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Հոդված 64. Զինծառայողների բժշկական օգնությունը և սպասարկումը 

1. Զինծառայողները, ինչպես նաև նրանց ընտանիքների անդամները Հայաստանի 

Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին ապահովվում են որակյալ 

բժշկական օգնությամբ` համապատասխան գերատեսչական ռազմաբժշկական 

հաստատություններում: 

1.1. Զինծառայողների առողջական վիճակի հետազոտումը, փորձաքննությունը և 

բուժումը կատարվում են առաջնահերթ ու անվճար` պետության երաշխավորած 

բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում: 

2. Այլ բժշկական հաստատություններում զինծառայողները և նրանց ընտանիքների 

անդամները բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանում են Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով: Հայաստանի 

Հանրապետության պաշտպանության մարտական գործողություններին մասնակցելիս 

կամ հակառակորդի հետ շփման գծում մարտական հերթապահություն կամ հատուկ 

առաջադրանք կամ ծառայողական պարտականություններ կատարելիս վնասվածք 

կամ խեղում կամ դրանց հետևանքով հիվանդություն ստացած զինծառայողներն 

օգտվում են Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին 

երկարաժամկետ վերականգնողական ծրագրերից՝ Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության սահմանած կարգով: 

3. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության մարտական գործողություններին 

մասնակցելիս կամ հակառակորդի հետ շփման գծում մարտական հերթապահություն 

կամ հատուկ առաջադրանք կամ ծառայողական պարտականություններ կատարելիս 

վնասվածք կամ խեղում կամ դրանց հետևանքով հիվանդություն ստացած 

զինծառայողներն օգտվում են Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի 

միջոցների հաշվին օտարերկրյա պետությունում բուժում ստանալու (հետազոտություն 

անցնելու) իրավունքից՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող 

բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող հաստատություններում նրանց 

բուժման (հետազոտության) անհնարինության դեպքում: Հայաստանի 

Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցներից օտարերկրյա պետությունում 

զինծառայողի բուժման (հետազոտության), կեցության և ճանապարհածախսի 



գումարների հատկացման կարգը և պայմանները սահմանում է Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարությունը: Այն դեպքերում, երբ զինծառայողի բուժումը 

(հետազոտությունը) օտարերկրյա պետությունում կազմակերպելու համար անհրաժեշտ 

է ուղեկցող անձի ներկայություն, հատուցվում են նաև ուղեկցող անձի 

ճանապարհածախսը և կեցությունն օտարերկրյա պետությունում: Սույն մասով 

սահմանված իրավունքից չի օգտվում այն զինծառայողը, որի վնասվածքը կամ 

խեղումը կամ դրանց հետևանքով ստացած հիվանդությունը նրա կողմից կատարված 

կանխամտածված օրինազանցության հետևանք է: 

4. Բժշկական ցուցումների առկայության դեպքում զինծառայողներին տրվում է անվճար 

առողջարանային բուժման իրավունք` Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության սահմանած կարգով և պայմաններով: 

5. Երկարամյա ծառայության կամ հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակ 

ստացող նախկին զինծառայողները, զինվորական ծառայության ընթացքում ձեռք 

բերած հիվանդության կամ ստացած խեղման կամ վնասվածքի պատճառով զոհված 

(մահացած) զինծառայողի ընտանիքի անդամները բժշկական օգնությամբ 

ապահովվում են սույն հոդվածով սահմանված կարգով: 

6. Սույն հոդվածի իմաստով` զինծառայողի, ինչպես նաև զոհված (մահացած) 

զինծառայողի ընտանիքի անդամ են համարվում` 

1) ամուսինը (կինը) և 18 տարին չլրացած երեխաները. 

2) անգործունակ ճանաչված կամ մինչև 26 տարեկան ուսանող կամ 18 տարեկան և 

դրանից բարձր տարիքի հաշմանդամություն ունեցող զավակները, եթե 

հաշմանդամություն ունեցող են ճանաչվել մինչև իրենց 18 տարին լրանալը. 

3) ծնողները. 

4) զինծառայողի, նախկին զինծառայողի, ինչպես նաև զոհված (մահացած) 

զինծառայողի խնամքի տակ գտնվող` 18 տարին չլրացած կամ անգործունակ 

ճանաչված կամ մինչև 26 տարեկան ուսանող կամ 18 տարեկան և դրանից բարձր 

տարիքի հաշմանդամություն ունեցող քույրը և եղբայրը, եթե հաշմանդամ են ճանաչվել 

մինչև իրենց 18 տարին լրանալը: Քույրը և եղբայրը համարվում են զինծառայողի, 

նախկին զինծառայողի, ինչպես նաև զոհված (մահացած) զինծառայողի խնամքի տակ 

գտնվող, եթե օրենքով սահմանված կարգով սահմանվել է խնամակալություն, և նրանց 

ծնողներն ունեն աշխատանքային գործունեությամբ զբաղվելու կարողության 3-րդ 

աստիճանի սահմանափակում: 

(64-րդ հոդվածը փոփ. 16.04.20 ՀՕ-219-Ն) 



 


