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Մեզ են դիմել մեր անդամ կազմակերպություններից մեկից, որի անդամներն 

աշխատում են համաձայն «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ և 20-րդ 

հոդվածների՝ լրացուցիչ կրթություն, այն է՝ արտադպրոցական 

դաստիարակություն  իրականացնող համայնքային մշակութային կենտրոնում, 

խնդրելով խորհրդատվություն տրամադրել աշխատանքային 

հարաբերություններում ծագած խնդրի վերաբերյալ։ 

Կազմակերպությունում ստեղծվել է հետևյալ իրավիճակը։ 

Խմբակավարների  մի մասի հետ կնքվել է աշխատանքային պայմանագիր, իսկ մեկ 

այլ մասի հետ՝ քաղաքացիաիրավական պայմանագիր։ Այսպիսի տարանջատումը 

հիմնավորվում է նրանով, որ աշխատողների մի մասի աշխատավարձը 

ձևավորվում է համայնքի միջոցներից, իսկ մյուս մասի աշխատավարձը՝ ուսման 

վճարներից։ Սակայն երկու տիպի մասնագետներն էլ, ըստ էության կատարում են 

միևնույն աշխատանքը, այսինքն` դասավանդում են ըստ ուսումնական պլանի։  

Փաստորեն նույն բնույթի աշխատանք կատարող տարբեր աշխատողներն 

ունեն անհավասար աշխատանքային պայմաններ ու երաշխիքներ, ինչպես նաև, 

առանձին դեպքերում, կարող են բախվել խտրական հետևանքների։ Օրինակ՝ 

COVID-19 համավարակով պայմանավորված արտակարգ դրության ընթացքում 

փաստացի կասեցվել են ուսման վճարների վճարումը, քանի որ 

կազմակերպությունը չի աշխատում, ինչով կասեցվել է աշխատողների մի մասի 
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վարձատրությունը, մասնավորապես նրանցը, ում հետ  կնքված էր 

ծառայությունների մատուցման պայմանագրեր։ Սակայն չնայած բոլոր 

աշխատակիցները գտնվում են հարկադիր պարապուրդում, այն 

աշխատակիցները, ում պաշտոնների հաստիքները հաստատված էին, 

շարունակում են ստանալ աշխատավարձ։ Կա նաև մեկ այլ խումբ նման 

աշխատակիցների, ում հետ չնայած իրենց զբաղեցրած պաշտոնների 

բացակայությանը հաստիքացուցակում, ևս կնքվել է աշխատանքային 

պայմանագիր, սակայն դրանք ևս բախվել են խտրական մոտեցումների և իրենց չի 

վճարվել աշխատավարձ։ Այս բոլոր երեք խմբերի աշխատակիցները 

(խմբակավարները), ըստ էության, կատարում են նույն տիպի աշխատանք և 

ենթարկվում են ներքին կարգապահական կանոններին։ 

Նշված խնդրի մեջ հստակություն մտցնելու համար, խնդրում ենք 

տրամադրել խորհրդատվություն՝ լրացուցիչ կրթություն իրականացնող 

մասնագետների կնքվելիք պայմանագրերի վերաբերյալ․  պետք է արդյո՞ք դրանք 

լինեն աշխատանքային պայմանագրեր։  
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