կա-
ռա վա րութ յան 2004 թվա կա նի օ գոս տո սի 6-ի № 1116-Ն ո րո շումն ու ժը 
կորց րած ճա նա չե լու մա սին» ՀՀ կա ռա վա րութ յան № 180-Ն ո րոշ ման մեջ 
և ու ժը կորց րած ճա նա չել ո րոշ ման 21-րդ կե տում ամ րագր ված ե ռօր յա 
սպաս ման ժա մա նա կա հատ վա ծը։

3. Փո փո խութ յուն կա տա րել « Մար դու վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան և 
վե րար տադ րո ղա կան ի րա վունք նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քում և օ րեն քի 10-րդ 
հոդ վա ծի 6-րդ մա սով սահ ման ված հղիութ յան ար հես տա կան ընդ հատ ման 
մի ջամ տութ յունն ի րա կա նաց նե լուց ան մի ջա պես ա ռաջ բժշկի՝ կնոջն ընդ հատ-
ման հնա րա վոր բա ցա սա կան հե տևանք նե րի վե րա բեր յալ տրա մադր վող անվ ճար 
խորհր դատ վութ յու նը տրա մադ րել բա ցա ռա պես կնոջ հա մա ձայ նութ յան դեպ քում։

4. Փո փո խութ յուն կա տա րել 2017 թվա կա նի փետր վա րի 23-ի «Հ ղիութ յան ար հես տա-
կան ընդ հատ ման կարգն ու պայ ման նե րը հաս տա տե լու և ՀՀ կա ռա վա րութ յան 
2004 թվա կա նի օ գոս տո սի 6-ի № 1116-Ն ո րո շումն ու ժը կորց րած ճա նա չե լու մա-
սին» ՀՀ կա ռա վա րութ յան № 180-Ն ո րոշ ման մեջ և ո րոշ ման 22-րդ կե տում ամ-
րագր ված հղիութ յան ար հես տա կան ընդ հատ ման մի ջամ տութ յունն ի րա կա նաց-
նե լուց ան մի ջա պես ա ռաջ բժշկի՝ կնոջն ընդ հատ ման հնա րա վոր բա ցա սա կան 
հե տևանք նե րի վե րա բեր յալ տրա մադր վող անվ ճար խորհր դատ վութ յու նը տրա-
մադ րել բա ցա ռա պես կնոջ հա մա ձայ նութ յան դեպ քում։

5. Վե րահս կել ման կա բար ձա կան և գի նե կո լո գիա կան բժշկա կան օգ նութ յան և սպա-
սարկ ման լի ցեն զիա ու նե ցող հի վան դա նո ցա յին ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տու-
թյուն նե րի գնա յին քա ղա քա կա նութ յու նը՝ ա պա հո վե լով հղիութ յան ար հես տա կան 
ընդ հատ ման մատ չե լիութ յու նը։
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6. Պար բե րա բար ի րա զե կել բնակ չութ-
յանն ան ցան կա լի հղիութ յուն նե րից 
պաշտ պան վե լու ե ղա նակ նե րի մա-
սին:

7. Պար բե րա բար վե րա պատ րաս տում-
ներ ի րա կա նաց նել ա ռող ջա պա հա-
կան ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցող 
հաս տա տութ յուն նե րի աշ խա տա-
կից նե րին։
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Փոխ նակ մայ րութ յուն հաս կա ցութ յու-
նը բնու թագր վում է որ պես «գոր ծըն
թաց, ո րի ըն թաց քում կի նը հղիութ յան 
ողջ ժա մա նա կա հատ վա ծում իր մարմ
նում կրում է ե րե խա յին՝ նպա տակ ու
նե նա լով նրա ծնվե լուն պես վեր ջի նիս 
նկատ մամբ ու նե ցած ծնո ղա կան ի րա
վունք ներն ու պար տա կա նութ յուն նե րը 
փո խան ցել ե րե խա յի կեն սա բա նա կան 
ծնող նե րին»։73 74

73. Avis № 30 du 5 Juillet 2004 Relatif à la Gestation pour 
Autrui, Comité Consultatif de Bioéthique

74. Académie national de Médecine, «La Gestation pour 
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Ն Առ հա սա րակ փոխ նակ մայ րութ յան 

ինս տի տու տը տա րաբ նույթ կար ծիք-
նե րի տե ղիք է տվել։ Ժա մա նա կա կից 
ի րա վա կան հա մա կար գե րում փոխ նակ 
մայ րութ յան, ինչ պես նաև փոխ նակ մոր 
կար գա վի ճա կի նկատ մամբ դրսևո րում 
են եր կա կի, հա ճախ հա կա սա կան մո-
տե ցում ներ։ Փոխ նակ մայ րութ յան վե-
րա բեր յալ առ կա ի րա վա կան կար գա վո-
րում ներն ըն դուն ված է տա րան ջա տել 3 
հիմ նա կան խմբե րի՝

 ● Ա ռա ջին խումբ երկր ներն ընտ րել 
են փոխ նակ մայ րութ յու նը թույ-
լատ րե լու քա ղա քա կա նութ յուն։ 
Ըստ այդմ՝ նշված երկր-
նե րում օ րենսդ րութ յամբ 
կար գա վոր վում է փոխ-
նակ մայ րութ յան ողջ 
գոր ծըն թա ցը՝ պտղի 
ձևա վո րու մից մին չև 
նրա նկատ մամբ ծնո-
ղա կան ի րա վունք նե րի 
փո խան ցու մը կեն սա բա-
նա կան ծնող նե րին (օ րի նակ՝ 
Մեծ Բ րի տա նիա, Հու նաս տան և 
այլն)։ 

 ● Երկ րորդ խումբ երկր նե րում 
փոխ նակ մայ րութ յան վե րա բեր-
յալ մի շարք հար ցեր թե պետ 
կար գա վոր ված են օ րենսդ րութ-
յամբ, սա կայն .փոխ նակ մոր և 
կեն սա բա նա կան ծնող նե րի հա-
րա բե րութ յուն նե րի զգա լի հատ-
ված կար գա վոր վում են երկ կողմ 
հա մա ձայ նութ յամբ՝ պայ մա նագ-
րի հի ման վրա (օ րի նակ՝ Հա յաս-

Autrui» sous la direction de Georges David, Roger Henrion, 
Pierre Jouannet et Claudine Bergoignan Esper, ©Lavoisier, 2011
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տան, ԱՄՆ-ի ո րոշ նա հանգ ներ և այլն)։
 ● Եվ վեր ջա պես, եր րորդ խումբ երկր նե րում փոխ նակ մայ րութ յունն առ հա սա րակ 

ար գել ված է օ րենսդ րութ յամբ (օ րի նակ՝ Ֆ րան սիա, Ի տա լիա և այլն)։

Հար ցի կա պակ ցութ յամբ առ կա բազ մաբ նույթ տե սա կետ նե րից ել նե լով՝ առ այ սօր 
մի ջազ գա յին հան րութ յու նը չի ե կել հա մա ձայ նութ յան՝ միաս նա կան ի րա վա կան գնա-
հա տա կան տա լու փոխ նակ մայ րութ յան ինս տի տու տին։ Մա սամբ նաև դրա նով է 
պայ մա նա վոր ված այն հան գա ման քը, որ տար բեր երկր նե րում փոխ նակ մայ րութ յան 
վե րա բեր յալ կար գա վո րում նե րը խիստ հա կա սա կան և ի րա րա մերժ են։

Այ նու հան դերձ վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յանն առնչ վող առ կա մի ջազ գա յին 
փաս տաթղ թե րը ո րո շա կի ա ռու մով հնա րա վո րութ յուն են տա լիս պատ կե րա ցում կազ-
մել փոխ նակ մայ րութ յան ո լոր տը կար գա վո րող ո րո շա կի չա փա նիշ նե րի վե րա բեր յալ։

Թեև «ան կախ հա մընդգր կուն մի ջազ գա յին կար գա վո րու մը պա հան ջում է, որ պես
զի պահ պան վեն փոխ նակ մայ րութ յան վե րա բեր յալ մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րում 

տար բեր կող մե րի ի րա վունք նե րը», ար դեն իսկ գո յութ յուն ու նե ցող 3 մի ջազ գա յին 
պայ մա նագ րեր սահ մա նում են ու ղե նիշ ներ փոխ նակ մայ րութ յան վե րա բեր յալ 

նոր մի ջազ գա յին պայ մա նագ րի ստեղծ ման հա մար75:
« Կա նանց նկատ մամբ խտրա կա նութ յան բո լոր ձևե րի վե րաց ման մա սին» 

ՄԱԿ-ի կոն վեն ցիան ա ռա ջին մի ջազ գա յին պայ մա նա գիրն է, որն ըստ էութ-
յան պա րու նա կում է այն պի սի դրույթ ներ, ո րոնք կա րող են պաշտ պա նել 
փոխ նակ մայ րե րին76։ Կոն վեն ցիա յի դրույթ նե րը կեն սա կան նշա նա կութ յուն 

ու նեն փոխ նակ մայ րութ յանն առնչ վող ո լոր տը կար գա վո րե լու հա մար։
Կոն վեն ցիան պա րու նա կում է դրույթ ներ, ո րոնք օգ նում են պաշտ պա նել փոխ-

նակ մայ րե րին շա հա գոր ծու մից: Նա խևա ռաջ, կոն վեն ցիան ար գե լում է կա նանց 
ա ռևտ րի և կա նանց սե ռա կան շա հա գործ ման բո լոր տե սակ նե րը77:

Կոն վեն ցիա յի ու ղե նիշ նե րը հոր դո րում են երկր նե րին՝ ու սում նա սի րե լու գյու ղա կան 
մի ջա վայ րում ապ րող կա նանց առ ջև ծա ռա ցած ա ռանձ նա հա տուկ խնդիր ներն ու այն 
կա րևոր դե րը, ո րոնք նրանք ու նեն ի րենց ըն տա նիք նե րի տնտե սա կան զար գաց ման 
մեջ78: Կոն վեն ցիան նաև ամ րագ րում է, որ աշ խա տան քի ի րա վուն քը՝ բո լոր մարդ կանց 
ան կապ տե լի ի րա վունքն է79: Ըստ կոն վեն ցիա յի՝ կա նայք, ինչ պես բո լո րը, մաս նա գի-
տութ յան և աշ խա տան քի ա զատ ընտ րութ յան ի րա վունք ու նեն: Վեր ջինս են թադ րում 
է, որ կինն ա զատ է փոխ նակ մայր դառ նա լու ո րո շում կա յաց նել: Միև նույն ժա մա նակ 
կոն վեն ցիան ամ րագ րում է կա նանց տնտե սա կան և պայ մա նագ րա յին ի րա վունք նե-

75. Yehezkel Margalit, “From Baby M to Baby M: Regulating International Surrogacy Agreements, 24 J.L. & Pol’y 41, 69 (2015), էջ 70 

76.  Տես նույն տեղում

77. Տես հոդված 6, https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm#article16

78. Տես նույն տեղում

79. Տես հոդված 11 մաս 1 ա ենթակետ
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րի կի րարկ ման հա սա նե լիութ յու նը80:
Կոն վեն ցիա յի մաս նա կից պե տութ յուն նե րը կա նանց տրա մադ րում են տղա մարդ-

կանց հետ միև նույն քա ղա քա ցիա կան ի րա վու նա կութ յուն և դրա ի րաց ման միև նույն 
հնա րա վո րութ յուն նե րը: Այդ պե տութ յուն նե րը, մաս նա վո րա պես կա նանց տրա մադ-
րում են հա վա սար ի րա վունք ներ պայ մա նագ րեր կնքե լիս: Ա վե լին, կոն վեն ցիա յի մաս-
նա կից պե տութ յուն նե րը հա մա ձայ նում են, որ բո լոր պայ մա նագ րերն ու ցան կա ցած 
տե սա կի բո լոր այլ մաս նա վոր փաս տաթղ թե րը, ո րոնք ա ռաջ են բե րում կա նանց ի րա-
վու նա կութ յան սահ մա նա փակ մանն ուղղ ված ի րա վա կան հե տևանք ներ, հա մար վում 
են ա ռո չինչ81:

Հաշ վի առ նե լով վե րոնշ յա լը՝ փոխ նակ մայ րութ յան վե րա բեր յալ ներ պե տա կան 
օ րենսդ րա կան կար գա վո րում ներ նա խա տե սե լիս պետք է հաշ վի առ նել.

 ● արդ յո՞ք ա պա գա ծնող նե րը (intended parents) խախ տում են վե րոնշ յալ ի րա վա-
կան կար գա վո րում նե րի շրջա նակ նե րում փոխ նակ մոր ի րա վունք նե րը վեր ջի-
նիս հետ հա մա պա տաս խան պայ մա նա գիր կնքե լիս,

 ● արդ յո՞ք փոխ նակ մայրն ինք նին շա հա գործ ման վտան գի տակ է,
 ● արդ յո՞ք ան հար կի սահ մա նա փակ վում է կնոջ ա զատ կա մար տա հայ-

տութ յամբ փոխ նակ մայր լի նե լու նրա ո րո շու մը/ընտ րութ յու նը:82

« Քա ղա քա ցիա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի մա սին» մի ջազ գա յին 
դաշ նա գի րը հա ջորդ մի ջազ գա յին փաս տա թուղթն է, ո րի ո րո շա կի դրույթ-
ներ կա րե լի է մեկ նա բա նել փոխ նակ մայ րութ յա նը վե րա բե րե լի հար ցե րի 
շրջա նակ նե րում։ Դաշ նա գի րը ե րաշ խա վո րում է հար կա դիր աշ խա տան քից 
պաշտ պա նութ յու նը՝ սահ մա նե լով, որ բո լորն ի րենց նպա տակ նե րին հաս նե լու 
հա մար կա րող են «ա զատ տնօ րի նել ի րենց բնա կան հարս տու թյուն ներն ու ռե
սուրս նե րը` ա ռանց խախ տե լու փոխ շա հա վետ սկզբուն քի վրա հիմն ված մի ջազ գա յին 
տնտե սա կան հա մա գոր ծակ ցութ յու նից և մի ջազ գա յին ի րա վուն քից բխող ո րևէ պար
տա վո րութ յուն»։83 

«Տն տե սա կան, սո ցիա լա կան և մշա կու թա յին ի րա վունք նե րի մա սին» մի ջազ գա յին 
դաշ նա գի րը մյուս մի ջազ գա յին փաս տա թուղթն է, ո րին պետք է անդ րա դառ նալ փոխ-
նակ մայ րութ յան վե րա բեր յալ խո սե լիս՝ նպա տակ ու նե նա լով պաշտ պա նել փոխ նակ 
մայ րե րի ի րա վունք նե րը: Դաշ նագ րով սահ ման վում է, որ մաս նա կից պե տութ յուն նե րը 
ճա նա չում են յու րա քանչ յու րի` իր ու իր ըն տա նի քի հա մար բա վա րար կեն սա մա կար-

80. Տես հոդված 15

81. Տես հոդված 15 մաս 4

82. Conférence de La Haye de Droit International Privé, “Filiation/Maternité de Substitution Projet”, HAGUE https://www.hcch.net/en/
projects/legislative-projects/parentage-surrogacy 

83. Caroline Vincent, Alene D. Aftandilian, “Liberation or Exploitation: Commercial Surrogacy and the Indian Surrogate,” 36 SUFFOLK 
TRANSNAT’L L. REV. 671, 679 (2013), էջ 674
Res. 2200A (XXI), https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_
RES_2200A(XXI)_civil.pdf
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դա կի, այդ թվում` բա վա րար սննդի, հա գուս տի ու բնա կա րա նի, և կեն սա պայ ման նե րի 
շա րու նա կա կան բա րե լավ ման ի րա վուն քը: Նշ վա ծը են թադ րում է անվ տանգ աշ խա-
տե լու և ապ րե լու պայ ման ներ ու նե նա լու, ինչ պես նաև այն, որ տնտե սա կան սո ցիա լա-
կան և մշա կու թա յին ի րա վուք նե րը պետք է հա վա սա րա պես ա հա հով վեն թե՛ կա նանց, 
թե՛ տղա մարդ կանց հա մար: 

Դաշ նա գի րը կա րևոր աղբ յուր է այն կա նանց ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան հա-
մար, ո րոնք նաև փոխ նակ մայ րեր են: Դաշ նագ րով ճա նաչ վում է աշ խա տան քի ի րա-
վուն քը, ո րը նե րա ռում է յու րա քանչ յու րի` իր ապ րուստն այն պի սի աշ խա տան քով 
վաս տա կե լու հնա րա վո րութ յան ի րա վուն քը, ո րը նա ա զա տո րեն ընտ րում է, կամ ո րին 
նա ա զա տո րեն հա մա ձայ նում է: Հե տևա բար, ե թե կի նը ո րո շում է դառ նալ փոխ նակ 
մայր, ա պա նա պետք է ստա նա այն ողջ փոխ հա տու ցու մը, ո րը նրան խոս տաց վել էր 
քա նի որ այդ աշ խա տան քով նա հո գում է իր ապ րուս տը:

Դաշ նագ րով ե րաշ խա վոր վում է ար դար աշ խա տա վարձ և հա վա սա րար ժեք աշ խա-
տան քի դի մաց` հա վա սար վար ձատ րութ յուն` ա ռանց ո րևէ տար բե րակ ման: Մաս-

նա վո րա պես՝ կա նանց հա մար պետք է ե րաշ խա վոր վեն աշ խա տան քի այն պի սի 
պայ ման ներ, ո րոն ցից օգտ վում են տղա մար դիկ` հա վա սար աշ խա տան քի դի-

մաց հա վա սար վճա րում:
Վե րո շա րադր յալ կար գա վո րում նե րը քննար կե լով կա նանց ի րա վունք նե րի 

և ֆե մի նիս տա կան մո տե ցու նե րի հա մա տեքս տում՝ ա ռա ջա նում է մի ի րա վի-
ճակ, երբ մի կող մից փոխ նակ մայ րութ յունն ըն կալ վում է որ պես գոր ծըն թաց, 
ո րի ըն թաց քում կինն իր ա զատ կա մար տա հայ տութ յամբ մտնե լով պայ մա-

նագ րա յին հա րա բե րութ յուն նե րի դաշտ իր վե րար տադ րո ղա կան հնա րա վո-
րութ յուն նե րի օգ տա գործ մամբ մա տու ցում է ծա ռա յութ յուն և ստա նում դրա դի-

մաց վճար։ 
Մ յուս կող մից փոխ նակ մայ րութ յունն ըն կալ վում է որ պես հայ րիշ խա նա կան հա-

մա կար գի ձևա վո րած ժա մա նա կա կից մո դել՝ շա հա գոր ծե լու այն կա նանց, ով քեր 
գտնվում են ծանր ֆի նան սա կան դրութ յան մեջ և որ պես գու մար վաս տա կե լու տար-
բե րակ պետք է «օգ տա գոր ծեն» պատ մա կա նո րեն ձևա վոր ված սո ցիա լա կան դե րե րի 
բաշխ ման հիմ քում դրված կնոջ՝ որ պես միայն վե րար տադ րո ղա կան հնա րա վո րութ-
յուն ներ ու նե ցող ան ձի մո դե լը։ 

Ան հեր քե լի է, որ ի րա վա կան տե սանկ յու նից փոխ նակ մայ րութ յան գոր ծըն թացն ինք-
նին հա կա սա կան և խնդրա հա րույց է ինչ պես ի րա վա կան ինս տի տուտ նե րի առ կա 
ի մաս տա յին փո փո խութ յուն նե րի84, այն պես էլ կնոջ ի րա վունք նե րի (մաս նա վոր կյան քի 

84. Այս դիրքորոշման հիմքում ընկած է 4 հիմնական սկզունք.
1. «Mater semper certa est» սկզբունքը. մայրության ճանաչման հարցում այս սկզբունքը հիմնարար նշանա կություն ունի, որի 
էությունը կայանում է նրանում, որ մայրությունը հաստատվում է կնոջ կողմից երե խայի ծննդաբերության փաստով. երեխային 
ծննդաբերած կինն է հանդիսանում վերջինիս մայրը:
2. Մարդու մարմնի օգտագործման անհնարինության սկզբունք, որը բխում է մարդու անքաքտելի արժա նապատվության 
սկզբունքից. անթույլատրելի է մարդու մարմինը վաճառել կամ վարձել։
3. Մարդու անձի հետ կապված տվյալների զիջման/փոխանցման անհնարինություն. անձը չի կարող կա տարել որևէ 
գործողություն, որով կզիջի, կփոխանցի իր անձի կարգավիճակի տարրերից որևէ մեկը (անուն, տաիրք, սեռ, ազգակցական 
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ան ձեռնմ խե լիութ յուն, հղիութ յան ար հես տա կան ընդ հատ ման սահ մա նա փա կում ներ 
և այլն) պաշտ պա նութ յան և ե րե խա յի լա վա գույն շա հի85 տե սանկ յու նից։

Վե րոգր յա լը հաշ վի առ նե լով՝ յու րա քանչ յուր պե տութ յուն հար ցի վե րա բեր յալ պետք է 
հա մա կող մա նի մո տե ցում ցու ցա բե րի՝ ըն կա լե լով բո լոր հնա րա վոր ռիս կերն ու խնդիր-
նե րը, ո րոնք ա ռա ջաց նում է այս գոր ծըն թա ցը։

Անդ րա դառ նա լով հար ցին ներ պե տա կան օ րենսդ րութ յան շրջա նակ նե րում՝ հարկ է 
նշել, որ Հա յաս տա նում փոխ նակ մայ րութ յան ինս տի տու տը ձևա վոր վել է 2002 թվա-
կա նին՝ « Մար դու վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան և վե րար տադ րո ղա կան ի րա-
վունք նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի ըն դուն մամբ։ 

Գոր ծող օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծում սահ ման վում է փոխ նակ մոր հաս կա ցութ յու նը, հա-
մա ձայն ո րի՝ «փոխ նակ (սու րո գատ) մայր՝ դո նո րա կան սաղ մը իր ար գան դում կրած 
կին, ո րից ծնված ե րե խան չի կրում նրա գե նո տի պը»։

ՀՀ օ րենսդ րութ յան հա մա ձայն՝ փոխ նակ մայր լի նե լու ի րա վունք ու նեն նախ կի նում 
առն վազն մեկ ան գամ ծննդա բե րած 20-35 տա րե կան այն կա նայք, ով քեր սահ ման-
ված կար գով են թարկ վել են բժշկա գե նե տի կա կան հե տա զո տութ յան, ո րի արդ-
յուն քում չեն հայտ նա բեր վել փոխ նակ մայր լի նե լու հա կա ցու ցում ներ: Միա ժա-
մա նակ փոխ նակ մայր լի նե լու ի րա վունք ու նեն նաև վե րար տադ րո ղա կան 
տա րի քի (նախ կի նում առն վազն մեկ ան գամ ծննդա բե րած 20 տա րե կա նից 
սկսած) այն կա նայք, ով քեր ցան կա նում են կրել հա րա զատ նե րի կող մից 
տրա մադր ված սաղ մով հղիութ յու նը, են թարկ վել են բժշկա գե նե տի կա կան 
հե տա զո տութ յան, ո րի արդ յուն քում չեն հայտ նա բեր վել փոխ նակ մայր լի-
նե լու հա կա ցու ցում ներ: Ինչ վե րա բե րում է ՀՀ օ րենսդ րութ յամբ սահ ման ված 
կար գով գրանց ված ա մուս նութ յան մեջ գտնվող կնո ջը, ա պա վեր ջինս կա րող է 
փոխ նակ մայր լի նել ա մուս նու հա մա ձայ նութ յամբ: 

Օ րեն քը սահ մա նում է նաև այն դեպ քե րը, ո րոնց պա րա գա յում կի նը չի կա րող հան-
դես գալ որ պես փոխ նակ մայր։ Ըստ այդմ՝ փոխ նակ մայր չի կա րող լի նել այն կի նը, ո րի 
փոխ նակ մայր լի նե լը հա կա ցուց ված ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան բնա գա վա ռի պե տա կան 
կա ռա վար ման լիա զոր մարմ նի հաս տա տած բժշկա կան ցու ցում նե րով և ով նախ կի-
նում առն վազն եր կու ան գամ հան դես է ե կել որ պես փոխ նակ մայր։ Անհ րա ժեշտ է 
նշել նաև, որ փոխ նակ մայ րը միա ժա մա նակ չի կա րող լի նել ձվաբջ ջի դո նոր86: 

կապ)։ Փոխնակ մայրությունն այն իրավիճակն է, որի պարագայում անձը փոխանցում է երեխայի ազգակցական կապը, ինչը 
հակասում է այս սկզբունքին։
4. Որդեգրման ինստիտուտի նպատակային փոփոխություն. որդեգրման ինստիտուտի էությունն է ընտա նիք պարգևել այն 
երեխային, ով զրկված է ընտանիքից, մինչդեռ փոխնակ մայրության ողջ գործընթացի ընթացքում՝ փորձ է կատարվում է 
երեխա պարգևել այն ընտանիքին, ով զրկված է երեխա ունենալու հնարավորությունից։ Տես մանրամասն Cour de Cassation, 
Ass. Plénière, le 31 Mai 1991 N° 90/20.105, https://www.courdecassation.fr/, Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 Décembre 2003, 
№ pourvoi 01-03.927, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007047208

85. Տես «Մեննեսոնն ընդդեմ Ֆրանսիայի» («Mennesson c. France») գործով 2014 թվականի հունիսի 26-ի վճիռy, գանգատ թիվ 
65192/11, http://hudoc.echr.coe.int/eng#{“languageisocode”:[“FRE”],”appno”:[“65192/11”],”documentcollectionid2”:[“CHAMBER”], ինչպես 
նաև «Լաբասսեն ընդդեմ Ֆրանսիայի» («Labassée c. France»)  գործով 2014 թվականի հունիսի 26-ի վճիռը, գանագատ թիվ 
65941/11, http://hudoc.echr.coe.int/eng#{“itemid”:[“001- 

86. Մինչ 2012 թվականի օրենսդրական փոփոխությունները, փոխնակ մայրը կարող էր հանդես գալ նաև որպես ձվաբջջի 
դոնոր
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Ըստ օ րեն քի՝ փոխ նակ մայ րը հղիութ յուն կրե լու և ծննդա բե րե լու հա մար կա րող է 
ստա նալ դրա մա կան հա տու ցում՝ հա մա պա տաս խան ա ռող ջա պա հա կան հաս տա-
տու թյան կամ վե րար տադ րո ղա կա նութ յան օ ժան դակ տեխ նո լո գիա նե րից օգտ վող 
ան ձի կամ ա մու սին նե րի և փոխ նակ մոր կող մից նա խա պես կնքված պայ մա նագ րով 
սահ ման ված կար գով: Փոխ նակ մոր հետ պայ մա նա գիր կնքած վե րար տադ րո ղա կա-
նութ յան օ ժան դակ տեխ նո լո գիա նե րից օգտ վող ան ձը (ա մու սին նե րը) կրում է (են) բո-
լոր այն ծախ սե րը, ո րոնք կապ ված են հղիութ յան ըն թաց քի, ծննդա բե րութ յան, ինչ պես 
նաև բժշկա կան փաս տաթղ թե րով հաս տատ ված բար դութ յուն նե րի վե րաց ման հետ:

Գոր ծող օ րենսդ րութ յամբ կար գա վոր վում են նաև վե րար տադ րո ղա կա նութ յան 
օ ժան դակ տեխ նո լո գիա նե րից օգտ վող ան ձանց և փոխ նակ մոր մի ջև փոխ հա րա-
բե րութ յուն նե րը։ Օ րեն քի հա մա ձայն՝ վեր ջին նե րիս հա րա բե րութ յուն նե րը կար գա վոր-
վում են գրա վոր պայ մա նագ րե րով, ո րոնք են թա կա են նո տա րա կան վա վե րաց ման: 
Նշ վա ծի կա պակ ցութ յամբ անհ րա ժեշտ է նկա տել, որ առ հա սա րակ փոխ նակ մոր և 

վե րար տադ րո ղա կա նութ յան օ ժան դակ տեխ նո լո գիա նե րից օգտ վող ան ձանց մի-
ջև կնքվող պայ մա նա գիրն ինք նին խնդրա յին է այն տե սանկ յու նից, որ օ րեն քը 

հստակ չի նա խա տե սում այն սկզբունք-նոր մե րը, ո րոնք պետք է պար տա դիր 
տեղ գտնեն պայ մա նագ րով։ Արդ յուն քում, նշված պայ մա նա գի րը, որ պես 
կա նոն, բխում է վե րար տադ րո ղա կա նութ յան օ ժան դակ տեխ նո լո գիա նե-
րից օգտ վող ան ձանց շա հե րի պաշտ պա նութ յան տե սանկ յու նից և մի շարք 
ար գելք ներ և/կամ պար տա կա նութ յուն ներ է նա խա տե սում փոխ նակ մոր 
հա մար՝ այդ կերպ սահ մա նա փա կե լով վեր ջի նիս մաս նա վոր կյան քի ան ձեռ-

նամ խե լիութ յան ի րա վուն քը։
Օ րենսդ րութ յա նը հա մա պա տաս խան՝ փոխ նակ մայրն ի րա վունք չու նի հրա-

ժար վել ի րե նից ծնված ե րե խա յին հանձ նել օ րեն քով սահ ման ված կար գով պայ մա-
նա գիր կնքած ան ձանց՝ վե րար տադ րո ղա կա նութ յան օ ժան դակ տեխ նո լո գիա նե րից 
օգտ վող ան ձին կամ ա մու սին նե րին։ Փոխ նակ մայրն ի րե նից ծնված ե րե խա յի նկատ-
մամբ չու նի ո րևէ ի րա վունք և չի կրում ո րևէ պար տա կա նութ յուն ե րե խա յին սահ ման-
ված կար գով պայ մա նա գիր կնքած ան ձին կամ ա մու սին նե րին հանձ նե լու պա հից: 
Փոխ նակ մո րից ծնված ե րե խան պայ մա նա գիր կնքած վե րար տադ րո ղա կա նութ յան 
օ ժան դակ տեխ նո լո գիա նե րից օգտ վող ան ձին է հանձն վում, ե թե ԴՆԹ-ի (դե զօք սի ռի-
բո նուկ լեի նաթ թու) ո րոշ ման արդ յուն քում հաս տատ վում է, որ՝

 ● ա մու սին նե րից առն վազն մե կը կամ ա մուս նութ յան մեջ չգտնվող ան ձը հան դի-
սա նում է ե րե խա յի կեն սա բա նա կան ծնո ղը, և

 ● փոխ նակ մայ րը չի հան դի սա նում ե րե խա յի կեն սա բա նա կան ծնո ղը:

Հարկ է նշել նաև, որ օ րեն քը չի կար գա վո րում այն հար ցը, թե մինչ ե րե խա յին հանձ-
նելն ի՞նչ ի րա վունք ներ և (կամ) պար տա կա նութ յուն ներ է կրում փոխ նակ մայ րը ե րե-
խա յի նկատ մամբ։ Միա ժա մա նակ օ րեն քը չի հստա կեց նում, թե ի՞նչ է տե ղի ու նե նում 



40

Փ
ոխ

նա
կ 

մա
յր

ու
թյ

ու
ն

այն պա րա գա յում, երբ ԴՆԹ ո րոշ ման արդ յուն քում չի հաս տատ վում ա մու սին նե րից 
առն վազն մե կի կամ ա մուս նութ յան մեջ չգտնվող ան ձի՝ ե րե խա յի կեն սա բա նա կան 
ծնող լի նե լը կամ ե թե հաս տատ վում է, որ փոխ նակ մայրն է հան դի սա նում ե րե խա յի 
կեն սա բա նա կան ծնո ղը։ Օ րենսդ րի տրա մա բա նութ յու նից կա րե լի է են թադ րել, որ այդ 
հար ցե րի կար գա վո րու մը թողն վել է կող մե րի հա յե ցո ղութ յա նը՝ պայ մա նագ րին հա մա-
պա տաս խան։

Առ հա սա րակ փոխ նակ մայ րութ յու նը ֆե մի նիս տա կան տե սանկ յու նից դի տար կե լիս 
և հար ցի կա պակ ցութ յամբ եվ րո պա կան մի շարք երկր նե րի փորձն ու սում նա սի րե լիս՝ 
ակն հայտ է դառ նում, որ հար ցի լա վա գույն լու ծու մը փոխ նակ մայ րութ յունն ար գե լելն 
է, սա կայն ե թե պե տութ յունն ար դեն իսկ ընտ րել է փոխ նակ մայ րութ յու նը թույ լատ րե-
լու քա ղա քա կա նութ յուն, ա պա անհ րա ժեշտ է ձևա վո րել այն պի սի ի րա վա կան հա մա-
կարգ, որ տեղ փոխ նակ մայ րութ յան ծա ռա յութ յու նից օգտ վող բո լոր ան ձինք լիար ժեք 
տե ղե կաց ված կլի նեն ի րենց ի րա վունք նե րի հնա րա վոր սահ մա նա փա կում նե րի մա-
սին, ինչ պես նաև կկան խար գել վի փոխ նակ մայ րութ յունն ա ռևտ րա յին նպա տակ-
նե րով ի րա կա նաց նե լու պրակ տի կան։

Առաջարկներ

1. Փո փո խութ յուն կա տա րել « Մար դու վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան 
և վե րար տադ րո ղա կան ի րա վունք նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քում և սահ մա-
նել, որ կի նը կա րող է հան դել որ պես փոխ նակ մայր միայն մեկ ան գամ։

2. Փո փո խութ յուն կա տա րել « Մար դու վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան 
և վե րար տադ րո ղա կան ի րա վունք նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քում և սահ մա նել, 
որ մինչ փոխ նակ մայ րութ յան դի մե լը, ին չես նաև դրա նից հե տո պե տութ յու նը 
պար տա վոր է անվ ճար աա պա հո վել բո լոր կող մե րի, այդ թվում՝ փոխ նակ մոր, նրա 
ա մուս նու, կեն սա բա նա կան ծնող նե րի պատ շաճ տե ղե կաց վա ծութ յու նը՝ փոխ նակ 
մայ րութ յու նից ծա գող հո գե բա նա կան, բժշկա կան և ի րա վա կան հար ցե րի վե րա-
բեր յալ։
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Վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յու նը 
հա սա րա կութ յան և մարդ կա յին զար գաց-
ման անհ րա ժեշտ ա ռանց քա յին բա ղադ-
րիչ նե րից է: 

Հա մա ձայն Ա ռող ջա պա հութ յան հա-
մաշ խար հա յին կազ մա կեր պութ յան 
տվյալ նե րի՝ 2014 թվա կա նին աշ խար հում 
հղիութ յան և ծննդա բե րութ յան բար դութ-
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յուն նե րից 289.000 կին է մա հա ցել. մա-
հե րի 90 տո կո սը գրանց վել է զար գա ցող 
երկր նե րում: 2015 թվա կա նին աշ խար-
հում գրանց վել է մին չև 5 տա րե կան 
ե րե խա նե րի շրջա նում 2,7 մի լիոն մահ-
վան դեպք, ո րի 50 տո կոսն ա ռա ջին 24 
ժա մում, 75 տո կո սը կյան քի ա ռա ջին 7 
օ րե րի ըն թաց քում՝ հիմ նա կա նում պայ-
մա նա վոր ված հղիութ յան ու ծննդա-
բե րութ յուն նե րի բար դութ յուն նե րով, 
ինչ պես նաև նո րած նա յին խնամ քի ու 
վե րա կեն դա նաց ման ծա ռա յու թյուն նե-
րի ան բա վա րա րութ յամբ: Ա մեն տա րի 
աշ խար հում 1,7 մի լիոն կնոջ մոտ ախ-
տո րոշ վում է կրծքա գեղ ձի, իսկ շուրջ 
445.000-ի մոտ ար գան դի պա րա նո ցի 
քաղց կեղ, մա հա ցութ յու նը հա մա պա-
տաս խա նա բար կազ մում է 522.000 և 
270.000 դեպք:87 

Հու սադ րող չէ ի րա վի ճա կը նաև սե ռա-
կան ճա նա պար հով փո խան ցող վա րակ-
նե րի և Մար դու ի մու նա յին ան բա վա րա-
րութ յան վի րու սի (ՄԻԱՎ) վա րակ ման 
տա րած ման տե սանկ յու նից: Հա մա ձայն 
մի ջազ գա յին վի ճա կագ րութ յան՝ յու րա-

87.  Տես 2016 թվականի հունիսի 23-ի 
«Վերարտադրողական առողջության բարելավման 
ռազմավարությանը և 2016-2020 թվականների 
գործողությունների ծրագրին հավանություն տալու մասին» 
ՀՀ կառավա րության նիստի արձանագրությունից № 24 
քաղվածք
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քանչ յուր տա րի աշ խար հում 357 մի լիոն մարդ վա րակ վում է խլա մի դիո զով, սի ֆի լի-
սով, գո նո ռեա յով կամ տրի խո մո նիա զով, 530 մի լիոն մարդ՝ սե ռա կան հեր պե սով, 290 
մի լիոն` մար դու պա պի լո մա վի րու սով, ո րոնք պատ ճառ են դառ նում մայ րա կան և պե-
րի նա տալ բար դութ յուն նե րի, ար գան դի պա րա նո ցի քաղց կե ղի ա ռա ջաց ման:88

Ներ կա յումս ՄԻԱՎ-ով ապ րող շուրջ 36,9 մի լիոն մարդ է ապ րում աշ խար հում89, ո րից 
110.000 հետ խորհր դա յին երկր նե րում: 

Հաշ վի առ նե լով այս ի րա վի ճա կը՝ ինչ պես մի ջազ գա յին կա ռույց նե րը, այն պես էլ պե-
տութ յուն նե րը մշա կում են ո րո շա կի ռազ մա վա րա կան ծրագ րեր վե րար տադ րո ղա կան 
ա ռող ջութ յան բա րե լավ ման ուղ ղութ յամբ։

2016 թվա կա նի հու նի սի 23-ի № 24 ար ձա նագ րա յին ո րոշ մամբ՝ ՀՀ կա ռա վա րութ յու-
նը հա վա նութ յան ար ժա նաց րեց « Վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան բա րե լավ ման 
ռազ մա վա րութ յու նը և 2016-2020 թվա կան նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրա գի րը»90 (այ սու-
հետ՝ Ռազ մա վա րութ յուն)։

Ռազ մա վա րութ յան խնդիր ներն են.
 ● վե րար տադ րո ղա կան և սե ռա կան ա ռող ջութ յան ո լոր տի ի րա վա կան և 

նոր մա տիվ դաշ տի ան հա մա պա տաս խա նութ յուն մի ջազ գա յին չա փա-
նիշ նե րին և բա րե լավ ման անհ րա ժեշ տութ յուն,

 ● վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան ծա ռա յութ յուն նե րը բնակ չութ-
յանն ա ռա վել հա սա նե լի ու մատ չե լի դարձ նե լու նպա տա կով՝ դրանց 
ին տեգ րում ա ռող ջութ յան ա ռաջ նա յին պահ պան ման մա կար դա կում,

 ● վե րար տադ րո ղա կան բժշկա կան օգ նութ յուն և սպա սար կում ի րա կա-
նաց նող կազ մա կեր պութ յուն նե րի օպ տի մա լաց ման և դրանց գոր ծու-
նեութ յան արդ յու նա վե տու թյան բարձ րաց ման անհ րա ժեշ տութ յուն,

 ● մայ րա կան և նո րած նա յին հի վան դա ցութ յան ու մա հա ցութ յան ցու ցա նիշ նե-
րի դե ռևս բարձր մա կար դակ և ի րա վի ճա կի բա րե լավ ման անհ րա ժեշ տութ յուն,

 ● Ա ռող ջա պա հութ յան հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պութ յան «Թ վե րից այն կողմ» 
ռազ մա վա րութ յան, բու ժաշ խա տող նե րի շա րու նա կա կան մաս նա գի տա կան 
զար գաց ման ի րա կա նաց ման անհ րա ժեշ տութ յուն,

 ● բարձր ռիս կի խմբի հղի նե րի հղիութ յան և ծննդա բե րութ յան վար ման ու ղե ցույ-
ցնե րի վե րա նայ ման և հա մա պա տաս խա նեց ման անհ րա ժեշ տութ յուն Ա ռող ջա-
պա հու թյան հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պութ յան, ինչ պես նաև մի ջազ գա յին 
հե ղի նա կա վոր ա սո ցիա ցիա նե րի սահ ման ված չա փո րո շիչ նե րին,

 ● հղիութ յան, ծննդա բե րութ յան և նո րած նա յին ին տեն սիվ խնամ քի ու ղեգր ման և 
ա րագ ար ձա գանք ման հա մա կար գի բա րե լավ ման անհ րա ժեշ տութ յուն,

 ● վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան ո լոր տում նոր ախ տո րո շիչ մի ջոց նե րի, 

88. Տես նույն տեղում

89. Տես https://www.who.int/gho/hiv/en/ 

90. Տես https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=106938
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տեխ նո լո գիա նե րի, ինչ պես նաև բուժ ման և կան խար գել ման նո րա գույն մո տե-
ցում նե րի ներդր ման անհ րա ժեշ տութ յուն,

 ● վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան ո լոր տում նա խածննդ յան, նո րած նա յին և 
կա նանց վե րար տադ րո ղա կան օր գան նե րի քաղց կե ղի կան խար գել ման սկրի-
նին գա յին ծրագ րե րի ներդր ման անհ րա ժեշ տութ յուն,

 ● սե ռա կան ճա նա պար հով փո խանց վող ու մար դու ի մու նա յին ան բա վա րա րութ-
յան վի րու սա յին վա րակ նե րի դեպ քում հղիութ յան, ծննդա բե րութ յան և նո րա-
ծին նե րի վար ման ու ղե ցույց նե րի մշակ ման անհ րա ժեշ տութ յուն,

 ● ըն տա նի քի պլա նա վոր ման տե ղե կատ վութ յան լո գիս տիկ հա մա կար գի զար-
գաց ման, ընդ լայն ման և ին տեգր ման անհ րա ժեշ տութ յուն այլ ծա ռա յութ յուն նե-
րի հետ,

 ● նո րա ծին նե րի սե ռե րի ան հա մա մաս նութ յու նը նվա զեց ման անհ րա ժեշ տութ յուն,
 ● բնա կան և տեխ նա ծին ա ղետ նե րի դեպ քում վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ-

յան ո լոր տում նվա զա գույն նախ նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի փա թե թի ներդր ման 
անհ րա ժեշ տութ յուն,

 ● հաշ վառ ման և հաշ վետ վա կան, մշտա դի տարկ ման և գնա հատ ման հա-
մա կար գե րի բա րե լավ ման անհ րա ժեշ տութ յուն,

 ● պե տա կան ա ջակ ցութ յան անհ րա ժեշ տութ յուն` քա ղա քա ցիա կան հա-
սա րա կու թյան և հա մայն քա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի սերտ հա մա գոր-
ծակ ցութ յա նը, մար դու վե րար տադ րո ղա կան ի րա վունք նե րի, է թի կա յի և հա-
վա սա րութ յան սկզբունք նե րի պաշտ պա նութ յա նը,
 ● վե րար տադ րո ղա կան և սե ռա կան ա ռող ջութ յան ո լոր տում ներ կա յումս 

ի րա կա նաց վող ազ գա յին այլ ծրագ րե րի և ռազ մա վա րութ յուն նե րի հա մա կարգ-
ման անհ րա ժեշ տութ յուն:

Ռազ մա վա րութ յան ներդր ման նպա տակն է Հան րա պե տութ յու նում բա րե լա վել բնակ-
չութ յան վե րար տադ րո ղա կան/սե ռա կան ա ռող ջութ յու նը, նվա զեց նել մոր և նո րած նա-
յին հի վան դա ցութ յունն ու մա հա ցութ յու նը, ինչ պես նաև սե ռա վա րակ նե րը, հղիու թյան 
ար հես տա կան ընդ հա տում ներն ու չա րո րակ նո րա գո յա ցութ յուն նե րը, ի րա կա նաց-
նել մի ջո ցա ռում ներ` ուղղ ված վե րար տադ րո ղա կան պո տեն ցիա լի պահ պան մանն ու 
ա ռող ջա պա հա կան գոր ծո նով պայ մա նա վոր ված ծնե լիութ յան բարձ րաց մա նը:

Ռազ մա վա րութ յան ամ րագր ված խնդիր նե րի և նպա տակ նե րի ի րա գոր ծու մը նա-
խա տես վում է ի րա կա նաց նել ստո րև նշված 6 ուղ ղութ յու նով.
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Ռազմավարական ուղղություն № Նպատակը

ռազ մա վա րա կան ուղ ղութ յուն № 1

վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան 
ո լոր տում ախ տո րոշ ման, բուժ ման 
արդ յու նա վե տութ յան բարձ րա ցում, 
մայ րա կան ու նո րած նա յին հի վան դա-
ցութ յան և մա հա ցութ յան ի ջե ցում

ռազ մա վա րա կան ուղ ղութ յուն № 2

վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան 
ո լոր տի ո րակ յալ ծա ռա յութ յուն նե րի 
մատ չե լիութ յան ու ո րա կի բա րե լա վում, 
ա պա ցույց նե րի վրա հիմն ված ժա մա-
նա կա կից մո տե ցում նե րի, տեխ նո լո-
գիա նե րի ներդ րում

ռազ մա վա րա կան ուղ ղութ յուն № 3

վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ-
յան ո լոր տում բժշկա կան օգ նութ-
յուն ու սպա սար կում ի րա կա նաց նող 
բժշկա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րում 
մշտա դի տարկ ման, հաշ վառ ման և 
հաշ վե տութ յան հա մա կարգն ա պա հո-
վող օ րենսդ րա կան ու տե ղե կատ վա-
կան հա մա կար գի կա տա րե լա գոր ծում

ռազ մա վա րա կան ուղ ղութ յուն № 4

ա ռող ջա պա հա կան գոր ծո նով պայ-
մա նա վոր ված ծնե լիութ յան բարձ րաց-
մանն ուղղ ված նպա տա կա յին ծրագ-
րե րի մշա կում և ի րա կա նա ցում

ռազ մա վա րա կան ուղ ղութ յուն № 5

նա խածննդ յան, նո րա ծին նե րի, դե ռա-
հաս նե րի, վե րար տադ րո ղա կան տա-
րի քի կա նանց սկրի նին գա յին ծրագ-
րե րի ընդ լայ նում, արդ յու նա վե տութ յան 
բարձ րա ցում,

ռազ մա վա րա կան ուղ ղութ յուն № 6

վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան 
ո լոր տի մաս նա գետ նե րի շա րու նա կա-
կան ու սուց ման ա պա հո վում և բնակ-
չութ յան ի րա զեկ վա ծութ յան բարձ րա-
ցում
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Ռազ մա վա րութ յան կի րառ ման արդ յուն քում նա խա տես վում է մայ րա կան ու ման կա-
կան հի վան դա ցութ յան և մա հա ցութ յան ի ջե ցում, մայ րա կան պո տեն ցիա լի բա րե լա-
վում, անպտ ղութ յան և պե րի նա տալ կո րուստ նե րի նվա զեց ման մի ջո ցով ա ռող ջա պա-
հա կան գոր ծո նով պայ մա նա վոր ված ծնե լիութ յան բարձ րա ցում:

Վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան մա սին խո սե լիս՝ նա խևա ռաջ անհ րա ժեշտ է 
ըն կա լել, որ վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յու նը չի սահ մա նա փակ վում բա ցա ռա պես 
ծնե լիութ յան բարձ րաց մամբ և ե թե պե տութ յան կող մից ի րա կա նաց ված մի ջո ցա ռում-
նե րի արդ յուն քում ծնե լիութ յան մա կար դակն էա կա նո րեն ա վե լա նա, դա ա մե նևին չի 
փաս տե լու, որ վե րա րա տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան ո լոր տում դրա կան տե ղա շարժ է 
ար ձա նագր վել։

Ռազ մա վա րութ յան բո վան դա կութ յու նից հե տևում է, որ այն ուղղ ված է «վե րար տադ
րո ղա կան պո տեն ցիա լի պահ պան մանն ու ա ռող ջա պա հա կան գոր ծո նով պայ մա նա
վոր ված ծնե լիութ յան բարձ րաց մա նը»։ Նշ ված ձևա կեր պումն ինք նին շատ խնդրա հա-

րույց է և սահ մա նա փա կում է վե րար տադ րո ղա կան ի րա վունք հաս կա ցութ յու նը։ 
Ա վե լին, Ռազ մա վա րութ յան ո րո շա կի ձևա կեր պում ներ նույ նիսկ հա կա սում են 

այդ հաս կա ցութ յան բո վան դա կութ յա նը։ Մաս նա վո րա պես՝ ան հաս կա նա լի է 
որ պես Ռազ մա վա րութ յան նպա տակ սահ մա նել հղիութ յան ար հես տա կան 
ընդ հա տում նե րի նվա զե ցումն այն պա րա գա յում, երբ հղիութ յան ար հես տա-
կան ընդ հա տումն ինք նին յու րա քանչ յուր կնոջ վե րար տադ րո ղա կան ա ռող-
ջութ յան հիմ նա րար ի րա վունքն է։ 
Ան հաս կա նա լի է նաև Ռազ մա վա րութ յան խնդիր նե րի մեջ ամ րագր ված նո-

րա ծին նե րի սե ռե րի ան հա մա մաս նութ յու նը նվա զեց ման անհ րա ժեշ տութ յու նը։ 
Ըն կա լե լի չէ, թե ինչ պես է պե տութ յունն ըն կա լում այդ գոր ծա ռույթն ու ինչ քայ լեր 

է ի րա կա նաց նե լու այդ հար ցի կար գա վոր ման ուղ ղութ յամբ։
Առ հա սա րակ սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ի րա վունք նե րը, այդ թվում՝ սե ռա-

կան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յու նը մար դու ի րա վունք նե րի հա յե ցա կար գի 
ան բա ժան մասն են կազ մում և խիստ կա րևոր է, որ պես զի պե տութ յունն իր քա ղա քա-
կա նութ յան մի ջո ցով կար գա վո րի այդ ի րա վունք նե րի հա սա նե լիութ յունն ու ո րևէ կերպ 
չնե ղաց նի այդ ի րա վունք նե րի շրջա նա կը։

Առաջարկներ

1. Վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան բա րե լավ ման ռազ մա վա րութ յու նը լրամ շա-
կել՝ հիմք ըն դու նե լով «վե րար տադ րո ղա կան ի րա վունք» հաս կա ցութ յան փոխ կա-
պակ վա ծութ յու նը քա ղա քա ցիա կան, քա ղա քա կան, տնտե սա կան, սո ցիա լա կան 
և մշա կու թա յին ի րա վունք նե րին՝ նե րա ռե լով, սա կայն, չսա հա ման փա կե լով ա ռող-
ջութ յան ի րա վուն քը, կյան քի ի րա վուն քը, խոշ տան գում նե րից զերծ լի նե լու ի րա-
վուն քը, գաղտ նիու թյան ի րա վուն քը։
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2. Վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան 
բա րե լավ ման ռազ մա վա րութ յան 
հիմ քում դնել գեն դե րա յին հա վա սա-
րութ յան և ի րա վունք նե րի ի րաց ման 
շրջա նակ նե րում խտրա կա նութ յու-
նից զերծ մնա լու սկզբունք նե րը։

3. Վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ-
յան բա րե լավ ման ռազ մա վա րութ-
յան գոր ծո ղու թյուն նե րում նե րա ռել 
սե ռա կան կրթութ յան ի րա վուն քի 
ի րաց ման հա մար հստակ քայ լեր։
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Վե րար տադ րո ղա կան և սե ռա կան 
ա ռող ջութ յան ի րա վունք ներն ի րա վամբ 
ա մե նա զգա յուն և կա րևո րա գույն ի րա-
վունք նե րից են, սա կայն շատ հա ճախ 
նշված ի րա վունք նե րի լիա կա տար կի-
րա ռումն ու ա պա հո վու մը պայ մա նա-
վոր ված է լի նում ոչ այն քան օ րենսդ-
րա կան ակ տե րի առ կա յութ յամբ, որ քան 
տե ղա կան սո ցիալ-մշա կու թա յին ա վան-
դույթ նե րով և սո վո րույթ նե րով, ո րոնք 
ո րո շիչ ազ դե ցութ յուն են ու նե նում և՛ այդ 
օ րենսդ րա կան ակ տե րի մշակ ման գոր-

ծըն թա ցում, և՛ ու ղեն շում են, թե որ քա-
նով են այդ սո վո րույթ նե րը խախ տում 
ան հա տի ի րա վունք ներն ու որ քա նով են 
դրանք ըն դուն ված, պաշտ պան ված և 
կի րա ռե լի։

Թե պետ սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա-
կան ի րա վունք ներն ե րաշ խա վոր ված 
են ինչ պես Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տութ յան ներ պե տա կան օ րենսդ րութ-
յամբ, այն պես էլ մի շարք պայ մա նագ-
րա յին փաս տաթղ թե րով, ո րոնք հստակ 
սահ մա նագ ծում են պե տութ յան պար-
տա վո րութ յուն ներն այդ ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նութ յան ուղ ղութ յամբ, այ նո-
ւա մե նայ նիվ մինչ օրս առ կա են զգա-
լի բա ցեր հիմ նա կան ի րա վունք նե րի և 
ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան 
գոր ծում։

Անհ րա ժեշտ է մշտա պես գի տակ ցել, 
որ գեն դե րա յին հա վա սա րութ յունն ու 
ան ձի վե րար տադ րո ղա կան ի րա վունք-
նե րը փոխ կա պակց ված հա յե ցա կար գեր 
են և պե տու թյու նը պետք է ե րաշ խա վո-
րի բո լո րի, այդ թվում` ան չա փա հաս աղ-
ջիկ նե րի, գյու ղաբ նակ կա նանց, հաշ-
ման դա մութ յուն ու նե ցող կա նանց, ԼԲ 
կա նանց և տրանս* ան ձանց, ՄԻԱՎ-ով 
ապ րող կա նանց ի րա վունք նե րի ի րա-
ցու մը։ Պե տութ յու նը պետք է ա պա հո վի 
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նրանց սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա-
կան ա ռո ջութ յու նից և ի րա վունք նե րից 
օգտ վելն ա ռանց խտրա կա նութ յան 
ո րևէ դրսևոր ման։

Օ րի նա կան և անվ տանգ ա բոր տի, 
ինչ պես նաև հա մա պա տաս խան տե-
ղե կատ վու թյան և ծա ռա յութ յուն նե րի 
մատ չե լիութ յու նը հան դի սա նում են կա-
նանց վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ-
յան կա րևո րա գույն հա յե ցա կե տեր և 
նա խա պայ ման՝ նրանց կյան քի, ա ռող-
ջութ յան, օ րեն քի առ ջև հա վա սա րութ յան 
և հա վա սար պաշտ պա նութ յան, խտրա-
կա նութ յու նից զերծ լի նե լու, տե ղե կատ-
վութ յան, գաղտ նիութ յան, մարմ նա կան 
ամ բող ջա կա նութ յան և խոշ տան գում-
նե րից ու դա ժան վե րա բեր մուն քից 
ա զա տութ յան ի րա վունք նե րի պաշտ-
պա նութ յան գոր ծում։

Կա նանց սե ռա կան և վե րար տադ-
րո ղա կան ի րա վուն քի պաշտ պա նութ-
յան հա մար անհ րա ժեշտ է, որ բո լոր 
ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յութ յուն նե րը 
հա մա պա տաս խա նեն կա նանց, անձ-
նա կան կյան քի, գաղտ նիութ յան, ի րա-
զեկ հա մա ձայ նութ յան և ընտ րու թյան 
ի րա վունք նե րին։ Պե տութ յու նը՝ հար-
գե լով կա նանց՝ ի րենց սե ռա կան և վե-
րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան բա-
րե կե ցութ յան հար ցե րում ինք նու րույն 
ո րո շում կա յաց նե լու ի րա վուն քը՝ պետք 
է բա ցա ռի մի ջամ տութ յուն նե րը (նե րառ-
յալ ոչ պե տա կան սուբ յեկտ նե րի կող-
մից)։ 

Սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան 
ա ռող ջութ յան` մար դու ի րա վունք նե րի 
վրա հիմն ված մո տե ցումն ըն դու նում 
է, որ կա նանց՝ ի րենց մարմ նին վե րա-

բե րող ո րո շում ներն անձ նա կան են և 
մաս նա վոր, և կնոջ ինք նու րույ նութ յունն 
ա ռանց քա յին է սե ռա կան և վե րար-
տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յանն առնչ վող 
ծա ռա յութ յուն նե րի և ա բոր տի վե րա բեր-
յալ քա ղա քա կա նութ յան և օ րի նաս տեղծ 
գոր ծու նեութ յան մեջ։ 

Ա ռող ջա պա հութ յան քա ղա քա կա նութ-
յուն ներն ու օ րենք նե րը մշա կե լիս պետք 
է մշտա պես գի տակ ցել, որ վե րար տադ-
րո ղա կան ի րա վուն քը փոխ կա պակց-
ված է ան ձի քա ղա քա ցիա կան, քա ղա-
քա կան, տնտե սա կան, սո ցիա լա կան 
և մշա կութ յա նին ի րա վունք նե րին և 
այն պետք է կա ռուց վի այն պես, 
որ պես զի չվտանգ վեն կա նանց 
վե րար տադ րո ղա կան ինք-
նու րույ նութ յունն ու ընտ րութ-
յունն ու ա պա հո վեն ա ռանց 
բա ցա ռու թյան բո լոր կա նանց 
հա մար գեն դե րա յին հա վա-
սա րութ յան, խտրա կա նութ յու-
նից զերծ մնա լու սկզբունք ներն ու 
նպաս տեն նրանց ար ժա նա պա տիվ 
կյան քի ա պա հով մա նը։
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