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Սույն քա ղա քա կա նութ յան փաս տաթղ թի նպա տակն 
է հղիութ յան ար հես տա կան ընդ հատ ման (ա բոր տի) 
ի րա վուն քի վե րա բեր յալ մի ջազ գա յին ի րա վա կան 
կար գա վո րում նե րի, չա փո րո շիչ նե րի և փոր ձի ներ
կա յա ցու մը և  ա բոր տի հա սա նե լիութ յան ի րա վուն քի 
սահ մա նա փակ մանն ուղղ ված նա խա ձեռ նութ յուն
նե րի հա մար հա կա փաս տարկ նե րի ներ կա յա ցու մը։ 
Սույն փաս տա թուղ թը նա խա տես ված է պե տա կան 
գե րա տես չութ յուն նե րի և քա ղա քա ցիա կան հա
սա րա կութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մար, ո րոնք 
ի րա կա նաց նում են այս ո լոր տում շա հա պաշտ պան 
գոր ծու նեութ յուն, այդ թվում՝ օ րենսդ րա կան նա խա
ձեռ նութ յուն ներ: Փաս տաթղ թի հիմ քում դրված է 
ի րա վուն քա հեն և փաս տե րի վրա հիմն ված մո տե
ցու մը: 

Հա յաս տա նում, ինչ պես նախ կին Խորհր դա յին 
Միութ յան բո լոր երկր նե րում, հղիութ յան ար հես տա
կան ընդ հատ ման ար գել քը եր կար տա րի ներ հա
մար վում էր ծնե լիութ յան ա պա հով ման հիմ նա կան 
մի ջո ցը: 1920թ.ին հղիութ յան ար հես տա կան ընդ հա
տումն ա ռա ջին ան գամ օ րի նա կա նաց վեց Խորհր
դա յին Միութ յու նում, սա կայն ար գել վեց 1936 թ.ին: 
1955 թ.ին այս ո րո շու մը վե րա նայ վեց և հ ղիութ յան 
ար հես տա կան ընդ հա տու մը հա մար վեց թույ լատ
րե լի այն հիմ նա վոր մամբ, որ այն տա րի նե րին, երբ 
ար գել ված էր ի րա կա նաց նել հղիութ յան ար հես տա
կան ընդ հա տում ներ, կտրուկ ա ճեց կա նանց մա հա
ցութ յան թի վը ԽՍՀՄում՝ չպաշտ պան ված և տ նա
յին պայ ման նե րում ա բորտ նե րի ի րա կա նաց ման 
պատ ճա ռով1: 

1. Տես՝ Что было после запрета аборта в 1936 году,  http://www.demoscope.ru/weekly/2005/0221/reprod01.
php?fbclid=IwAR1qCd8ynu1DH_vJcz07Xz_DaEwVhi4kVj4krckHpiuPcQw2hjLZUFZafA#_FN_17 

Փաստաթղթի
նպատակը

Պատմական
ակնարկև
ներկայիս
իրավիճակը

ՀՀ-ում

http://www.demoscope.ru/weekly/2005/0221/reprod01.php?fbclid=IwAR1qCd8ynu1DH_vJ-cz07Xz_DaEwVhi4kVj4krckHpiuPcQw2hjLZUFZafA#_FN_17
http://www.demoscope.ru/weekly/2005/0221/reprod01.php?fbclid=IwAR1qCd8ynu1DH_vJ-cz07Xz_DaEwVhi4kVj4krckHpiuPcQw2hjLZUFZafA#_FN_17
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Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում ա բոր տի վե րա բեր յալ ի րա վա կան կար գա վո րում
ներն ամ րագր վե ցին « Մար դու վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան և վե րար տադ րո
ղա կան ի րա վուն քի մա սին» ՀՀ օ րեն քով (այ սու հետ՝ Օ րենք), որն ըն դուն վեց 2002թ ին։ 
Օ րեն քի հա մա ձայն, ա բոր տը մինչև 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՝ կնոջ գրա
վոր հա մա ձայ նութ յամբ։  Ա բոր տը 12ից մինչև 22 շա բա թա կան հղիութ յան ժամ կե տը 
կա տար վում է կնոջ գրա վոր հա մա ձայ նութ յամբ՝ բա ցա ռա պես բժշկա կան կամ սո ցիա
լա կան ցու ցում նե րի առ կա յութ յան դեպ քում, ո րոնց ցան կը հաս տատ ված է ՀՀ Կա ռա
վարութ յան ո րոշ մամբ2։ 

2016թ. Օ րեն քում կա տար ված փո փո խութ յուն նե րի արդ յուն քում սահ ման վե ցին հղիութ
յան հա սա նե լիութ յան մի շարք սահ մա նա փա կում ներ, ինչ պի սիք են՝ սե ռով պայ մա նա
վոր ված ա բոր տի ար գել քը և  ա բոր տի հա մար դի մե լիս պար տա դիր 3օր յա սպա սե լա
ժա մա նակն ու բժշկի խորհր դատ վութ յու նը՝ հղիութ յան ընդ հատ ման հնա րա վոր բա ցա
սա կան հետ ևանք նե րի, ինչ պես նաև ան ցան կա լի հղիութ յու նը կան խե լու մի ջոց նե րի և 
(կամ) մե թոդ նե րի ընտ րութ յան  վե րա բեր յալ։

Վեր ջին տա րի նե րին, հատ կա պես 20202021թթ. հան րա յին քննարկ ման դիս կուրս են բեր
վում նաև ա բոր տի ի րա վուն քի սահ մա նա փակ մանն ուղղ ված մի շարք նա խա ձեռ նութ
յուն ներ՝ «չծնված ե րե խա յի» կյան քի ի րա վուն քի պաշտ պա նութ յան մա սին հան րագ րի3 
ներ կա յա ցու մից մինչև ծնե լիութ յան խթան մա նը նպաս տող ծրագ րերն ու սե ռով պայ մա
նա վոր ված հղիութ յան ար հես տա կան ընդ հատ ման դեմ ուղղ ված՝ պրո լայֆ4 գա ղա փա
րա խո սութ յամբ ար շավ նե րը5։

Այս հա մա տեքս տում հատ կա պես կար ևո րութ յուն են ստա նում ա բոր տի, որ պես կնոջ 
հիմ նա րար ի րա վուն քի վե րա բեր յալ մի ջազ գա յին ի րա վա կան կար գա վո րում նե րի, նա
խա դե պա յին ի րա վուն քի և մի ջազ գա յին փոր ձի ու սում նա սի րու մը։

2. Տես՝ ՀՀ կառավարության 23 փետրվարի 2017 թվականի 180ն որոշումը հղիության արհեստական ընդհատման 
կարգն ու պայմանները հաստատելու մասին https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=111980 
3. 2020թ. ապրիլին առևտրային իրավունքի հարցերով մասնագիտացված մասնավոր փաստաբանական 
գրասենյակներից մեկի փաստաբանների կողմից ՀՀ ԱԺ ներկայացվեց և 2020թ. սեպտեմբերին ԱԺ 
հանձնաժողովներից մեկում քննարկման առարկա դարձավ «չծված երեխայի» կյանքի իրավունքի 
պաշտպանության և հղիության արհեստական ընդհատման օրենքի արգելման վերաբերյալ հանրագիրը։ 
Նախագծի ընդունումը մերժվեց հանձնաժողովի կողմից, ինչին հաջորդեց պատգամավորներից մի քանիսի 
կողմից նույնանման նախագիծ ներկայացնելու ցանկության վերաբերյալ հայտարարությունը։ Հանրագրի տեքստը 
հասանելի է հայերենով՝ http://www.parliament.am/committee_docs7/Social/Hanragir_26.06.2020.pdf?fbclid=IwAR2Xm7sR
610liCg5fPrtNbkZXVtFGJ6SwcVX1ZGHjQJ5wMRGqaqL6s7R8Qk
4. Այս խմբերն իրենց անվանում են նաև Պրոլայֆ, ցանկանալով շեշտել, որ իրենց կարծիքով կյանքը սկսվում է 
սաղմնավորման պահից։
5. Տես՝ https://www.facebook.com/ProLifeArmenia102500398250647 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=111980
http://www.parliament.am/committee_docs7/Social/Hanragir_26.06.2020.pdf?fbclid=IwAR2Xm7sR610liCg5fPrtNbkZXVtFGJ6SwcVX1ZGHjQJ5wMRGqaqL6s7R8Qk
http://www.parliament.am/committee_docs7/Social/Hanragir_26.06.2020.pdf?fbclid=IwAR2Xm7sR610liCg5fPrtNbkZXVtFGJ6SwcVX1ZGHjQJ5wMRGqaqL6s7R8Qk
https://www.facebook.com/ProLife-Armenia-102500398250647
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Հ ղիութ յան ար հես տա կան ընդ հա տու մը կնոջ անձ
նա կան կյան քի ան ձեռնմ խե լիութ յան ի րա վուն քի 
կի րարկ ման բարձ րա գույն ձևի դրսևո րում նե րից 
մեկն է՝ անձ նա կան ընտ րութ յուն կա տա րե լու, մե
կու սի, ա զատ, ան մարդ կա յին վե րա բեր մուն քից 
զերծ, ա ռանց բիրտ կամ կո պիտ վե րա բեր մուն քի 
վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան ո լոր տում ո րո
շում ներ կա յաց նե լու մար դու հիմ նա րար ի րա վունք։ 
Այ նո ւա մե նայ նիվ, այս գի տակց ման և կ նոջ հիմ նա
րար ի րա վուն քի ճա նաչ ման հա մար պա հանջ վել են 
եր կար տա րի ներ և մինչ օրս էլ ա բոր տի ի րա վունքն 
ի րաց նե լու հա մար կա նայք բախ վում են դժվա րութ
յուն նե րի և սահ մա նա փա կում նե րի։ 

Ինչ պես վեր ևում անդ րա դար ձանք, Խորհր դա յին Միութ յու նում 1955թ ից սկսված ա բոր
տի ի րա վուն քը սահ մա նա փակ ված չէր։ Պե տութ յան որ դեգ րած քա ղա քա կա նութ յան, 
հա սա րա կութ յան ա պակ րո նաց ման, ինչ պես նաև Խորհր դա յին Միութ յան, որ պես կենտ
րո նաց ված կա ռա վար ման հա մա կարգ ու նե ցող պե տութ յան ա ռանձ նա հատ կութ յու նից 
ել նե լով, ա բոր տի ի րա վուն քի խնդիրն այս տեղ չի դար ձել հան րա յին լայն քննար կում նե
րի և դա տա րան նե րի քննութ յան ա ռար կա։

Այլ էր ի րա վի ճա կը ԱՄՆում և  եվ րո պա կան երկր նե րում, որ տեղ ա բոր տի ի րա վուն քի 
սահ մա նա փա կում նե րը, իսկ եր բեմն նաև բա ցար ձակ ար գել քը 20րդ դա րի երկ րորդ կե
սին և 21րդ դա րի սկզբին ա բոր տի ի րա վուն քի ճա նաչ ման հար ցը դարձ րե ցին հրա մա
յա կան և բարձ րա գույն դա տա րան նե րի քննութ յան ա ռար կա։ Արդ յուն քում սահ ման վե
ցին ա բոր տի ի րա վուն քի ի րա վա կան հիմ քերը և  այն ի րաց նե լու մի ջազ գա յին ի րա վա
կան չա փո րո շիչ նե րը։

Ա բոր տին, որ պես կնոջ հիմ նա րար ի րա վուն քի, ա ռա ջին ան գամ անդ րա դար ձել է ԱՄՆ 
գե րա գույն դա տա րա նը Ռոյն ընդ դեմ Ո ւեյ դի նա խա դե պա յին ո րոշ մամբ6 1973թ ին։ Գոր
ծով հայց վո րը կին էր, ով ցան կա ցել էր ընդ հա տել իր եր րորդ հղիութ յու նը, սա կայն իր 
նա հան գի հա կաա բոր տա յին օ րենսդ րութ յու նը դա թույլ չէր տվել՝ քրեա կան պա տաս խա
նատ վութ յուն նա խա տե սե լով ա նօ րի նա կան ա բորտ ի րա կա նաց րած կնոջ հա մար։ Ռո յը 
ստիպ ված էր ե ղել ստել, որ բռնա բա րութ յան զոհ է՝ են թադ րե լով, որ այդ դեպ քում ի րեն 
ա բորտ ա նե լու ի րա վունք կտան, սա կայն պարզ վել էր, որ նա հան գի օ րենսդ րութ յու նը չի 
նա խա տե սում նաև այդ պի սի բա ցա ռութ յուն։ Կի նը ծննդա բե րել էր և հանձ նել ե րե խա
յին որ դեգ րութ յան։ Սույն գոր ծով ԱՄՆ գե րա գույն դա տա րանն ամ րագ րեց, որ ԱՄՆ սահ
մա նադ րութ յու նը պաշտ պա նում է հղի կնոջ ա զա տութ յու նը ի րա կա նաց նե լու հղիութ յան 

6. Տես որոշումը՝  https://supreme.justia.com/cases/federal/us/410/113/ 

Աբորտի
իրավունքի
միջազգային

չափորոշիչները

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/410/113/
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ար հես տա կան  ընդ հա տում ա ռանց կա ռա վա րութ յան լրա ցու ցիչ մի ջամ տութ յան, որ պես 
կնոջ՝ անձ նա կան կյան քի պաշտ պա նութ յան ի րա վուն քի մաս։ Այս ո րոշ ման արդ յուն
քում վե րա նայ վե ցին ԱՄՆ դաշ նա յին և նա հան գա յին հա կաա բոր տա յին օ րենք նե րը և  
ա բոր տի ի րա վուն քը ճա նաչ վեց ԱՄՆ սահ մա նադ րութ յան 14րդ փո փո խութ յան՝ պատ
շաճ ի րա վա կան ըն թա ցա կար գի ի րա վուն քի դրույ թում նե րառ ված մաս նա վոր կյան քի 
բո վան դա կութ յամբ պաշտ պան վող ի րա վունք7։  Այս նա խա դե պից հե տո ա մե րիկ յան հա
սա րա կութ յու նում ձևա վոր վե ցին 2 հա կա դիր խմբեր՝ ա բոր տի, որ պես կնոջ կող մից գի
տակց ված ընտ րութ յուն կա տա րե լու ի րա վուն քի հա մար պայ քա րող խմբե րը, ո րոնց ըն
դուն ված է ան վա նել ProChoice ա նու նով և  այդ ի րա վուն քի դեմ պայ քա րող ու ա բոր տի 
սահ մա նա փա կու մը խրա խու սող խմբե րը, ո րոնք հայտ նի են AntiChoice8 ան վա նու մով։ 

Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րանն (ՄԻԵԴ) անդ րա դար ձել է ա բոր տին 
առնչ վող ի րա վուն քի խնդիր նե րին 1970ա կան թվա կան նե րից սկսած, սա կայն հիմ նա
քա րա յին նա խա դե պա յին ո րո շում նե րը կա յաց րել է 2000ա կան թվա կան նե րին՝ Ա.Բ և Ց. 
ընդ դեմ Իռ լան դիա յի, Ռ.Ռ. ընդ դեմ Լե հաս տա նի, Պ. և Ս. ընդ դեմ Լե հաս տա նի և մի շարք 
այլ գոր ծե րով9։ ՄԻԵԴ ո րո շում նե րը մե ծա պես հիմն ված են ի րա վուն քի վե րա բեր յալ «Եվ
րո պա կան կոն սեն սու սի» ձևավորման գաղափարի վրա, այ սինքն որ քան ա վե լի շատ եվ
րո պա կան պե տութ յուն ներ ըն դու նեն ա բոր տի ի րա վունքն ամ րագ րող կար գա վո րում ներ, 
այն քան ա վե լի ա մուր հիմ քե րի վրա կդրվի ՄԻԵԴ նա խա դե պա յին ի րա վուն քը՝ ա բոր տի 
ի րա վուն քի, որ պես կնոջ հիմ նա րար ի րա վուն քի ճա նաչ ման հար ցում։ 

Վեր ջին 60 տա րի նե րի ըն թաց քում Եվ րո պան ա բոր տի վե րա բեր յալ օ րենսդ րութ յան 
ա զա տա կա նաց ման և  ա պա հով ու օ րի նա կան ա բոր տին կա նանց հա սա նե լիութ յան մա
սով մեծ ա ռա ջըն թաց է ապ րել։ Այ սօր գրե թե բո լոր եվ րո պա կան երկր նե րում (41 եր կիր) 
կնոջ պա հան ջի կամ սո ցիա լա կան հան գա մանք նե րի լայն ցան կի հի ման վրա հղիութ յան 
ար հես տա կան ընդ հա տու մը թույ լատ րե լի է, եվ րո պա կան երկր նե րի մի մասն էլ շա րու
նա կում է վնա սա կար ըն թա ցա կար գե րի և  օ րենսդ րա կան սահ մա նա փա կում նե րի բա
րե փոխ ման գոր ծըն թա ցը՝ ա բոր տի հա սա նե լիութ յան ա պա հով ման նպա տա կով10: Այս 
ա զա տա կա նաց ման արդ յուն քում էա պես նվա զել է վտան գա վոր և  ոչ ա պա հով ա բոր տի 
թի վը Եվ րո պա յում։ Խիստ սահ մա նա փա կող օ րենսդ րութ յուն շա րու նա կում է պահ պան
վել Ան դո րա յում, Լիխ տենշ տեյ նում, Մո նա կո յում, Մալ թա յում, Սան Մա րի նո յում և Լե հաս
տա նում:

7. Իրավունքի ճանաչումը նախադեպային որոշմամբ բացարձակ չէր, մեծամասամբ վերաբերում էր հղիության 
առաջին եռամսյակում կնոջ ցանկությանբ աբորտ իրականացնելուն, իսկ երկրորդ եռամսյակից սկսված 
կառավարությունն իրավունք ունի միջամտել՝ սահմանելով օրինական աբորտի դեպքերը։
8. Այս խմբերն իրենց անվանում են նաև Պրոլայֆ, ցանկանալով շեշտել, որ իրենց կարծիքով կյանքը սկսվում է 
սաղմնավորման պահից։
9. Տես ՄԻԵԴ փաստաթուղթը՝ https://www.echr.coe.int/documents/fs_reproductive_eng.pdf 
10. Տես՝ https://reproductiverights.org/europeanabortionlawcomparativeoverview0/ 

https://www.echr.coe.int/documents/fs_reproductive_eng.pdf
https://reproductiverights.org/european-abortion-law-comparative-overview-0/
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Ա բոր տի ի րա վուն քի սահ մա նա փա կում նե րը դրսևոր վում են մի քա նի ե ղա նա կով.
1. Ա բոր տի ի րա կա նաց ման քրեա կա նա ցում, ին չը կա րող է դրսևոր վել ինչ պես 

ա բորտն ի րա կաց նող բժկի, այն պես էլ կնոջ նկատ մամբ քրեա կան պա տաս խա
նատ վութ յան մի ջոց նե րի կի րառ մամբ (օ րի նակ՝ Բո լի վիա յում, Չի լիում և Լա տի նա
կան Ա մե րի կա յի մի շարք երկր նե րում)։

2. Պա հան ջի հի ման վրա ա բոր տի ի րա կա նաց ման խիստ սահ մա նա փակ ժամ կետ
ներ, ինչ պի սիք են մի քա նի շա բա թը։ Այս պի սի կարճ ժամ կետ նե րը ձևա կան են 
դառ նում, քա նի որ եր բեմն հղիութ յան (հա տա պես՝ չպլա նա վոր ված) հան գա ման
քի մա սին կինն ի մա նում է ար դեն այն ժա մա նակ, երբ ա բորտ ի րա կա նաց նելն 
այլևս թույ լատ րե լի չէ։

3. Պա հան ջի հի ման վրա ա բոր տի ի րա կա նաց ման դեպ քում պար տա դիր սպա սե լա
ժա մա նակ, ին չը են թադ րում է կնոջ կող մից ա բոր տի մա սին ցան կութ յուն հայտ նե
լուց հե տո այդ ցան կութ յան հաս տա տում մի քա նի օր անց (հիմ նա կա նում 25 օր): 
Սա նշա նա կում է, որ կի նը պետք է առն վազն եր կու ան գամ այ ցե լի բժշկա կան 
հաս տա տութ յուն՝ ա բորտ ի րա կա նաց նե լու հա մար։ Պար տա դիր սպա սե լա ժա մա
նա կը ինչ պես նաև 2րդ կե տում նշված կարճ ժամ կետ նե րը հատ կա պես խո ցե լի 
են դարձ նում գյու ղաբ նակ կամ ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տութ յուն նե րից հե ռու 
բնակ վող կա նանց, ով քեր ստիպ ված են լի նում լրա ցու ցիչ ժա մա նակ և ֆի նան սա
կան ռե սուրս ներ ծախ սել ա բորտ ի րա կա նաց նե լու հա մար, իսկ եր բեմն էլ դրանց 
բա ցա կա յութ յան պատ ճա ռով զրկվում են ա բոր տի ի րա վունքն ի րաց նե լու հնա
րա վո րութ յու նից։

4. Պար տա դիր խորհր դատ վութ յուն (հա ճախ կողմ նա կալ բո վան դա կութ յամբ), ո րի 
հիմ նա կան նպա տակն է ա մեն կերպ հա մո զել կնո ջը չի րա կա նաց նել հղիութ յան 
ընդ հա տում։ Խորհր դատ վութ յան ըն թաց քում ներ կա յաց վում են ա բոր տի հնա րա
վոր բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը, իսկ հա ճախ նաև հո գե բա նա կան ճնշում է գոր
ծադր վում կնոջ վրա, նրան ներ կա յաց նե լով տվյալ ներ սաղ մի ա ճի, օր գան նե րի 
ձևա վոր ման կամ այլ հան գա մանք նե րի վե րա բեր յալ։

5. Եր րորդ ան ձանց պար տա դիր հա մա ձայ նութ յան պա հան ջը,  ին չը նշա նա կում է, 
որ ան չա փա հաս նե րը, հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձիք, իսկ ո րոշ ի րա վա
կան հա մա կար գե րում նաև ա մուս նա ցած կա նայք ինք նու րույն չեն կա րող ո րո շել 
ա բորտ ի րա կա նաց նե լու հար ցը, այլ պետք է ստա նան ի րենց ծնո ղի, խնա մա կա լի 
բժշկա կան հանձ նա ժո ղո վի կամ զու գըն կե րոջ հա մա ձայ նութ յու նը։

6. Խղ ճի կամ դա վա նան քի հիմ քով բժշկա կան սպա սար կում ի րա կա նաց նե լը մեր ժե
լը, ին չը նշա նա կում է, որ բժիշ կը կա րող է մեր ժել ա բորտ ի րա կա նաց նել իր կրո
նա կան հա յացք նե րից կամ հա վա տա լիք նե րից ել նե լով։ Ն ման կար գա վո րում ներ 
ու նե ցող երկր նե րում զգա լիո րեն սահ մա նա փակ վում է ա բոր տի հա սա նե լիութ յու
նը, քա նի որ բու ժանձ նա կազ մը ա զատ է հրա ժար վել ա բոր տի ծա ռա յութ յուն ներ 
մա տու ցել և կա նայք եր բեմն ստիպ ված են լի նում քա ղա քից քա ղաք ճամ փոր դել 
ա բորտ ի րա կա նաց նե լու հա մար։
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7. Սե ռով պայ մա նա վոր ված հղիութ յան ար հես տա կան ընդ հա տում նե րի ար գել քը։

Այս խնդիր նե րի շուրջ դա տա կան գոր ծըն թաց ներ են ըն թա ցել մի շարք երկր նե րում։ Այս
պես, Խոր վա թիա յում, Պոր տու գա լիա յում և Ս լո վա կիա յում հա կաա բոր տա յին խմբե րը 
վի ճար կում էին կնոջ պա հան ջի հի ման վրա ա բոր տի սահ մա նադ րա կա նութ յու նը, սա
կայն բարձ րա գույն դա տա րան նե րի կող մից այդ պա հանջ նե րը մերժ վե ցին։ Շ վե դիա յում 
և Միաց յալ Թա գա վո րութ յու նում դա տա կան քննութ յան ա ռար կա դար ձավ բժշկա կան 
անձ նա կազ մի ի րա վուն քը՝ հրա ժար վե լու ա բորտ ի րա կա նաց նե լուց խղճի կամ դա վա
նան քի հիմ քով։ Ն ման ի րա վա սութ յան տրա մադ րու մը մերժ վեց դա տա րան նե րի կող մից, 
քա նի որ լայ նա ծա վալ մեր ժում նե րը կա րող են բե րել այն ի րա վի ճա կին, որ կա նայք չկա
րո ղա նան ի րաց նել ի րենց ի րա վուն քը և ս տիպ ված լի նեն դի մել ոչ ա պա հով ա բոր տի, ին
չը կա րող է հան գեց նել ծանր հետ ևանք նե րով կա նանց կյան քի և  ա ռող ջութ յան հա մար։

ՄԻԵԴ նա խա դե պա յին ի րա վուն քից հիմ նա քա րա յին է Պ և Ս. ընդ դեմ Լե հաս տա նի գոր
ծը11, ո րով դա տա րանն անդ րա դար ձել է ա բոր տի խա րա նի խնդրին։ Գոր ծով եր կու դի
մորդ նե րից մե կը 14ամ յա աղ ջիկն էր, ում բռնա բա րել էր իր դա սըն կե րը և վեր ջինս 
հղիա ցել էր։ Երկ րորդ դի մո ղը նրա մայրն էր, ով այդ մա սին հա ղոր դում էր ներ կա յաց րել 
ոս տի կա նութ յուն։ Դա տաբժշ կա կան փոր ձաքն նութ յան արդ յուն քում պար զե լով, որ աղ
ջի կը հղի է, վեր ջինս մոր հա մա ձայ նութ յամբ ո րո շել էր ընդ հա տել հղիութ յու նը։ Թեև սե
ռա կան բռնութ յան քրեա կան գոր ծե րի առ կա յութ յան դեպ քում լե հա կան ի րա վուն քը թույլ 
էր տա լիս հղիութ յան ար հես տա կան ընդ հա տում ա նել, սա կայն նրանք բախ վում են մի 
շարք խո չըն դոտ նե րի՝ ա ռանց աղջ կա  հա մա ձայ նութ յան կա թո լիկ քա հա նա յի հետ հան
դիպ ման նշա նա կու մից մինչև աղջ կան ա մուս նաց նե լու ա ռա ջարկ նե րը և  ի րենց մա սին 
անձ նա կան տե ղե կատ վութ յան հրա պա րա կու մը լրատ վա մի ջոց նե րում։ Վար շա վա յի հի
վան դա նոց նե րը հրա ժար վել են ա բորտ ի րա կա նաց նել և պա հան ջել մո րից ստո րագ
րել փաս տա թուղթ, ո րով վեր ջինս հա մա ձայ նութ յուն է տա լիս ա բոր տի և  ըն դու նում, որ 
դա կա րող է հան գեց նել աղջ կա մահ վան: Այ նու հետև պե տա կան մար մին նե րը ա ռանձ
նաց րել են աղջ կան մո րից՝ փոր ձե լով զրկել նրան մայ րա կան ի րա վունք նե րից աղջ կան 
ա բորտ ա նել խոր հուրդ տա լու հա մար և  աղջ կան խնամ քի հաս տա տութ յուն տե ղա փո
խել։ Միայն կնոջ բո ղոք նե րից հե տո աղջ կան հնա րա վո րութ յուն է տրվել ա բորտ ի րա կա
նաց նել։ ՄԻԵԴն  ար ձա նագ րել է Կոն վեն ցիա յի 3րդ և 8րդ հոդ ված նե րի՝ ան մարդ կա յին 
վե րա բեր մուն քի և  ան ձի անձ նա կան կյան քի ան ձեռնմ խե լիութ յան ի րա վունք նե րի խախ
տում, քա նի որ լե հա կան իշ խա նութ յուն նե րը շա րու նա կա բար խա փա նել են դի մո ղի՝ 
օ րեն քով ե րաշ խա վոր ված ա բոր տի հա սա նե լիութ յան ի րա վուն քը, ին չը ծանր հետ ևանք 
է ու նե ցել վեր ջի նիս հո գե կան և ֆի զի կա կան ա ռող ջութ յան վրա։
ՄԱԿի ե րե խա յի ի րա վունք նե րի կո մի տեն պե տութ յուն նե րին ա ռա ջար կել է ա պաք րեա
կա նաց նել ա բոր տը՝ ե րաշ խա վո րե լով աղ ջիկ նե րի հա մար ա պա հով ա բոր տի և հե տա

11. Տես ՄԻԵԴ որոշումը  https://hudoc.echr.coe.int/engpress#{%22itemid%22:[%2200341406124882633%22]} 

https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{%22itemid%22:[%22003-4140612-4882633%22]}
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բոր տա յին ծա ռա յութ յուն նե րի հա սա նե լիութ յուն12: ՄԱԿի կանանց նկատ մամբ խտրա
կա նութ յան բո լոր ձևե րի վե րաց ման կո մի տեն պե տութ յուն նե րին ա ռա ջար կել է13 ա պա
հո վել, վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան շրջա նակ նե րում ա պա հով ա բոր տի հա սա նե
լիութ յու նը14։  

Սահ մա նա փա կող օ րենք նե րի վտան գա վոր բնույ թին իր ո րո շում նե րով, անդ րա դար ձել է 
նաև ՄԱԿի Մար դու ի րա վունք նե րի կո մի տեն։ Մաս նա վո րա պես, Մե լեթն ընդ դեմ Իռ լան
դիա յի գոր ծով15  2016թ. կա յաց րած ո րոշ մամբ Կո մի տեն ա բոր տի հա սա նե լիութ յան խիստ 
սահ մա նա փա կում նե րը ճա նա չել է ան մարդ կա յին վե րա բեր մունք կնոջ նկատ մամբ։ Այս 
գոր ծով դի մող կի նը հղիութ յան ըն թաց քում պար զել էր, որ պտուղն ու նի կյան քի հետ ան
հա մա տե ղե լի սրտի ա րատ, այ սինքն ծնվե լուց հե տո չի կա րո ղա նա եր կար ապ րել, սա
կայն նույ նիսկ այդ դեպ քում Իռ լան դիա յի օ րենսդ րութ յու նը թույլ չէր տա լիս ի րա կա նաց
նել հղիութ յան ար հես տա կան ընդ հա տում։ Բ ժիշ կը նրան հայտ նել էր, որ ե թե նույ նիսկ 
պտու ղը ծնվի, վեր ջինս ծնվելուց հետո տա ռա պանք ներ է կրե լու։ Կի նը ցան կութ յուն էր 
հայտ նել ա բորտ ա նել, ին չից հե տո բժիշկն ա ռա ջար կել էր մեկ նել այլ եր կիր՝  ա ռանց 
հա վել յալ որ ևէ տե ղե կութ յուն տրա մադ րե լու։ Կինն իր ա մուս նու հետ մեկ նել էր Անգ լիա, 
ի րա կա նաց րել հղիութ յան ար հես տա կան ընդ հա տումն ան ծա նոթ մի ջա վայ րում, ին չից 
ան մի ջա պես հե տո ստիպ ված է ե ղել վե րա դառ նալ Իռ լան դիա, քա նի որ չու ներ այլևս 
ֆի նան սա կան մի ջոց ներ Անգ լիա յում գի շե րա կա ցի հա մար։ Քա նի որ հղիութ յան ընդ հա
տումն ի րա կա նա ցել էր անկենդան պտու ղը ծննդա բե րե լու մի ջո ցով, վե րա դար ձից հե
տո կի նը նաև հո գե բա նա կան տրավ մա էր տա րել, սա կայն նրան հետծնն դա բե րա կան 
հո գե բա նա կան ա ջակ ցութ յուն չէր տրա մադր վել։  Կի նը Կո մի տեի առջև բարձ րաց րել էր 
ՄԱԿի քաղաքական և քաղաքացիական իրավունքների մասին մի ջազ գա յին դաշ նագ
րի 7րդ հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր ված ան մարդ կա յին վե րա բեր մուն քից զերծ մնա լու և 17
րդ հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր ված՝ անձ նա կան կյան քի ի րա վուն քը խախ տում նե րը։ Կո մի
տեն գտավ, որ Իռ լան դիա յի կող մից ա բոր տի քրեա կա նաց ման հետ ևան քով կի նը կրել 
է հո գե կան տա ռա պանք ներ, ո րոնք չէին լի նի, ե թե նա կա րո ղա նար նույնն ի րա կա նաց
նել իր հա մար հա րա զատ մի ջա վայ րում։ Հ ղիութ յան ընդ հատ ման քրեա կա նաց ման հետ 
կապ ված խա րանն ու ա մո թը ա վե լի են խո րաց րել վեր ջի նիս տա ռա պանք նե րը։ Այս ո րո
շու մից և Իռ լան դիա յի սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի նույնանման մեկնաբանությամբ 
ո րո շու մից հե տո Իռ լան դիա յում ձևա վոր վեց հանձ նա ժո ղով, ո րը մշա կեց հղիութ յան ար
հես տա կան ընդ հատ ման օ րենսդ րութ յան փո փո խութ յուն նե րի փա թե թը, ո րոնք ու ժի մեջ 
մտան 2020թ ին:

12. Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 20, Implementation of the Rights of the Child during 
Adolescence, UN Doc. CRC/C/GC/20 (2016), para. 60; Committee on the Rights of the Child (2013, see note 13), para. 70.
13. CEDAW Committee, Concluding Observations on New Zealand, UN Doc. CEDAW/C/NZL/CO/7 (2012), para. 35(a) CEDAW 
Committee, Concluding Observations on Sierra Leone, UN Doc. CEDAW/C/SLE/CO/6 (2014), para. 32.
14. https://www.hhrjournal.org/2017/06/theroleofinternationalhumanrightsnormsintheliberalizationofabortionlaws
globally/ 
15. https://juris.ohchr.org/Search/Details/2152 

https://www.hhrjournal.org/2017/06/the-role-of-international-human-rights-norms-in-the-liberalization-of-abortion-laws-globally/
https://www.hhrjournal.org/2017/06/the-role-of-international-human-rights-norms-in-the-liberalization-of-abortion-laws-globally/
https://juris.ohchr.org/Search/Details/2152
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Սե ռով պայ մա նա վոր ված հղիութ յան ար հես տա կան ընդ հատ ման ար գել քը այն կար գա
վո րում նե րից է, ո րը հա կա սա կան է իր բնույ թով: Վեր ջին տաս նամ յակ նե րին գի տա կան 
զար գաց մա նը զու գա հեռ, ին չի արդ յուն քում հնա րա վոր ե ղավ նա խա պես ճշտել ե րե խա
յի սե ռը, մի շարք ա վան դա կան (հայ րիշ խա նա կան) հա սա րա կութ յուն նե րում16 նո րա ծին
նե րի սեռերի հա րա բե րակ ցութ յու նը խախտ վեց ի օ գուտ ա րա կան սե ռի։ Սե ռով պայ մա
նա վոր ված ա բորտ նե րի պատ ճառ ներն ու սում նա սի րե լիս պարզ է դառ նում, որ դրանք 
պայ մա նա վոր ված են հա սա րա կութ յուն նե րում ար մա տա ցած գեն դե րա յին կարծ րա տի
պե րով, ան հա վա սա րութ յամբ և հա սա րա կա կան ճնշմամբ, ին չի արդ յուն քում նո րա ծին
նե րի շրջա նում նա խա պատ վու թու նը տրվում է տղա ե րե խա նե րին։  

Ժո ղովր դագ րա կան այս խնդրի լու ծու մը մի շարք երկր ներ տե սան սե ռով պայ մա նա
վոր ված ա բորտ նե րի ար գել քի մեջ, ին չը են թադ րում է քրեա կան պա տաս խա նատ վութ
յուն այն բու ժաշ խա տող նե րի (եր բեմն նաև ծնող նե րի) հա մար, ով քեր կի րա կա նաց նեն 
հղիութ յան ար հես տա կան ընդ հա տում, ե թե դրա հիմ նա կան պատ ճա ռը պտղի սեռն է։ 
Մինչ դեռ վեր ջին տա րի նե րին ի րա կա նաց ված հե տա զո տութ յուն նե րը ցույց են տա լիս, 
որ այն երկր նե րում, որ տեղ սե ռով պայ մա նա վոր ված ա բորտ նե րը տա րի նե րով ար գել
ված են (Հնդ կաս տան, Չի նաս տան) ի րա վի ճա կը եր կար տա րի ներ շա րու նա կում է մնալ 
խնդրա յին և մեծ փո փո խութ յուն նե րի չի բե րում նույ նիսկ նո րա ծին նե րի սե ռի հա րա բե
րակ ցութ յան ա ռու մով17։ Ի տար բե րութ յուն դրա, այն երկր նե րում (օ րի նակ՝ Հա րա վա յին 
Կո րեա) որ տեղ տե ղի են ու նե ցել սո ցիալմշա կու թա յին փո փո խութ յուն ներ, գեն դե րա յին 
ան հա վա սա րութ յան թու լաց մանն ուղղ ված լայ նա ծա վալ մե դիաար շավ ներ՝ նո րա ծին նե
րի սեռերի հա րա բե րակ ցութ յու նը տե սա նե լի է։

Սե ռով պայ մա նա վոր ված ա բորտ նե րի ար գելքն ա նարդ յու նա վետ լի նե լուն զու գա հեռ 
նաև սահ մա նա փա կում է ա բոր տի հա սա նե լիութ յու նը բո լոր կա նանց հա մար և վե
րահսկո ղութ յուն սահ մա նում կնոջ կա յաց րած ո րո շում նե րի պատ ճառ նե րի նկատ մամբ։ 
Այդ ար գել քը վտան գում է կա նանց կյանքն ու ա ռող ջութ յու նը՝ ա բոր տի կա րիք ու նե ցող 
կա նանց հա մար դժվա րաց նե լով ա բոր տի հա սա նե լիութ յու նը։ Ք րեա կան պա տաս խա
նատ վութ յուն նա խա տե սող կար գա վո րում նե րը ա պա հով ա բոր տի ծա ռա յութ յուն ներն 
ա վե լի քիչ հա սա նե լի են դարձ նում բո լոր կա նանց հա մար՝ ստի պե լով բու ժաշ խա տող
նե րին խստաց նել ի րենց ըն թա ցա կար գե րը քրեա կան հե տապն դու մից խու սա փե լու հա
մար։ Այս պի սով, դրանք կա րող են ա նա պա հով և  ա նօ րի նա կան ա բորտ նե րի պատ ճառ 
դառ նալ18։ 

Ե թե սե ռի հիմ քով ա բորտ նե րի ար գել քը Ար ևել յան Ա սիա յի և Հա րա վա յին Կով կա սի մի 

16. Չինաստան, Հնդկաստան, Հարավային Կորեա, Եվրոպական տարածաշրջանում՝ Ալբանիա, Վրաստան, 
Հայաստան, Մոնտենեգրո: 
17. Տես՝ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8153244/ 
18. https://www.who.int/reproductivehealth/publications/gender_rights/9789241501460/en/ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8153244/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/gender_rights/9789241501460/en/
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շարք երկր նե րում պայ մա նա վոր ված է ժո ղովր դագ րա կան խնդրով, ա պա նման փոր
ձերն ԱՄՆում և Կա նա դա յում ա ռաջ են քաշ վում հա կաա բոր տա յին պայ քար ի րա կա
նաց նող ու ժե րի կող մից և ն պա տակ ու նեն սահ մա նա փա կել կա նանց հա մար ա բոր տի 
հա սա նե լիութ յու նը։19

Այս պի սով, սե ռի հիմ քով ա բորտ նե րի ար գելքն ու քրեա կա նա ցումն ա վե լի լայն սո ցիա
լա կան խնդրի լուծ ման ամ բողջ բե ռը դնում եմ կա նանց և  ա բորտ ի րա կա նաց նող բու
ժանձ նա կազ մի վրա՝ վտան գի տակ դնե լով կա նանց ա ռող ջութ յունն ու ար ժա նա պատ
վութ յու նը և մի կողմ թող նե լով ա վե լի արդ յու նա վետ այ լընտ րան քա յին լու ծում նե րը։ 

Ո րոշ երկր նե րում, այդ թվում նաև Հա յաս տա նում, առ կա է օ րենսդ րո րեն սահ ման ված  
պար տա դիր սպա սե լա ժա մա նակ, ո րը պետք է անց նի կնոջ կող մից ա բոր տի ցան կութ
յուն հայտ նե լուց մինչև ա բոր տի ի րա կա նա ցու մը, որ պես զի այն հա մար վի օ րի նա կան։ 
Ա պա հով ա բոր տի մա սին Ա ռող ջա պա հութ յան հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պութ յան 
ու ղե ցույ ցը հստակ ար ձա նագ րում է, որ այս սպա սե լա ժա մանկ նե րը չու նեն բժշկա կան 
պատ ճառ։ Դ րանք նաև նվաս տաց նում են կնոջ ո րո շում կա յաց նե լու ինք նա վա րութ յու նը 
և հե տաձ գում օ րի նա կան ա բոր տից օգտն վե լու նրանց հնա րա վո րութ յու նը։ Սա կա րող է 
նաև լրա ցու ցիչ ֆի նան սա կան և գործ նա կան ծախ սեր նե րա ռել, քա նի կա նայք հա ճախ 
պետք է ո րո շա կի ճա նա պարհ անց նեն բժշկա կան հաս տա տութ յուն հաս նե լու հա մար։ 
Դ րա արդ յուն քում ան հա մա չա փո րեն ա վե լի շատ տու ժում են գյու ղաբ նակ կա նայք և  ըն
տա նե կան բռնութ յան են թարկ վող կա նայք20։

Ա բոր տի ի րա վուն քի մա սին խո սե լիս հատ կա պես 
ա ռաջ է մղվում այն թե զը, որ կյան քի ի րա վուն քը 
ծա գում է բեղմ նա վոր ման պա հից և չծն ված ե րե
խան ու նի ապ րե լու ի րա վունք։ Այս հա մա տեքս տում 
կար ևոր է անդ րա դառ նալ կյան քի ի րա վուն քի ծագ
մա նը վե րա բե րող մի ջազ գա յին ի րա վա կան կար
գա վո րում նե րին և դա տա րան նե րի մեկ նա բա նութ
յուն նե րին։

Հարկ է նշել, որ մի ջազ գա յին  կամ տա րա ծաշր ջա նա յին մար դու ի րա վունք նե րի կոն
վեն ցիա նե րից ոչ մե կը կյան քի ի րա վունքն իր ողջ բո վան դա կութ յամբ չեն տա րա ծում 
բեղմ նա վոր ված սաղ մի նկատ մամբ: ՄԻԵԴն, անդ րա դառ նա լով կյան քի ի րա վուն քի բո
վան դա կութ յա նը, նշել է, որ Կոն վեն ցիա յի լե զուն  հաս տա տում է այն կար ծի քը, որ Կոն

19. Տես՝ https://www.nbcnews.com/news/usnews/sexselectiveabortionsreproductiverightsarebeingpittedagainst
gendern1067886 , https://www.guttmacher.org/statepolicy/explore/abortionbanscasessexorraceselectionorgenetic
anomaly 
20. Տես՝ https://rm.coe.int/womenssexualandreproductivehealthandrightsineuropeissuepape/168076dead 

Կյանքի
իրավունքի

ծագմանպահը

https://www.nbcnews.com/news/us-news/sex-selective-abortions-reproductive-rights-are-being-pitted-against-gender-n1067886
https://www.nbcnews.com/news/us-news/sex-selective-abortions-reproductive-rights-are-being-pitted-against-gender-n1067886
https://www.guttmacher.org/state-policy/explore/abortion-bans-cases-sex-or-race-selection-or-genetic-anomaly
https://www.guttmacher.org/state-policy/explore/abortion-bans-cases-sex-or-race-selection-or-genetic-anomaly
https://rm.coe.int/women-s-sexual-and-reproductive-health-and-rights-in-europe-issue-pape/168076dead
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վեն ցիա յի 2րդ հոդ վա ծը չի տա րած վում չծնված ժա մա նա կա հատ վա ծի նկատ մամբ և 
մինչև ծնուն դը կյան քի բա ցար ձակ ի րա վուն քը ճա նա չե լը կլի նի Կոն վեն ցիա յի ա ռար կա
յին և ն պա տակ նե րին դեմ21:

Մինչև ծնուն դը կյան քի բա ցար ձակ ի րա վուն քը չի ճա նաչ ված նաև որ ևէ այլ մի ջազ գա
յին կոն վեն ցիա յով, այդ թվում նաև Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի մա սին ՄԱԿի կոն վեն ցիա
յով: Կոն վեն ցիա յի կո մի տեն երբ ևէ նման կերպ չի մեկ նա բա նել կոն վեն ցիա յի դրույթ նե րը: 
ՄԱԿի Կա նանց նկատ մամբ խտրա կա նութ յան բո լոր ձևե րի վե րաց ման կո մի տեն նշել է, 
որ ա բոր տը սահ մա նա փա կող օ րենք նե րը կա րող են խախ տել կա նանց ա ռող ջութ յան 
և կ յան քի ի րա վուն քը, իսկ չծնված սաղ մի ի րա վունք նե րը կնոջ կյան քի և  ա ռող ջութ յան 
նկատ մամբ գե րա կա հա մա րե լը խախ տում է հա վա սա րութ յան և խտ րա կա նութ յու նից 
զերծ մնա լու հիմ նա րար ի րա վունք նե րը22:

Ինչ պես վեր ևում նշել ենք, ՄԻԵԴն  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 ն շել, 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 կնոջ անձ նա կան կյան քի 
ա զա տութ յան և  ան ձեռնմ խե լիութ յան ի րա վուն քին23: 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 հետ24: 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 ված են հղի կնոջ ի րա վունք նե րով25 ։

Տար բեր երկր նե րի փոր ձի ու սում նա սի րութ յու նը վկա յում է այն մա սին, որ ա բորտ նե րի 
ար գել քը նպաս տում է նրան, որ կա նայք տնա յին պայ ման նե րում են ի րա կա նաց նում 
տվյալ մի ջամ տութ յու նը: Հա մա ձայն Ա ռող ջա պա հութ յան հա մաշ խար հա յին կազ մա
կեր պութ յան  տվյալ նե րի, ամ բողջ աշ խար հում տա րե կան շուրջ 47.000 կին մա հա նում 
է չպաշտ պան ված պայ ման նե րում ի րա կա նաց վող հղիութ յան ար հես տա կան ընդ հա
տում նե րի պատ ճա ռով, իսկ շուրջ 5.000.000 կին ձեռք բե րում հաշ ման դա մութ յուն26:

21. Տես՝ Paton v. United Kingdom ՄԻԵԴ վճիռը 
22. Ավելի մանրամասն մարդու իրավունքների միջազգային մարմինների դիրքորոշումները տես՝ https://www.
reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/RTL_3%2014%2012.pdf
23. Տես՝ «Տիսյակն ընդդեմ Լեհաստանի» («Tysiąc c. Pologne») 2007 թվականի մարտի 20ի գործով վճիռը, գանգատ 
թիվ 5410/03 
24. Տես՝ «Բոսոն ընդդեմ Իտալիայի» («Boso c. Italie») 2002 թվականի սեպտեմբերի 5ի գործով վճիռը, գանգատ թիվ 
50490/99 
25. Տես՝ «Վոն ընդդեմ Ֆրանսիայի» («Vo v. France») 2004 թվականի հուլիսի 8ի գործով վճիռը, գանգատ թիվ 53924/00
26. Տես՝ https://www.who.int/newsroom/factsheets/detail/preventingunsafeabortion

https://www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/RTL_3 14 12.pdf
https://www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/RTL_3 14 12.pdf
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/preventing-unsafe-abortion
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Այս պի սով, մի ջազ գա յին և տա րա ծաշր ջա նա յին 
մար դու ի րա վունք նե րի փաս տաթղ թե րը, դրանց 
մեկ նա բա նութ յուն նե րը դա տա րան նե րի և մար դու 
ի րա վունք նե րի մար մին նե րի կող մից, վեր ջին տաս
նամ յակ նե րին գլո բալ և հատ կա պես եվ րո պա կան 
երկր նե րի օ րենսդ րութ յան զար գաց ման տեն դենց
նե րը ցույց են տա լիս, որ անվ տանգ և  ա պա հով 
օ րի նա կան ա բոր տի հա սա նե լիութ յու նը կնոջ անձ
նա կան կյան քի ան ձեռնմ խե լիութ յան և  ա ռող ջութ
յան ի րա վուն քի բաղ կա ցու ցիչ մասն է կազ մում։ 
Ա բոր տի հա սա նե լիութ յան սահ մա նա փա կում նե րը 
կա րող են հան գեց նել նաև կնոջ կյան քի և  ան մարդ
կա յին վե րա բեր մուն քից զերծ մնա լու ի րա վունք նե
րի խախտ մա նը։

ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 81րդ հոդ վա ծի ա ռա ջին մա սի հա մա ձայն, հիմ նա կան ի րա վունք
նե րի և  ա զա տութ յուն նե րի վե րա բեր յալ Սահ մա նադ րութ յու նում ամ րագր ված դրույթ նե րը 
մեկ նա բա նե լիս հաշ վի է առն վում ՀՀ վա վե րաց րած՝ մար դու ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ 
մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րի հի ման վրա գոր ծող մար մին նե րի պրակ տի կան: Ուս տի 
սույն փաս տաթղ թում ներ կա յաց ված մար մին նե րի մեկ նա բա նութ յուն նե րը պետք է հաշ
վի առն վեն նաև մեր սահ մա նադ րա կան ի րա վունք նե րի մեկ նա բան ման շրջա նակ նե
րում։
Հաշ վի առ նե լով վե րոգր յալ ի րա վա կան զար գա ցում նե րը, ինչ պես նաև ՀՀ տա րած քում 
պատ մա կա նո րեն ձևա վոր ված ի րա վա կան ա վան դույթ նե րը՝ հար գե լու կնոջ հղիութ յան 
ար հես տա կան ընդ հատ ման ի րա վուն քը, ա ռա ջար կում ենք պե տա կան քա ղա քա կա
նութ յու նը զար գաց նել  անվ տանգ ա բոր տի ա ռա վել ճկուն հա սա նե լիութ յուն ա պա հո
վե լու ուղ ղութ յամբ՝ վե րաց նե լով ե ռօր յա պար տա դիր սպա սե լա ժա մա նա կի վե րա բեր յալ 
պա հան ջը։

Միև նույն ժա մա նակ կար ևոր ենք հա մա րում, որ պես զի առ կա կար գա վո րում ներն ու 
ա բոր տի հա սա նե լիութ յան մա կար դա կը չնվա զեց վեն և չըն դուն վեն ո րո շում ներ ու քա
ղա քա կա նութ յուն ներ, ո րոնք կա րող են բա ցա սա բար անդ րա դառ նալ ա բոր տի հա սա նե
լիութ յան վրա՝ վտան գե լով կա նանց կյանքն ու ա ռող ջութ յու նը։ 

ԱՄփոփում
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lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam. 

nonummy nibh euismod 

tincidunt ut.


