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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

 ԱԶԳԱՅԻՆ   ԺՈՂՈՎԻ   ՆԱԽԱԳԱՀ 

  պարոն  ՀՈՎԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆԻՆ 

 

 

Հարգելի պարոն Աբրահամյան 

 

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը Հայաստանի Հանրապետու-

թյան Ազգային ժողովի պատգամավորներ Արա Բաբլոյանի և Դավիթ Հարությունյանի` 

օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ներկայացրած «Մարդու վերարտադրողական 

առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապե-

տության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի նախագծի (Պ-230-29.03.2013-ԱՄ-010/0) վերաբերյալ սկզբունքային 

առարկություններ չունի:  

Միաժամանակ, օրենքի տարաբնույթ ընկալումից խուսափելու նպատակով, առա-

ջարկում ենք նախագծի 1-ին հոդվածի 14-րդ կետով սահմանված «հարազատ» հասկա-

ցությունը սահմանել որպես արյունակցական 1-ին, 2-րդ, 3-րդ աստիճանի կապ ունեցող 

անձ, ինչն ամրագրված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական, քաղաքացիական 
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և վարչական դատավարության օրենսգրքերում, «Հանրային ծառայության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում:  

Հայտնում ենք, որ, ներկայացված օրենքի նախագիծը Հայաստանի Հանրապե-

տության Ազգային ժողովում քննարկելիս, հարակից զեկուցմամբ հանդես կգա Հայաս-

տանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի պաշտոնակատար Դերենիկ 

Դումանյանը: 

Օրենքի նախագծի ընդունման դեպքում Հայաստանի Հանրապետության կառա-

վարության որոշման կամ այլ իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը 

բացակայում է: 

 Կից ներկայացվող փաստաթղթերում տրված է օրենքի նախագծի կարգավորման 

ազդեցության գնահատականը:   

 

 

 

Հարգանքով` 

  

  

ՏԻԳՐԱՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
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Ե Զ Ր Ա Կ Ա Ց ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

 

«Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ 

կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի բյուջետային 

բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման 

 

 «Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական 

իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և 

փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

նախագծի ընդունումը կամ չընդունումը ՀՀ պետական բյուջեի մուտքերի և ելքերի, 

ինչպես նաև բյուջետային բնագավառում քաղաքականության փոփոխմանը չի 

հանգեցնում: 

 

 

 

 

 

ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական 

իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և 

փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

նախագծի վերաբերյալ 

 

          «Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական 

իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և 

փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

նախագիծն իր մեջ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի 

հոկտեմբերի 22-ի «Նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի հակակոռուպցիոն 

բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման իրականացման կարգը 

հաստատելու մասին» թիվ 1205-Ն որոշմամբ հաստատված Կարգի 9-րդ կետով 

նախատեսված որևէ կոռուպցիոն գործոն չի պարունակում: 
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ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

«Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական 

իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և 

փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի  

նախագծի ընդունման դեպքում 

 

«Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական 

իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և 

փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի  

նախագծի ընդունումը առողջապահության բնագավառի վրա ազդեցություն չի ունենա:   

 

 

 

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական 

իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և 

փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի տնտեսական, այդ 

թվում` փոքր և միջին ձեռնարկատիրության բնագավառում կարգավորման 

ազդեցության գնահատման 

 

«Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական 

իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և 

փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի (այսուհետ` Նախագիծ) 

գործարար և ներդրումային միջավայրի վրա կարգավորման ազդեցության գնահատման 

նպատակով իրականացվել են նախնական դիտարկումներ: 

Գնահատման նախնական փուլում պարզ է դարձել, որ Նախագծի ընդունման 

դեպքում, դրա կիրարկման արդյունքում գործարար և ներդրումային միջավայրի վրա 

ազդեցություն չի նախատեսվում` հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Նախագծով 

հստակեցվում են օրենքի տեքստում օգտագործվող հասկացությունների 

ձևակերպումները ու հղիության արհեստական ընդահատման և փոխնակ մայրություն 

հետ կապված որոշակի դրույթներ: 
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական 

իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և 

փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մրցակցության 

բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման 

 

«Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական 

իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և 

փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծով (այսուհետ` Նախագիծ) 

սահմանվում են որոշ հասկացություններ, ինչպես նաև փոփոխվում են փոխնակ մոր 

իրավունքները: 

Նախագծի մրցակցության բնագավառում ազդեցության գնահատման 

գործընթացի նախնական փուլում պարզվել է, որ Նախագծով կարգավորվող 

շրջանակները չեն առնչվում ապրանքային շուկաների հետ, ուստի և Նախագծի 

ընդունմամբ որևէ ապրանքային շուկայում մրցակցային դաշտի վրա ազդեցություն լինել 

չի կարող:  

Հիմք ընդունելով նախնական փուլի արդյունքները` կարգավորման ազդեցության 

գնահատման աշխատանքները դադարեցվել են` արձանագրելով Նախագծի 

ընդունմամբ մրցակցության միջավայրի վրա ազդեցություն չհայտնաբերվելու 

եզրակացություն: 

 

 

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ  ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական 

իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և 

փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

նախագծի բնապահպանության բնագավառում  կարգավորման 

 

1.«Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական 

իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և 

փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

(այսուհետ` օրենք) նախագծի ընդունման արդյունքում շրջակա միջավայրի 

oբյեկտների` մթնոլորտի, հողի, ջրային ռեսուրսների, ընդերքի, բուuական և 

կենդանական աշխարհի, հատուկ պահպանվող տարածքների վրա բացասական 

հետևանքներ չեն առաջանա: 

 2. Օրենքի նախագծի չընդունման դեպքում շրջակա միջավայրի oբյեկտների  վրա 

բացասական հետևանքներ չեն առաջանա: 

 3. Օրենքի  նախագիծը   բնապահպանության ոլորտին չի առնչվում և այդ  

ոլորտը կանոնակարգող իրավական ակտերով ամրագրված uկզբունքներին և 

պահանջներին չի հակասում:  

 Օրենքի կիրարկման արդյունքում բնապահպանության բնագավառում  կանխա-

տեuվող  հետևանքների գնահատման և վարվող քաղաքականության 

համեմատական վիճակագրական վերլուծություններ կատարելու անհրաժեշտությունը 

բացակայում է:  
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Եզրակացություն 

 

“Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական 

իրավունքների մասին” Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ 

և փոփոխություններ  կատարելու մասին” Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի նախագծի սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման 

ազդեցության գնահատման վերաբերյալ 

 

 

 

“Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական 

իրավունքների մասին” Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և 

փոփոխություններ  կատարելու մասին” Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

նախագծի (այսուհետ` Նախագիծ)`   սոցիալական պաշտպանության ոլորտում 

կարգավորման ազդեցության գնահատումը կատարվել է <<Իրավական ակտերի 

մասին>> ՀՀ օրենքի 27.1 հոդվածի և  ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հունվարի 

14-ի  թիվ 18-Ն որոշման համաձայն: 

Նախագծի սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման  

ազդեցության գնահատումը կատարվել է սոցիալական պաշտպանության ոլորտի և 

դրա առանձին ենթաոլորտների իրավիճակի բնութագրիչների և դրանց  

ինդիկատորների հիման վրա: 

     Նախագիծը` 

          ա) ռազմավարական կարգավորման  ազդեցության տեսանկյունից ունի 

դրական ազդեցություն, 

          բ) շահառուների վրա կարգավորման ազդեցության տեսանկյունից` դրական 

ազդեցություն: 
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ՆԱԽԱԳԻԾ 

Պ-230-29.03.2013-ԱՄ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՕՐԵՆՔԸ 

«ՄԱՐԴՈՒ ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆ 

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

ՀՈԴՎԱԾ 1. «Մարդու վերարտադրողական առողջության եւ վերարտադրողական 

իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի դեկտեմբերի 11-

ի ՀՕ-474-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 2-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել հետեւյալ 

բովանդակությամբ նոր 12-րդ, 13-րդ եւ 14-րդ կետերով.  

«12) բեղմնականխում` անցանկալի հղիության կանխում տարբեր միջոցների եւ (կամ) 

մեթոդների կիրառմամբ.  

13)  անպտղություն` զույգի մեկ տարի կանոնավոր սեռական կյանքով ապրելու եւ 

բեղմնականխման միջոցներ եւ (կամ) մեթոդներ չօգտագործելու դեպքում կնոջ 

հղիության բացակայություն, բացառությամբ կրծքով կերակրման կամ 

դաշտանադադարով պայմանավորված դեպքերի.  

14) հարազատ` ազգական (ազգակցական կապի մեջ գտնվող եւ մինչեւ նախապապը կամ 

նախատատն ընդհանուր նախնիներ ունեցող անձ):»:  

 

ՀՈԴՎԱԾ 2. Օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ կետում «մեթոդները» բառը 

փոխարինել «միջոցները եւ (կամ) մեթոդները» բառերով:  

 

ՀՈԴՎԱԾ 3. Օրենքի 8-րդ հոդվածի`  

1) վերնագրում «բեղմնականխման միջոցների» բառերը փոխարինել «բեղմնականխման 

միջոցների եւ (կամ) մեթոդների» բառերով.  

2) 1-ին մասում «բեղմնականխման արդյունավետ միջոցներից» բառերը փոխարինել 

«բեղմնականխման արդյունավետ միջոցներից եւ (կամ) մեթոդներից» բառերով.  

3) 2-րդ մասում «բեղմնականխման առկա միջոցների»  բառերը փոխարինել  

«բեղմնականխման առկա միջոցների եւ մեթոդների» բառերով.  

4) 3-րդ մասում «պտղաբերության կարգավորման միջոցների» բառերը փոխարինել 

«պտղաբերության կարգավորման միջոցների եւ (կամ)  մեթոդների» բառերով.  

5) 4-րդ մասում «բեղմնականխման միջոցները» բառերը փոխարինել  

«բեղմնականխման միջոցները եւ մեթոդները» բառերով:  

 

ՀՈԴՎԱԾ 4 . Օրենքի 10-րդ հոդվածի 5-րդ մասում «միջոցների ընտրության» բառերը 

փոխարինել «միջոցների եւ մեթոդների» բառերով:  
 

ՀՈԴՎԱԾ 5 . Օրենքի 15-րդ հոդվածի`  

1) 1-ին մասում «18-35 տարեկան» բառերը փոխարինել «նախկինում առնվազն մեկ 

անգամ ծննդաբերած 20-35 տարեկան» բառերով.  

2) 2-րդ մասում «18 տարեկանից սկսած» բառերը փոխարինել «նախկինում առնվազն 

մեկ անգամ ծննդաբերած 20 տարեկանից սկսած» բառերով:  

 

ՀՈԴՎԱԾ 6. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը:  
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ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ 
  

««Մարդու վերարտադրողական առողջության եւ վերարտադրողական 

իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ 

փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

նախագծի ընդունման անհրաժեշտության վերաբերյալ  

««Մարդու վերարտադրողական առողջության եւ վերարտադրողական իրավունքների 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ 

կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մշակումը 

պայմանավորված է գործող օրենքում օգտագործվող մի շարք  հասկացությունների 

սահմանման եւ Հայաստանի Հանրապետությունում փոխնակ մայր հանդիսանալու 

ցուցումների վերանյման եւ դրանք միջազգային չափանիշներին 

համապատասխանեցման անհրաժոշտությամբ:  

Այսպես` օրենքի տեքստում օգտագործվում են «բեղմնականխում»,  «անպտղություն» եւ 

«հարազատ»  հասկացությունները, որոնց սահմանումները, սակայն, նշված չեն 

հիմնական հասկացությունների մեջ: Ներկայացվող նախագծով առաջարկվում է 

վերոնշյալ հասկացությունների ձեւակերպումները ներառել հիմնական 

հասկացությունների մեջ:  

««Մարդու վերարտադրողական առողջության եւ վերարտադրողական իրավունքների 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում նշված է` «փոխնակ մայր լինելու 

իրավունք ունեն 18-35 տարեկան այն կանայք, ովքեր սահմանված կարգով ենթարկվել 

են բժշկագենետիկական հետազոտության, որի արդյունքում չեն հայտնաբերվել 

փոխնակ մայր լինելու հակացուցումներ»: Նշված ձեւակերպմամբ հաշվի չի առնվում 

կենսաբանական ծնողներին երեխային հանձնելու փոխնակ մոր հոգեբանական 

պատրաստվածությունը: Միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը փաստում է, որ 

փոխնակ մայր կարող են դառնալ նախկինում առնվազն մեկ անգամ ծննդաբերած 

կանայք, ինչը կարեւոր է երեխային  կենսաբանական ծնողներին հանձնելու 

հոգեբանական պատրաստվածության, ինչպես նաեւ փոխնակ մայր դառնալու 

ցանկացող կնոջ առողջության համար, քանզի նախկին հղիության ընթացքն ուղեցույց է 

հանդիսանում բժիշկների համար տվյալ հղիության վարման եւ հնարավոր 

բարդություների կանխարգելման համար: Ելնելով վերոնշյալից` անհրաժեշտ է գործող 

օրենքում ներառել դրույթ, որ փոխնակ մայր կարող են դառնալ միայն նախկինում 

առնվազն մեկ անգամ ծննդաբերած կանայք: Եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ 

անձը համարվում է երեխա մինչեւ 18 տարեկանը եւ որ փոխնակ մայր կարող են դառնալ 

միայն նախկինում առնվազն մեկ անգամ ծննդաբերած կանայք, ապա 

անհրաժեշտություն է առաջանում, որ փոխնակ մայր դառնալու թույլատրելի տարիքի 

ստորին շեմը բարձրացվի, ինչը եւ առաջարկվում է ներկայացվող նախագծով:  

Հաշվի առնելով օրենքում առկա որոշ հասկացությունների սահմանման եւ փոխնակ 

մայր հանդիսանալու ցուցումների վերանայման անհրաժեշտությունն` առաջարկում ենք 

կատարել համապատասխան լրացումներ եւ փոփոխություններ «Մարդու 

վերարտադրողական առողջության եւ վերարտադրողական իրավունքների մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում:  

 

 

 


