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Ընդունված է 2004 թվականի նոյեմբերի 9-ին 

Հոդված 145. Արտաժամյա աշխատանքը թույլատրելու բացառիկ դեպքերը 
 

1. Արտաժամյա աշխատանքը թույլատրվում է հետևյալ բացառիկ դեպքերում, 
եթե` 

1) կատարվում է պետության պաշտպանության, այդ թվում՝ պետական և 
տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, 
կազմակերպությունների գործունեությունը ռազմական դրության աշխատանքային 
ռեժիմի փոխադրման գործընթացի շրջանակներում, ինչպես նաև տարերային 
աղետների, տեխնոլոգիական վթարների, համաճարակների, դժբախտ 
պատահարների, հրդեհների և արտակարգ բնույթ կրող այլ դեպքերի 
կանխարգելման կամ դրանց հետևանքների վերացման համար անհրաժեշտ 
աշխատանք. 

2) անհրաժեշտ է ավարտել սկսած աշխատանքը, որը պատահական կամ 
չնախատեսված խոչընդոտների պատճառով չէր կարող ավարտվել նորմալ 
աշխատաժամանակի ընթացքում, և եթե սկսած աշխատանքների դադարեցումը 
կարող է առաջացնել նյութերի փչացում, ոչնչացում կամ սարքավորումների 
անսարքություն. 



3) իրականացվում է այնպիսի մեխանիզմների կամ սարքավորումների նորոգման 
կամ վերականգնման աշխատանքներ, որոնց անսարքության հետևանքով 
ընդհատվել է զգալի թվով աշխատողների աշխատանքը. 

4) աշխատանքի չի ներկայացել հերթափոխային աշխատողը, ինչը կարող է 
հանգեցնել աշխատանքի անընդհատության խաթարման: Այդ դեպքերում 
գործատուն կամ նրա ներկայացուցիչը պարտավոր է անհապաղ միջոցներ 
ձեռնարկել բացակայողին այլ աշխատողով փոխարինելու համար. 

5) կատարվում են բեռնման կամ բեռնաթափման և դրանց հետ կապված այլ 
աշխատանքներ` առաքման և նշանակման կետերում բեռների կուտակումը և 
տրանսպորտային միջոցների պարապուրդը կանխելու կամ վերացնելու, 
կազմակերպության պահեստներն ազատելու համար. 

6) առկա է գործատուի պայմանագրային պարտավորությունների անհապաղ 
կատարման անհրաժեշտությունը: 

2. Արտաժամյա աշխատանքի ներգրավելու անհրաժեշտության դեպքերում 
գործատուն այդ մասին ողջամիտ ժամկետներում տեղեկացնում է աշխատողին, 
բացառությամբ սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով նախատեսված դեպքերի: 
 

Հոդված 166. Ամենամյա արձակուրդից հետ կանչելը 
1. Ամենամյա արձակուրդից հետ կանչել թույլատրվում է միայն աշխատողի 

համաձայնությամբ, բացառությամբ սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված 
դեպքերի: Պետական և տարածքային կառավարման, տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների, կազմակերպությունների գործունեությունը 
ռազմական դրության աշխատանքային ռեժիմի փոխադրման գործընթացի 
շրջանակներում ամենամյա արձակուրդից հետ կանչելու դեպքում աշխատողի 
համաձայնությունը չի պահանջվում: 

  
2. Ռազմական դրություն հայտարարվելու դեպքում պետական, տարածքային 

կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, պետական և 
համայնքային կազմակերպությունների ու հիմնարկների, ինչպես նաև ռազմական 
դրությամբ պայմանավորված որևէ ոլորտի պետական կառավարման լիազոր 
մարմնի կառավարմանն անցած կազմակերպությունների ու հիմնարկների (անկախ 
սեփականության ձևից) աշխատողներին ամենամյա արձակուրդից հետ կանչելիս 
աշխատողի համաձայնությունը չի պահանջվում։ 

3. Սույն հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով նախատեսված դեպքերում ամենամյա 
արձակուրդի չօգտագործված մասը տրամադրվում է սույն օրենսգրքի 167-րդ 
հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերին համապատասխան: 

(166-րդ հոդվածը խմբ. 09.10.20 ՀՕ-460-Ն)  
(09.10.20 ՀՕ-460-Ն օրենքն ունի հոդվածին վերաբերող անցումային դրույթ) 

 


