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Santrauka
Lietuvos Respublikos darbo kodekse [1] (toliau – DK) numatomos įvairių rūšių darbo sutartys
(DK 108 str.), kurios dėl termino, darbų pobūdžio, funkcijų ypatumų, darbuotojų psichofizinių savybių ir
kitų objektyvių priežasčių negali būti sudaromos vienodomis (darbo sutarties) sąlygomis. Darbo sutarčių rūšių išskyrimas būtinas siekiant diferencijuoti darbuotojų ir darbdavių teisių ir pareigų reglamentavimą, atsižvelgiant į tokių darbo sąlygų ypatumus ar į darbuotojų psichofizines savybes, bei nustatyti papildomą darbuotojų teisių apsaugą. Reikia pažymėti, kad darbo santykiai, susiklostę pagal
kelias darbo sutartis, tampa komplikuoti dėl darbo sutarčių kaip atskirų sutarčių rūšių išskyrimo.
Straipsnyje analizuojami atskiri DK straipsniai, siekiant išsiaiškinti, kokią įtaką atskiroms darbo sutarties rūšims turi būtinosios darbo sutarties sąlygos. Kaip atskira darbo sutarties rūšis išskirta
darbo sutartis dėl antraeilių pareigų. Autorės nuomone, ši darbo sutartis praranda savo tikslinę paskirtį, kai asmuo nebedirba pirmaeilių pareigų, ir klausimas dėl būtinųjų darbo sutarties sąlygų keitimo
lieka neišspręstas.
Kaip viena iš darbo sutarties būtinųjų sąlygų gali būti darbo sutarties terminas (terminuotose,
laikinose, sezoninėse darbo sutartyse) arba darbo laiko trukmė (kitų rūšių darbo sutartyse DK 108
str.). Jei darbo sutartį dėl ne viso darbo laiko išskirtume kaip atskirą darbo sutarties rūšį (tai DK leidžia), būtinoji šios sutarties sąlyga būtų darbuotojo ir darbdavio susitarimu numatytas ne visas
darbo laikas.
Pagal šiuo metu reglamentuotą tvarką prašymo dėl teisės dirbti ne visą darbo laiką (arba atvirkščiai – dėl teisės dirbti visą darbo laiką) nagrinėjimas nėra tolygus darbdavio teisei keisti būtinąsias darbo sutarties sąlygas (DK 95 str. 2 d.) pagal DK 120 str. 2 d. Šių dviejų DK normų ir Vyriausybės nutarimo analizė leidžia daryti išvadą, kad susitarimas dėl darbo sutarties sąlygų arba dėl jų keitimo neatitinka šalių lygybės principo. Atitinkamai būtina sureguliuoti normas taip, kad darbuotojo ir
darbdavio susitarimu numatyta būtinoji sąlyga – ne visas darbo laikas – netaptų darbuotojo teisių
pažeidimu tarptautinių ir ES teisės normų atžvilgiu.
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Ávadas
Siekiant ðiuolaikiðkesnio darbo organizavimo ir lankstesnës darbo tvarkos pastaraisiais deðimtmeèiais Europos valstybëse ëmë sparèiai populiarëti vadinamosios netipinës darbo formos, t. y.
darbas pagal nenuolatinio (terminuoto) pobûdþio darbo sutartis, darbas ne visà darbo dienà ar savaitæ, taip pat darbas pagal agentûrinio darbo sutartis ir kt. EB teisës normose [2–4] numatyti ypatumai dël ðiø darbo formø taikymo sietini ne tik su ámoniø naðumo didinimu ir konkurencingumu, bet ir
su pusiausvyros tarp lankstaus darbo organizavimo ir darbuotojø teisiø apsaugos iðlaikymu. DK numatomos ávairiø rûðiø darbo sutartys (DK 108 str.), kurios dël termino, darbø pobûdþio, funkcijø ypatumø, darbuotojø psichofiziniø savybiø ir kitø objektyviø prieþasèiø negali bûti sudaromos vienodomis
(darbo sutarties) sàlygomis. Darbo sutarèiø rûðiø iðskyrimas bûtinas siekiant diferencijuoti darbuotojø
ir darbdaviø teisiø ir pareigø reglamentavimà, atsiþvelgiant á tokiø darbo sàlygø ypatumus ar á darbuotojø psichofizines savybes, bei nustatyti papildomà darbuotojø teisiø apsaugà. Reikia paþymëti,
kad darbo santykiai, susiklostæ pagal kelias darbo sutartis, tampa komplikuoti dël darbo sutarèiø kaip
atskirø sutarèiø rûðiø iðskyrimo.
Ðio straipsnio tikslas – iðanalizuoti darbo sutarèiø rûðis, kai darbuotojas dirba pagal kelias
darbo sutartis, jø sudarymo ypatumus ir problemas.

Bûtinosios darbo sutarties sàlygos, nuo kuriø priklauso
darbo sutarties rûðis
Darbo santykiø atsiradimui bûtinas darbdavio ir darbuotojo valios iðraiðkos rezultatas – darbo
sutartis, kurioje ðalys susitaria dël darbo sutarties sàlygø, kartu apsibrëþdamos savo teises ir pareigas. Pagrindinis darbo sutarties poþymis yra tai, kad viena sutarties ðalis (darbuotojas) kitos sutarties
ðalies (darbdavio) yra priimamas á darbà ne konkreèiai uþduoèiai atlikti, kaip yra civilinëje sutartyje
(rangos, autorinëje, paslaugø), o tam tikroms darbo funkcijoms vykdyti ar tam tikroms pareigoms eiti.
Vadovaujantis DK 99 straipsniu, darbo sutartis laikoma sudaryta, kai ðalys susitarë dël darbo
sutarties sàlygø, numatytø DK 95 straipsnyje. Kadangi nuoroda á kità DK straipsná nekonkretizuoja atskirø straipsnio daliø, vadinasi, „darbo sutarties sàlygos“ reiðkia visumà sàlygø, dël kuriø susitaria
ðalys. Panagrinëjæ DK 95 straipsná pamatysime, kad darbo sutarties sàlygos skirstomos á būtinąsias,
privalomąsias ir kitas. Kokiam tikslui numatytas toks skirstymas? Nuostata, ápareigojanti susitarti ðalis
dël visø sàlygø (DK 99 str.), yra bendra DK 95 straipsnio atþvilgiu, todël darbo sutartis negalios, jei
nebus susitarta dël bûtinøjø darbo sutarties sàlygø. Tuo atveju, jei darbo sutartyje nebus numatyta
privalomøjø (darbo apmokëjimo) ar kitø darbo sutarties sàlygø, vis tiek bus laikoma, kad darbo sutartis sudaryta. Dël neáformintø kitø, ypaè darbo apmokëjimo, sàlygø vykdymo darbuotojui iðlieka reikalavimo teisë. Darbo sutarties sàlygos iðskirtos 1 schemoje. Darbo sutartis laikoma sudaryta, kai ðalys
susitaria dël bûtinøjø sàlygø. Darbdaviui norint pakeisti bûtinàsias (taip pat ir darbo apmokëjimo)
darbo sutarties sàlygas, reikia gauti iðankstiná raðtiðkà darbuotojo sutikimà.
1 schema

DARBO SUTARTIES SÀLYGOS
BÛTINOSIOS
Darbovietë
Darbo
funkcijos
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Kitos bûtinosios
Bûdingos tik atskirai
darbo sutarties rûðiai
(pvz., terminas,
sezoninis darbas)

Privalomosios

Kitos

Darbo apmokëjimo
sàlygos

Pvz., jûrininkams
susisiekimo su
uostu
transportavimo
iðlaidø
apmokëjimas ir
kt.

Sudarius sutartá ðalys ásipareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir imperatyvias nuostatas, numatanèias ðalims teisiø apsaugà ir garantijas. Atkreipiamas dëmesys á tai, kad darbuotojas, atlikdamas pagal ðià sutartá tam tikrà darbo funkcijà (apibrëþtà profesija, specialybe, kvalifikacija ar tam tikromis pareigomis), privalo, atsiþvelgdamas á savo funkcijø vykdymui nustatytus ir darbovietëje galiojanèius aktus, reglamentuojanèius jo darbà (pvz., pareiginius nuostatus), laikytis ámonëje nustatytos vidaus darbo tvarkos, o darbdavys privalo vykdyti visus ásipareigojimus ir uþtikrinti
sàlygas, nustatytas darbo ástatymuose, kituose norminiuose teisës aktuose, kolektyvinëje sutartyje ir
ðaliø susitarimu, tam, kad ðià funkcijà bûtø ámanoma atlikti. Su konkreèiu darbu susijæ nustatyti reikalavimai, kylantys ið kitø darbo teisës ðaltiniø (DK 3 str.), gali tik detalizuoti darbuotojo funkcijø pagal
sutartà specialybæ, kvalifikacijà ar profesijà vykdymà ir jokiu bûdu neturi iðplësti ar nustatyti kitø, su
jau vykdomomis darbo funkcijomis nesusijusiø, papildomø funkcijø (papildomø darbø, pareigø). DK
119 str. numato, kad dėl papildomo darbo ar pareigų turi būti susitarta ir tai turi būti aptarta darbo sutartyje. DK nekonkretizuoja, ar sàlyga dël papildomo darbo turi bûti aptarta toje paèioje darbo sutartyje, ar sudarius kità darbo sutartá. Iki 2005 m. geguþës 28 d. DK 114 str. (tiksliau – jo pavadinimas)
buvo skirtas dviejø darbo sutarèiø rûðiø – papildomo darbo ir antraeiliø pareigø reglamentavimui. Ðiuo
metu straipsnio pavadinimas pakoreguotas, todël galima tvirtinti, kad papildomas darbas nebûtinai
turi bûti suprantamas kaip atskira darbo sutarties rûðis. Pirmoje minëto straipsnio dalyje numatyta,
kad darbuotojas gali susitarti, jeigu to nedraudþia ástatymai, kad jis toje paèioje darbovietëje eis tam
tikras papildomas pareigas arba dirbs tam tikrà papildomà (sutartyje nesulygtą) darbà. Aiðkinant DK
normas sistemiðkai, DK 191 str. darbdaviui numatyta pareiga uþtikrinti normalias darbo sàlygas tam,
kad darbuotojas galëtø ávykdyti darbo normas. Darbo normos, krûvis, apimtis (mastas) kaip darbo
sutarties būtinoji sąlyga, apibrëþianti darbo funkcijas, turi bûti aptarta prieð sudarant darbo sutartá.
Imant prielaidà, kad darbo sutarties ðaliø sulygtos sutarties sàlygos yra darbo sutarties turinys, galėtume spręsti apie nustatytų pagrindinių (ne tik būtinųjų) sąlygų, susijusiø su konkretaus darbo atlikimu
ar pareigø vykdymu, ir darbdavio reikalavimo darbuotojui atlikti kità (papildomà) darbà teisėtumą. Pavyzdþiui, jei darbuotojas su darbdaviu ávertinus visas sàlygas ir darbo normas (krûvá) susitaria dël tam
tikrø funkcijø atlikimo ir vëliau, iðkilus bûtinybei atlikti papildomus, darbo sutartyje nenumatytus, darbus, tokiu atveju ðalys turëtø tartis dël su papildomo darbo atlikimu susijusiø darbo sutarties sàlygø
(darbø (funkcijø), jø atlikimo ákainiø, darbo laiko ir kt.).
Papildomo darbo áforminimo ypatumai
Pasitaiko atvejø, kai atsiranda nenumatytø naujø funkcijø, kuriø vykdymas negali bûti iðmatuojamas laiku ar rezultatu (pvz., jos vykdomos susiklosèius aplinkybëms, susidarius atitinkamoms sàlygoms), todël darbdavys, pavesdamas jas vienam ið savo darbuotojø, tai privalo áforminti darbo sutartimi. Autorës nuomone, papildomo darbo átvirtinimas nëra pripaþástamas kaip atskira darbo sutarties
rûðis, taèiau susitarti dël papildomo darbo galima tiek atskiroje, tiek ir toje paèioje darbo sutartyje.
Pavyzdþiui, LRV nutarimo „Dël mokslo ir studijø institucijø mokslo darbuotojø, kitø tyrëjø ir dëstytojø
darbo apmokëjimo“ 6.1 punkte numatyta nuostata, kad mokslo ir studijø institucijø vadovai gali,
nevirðydami darbo uþmokesèio fondo, nustatyti mokslo darbuotojams, kitiems tyrëjams ir dëstytojams
iki 75 proc. tarnybinio atlyginimo dydþio priemokas (nurodydami konkretø terminà, bet ne ilgesná kaip
iki kalendoriniø metø pabaigos) už papildomus darbus arba darbuotojo raðytiniu sutikimu – uþ laikinai
nesanèiø darbuotojø funkcijø (pareigø) vykdymà (jeigu nesudaroma papildoma darbo sutartis) [5]. Tarybiniais metais tai buvo traktuojama kaip pareigø (profesijø) sugretinimas, kai tuo paèiu darbo laiku
buvo vykdomos kelios funkcijos ar pareigos (ypaè atliekant nesanèio darbuotojo pareigas, DÁK 101
str.) [6], taèiau tuo laiku atskiros darbo sutarties forminti nebuvo galima. Siekiant nustatyti, ar forminti
atskirà darbo sutartá, ar ne, labai svarbu þinoti, ar tà papildomà darbà bus ámanoma atlikti savarankiðkai, ar vis dëlto tai neatsiejama nuo pagrindinio darbo veikla. Nuo to priklauso ir ðiø sutarèiø, ir sàlygø
baigtis. Numatant sàlygà dël papildomo darbo (pareigø) toje paèioje (nesudarant kitos) darbo sutartyje, ji turi bûti áraðyta prie kitø darbo sutarties sàlygø (Pavyzdinës darbo sutarties formos [7] 7 punktas). Ðiuo atveju numatyta sàlyga taps labiau priklausoma nuo darbdavio valios, nes keièiant jà darbuotojo sutikimo nereikës (DK 120 str. 1 d.). Kita vertus, nutrûkus pagrindinei sutarèiai, visos sutartyje
numatytos sàlygos, tarp jø ir dël papildomo darbo, neteks juridinës galios.
Kai darbdavys su darbuotoju tariasi dël visiðkai su pirmàjà (pagrindine) darbo sutartimi nesusijusiø funkcijø (pareigø) atlikimo, autorës nuomone, turëtø bûti forminama kita darbo sutartis. Darbo
sutarties, sudarytos atlikti pirminá (pagrindiná) darbà, pasibaigimas neturëtø nulemti atskirai áformintos
darbo sutarties dël papildomø pareigø ar papildomo darbo galiojimo pabaigos, nes tai yra dvi savarankiðkos darbo sutartys, kuriose numatytos skirtingos bûtinosios darbo sutarties sàlygos. Tuo atveju,
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jei pirminë (pagrindinë) darbo sutartis nutrûksta (pasibaigia), antroji – darbo sutartis dël papildomø
pareigø transformuojasi, t. y. pasikeièia ne dël ðaliø valios, o dël pasikeitusiø aplinkybiø. Kyla klausimas, ar ðiuo atveju reikalingas juridinio fakto áteisinimas – darbo sutarties bûtinøjø darbo sutarties sàlygø pakeitimas? Pavyzdþiui, dirbdamas ekonomistu pagal pirminæ darbo sutartá darbuotojas su
darbdaviu susitarë, kad kaip papildomà jis dirbs specialisto personalo klausimais darbà. Jei ekonomisto vieta bus naikinama, ðis punktas negali nulemti antrosios sutarties dël papildomo darbo (personalo tvarkymo) galiojimo pabaigos. Taèiau likusi galioti papildomo darbo sutartis praranda savo
tikslinæ paskirtá, ir klausimas dël bûtinøjø darbo sutarties sàlygø pakeitimo lieka neiðspræstas.
Vykdant darbo sutartyje numatytas pareigas ar funkcijas kartais padidinamas darbo krûvis, jo
apimtis ar normos. Taèiau darbo krûvio (apimties, normø) padidinimas, vadovaujantis DK 197 str., turi
bûti garantuojamas proporcingai didesniu, palyginti su nustatyta norma, apmokëjimu. Vadinasi, dël
darbuotojo darbo masto padidinimo bei su tuo susijusio darbo uþmokesèio pasikeitimo minëtø sàlygø pakeitimà (papildymà) bûtina áforminti toje paèioje, o ne atskiroje darbo sutartyje. Papildomo
darbo sutartimi yra susitariama dël visiðkai kitos darbo funkcijos, negu yra sudaryta pagrindinio darbo
ar pagrindiniø pareigø sutartis, tuo tarpu darbo masto padidinimas siejamas su tos paèios pagrindinës darbo funkcijos atlikimo suintensyvinimu [8].
Kita problema – kada papildomas (kitas) darbas gali (turi) bûti áforminamas pagal jam bûdingus
rûðinius poþymius? Darbuotojui dirbant pagal kelias darbo sutartis, pagal kurias jis vykdo vis kitas
(papildomas) funkcijas (pareigas), darbo sutartyse bus nurodomos papildomø darbø atlikimo sàlygos. Kita vertus, pagal bûtinàsias darbo sutarties sàlygas jos galëtø bûti priskirtos ir kitoms darbo
sutarèiø rûðims. Kitaip tariant, ástatymai nereglamentuoja ir nëra aiðku, ar kita darbo sutartis dël papildomo darbo atlikimo turi bûti áforminta kaip kitos rûðies darbo sutartis, kai toks rûðinis poþymis gali
lemti darbo sutarties rûðá, ar ne. Pavyzdþiui, darbo santykiø metu netikëtai vienam ið darbuotojø nutraukus darbo sutartá, darbdavys, kol susiras kità nuolatiná darbuotojà, gali su kitu savo ámonës darbuotoju susitarti dël laikinø funkcijø atlikimo áforminant laikinàjà darbo sutartá (DK 113 str.). Tuo atveju,
jei praëjus 2 mënesiams neatsiras kito darbuotojo, kuris atliktø ðá darbà, ðias funkcijas atliekanèio
darbuotojo laikinoji sutartis bus pratæsta neapibrëþtam laikui (LRV nutarimu Nr.1043 patvirtintø Laikinosios darbo sutarties sudarymo pagrindai, jos pakeitimo ir pasibaigimo, taip pat laikinøjø darbuotojø
darbo ir poilsio laiko ypatumø 7 p.). Tokiu atveju kyla klausimas, ar tokia situacija bus traktuojama
kaip darbas pagal kelias darbo sutartis, neiðskiriant jos rûðiø, ar vis dëlto bûtina ávardyti kità (antràjà)
darbo sutartá atsiþvelgiant á jos rûðiná poþymá (konkreèià bûtinàjà sàlygà)?
Darbo sutartis dël antraeiliø pareigø (darbo) kaip atskira darbo sutartis
Antraeiliø pareigø sutarties sudarymo ypatumai ir sàlygos reglamentuotos Vyriausybës nutarime Nr. 1043 „Dël atskirø darbo sutarèiø ypatumø patvirtinimo“[9]. Èia numatyta, kad antraeilës pareigos (darbas) – tai darbuotojo laisvu nuo darbo pagrindinëje darbovietëje laiku einamos pareigos
arba atliekamas darbas. Vadinasi, darbas yra atliekamas kitoje darbovietëje. Sàvoka „antraeilis, nepagrindinis“ neturëtø bûti suprantamas kaip antrarûðis darbas. Tai toks pat svarbus ir atsakingas darbas, kaip ir pirmaeilis (daþnai autoriø vadinamas pagrindinis) darbas, kuris atliekamas pagal ðaliø
aptartas ir darbo sutartyje áformintas sàlygas. Kita vertus, kaip nustatyti, kurios pareigos yra pirmaeilës, o kurios – antraeilës, nei DK, nei nutarimu patvirtinti Darbo sutarties dël antraeiliø pareigø (darbo)
ypatumai [9] plaèiau nereglamentuoja. Kitaip tariant,pagal antraeiliø pareigø (darbo) sutartá darbuotojas gali dirbti keliose darbovietëse tik laisvu nuo darbo pagrindinëje darbovietëje laiku. Darbuotojams, dirbantiems keliose darbovietëse, darbdavys privalo sudaryti visas darbo sàlygas nepaþeisdamas darbo ástatymø, poástatyminiø bei lokaliniø teisës aktø ir kolektyviniø sutarèiø nuostatø.
Prie ypatumø numatyta ir viena ið inter alia sàlygø, kad darbo sutartyje dël antraeiliø pareigø turi
būti nurodyta, jog darbuotojas priimamas dirbti sulygtą darbą einant antraeiles pareigas [9]. Taèiau kelia abejoniø, ar ði sutarties sàlyga dël antraeiliø pareigø turi bûti sutarta darbo sutarties ðaliø sàlyga,
nes ðalys dël dar nesanèios ar nutrûkusios pirminës sutarties neturëtø tartis, tai – ne jø valioje [8, ].
Todël kyla abejoniø dël minëtos sàlygos priskyrimo prie bûtinøjø darbo sutarties sàlygø, nes DK 95
str. antroje dalyje numatyta, kad atskiroms darbo sutarèiø rûðims darbo įstatymuose ir kolektyvinėse
sutartyse gali bûti nustatomos ir kitos bûtinosios sàlygos, kurias ðalys sulygsta sudarydamos tokià
darbo sutartá (pvz., susitarimas dël sezoninio darbo pobûdþio ir kt.). Atitinkamai, susitariant dirbti
darbà pagal darbo sutartá dël antraeiliø pareigø (darbo), ði sàlyga kaip bûtinoji darbo sutarties sàlyga
gali bûti numatyta tik tokiu atveju, jei tai reglamentuoja ástatymai (plaèiàjà prasme „darbo ástatymai“
reiðkia visus ástatymus, kuriuose reglamentuoti su darbu arba dël darbo susijæ klausimai) ar kolektyvinës sutartys (DK 95 str. 2 d.). Aiðkinant normas sistemiðkai, reikia atkreipti dëmesá á tai, kad DK 114
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str. 2 d. numato draudimà (absoliuti sàlyga) dirbti tokios rûðies darbà, jei tai numatyta ástatymuose ar
kituose norminiuose teisës aktuose, ir duoda nuorodà á Vyriausybës nutarimà dël tokiø darbo sutarèiø
ypatumø. Vadinasi, nagrinëjama darbo sutarties sàlyga – darbas pagal antraeiles pareigas nei DK, nei
kitame ástatyme (iðskyrus, jei numatyta kolektyvinëse sutartyse) nëra átvirtinta kaip bûtinoji darbo sutarties sàlyga1, todël ji turëtø bûti numatyta prie kitø darbo sutarties sàlygø (þr. 1 schemà).
Nuo seno buvo áprasta, kad pajamos, uþdirbamos dirbant antraeiliame darbe, buvo apmokestinamos didesniu mokesèio tarifu ir neatskaièius neapmokestinamojo pajamø dydþio (toliau – NPD).
Ðiuo metu pasikeitus mokesèiø politikai, kai pajamos ið darbo santykiø neatsiþvelgiant, kurioje darbovietëje jos buvo uþdirbtos, apmokestinamos vienodu tarifu, t. y. 33 proc., fiziniø asmenø pajamø mokestis taikomas visoms su darbo santykiais susijusioms pajamoms apmokestinti [10]. Skirtumas tas,
kad pagal Gyventojø pajamø mokesèio ástatymo 20 str. 5 d., pagrindinis NPD (toliau – PNPD), individualus NPD, ar papildomas (didesnis) PNPD mokestiniu laikotarpiu taikomas, kai gyventojas pateikia
laisvos formos praðymà vienoje pajamø, susijusiø su darbo santykiais arba jø esmæ atitinkanèiais
santykiais, gavimo vietoje. Vadinasi, asmuo turi teisę pats pasirinkti, kurią darbovietę laikyti pagrindine.
Taèiau kai kuriuose teisës aktuose yra likusios imperatyvios nuostatos ávardyjant atskiras pareigas (darbus), priskirtus pagrindinëms pareigoms. Pavyzdþiui, mokslininkø skyrimo á pareigas
tvarkà ir galimybes dirbti tokioje ástaigoje pasirinktinai pagrindiná ar nepagrindiná darbà reglamentuoja
Mokslo ir studijø ástatymas [11], Aukðtojo mokslo ástatymas [12], Vyriausybës nutarimai, atskirø institucijø ástatai ar nuostatai, kolektyvinës sutartys ir kiti teisës aktai. Draudimo dirbti antraeilá darbà
mokslininkams nenumato në vienas ástatymas ar kitas norminis teisës aktas. Atvirkðèiai, mokslininkams ástatymai suteikia teisæ net pasirinkti, ar darbas aukðtojoje mokykloje (mokslo ástaigoje) bus pagrindinis, ar ne. Kitaip tariant, asmuo, norintis dirbti tiek aukðtojoje mokykloje (Aukðtojo mokslo ástatymo 27 str. 2 d.), tiek ir moksliniø tyrimø ástaigoje (Mokslo ir studijø ástatymo 33 str. 2 d.) kaip nepagrindinëje darbovietëje, kartu su praðymu priimti dirbti mokslo darbuotoju privalo nurodyti savo pareigas (dirbamà darbà) pagrindinëje ir visose nepagrindinës darbovietëse. Viskas bûtø lyg ir gerai, jei ne
ástatymuose átvirtinta „Skyrimo á pareigas tvarka“, kuri Aukðtojo mokslo ástatyme ið esmës skiriasi nuo
Mokslo ir studijø ástatyme átvirtintosios. Kitaip tariant, Aukðtojo mokslo ástatymo 31 str. 1 d. áteisinama
nuostata, kad asmenys vieðo konkurso bûdu skiriami á pagrindines mokslo darbuotojø pareigas.
Teisė pasirinkti dirbti aukðtojoje mokykloje pagal Aukðtojo mokslo ástatymo 31 str. imperatyviai konkretizuojama, t. y. norintys dirbti pagrindinëje darbovietëje – turi dalyvauti konkurse, o nepagrindinëje
darbovietëje – gali rinktis dirbti tik pedagoginá darbà ir ne ilgiau kaip vienerius metus. Taigi galimybë
pasirinkti aukðtojoje mokykloje nepagrindiná darbà ilgiau kaip metus nëra suteikta mokslo darbuotojui. Ði nuostata prieðtarauja konstitucinei darbuotojø teisei laisvai pasirinkti darbà (pagrindiná ir(arba)
nepagrindiná), kuri numatyta to paties ástatymo 27 str. 2 d., bei áteisina konkurencinæ sàlygà kitø
mokslo ástaigø atþvilgiu. Kitaip tariant, mokslo darbuotojas, norëdamas dirbti tiek aukðtojoje mokykloje, tiek ir moksliniø tyrimø ástaigoje, nebegalës pasirinkti kuris jo darbas bus pirmaeilis, o kuris – antraeilis, nes Aukðtojo mokslo ástatyme numatyta imperatyvi nuostata, kad mokslo darbuotojo darbas
(pareigos) aukðtojoje mokykloje – pagrindinis. Ádomu, kaip reikëtø spræsti darbovieèiø pripaþinimo
klausimà, kai darbuotojas dirbtø keliose aukðtosiose mokyklose, nes ir vienoje, ir kitoje – mokslo darbuotojo pareigos turëtø bûti pripaþintos pagrindinëmis?
Iðnagrinëtos darbo sutarèiø rûðys yra priskirtos darbo sutarèiø rûðims pagal darbø pobûdá
(funkcijas). Jei asmuo dirba pagal kelias kitos rûðies darbo sutartis, jos taip pat gali tapti antraeiliø pareigø darbo sutartimis. Pavyzdþiui, asmuo, dirbantis vienoje ástaigoje budëtoju, kaip papildomà darbà
sezono (þiemos) metu jis gali dirbti kûriku pas kità darbdavá. Kyla klausimas, kiek ir kokios rûðies sutarèiø reikës sudaryti su ðiuo darbuotoju? Dirbant pas kelis darbdavius turëtø bûti forminama sutartis
arba dël antraeiliø pareigø, arba dël sezoninio darbo, nes kûriko darbas áeina á sezoniniø darbø sàraðà. Vadinasi, kiekviena kita darbuotojo sudaryta darbo sutartis gali bûti laikoma antraeiliø pareigø
darbo sutartimi, nors pagal bûtinàsias darbo sutarties sàlygas ji gali bûti pripaþinta ir kitos rûðies
darbo sutartimi. Atitinkamai galima spræsti, kad darbo sutartis dël antraeiliø pareigø neturëtø bûti laikoma atskira darbo sutarties rûðimi, nes ji yra reikalinga tik darbø ir darbo laiko (darbo krûvio) apskaitai, kadangi DK 144 str. 5 d. átvirtintas apribojimas: darbuotojø, dirbanèiø pagal kelias darbo sutartis vienoje ar keliose darbovietëse, darbo dienos trukmë (kartu su pertrauka pailsëti ir pavalgyti)
negali bûti ilgesnë kaip dvylika valandø. Keista tai, kad ði kodekso draudþiamoji norma taikoma neatsiþvelgiant á darbo sutarties rûðá, tuo tarpu pati tvarka, kaip tai darbdavys galëtø uþtikrinti, nustatyta tik
LRV nutarimu Nr. 1043 patvirtintuose Darbo sutarties dël antraeiliø pareigø (darbo) ypatumuose. Kitaip tariant, darbuotojas, norintis eiti antraeiles pareigas (dirbti darbà), prieð sudarant darbo sutartá turi
1

Vyriausybės nutarimu nustatyta nuostata neturi įstatymo galios ir nėra prilyginta darbo įstatymams.
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pateikti darbdaviui, kuris darbuotojà priima á antraeiles pareigas (darbà), ið pagrindinës darbovietës
gautà paþymà, kurioje turi bûti nurodytas jo kasdienio darbo toje darbovietëje pradþios ir pabaigos
laikas. Darbuotojas, dirbantis keliose darbovietëse, bûsimajam darbdaviui turi pateikti paþymas apie
darbo laiko kitose darbovietëse pradþià ir pabaigà. Ta pati tvarka taikoma ir pasikeitus darbo ir poilsio
laikui pagrindinëje darbovietëje.
Apibendrinant galima daryti iðvadà, kad tik nuo numatytø bûtinøjø darbo sutarties sàlygø priklauso darbo sutarties rûðis. Sàlygos dël antraeiliø pareigø neturi teisinio pagrindo bûti pripaþintomis
bûtinosiomis darbo sutarties sàlygomis, todël jos turëtø bûti numatomos prie kitø darbo sutarties sàlygø (þr. 1 schemà).

Ne visas darbo laikas kaip darbo sutarties bûtinoji sàlyga
DK 108 str. 2 d. numatyta, kad darbo sutartis paprastai sudaroma neapibrëþtam laikui (neterminuota). Atitinkamai galima spræsti, kad DK nuostatos taikomos neterminuotø darbo sutarèiø sudarymui ir vykdymui, o jø ypatumai ir iðimtys numatomos atskiroms darbo sutarèiø rûðims. Atkreipiamas
dëmesys á tai, kad DK iðvardytas darbo sutarèiø rûðiø sàraðas nëra baigtinis. Teisës doktrinoje iðskiriamos ir tokios darbo sutarèiø rûðys: viso ir ne viso darbo laiko, sutartys su uþsienieèiais, nepilnameèiais, negalià turinèiais asmenimis ir kt. Vadovaujantis DK 117 str., sutarèiø, sudaromø kitais ástatymø
numatytais atvejais, ypatumus ðio kodekso ir kitø ástatymø nustatyta tvarka nustato kolektyvinës sutartys ir tø rûðiø darbo sutartis reglamentuojantys norminiai teisës aktai.
Kaip viena ið darbo sutarties sàlygø gali bûti darbo sutarties terminas (terminuotose, laikinose,
sezoninëse darbo sutartyse) arba darbo laiko trukmë (kitø rûðiø darbo sutartyse, DK 108 str.). Siekiant taikyti lanksèias uþimtumo formas ámonëse, darbuotojas su darbdaviu gali susitarti dël darbo ne
visà darbo dienà arba ne visà darbo savaitæ, arba derinti abi darbo laiko formas. Jei darbo sutartá dël
ne viso darbo laiko iðskirtume kaip atskirà darbo sutarties rûðá (tai DK leidþia), bûtinoji ðios sutarties
sàlyga bûtø darbuotojo ir darbdavio susitarimu numatytas ne visas darbo laikas, nes abi ðalys suinteresuotos tokiu darbo laiko reþimu. Kita vertus, toks suinteresuotumas neturëtø bûti siejamas su bandymu pabloginti darbuotojø padëtá ar nustatomas priverstinai, pasinaudojant átaka ar pan. DK nenumato, kas turi iniciatyvos teisæ dël ðios darbo sutarties sàlygos nustatymo ar keitimo. Pavyzdþiui, Estijos Respublikos darbo sutarties ástatymo 631 str. „Darbo laiko normos pakeitimas darbuotojo reikalavimu“[13] yra numatyta tvarka, kokiais atvejais ir kaip darbo sutarties sàlygà dël ne viso darbo laiko
á visà darbo laikà arba atvirkðèiai gali keisti darbuotojas. Lietuvos darbo ástatymai nenumato nei sàlygø, nei tvarkos dël darbuotojo iniciavimo susitarti dirbti visà ar ne visà darbo laikà arba keisti ðià sàlygà. Ið dalies tai reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybës nutarimas Nr. 1508 „Dël su ne viso
darbo laiko nustatymo tvarka bei trukme susijusiø sàlygø apraðo patvirtinimo“ [14]. Jame numatytos
sàlygos ir tvarka tiek tais atvejais, kai darbdavys privalo priimti darbuotojo (esant jo reikalavimui) pasiûlymà nustatyti jam ne visà darbo laikà, tiek ir tais atvejais, kai darbuotojas pageidauja. Skirtumas
tas, kad pagal darbuotojo reikalavimà darbdavys raðytinius praðymus dël ne viso darbo laiko privalo
iðnagrinëti ir raðtu informuoti darbuotojà ne vëliau kaip kità darbo dienà po praðymo gavimo dienos,
jeigu praðyme nëra nurodyta konkreti ne viso darbo laiko nustatymo data. Esant darbuotojo raðytiniam praðymui nustatyti ne visà darbo laikà ðaliø susitarimu (DK 146 str. 1 d. 1 punktas) darbdavys
arba jo ágaliotas asmuo privalo iðnagrinëti ir apie priimtà sprendimà raðtu informuoti darbuotojà ne
vëliau kaip per 5 darbo dienas nuo praðymo gavimo dienos. Darbdavys turi teisæ ðiuo atveju nesutikti
su darbuotojo pasiûlymu: nepraneðus apie sprendimo priëmimà, laikoma, kad praðymas atmestas.
Vadinasi, darbdaviui, organizuojanèiam darbà ámonëje, yra suteikiama teisë atsisakyti patenkinti praðymà nepateikiant jokiø motyvø (argumentø). Iðanalizavus ðià tvarkà galima spræsti, kad praðymo dël
teisës dirbti ne visà darbo laikà (arba atvirkðèiai – dël teisës dirbti visà darbo laikà) nagrinëjimas nëra
tolygus darbdavio teisei keisti bûtinàsias darbo sutarties sàlygas (DK 95 str. 2 d.) pagal DK 120 str. 2
d. Ðiø dviejø DK normø ir Vyriausybës nutarimo analizë leidþia daryti iðvadà, kad susitarimas dël
darbo sutarties normø arba dël jø keitimo neatitinka ðaliø lygybës principo. Kita vertus, jei darbo sutarties sàlygà „susitarimas dël ne viso darbo laiko“ áraðysime prie kitø darbo sutarties sàlygø ir darbdavys, vadovaudamasis DK 120 str. 1 d., nuspræstø pasinaudoti savo teise pakeisti jà, tokiu atveju ne
tik bûtø paþeista darbuotojo teisë nesutikti su darbdavio siûlymu dirbti pakeistomis darbo sàlygomis
(jis turës bûti atleistas), bet ir iðkiltø prieðtaravimas EB Tarybos direktyvos [3] 5 str. nustatytai nuostatai, kad darbuotojo atsisakymas bûti perkeltam ið darbo dirbti visà darbo laikà á darbà dirbti ne visà
darbo laikà arba atvirkðèiai, neturëtø savaime bûti pagrásta prieþastimi nutraukti darbo sutartá.
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Pateikta analizë rodo, kad bûtina sureguliuoti ðias normas taip, kad darbuotojo ir darbdavio
susitarimu numatyta bûtinoji sàlyga – ne visas darbo laikas – netaptø darbuotojo teisiø paþeidimu
tarptautiniø ir ES teisës normø atþvilgiu.
Ðiuo metu Vokietijoje rengiamas Ástatymo dël Europos antidiskriminavimo direktyvos nuostatø
perkëlimo projektas [15]. Jo 8 paragrafe numatoma darbuotojo reikalavimo teisës dirbti ne visà darbo
laikà ir(ar) terminuotai uþtikrinimas. Ði teisë suteikiama tik darbuotojui, dirbanèiam didesnëje nei 15
darbuotojø turinèioje ámonëje ir tik praëjus 6 mën. nuo darbo santykiø pradþios. Darbdaviui taip pat
suteikiama teisë atsikirsti á ðá darbuotojo reikalavimà tik aiðkiai pagrindus ir tai susiejus su techniniu
darbo organizavimu ámonëje. Aiðkus paþeistos teisës dirbti visà arba ne visà darbo laikà atkûrimo
pateikus ieðkininá reglamentavimas rodo didelá dëmesá darbuotojø teisëms ir jø gynybai.

Iðvados
1. Bûtinøjø darbo sutarties sàlygø numatymas ne tik darbo sutarties sudarymo faktà, bet ir
darbo sutarties rûðá.
2. Darbo sutartis dël antraeiliø pareigø neturëtø bûti laikoma atskira darbo sutarties rûðimi, nes:
2.1. praranda savo tikslinæ paskirtá, kai asmuo nebeina pirmaeiliø pareigø, ir klausimas dël bûtinøjø darbo sutarties sàlygø pakeitimo lieka neiðspræstas.
2.2. darbo sutarties sàlygos dël antraeiliø pareigø nëra ástatymiðkai átvirtintos kaip bûtinosios
darbo sutarties sàlygos.
2.3. kiekviena kita darbuotojo sudaryta darbo sutartis gali bûti laikoma antraeiliø pareigø darbo
sutartimi, nors pagal bûtinàsias darbo sutarties sàlygas ji gali bûti pripaþinta ir kitos rûðies
darbo sutartimi.
2.4. yra reikalinga tik darbø ir darbo laiko (darbo krûvio) apskaitai (DK 146 str.).
3. Bûtina pakoreguoti kai kuriø ástatymø nuostatas taip, kad nevarþytø þmogaus konstitucinës
teisës laisvai pasirinkti darbà (pagrindiná arba nepagrindiná).
4. Kaip viena ið darbo sutarties bûtinøjø sàlygø gali bûti darbo sutarties terminas (terminuotose,
laikinose, sezoninëse darbo sutartyse) arba darbo laiko trukmë (kitø rûðiø darbo sutartyse DK 108
str.).
5. Bûtina sureguliuoti normas taip, kad darbuotojo ir darbdavio susitarimu numatyta bûtinoji sàlyga – ne visas darbo laikas – netaptø darbuotojo teisiø paþeidimu tarptautiniø ir ES teisës normø atþvilgiu.
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SUMMARY
There are different types of labour contracts established in the Labour Code of the Republic of
Lithuania (hereinafter – LC), which, for the reasons of termination, nature of work, features of functions,
psychophysical characteristics of workers and other objective grounds, can not be drawn under same
conditions. The distinction of the labour contracts is necessary to achieve the differentiation of the regulation of
employees’ and employers’ legal rights and obligations, concerning the features of such labour contracts or the
psychophysical characteristics as well as ascertaining supplementary protection of employees. It is necessary to
mention that labour relationships under several labour contracts become complicated for the distinction of
labour contracts as types of separate contracts. In this publication distinct articles of LC are analysed in order
to find out the impact of the determination of essential provisions to the labour agreements. A distinct type of
labour contract on a secondary job is established in the LC. In author's opinion, this type of contract loses its
essence, when a person stops working in his main job and the question of changing / transforming the essential
provisions remains unsolved.
The termination of a labour contract (in fixed-term agreements, contracts on temporary employment
and seasonal employment) or establishment of working time (in other types of labour contracts in Art. 108 of
LC) may be essential provisions of labour contracts. If a contract of part-time work is considered as a distinct
employment contract (this is implied by LC), the essential provision of this kind of contract would be an
agreement between an employee and an employer for the part-time work.
According to the actual treatment, the hearing of a request on a right to part-time work (or vice versa –
on a right to work full-time) is not equivalent to an employer’s right to change the essential provisions of labour
contract (Art.95 (2)) under Article 150(2) of LC. The analysis of these two clauses and the decision of the
Government lead to the conclusion that an agreement on provisions of a labour contract or on changing
thereof does not comply with the principle of equality of parties. Accordingly, it is necessary to regulate norms
the way, that an essential agreement on part-time work between an employer and an employee does not become
an infringement of employee’s rights in an approach of international and European rules.
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