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'DEL DARBO KODEKSO 193 IR 194 STRAlPSNIV TAIKYMO 

Lietuvos AuldCiausiasis Teismas 2006 m. rugsejo 6 d. nutartyje civilineje byloje Nr. 3K-3
45112006 konstatavo, lead Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau - Darbo kodeksas) (Zin., 
2002, Nr. 64-2569) 194 straipsnis yra speciali teises,norma, reglamentuojanti mokejiml4 uZ darbl4 
poilsio ir §venciq dienomis. Kai virSvalandinis darbas ir (arba) darbas nakti dirbamas §ven~iq ir 
(arba) poilsio dienomis, tai uZ toki darbl4. mokama pagal Darbo kodekso 194 straipsnio nuostatas, 0 

'Darbo kodekso 193 straipsnis I1etaikytinas. 
Taeiau Lietuvos vyriauSiasis administracinis teismas 2009 m. gruodfio 3 d. administracineje 

, byloje Nr. A662-137712009 prieme sprendim'4t kad uZ darbl4 poilsio arba §ven~iq dienos nakti turi 
biiti mokama taikant Darbo kodekso 193 ir 194 straipsniuose nustat}'Ul tarifini atlyginim'4t t. y. 
darbdavys privalo pritaikyti 1,5 ir dvigubl4 darbuotojo darbo valandos (menesines algos) 
ufmoke~io dydtius. 

AtsiZvelgdami i tai, kad Lietuvos vyriausiojo admiIiistracinio teismo 2009 m. gruodZio 3 d. 
sprendimas administracineje byloje Nr. A662-137712009 ne.,askelbtas Lietuvos vyriausiojo 
administracfuio teismo biU:;;4~nyje ,,Administraciniq teismq praktika" ir siekdami nustatyti vienodl4 
apmokejimo uZ vilivalandinj darbl4 ir (arba) darbl4 nakti, dirbaI11'4 §ven~iq ir (arba) poilsio dienomis, 

0. praktikq, Policijos departamentas prie Vidaus reikalq ministerijos 2010 m. rugpjii~io 31 d. mtu Nr. 
5-S-5106 kreipesi i Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministerijl4 ir papraJe 
i§ai§kinimo del Darbo kodekso 193 ir 194 straipsniq taikymo. 

2010 m. spatio 7 d. Policijos departamente prie Vidaus reikalq ministerijos ~ Lietuvos 
'Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministerijos buvo gauta Lietuvos A~iausiojo Teismo 

;;. ;. 2010 m. rugsejo 21 d. ra§to "Del Darbo kodekso 193 ir '194 straipsniq taikymo" kopija, i§ kurio 
turinio matyti, kad taikant Darbo kodekso 193 ir 194 straipsnius rewa vadOVl\utis mineta Lietuvos 

, Auk§Ciausiojo Teismo nutartimi. 
Persiun~iame Jums ~io raSto kopijl4 ir praAome su juo supaZindinti suinteresuotus 

, darbuotojus. 
PRIDEDAMA. 11apas. 
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LIETUVOS AlJIclfuuSIASIS "fEISMAS 
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. Socialines apsaugos ir darbo ministerijos t 2010"()9-O8 ~r. ( 1.5-53) SD-5780 
Viceministrei Audrai MiIQllauskaitei 

DEL DARBO KODEKSO 1931R 194 STRAIPSNIV TAIKYMO 

"'! . 

Lietuvos Aulclciausjajame Teisme gautas Jiis1l2010 In. rugsejo 8 d. ra§tas Nr. (11.5-53) SD
; 5780, pra§ant 'paaiskinti, kuriuo (Lietuvos, AukSciausiojo Teismo ar Lietuvos vyriausiojo 
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administraciDio teismo) sprendimu reiketq vadovautis, sprencftiant Lietuvos Respublikos darbo' 
",:!. -: ';.' 

kodekso 193-jr 194 straipsnill1aikymo problemas. Atsakydami i J~ k:lausimlt noretume paZymeti, 
,~' ..i 

.. , kad LietuvQ' '-Respublikos istatymq leidejliS Lietuvos Auk:SCiausiajam. Teismui nera suteikt(.s 
. "j kompetencijos teikti teisines konsultacijas, tame tarpe ir nurodant, kurio teismo praktika reiketq 

vadovautis (Lietuvos Respublikos teismq tstatymo 23 stI;aipsnis). 
Kartu atkreiptinas demesys i tai, kad Lietuvos Aulclciausiasis Teismas atlieka vieningos 

bendrosios kompetencijos teismll praktikos fol'lllavimo funkcija.. (Lietuvos Respublilcos teismll 
~ . istatymo 23 straipsnio 2 dalis), kuri, be kim ko, apima ir ~io teismo kompetencija.. nuosekliai 
'r , formuoti Iietuves Respublikos dalbo kodekso taikymo prakti1a\.. " 

Lietuvos Auk§Ciausiojo Teismo praktika taikant Darbo kodekso 193" ir 194 straipsnius yra 
nuosekli ir vieninga, t.y. Lietuvos Al.l1clCiausiasis Teismas laikosi pozicijos, kad, kai viclvalandinis 
darbas ir (arba) darbas Dakti. dirbamas ~enciq ir (arba) poilsio di~omis. tai u:! toki darb<\. mokama 
pagal mineto kodelCso 194 straipsnio nuostata&; 0193 straipsnis·netaikYtinas. 
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, Teises tyrimll ir apibendrinimo 

departamento direktorius 
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