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Վերարտադրողական իրավունքներ,
սեռով պայմանավորված աբորտի

օրենսդրական կարգավորում

կնո ջը տրա մադ րում է անվ ճար բժշկա սո ցիա լա կան
խորհր դատ վութ յուն՝ ան ցան կա լի հղիութ յու նից
պաշտ պան վե լու մի ջոց նե րի ընտ րութ յան վե րա բեր -
յալ:

ՍԵՌՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ
ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՏՈՒՄ

Սե ռով պայ մա նա վոր ված հղիութ յան ար հես տա -
կան ընդ հա տու մը կար գա վոր վում 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 քում լրա -
ցում ներ կա տա րե լու մա սին» օ րեն քի նա խագ ծով,
հա մա ձայն ո րի վե րոնշ յալ օ րեն քը անհ րա ժեշտ է
լրաց նել 9.1 հոդ վա ծով` հետև յալ բո վան դա կութ -
յամբ.

Բու ժաշ խա տո ղին (բժիշկ, բուժ քույր) ար գել վում
է մինչև հղիութ յան 30 շա բա թը լրա նա լը ա պա գա ե -
րե խա յի սե ռի վե րա բեր յալ գրա վոր կամ բա նա վոր
կամ որ ևէ այլ ե ղա նա կով տվյալ ներ ներ կա յաց նել
հղի կնո ջը կամ նրա ըն տա նի քի ան դամ նե րին (ա -
մու սին, քույր, եղ բայր, հայր, մայր, ե րե խա) կամ եր -
րորդ ան ձանց, բա ցա ռութ յամբ այն դեպ քե րի, երբ
առ կա են սե ռի հետ կապ ված հի վան դութ յան ժա -
ռանգ ման հա վա նա կա նութ յու նը կամ այլ բժշկա -
կան կամ սո ցիա լա կան ցու ցում ներ:

Խախ տու մը ա ռա ջաց նում է օ րեն քով նա խա տես -
ված վար չա կան պա տաս խա նատ վութ յուն, այն է`
սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի եր կու -
հար յուր հի սու նա պա տի կից ե րեք հար յու րա պա տի -
կի չա փով: Կր կին կա տա րե լը վար չա կան տույ ժի
մի ջոց ներ կի րա ռե լուց հե տո մեկ տար վա ըն թաց -
քում` ա ռա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում`
տվյալ ա րար քի հա մար սահ ման ված տու գան քի
կրկնա պա տի կի չա փով»:

Մայիս 2015

Սույն տե ղե կատ վա կան թեր թի կը հնա րա վոր է
դար ձել հրա պա րա կել  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ -
յու նում  Գեր մա նիա յի  Դաշ նա յին  Հան րա պե տութ յան
Դես պա նութ յան կող մից « Կա նանց ի րա վունք նե րի օ -
րա կար գա յին հար ցե րի խթա նում» ծրագ րի ի րա կա -
նաց ման հա մար  Հա յաս տա նի ե րի տա սարդ ի րա վա -
բան նե րի ա սո ցիա ցիա յին (այ սու հետ` ՀԵԻԱ) տրա -
մադր ված դրա մաշ նոր հի շրջա նակ նե րում:  Բո վան դա -
կութ յան հա մար պա տաս խա նա տու է ՀԵԻԱ-ն, և  այն
կա րող է չար տա ցո լել  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու -
նում  Գեր մա նիա յի  Դաշ նա յին  Հան րա պե տութ յան  Դես -
պա նութ յան կամ  Գեր մա նիա յի  Դաշ նա յին  Հան րա պե -
տութ յան կա ռա վա րութ յան տե սա կետ նե րը:

Սույն տեղեկատվական թերթիկում
ներկայացվում են վերարտադրո ղա -
կա նության հետ կապված կանանց
իրա վունքների, անվտանգ մայրու -
թյան, հղիության արհեստական ընդ -
հատման (այդ թվում` սեռով պայմա -
նա վորված) օրենսդրական կարգա -
վո րումը:

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՆՎՃԱՐ
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ

ՀԱՄԱՐ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԴԻՄԵԼ.

ք. Երևան, Նալբանդյան 7, գրասենյակ 2, 0010
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հեռախոսահամար 010 540199,
ք. Կապան, Ա. Մանուկյան 1/72,
հեռախոսահամար 285 52511,
ք. Վանաձոր, Վարդանանց 82/1,
հեռախոսահամար 322 22317,
ք. Գյումրի, Տիգրան Մեծի 1/2,
հեռախոսահամար 312 58236,
ք. Գավառ, Բոշնաղյան 15,
հեռախոսահամար 264 25503

Իմացե՛ք և պաշտպանե՛ք Ձեր իրավունքները:

Աջակցե՛ք կանանց իրավունքների խթանմանը:

Ստացե՛ք անվճար իրավաբանական օգնություն:

Նաև կարող եք այցելել www.ayla.am,
www.iravaban.net վեբ կայքերը:



ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ
ԿԱՆԱՆՑ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ

Վե րար տադ րո ղա կա նութ յան հետ կապ ված կա -
նանց ի րա վունք նե րը կար գա վոր վում են « 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 քով (այ -
սու հետ` Օ րենք), ո րի 4-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն`

1. Յու րա քանչ յուր ոք ու նի կեն սա կան անհ րա -
ժեշ տութ յան սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա -
կան հետև յալ ի րա վունք նե րը.

1) ինք նու րույն տնօ րի նել իր սե ռա կան ու վե րար -
տադ րո ղա կան կյան քը, ե թե դա չի վտան գում այ լոց
ա ռող ջութ յա նը.

2) ըն տա նիք կազ մել, ինք նու րույն ո րո շել իր ե րե -
խա նե րի թիվն ու նրանց ծնվե լու ժամ կետ նե րը և  այդ
նպա տա կով ու նե նալ պտղա բե րութ յան կար գա վոր -
ման ա պա հով ու արդ յու նա վետ ծա ռա յութ յուն նե -
րից օգտ վե լու հնա րա վո րութ յուն.

3) պաշտ պան ված լի նել ճնշման բո լոր ձևե րից,
այդ թվում՝ սե ռա կան շա հա գոր ծու մից և բռ նութ յու -
նից, հար կադ րա կան հղիութ յու նից, ա բոր տից, ամ -
լա ցու մից և վե րար տադ րո ղա կա նութ յան ի րա վունք -
նե րի այլ խախ տում նե րից.

4) ստա նալ հա վաս տի և  ամ բող ջա կան տե ղե -
կատ վութ յուն սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ա -
ռող ջութ յան հար ցե րի շուրջ, այդ թվում՝ պտղա բե -
րութ յան կար գա վոր ման առ կա մե թոդ նե րի ա ռա վե -
լութ յուն նե րի, արդ յու նա վե տութ յան և հ նա րա վոր
վտանգ նե րի վե րա բեր յալ.

5) ստա նալ բժշկա կան խորհր դատ վութ յուն և
ծա ռա յութ յուն ներ սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա -
կան ա ռող ջութ յան հար ցե րի շուրջ՝ մե կու սի ու
գաղտ նի պայ ման նե րում.

6) օգտ վել բարձ րո րակ բուժ կան խար գե լիչ ծա ռա -
յութ յուն նե րից և պաշտ պան ված լի նել ա ռող ջութ յան
հա մար վտանգ ներ կա յաց նող մե թոդ նե րի, այդ
թվում՝ գի տա կան փոր ձե րի կի րա ռու մից.

7) ինք նու րույն ո րո շում ներ կա յաց նել սե ռա կան

և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան հետ կապ ված
բժշկա կան մի ջամ տութ յուն ներ ստա նա լիս, բա ցա -
ռութ յամբ կյան քին սպառ նա ցող շտապ մի ջամ -
տութ յուն պա հան ջող ի րա վի ճակ նե րի և Oրեն քով
նա խա տես ված այլ դեպ քե րի.

8) օգտ վել վե րար տադ րո ղա կա նութ յան նոր
տեխ նո լո գիա նե րից, նե րառ յալ` պտղա բե րութ յան
կար գա վոր ման ա պա հով և  արդ յու նա վետ մե թոդ նե -
րից, ինչ պես նաև անպտ ղութ յան բուժ ման հա մար
կի րառ վող վե րար տադ րո ղա կա նութ յան օ ժան դակ
տեխ նո լո գիա նե րից:

ԱՆՎՏԱՆԳ ՄԱՅՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Oրեն քի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` 
1. 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:

2. Կինն ու նի անվ տանգ մայ րութ յան, այն է՝
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
անվ տանգ սնուց ման վե րա բեր յալ:

3. Հ ղիութ յան ըն թաց քում ցան կա ցած բժշկա կան
մի ջամ տութ յուն կա տար վում է կնոջ հա մա ձայ նութ -
յամբ: Կինն ի րա վունք ու նի հրա ժար վել բժշկա կան
մի ջամ տութ յու նից կամ պա հան ջել ընդ հա տել այն:

4. 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՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե -
տութ յան օ րենսդ րութ յամբ սահ ման ված կար գով:

5. Բժշ կա կան մի ջամ տութ յու նից հրա ժար վե լու
փաս տը՝ հնա րա վոր հետ ևանք նե րի նշու մով,
գրանց վում է բժշկա կան փաս տաթղ թե րում և գ րա -
վոր հա վաստ վում հղի կնոջ, դրա անհ նա րի նութ յան
դեպ քում՝ նրա ա մուս նու կամ հա րա զատ նե րի, իսկ
վեր ջի նիս անհ նա րի նութ յան դեպ քում՝ բու ժանձ նա -
կազ մի կազ մած ար ձա նագ րութ յամբ:

6. Կինն ի րա վունք ու նի հղիութ յան ըն թաց քում
ստա նալ հղիութ յան և ծնն դա բե րութ յան հետ կապ -
ված անվ ճար կամ ար տոն յալ պայ ման նե րով
բժշկա կան օգ նութ յուն և ս պա 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:

ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՏՈՒՄԸ

« 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 10-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն`

1. Յու րա քանչ յուր կին ու նի հղիութ յան ար հես -
տա կան ընդ հատ ման ի րա վունք:

2. Հ ղիութ յան ար հես տա կան ընդ հա տու մը մինչև
12 շա բա թա կան հղիութ յան ժամ կե տը կա տար վում
է կնոջ դի մու մի հա մա ձայն:

3. Հ ղիութ յան ար հես տա կան ընդ հա տու մը մինչև
22 շա բա թա կան հղիութ յան ժամ կե տը կա րող է կա -
տար վել բժշկա սո ցիա լա կան ցու ցում նե րի դեպ քում՝
կնոջ հա մա ձայ նութ յամբ:

4. Հ ղիութ յան ար հես տա կան ընդ հա տումն ան -
չա փա հա սի դի մու մով կա տար վում է նրա ծնող նե րի
կամ այլ օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մա ձայ -
նութ յամբ, իսկ դրա անհ նա րի նութ յան դեպ քում՝
բժշկա կան հանձ նա ժո ղո վի ար ձա նագ րութ յան հի -
ման վրա:

5. Հ ղիութ յան ար հես տա կան ընդ հա տու մից ա -
ռաջ և հե տո ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տութ յու նը


