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Pagrindinės sąvokos: darbo sutartis, darbo sutarties sąlygos, darbo sutarties pasibaigimo pagrindai

Santrauka
Straipsnyje analizuojami Lietuvos, Latvijos ir Estijos teisės aktai, reglamentuojantys darbo sutarties sudarymą, darbo sąlygų nustatymą, darbo sutarties pasibaigimą. Darbo tikslas – atskleisti
pagrindinius darbo sutarties instituto Baltijos valstybėse panašumus ir skirtumus. Šiam tikslui pasiekti straipsnyje taikomi sisteminės analizės, lyginamasis ir loginis metodai.

Ávadas
Nepriklausomø Baltijos valstybiø – Lietuvos, Latvijos ir Estijos siekis ir pastangos kurti savà teisinæ sistemà, taip pat ðiø ðaliø 2004 m. integracija á Europos Sàjungà bei ið esmës pasikeitusios ne tik
ekonominës, socialinës, bet ir teisinës sàlygos lemia Baltijos valstybiø darbo teisës raidà.
Baltijos ðalys, buvusios Sovietø Sàjungos dalimi, ir atgavusios nepriklausomybæ dar ilgà laikotarpá naudojosi iki tol galiojusiais teisës aktais, kurie buvo keièiami, derinami prie pasikeitusiø gyvenimo sàlygø. Taèiau tai nebuvo nepriklausomø valstybiø tikrosios valios iðraiðka. Priëmus Baltijos
valstybëse naujus darbo teisës aktus, buvo galutinai atsikratyta sovietinës teisës palikimo.
Paþymëtina, kad tarptautiniø teisës aktø nuostatas, pavyzdþiui, 1961 m. Europos Socialinës
chartijos átvirtintas teises á darbà, á tinkamas darbo sàlygas, á teisingà atlyginimà, Tarptautinës darbo
organizacijos (toliau – TDO) 1951 m. Nr. 100 „Dël vienodo atlyginimo vyrams ir moterims uþ lygiavertá
darbà“, 1957 m. Nr. 105 „Dël privesrtinio darbo panaikinimo“, 1958 m. Nr. 111 konvencijà "Dël diskriminacijos darbo ir profesinës veiklos srityje" 1 ir kt. deklaruotas teises Baltijos valstybës perkëlë á savo
Konstitucijas ir kitus teisës aktus, taèiau ne vienu metu ir ne ta paèia apimtimi.
Daugiausia dëmesio ið visø Baltijos valstybiø Konstitucijø darbo teisëms skirta 1992 m. Lietuvos
Respublikos Konstitucijoje – èia darbo teisës reglamentuotos atskirame skirsnyje „Tautos ûkis ir
darbas“. Kitø gi Baltijos valstybiø Konstitucijose teisë á darbà, teisë gauti teisëtà atlygá ir kitos teisës
yra reglamentuotos bendruose skirsniuose (skyriuose), reglamentuojanèiuose þmogaus teises. Didþiausias skirtumas tarp Baltijos valstybiø iðryðkëja analizuojant priverèiamojo darbo draudimo reglamentavimà konstituciniu lygmeniu. Latvijos Konstitucijos 106 straipsnio 2 ir 3 dalyje tik nurodoma,
kad priverèiamasis darbas yra draudþiamas ir juo nelaikomas darbas stichinës nelaimës ir kitais ypatingais atvejais, o Estijos ir Lietuvos Konstitucijos jau daug plaèiau reglamentuoja tokiø darbø sàraðà.
1

Lietuva minėtas TDO konvencijas ratifikavo 1994 m. LR Seimo nutarimu NR. I–507 „Dėl tarptautinės darbo organizacijos
konvencijų ratifikavimo“ (Žin. 1994. Nr. 49–913).
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Pagal Lietuvos ir Estijos valstybiø Konstitucijas priverèiamuoju darbu nelaikoma [1, 3]: karinë ar alternatyvi tarnyba, nuteistøjø darbas, darbas stichiniø nelaimiø ir epidemijø metu.
Paþymëtina, kad Estijos Konstitucija dar papildomai numato, kad priverèiamuoju darbu nelaikomas darbas katastrofø metu, o Lietuvos Konstitucija priverèiamuoju darbu nelaiko darbo karo metu.
Turbût sunku bûtø prieðtarauti, kad „kodifikacija – tai teisëkûros tobulinimo ið esmës forma“ [6,
p. 283]. Taèiau ne visos Baltijos valstybës gali pasigirti kodifikuota darbo teisës ðaka. Lietuva ir Latvija
turi teisës aktus, kurie apima beveik visas darbo teisës sritis. Lietuvos Respublika pasinaudojo Rytø ir
Vidurio Europos valstybiø, kurios jau reformavo savo darbo teisæ pasirëmusios kitø ðaliø patirtimi ir
tarptautiniais teisës aktais – konvencijomis, rekomendacijomis, Europos Sàjungos direktyvomis, Europos socialine chartija, kt., ir 2002 m. birþelio 4 d. priëmë Lietuvos Respublikos darbo kodeksà
(toliau – LR DK). 2003 m. sausio 1 d. ásigaliojus LR DK, Lietuvos darbo teisiniø santykiø plotmëje
ásivyravo nuoseklumas.
Tuo paèiu metu, t. y. 2003 m. sausio 1 d., ásigaliojo ir Latvijos darbo kodeksas1, o Estijos
Respublikoje ir ðiuo metu galioja pavieniai, nekodifikuoti darbo teisës aktai – darbo sutarties2, atostogø3, darbo ir poilsio laiko4 ir kiti ástatymai.

Darbo sutarties sudarymo ypatumai Baltijos valstybëse
Darbo sutarèiai bûdingi bendrieji sutarèiø teisës principai – sutarties sudarymo laisvës, ðaliø lygybës, autonomiðkumo ir kiti. Asmuo yra laisvas sudaryti darbo sutartá, t. y. jam suteikiama galimybë
pasirinkti dirbti vienà ar kità darbà. Taip pat tiek darbuotojas, tiek ir darbdavys yra lygûs sudarydami
sutartá. Taèiau esant dideliam nedarbui, t. y. nepakankamai darbo vietø pasiûlai, darbdavys virsta stipresne sutarties ðalimi. Todël tam, kad bûtø ágyvendinamas ne tik ðaliø lygybës, bet ir Europos Sàjungos teiseje numatytas diskriminacijos draudimo darbo santykiuose principas [20], kai kuriø Baltijos
valstybiø darbo teisës normos ástatymu nustatë ne tik darbo skelbimo, bet ir pokalbio dël darbo turiná.
Ádomu tai, kad Latvijos darbo ástatymo 32 straipsnis reglamentuoja darbo pasiûlymo skelbimo turiná,
kuriame numatytas draudimas skelbime nurodyti, kokio darbuotojo–vyro ar moters – darbdavys
ieðko, iðskyrus skelbimà dël darbo, kurá gali atlikti tik vienos ar kitos lyties atstovas. Tuo tarpu
Lietuvoje ðá klausimà reglamentuoja ne LR DK, o Lygiø galimybiø ástatymas [12]. Svarbus dalykas
átvirtintas ir Latvijos darbo ástatymo 33 straipsnyje, kuris nustato pokalbio dël darbo tematikà, t. y.
darbdavys pokalbyje dël darbo bûsimam darbuotojui negali pateikti tokiø klausimø, kurie nëra
tiesiogiai susijæ su bûsimu darbu, pavyzdþiui, klausimø, susijusiø su ðeima ir santuokiniais reikalais,
religinës priklausomybës, priklausymo konkreèiai partijai ar darbuotojø profesinei sàjungai ir pan.
Ásidëmëtina, kad ðio klausimo nereglamentuoja nei LR DK, nei Estijos darbo sutarties ástatymas,
taèiau remiantis LR ir Estijos Konstitucijomis, kurios garantuoja religijos, minties laisves bei teisæ
vienytis á bendrijas, politines partijas, bûtø galima daryti iðvadà, kad darbdavys pokalbyje dël darbo
asmens neturi teisës klausinëti su jo religine priklausomybe, priklausymu politinei partijai susijusiø
klausimø, nes tai paþeistø konstitucines normas.
Tikslus ir nedviprasmiðkas darbo sutarties formos átvirtinimas ir taikymas darbo teisës normose
darbuotojui garantuoja apibrëþtumà darbo santykiuose, uþtikrina darbo teisiniø santykiø egzistavimà
ir darbuotojo teisiø gynybà.
Baltijos valstybëse darbo sutartis turi bûti sudaroma raðtu, dviem egzemplioriais, taèiau kalbant
apie darbo sutarties sudarymà þodþiu, LR DK yra spraga. Svarstant naujojo LR DK projektà, buvo
pateikta daug pasiûlymø liberalizuoti darbo sutarties sudarymo reglamentavimà ir atsisakyti privalomos darbo sutarties raðytinës formos, taèiau ji buvo palikta. Nors LR DK 99 straipsnio 1 dalis numato,
kad darbo sutartis laikoma sudaryta, kai ðalys susitarë dël darbo sutarties sàlygø (t. y. pakanka tik susitarimo, o ne sutarties pasiraðymo), taèiau jau to paties straipsnio 3 dalis nurodo: „darbdavys uþtikrina, kad darbutojui bûtø leidþiama dirbti tik pasiraðius su juo darbo sutartá, áteikus jam antràjá egzemplioriø ir iðdavus tapatybæ patvirtinantá dokumentà“.Taigi ið to galima daryti iðvadà, kad darbo
sutarties þodþiu negalima sudaryti, nes darbuotojui leidþiama dirbti tik pasiraðius su darbdaviu sutartá,
nors tai ir prieðtarauja jau minëto 99 straipsnio 1 daliai. Be abejo, Lietuvoje yra galimybë teisme árodinëti, kad darbo santykiai buvo, nors ir nebuvo raðytinës darbo sutarties, taèiau tokiu atveju árodinëjimo pareiga dël darbo teisiniø santykiø egzistavimo tektø darbuotojui.
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Priimtas 2002 m. birželio 28 d.
Priimtas 1992 m. balandžio 15 d. (su vėlesniais pakeitimais).
Priimtas 2001 m. balandžio 4 d.
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Priimtas 2001 m. sausio 24 d.
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Apþvelgus Lietuvoje iki LR DK galiojusius teisës aktus, kurie reglamentavo darbo sutarties sudarymo formà, pastebima taip pat buvus netiksliø formuluoèiø. Pavyzdþiui, priëmus Darbo sutarties
ástatymà (toliau – DSÁ) [11] buvo nurodoma, kad „darbo sutartis paprastai yra sudaroma raðtu“. Þodis
„paprasai“ leido preziumuoti, kad darbo sutartis galëjo bûti sudaryta ir þodþiu. Vëliau ði formuluotë
buvo pakeista – iðbrauktas þodis „paprasai“1. Taèiau tai nepanaikino dviprasmybës dël galimybës
sudaryti darbo sutartá þodþiu, nes DSÁ 17 straipsnio 1 dalis numatë, kad sutartis laikoma sudaryta ðalims susitarus dël bûtinøjø sàlygø.
Tuo tarpu tiek Latvija, tiek ir Estija ðiuo metu galiojanèiuose teisës aktuose reglamentuoja
darbo sutarties sudarymà þodþiu. Estijos darbo sutarties ástatymas numato, kad „darbo sutartis þodþiu gali bûti sudaryta tik darbui, kuris truks iki 2 savaièiø“ [7], o faktas, kad asmeniui faktiðkai buvo
leista dirbti, yra prilyginamas darbo sutarties sudarymui, nepriklausomai nuo darbo sutarties áforminimo. Savo ruoþtu Latvijos darbo ástatymo 41 straipsnis numato galimybæ asmenims, su kuriais nebuvo sudaryta raðytinë sutartis, reikalauti ið darbdavio, kad ji bûtø sudaryta pasitelkiant bet kokius
árodymus, kurie patvirtintø darbo santykiø egzistavimà.
Darbo sutarties registravimà Baltijos valstybës reglamentuoja taip pat skirtingai. Pavyzdþiui,
Lietuvoje darbo sutartis privalo bûti uþregistruota darbo sutarèiø registravimo þurnale, iðskyrus kai
darbdavys yra fizinis asmuo ir samdo maþiau nei tris darbuotojus [4], o Estijoje darbo sutarties registravimo pareiga numatyta tik darbdaviams, kurie yra fiziniai asmenys. Jie darbo sutartá turi uþregistruoti
Darbo inspekcijoje.
Lietuvoje viena ið darbo sutarties sudarymo ypatybiø galime laikyti ir darbuotojo tapatybæ patvirtinanèio dokumento iðdavimà [18]. Paþymëtina, kad ne vëliau kaip prieð darbo pradþià kartu su
antruoju darbo sutarties egzemplioriumi darbdavys turi áteikti darbuotojui jo darbo paþymëjimà, kuris
turi bûti neðiojamas ir laikomas darbdavio nurodytoje vietoje. Mano nuomone, darbuotojo tapatybæ
patvirtinanèio dokumento iðdavimu buvo siekiama palengvinti Valstybinës darbo inspekcijos darbà
ámonës patikrinimo metu siekiant nustatyti, ar yra nelegaliø darbuotojø, nes paþymëjimus darbuotojai
turi neðiotis arba laikyti darbo metu darbdavio nurodytoje vietoje. Kitose dviejose Baltijos valstybëse
minëtuose ástatymuose apie darbuotojo paþymëjimà nëra uþsimenama.
Darbo sutarties sàlygos
Darbo sutarties sàlygos – tai tam tikros aplinkybës, dël kuriø darbuotojas ir darbdavys sulygsta
sudarydami darbo sutartá. Iðanalizavus Baltijos valstybiø teisës aktus, reglamentuojanèius darbo teisinius santykius, bûtø galima iðskirti dvi bendras Baltijos valstybëms darbo sutarties sàlygas – tai darbo
vieta ir darbo funkcijos. Toliau kiekviena valstybë numato tai vienà, tai kità darbo sutarties sàlygà, kuri
turi bûti aptarta darbo sutartyje. Pavyzdþiui, Estijos darbo sutarties ástatymas nurodo, kad darbo sutartyje privalomai turi bûti aptartas atostogø, darbo atlygio, darbo laiko klausimas [7, 26 str.]. Latvijos
darbo sutartyse turi bûti aptartos kitos sutarties sàlygos, pavyzdþiui, terminas, prieð kurá reikia áspëti
apie darbo sutarties nutraukimà. Lietuva pasiþymi savo iðskirtiniu reglamentavimu kalbant apie darbo
sutarties sàlygas, t. y. remiantis LR DK 95 straipsniu galima iðskirti būtinąsias ir kitas darbo sutarties
sàlygas.
Bûtinosios darbo sutarties sàlygos dar skirstomos á:
1. bûtinàsias visoms darbo sutartims (kaip jau buvo minëta – darbo vieta, darbo funkcijos),
2. bûtinàsias atskiroms sutarèiø rûðims (susitarimas dël sutarties termino, sezoninio darbo
pobûdþio ir kt.).
Paþymëtina, kad bûtinosios sutarties sàlygos yra tokios, dël kuriø ðalims nesusitarus, sutartis
laikoma nesudaryta ir negali atsirasti darbo teisinis santykis. Mokëjimo uþ darbà klausimo neaptarimas darbo sutartyje jokios átakos darbo sutarties galiojimui neturi. Kitos darbo sutarties sàlygos pagal
LR DK 95 straipsnio 4 dalá suprantamos kaip iðbandymo, profesijø jungimo ir kt. sàlygos.
Lietuvoje LR Vyriausybës nutarimu „Dël pavyzdinës darbo sutarties formos patvirtinimo“ patvirtinta pavyzdinë darbo sutarties forma, kurioje nurodoma, kokios darbo sutarties sàlygos joje galëtø
bûti numatytos. Pavyzdþiui, be bûtinøjø darbo sutarties sàlygø, pavyzdinëje darbo sutartyje dar siûloma aptarti esant bûtinybei ir iðbandymo laikotarpio terminà, darbo dienos, savaites trukmæ ir kita.
Taèiau atkreiptinas dëmesys á tai, kad darbo sutarties patvirtina forma yra „pavyzdinë“, o tai suponuoja tiek darbuotojui, tiek ir darbdaviui teisæ jos nesilaikyti. Paþymëtina, kad LR DK nenumato, kokios pasekmës galëtø bûti taikomos darbdaviui, jei jis nesilaikytø pavyzdinës darbo sutarties formos.

1

Formuluotė pakeista 1996 m. (Žin. 1996. Nr. 54–9834).

49

Sudarant darbo sutartá ðaliø susitarimu gali bûti nustatytas iðbandymo laikotarpis, kurio nustatymas darbo sutartyje gali atsirasti darbdavio arba darbuotojo, arba abiejø ðaliø iniciatyva.
Ásidëmëtina, kad visø Baltijos valstybiø darbo teisës aktai numato galimybæ nustatyti iðbandymo laikotarpá, kurio metu bûtø patvirtinama, ar darbuotojo kvalifikacija yra tinkama, ypaè ar jis galës
dirbti atitinkamà darbà, ar darbas tinka darbuotojui ir kita. Taèiau bûtina paminëti, jog visose Baltijos
valstybiø darbo teisës normose yra numatyti skirtingi iðbandymo terminai. Lietuvoje iðbandymo terminas negali bûti ilgesnis kaip 3 mën., o ástatymø nustatytais atvejais, kai norima patikrinti, ar darbuotojas tinka sulygtam darbui, gali bûti iðbandymo terminas nustatomas ir iki 6 mënesiø. Tuo tarpu
Estijos darbo sutarties ástatymas numato galimybæ nustatyti iðbandymo laikotarpá iki 4 mën. Trumpiausias iðbandymo terminas yra numatytas Latvijos darbo ástatymo 46 straipsnyje, t. y. 3 mënesiai,
be galimybës pratæsti ilgesiniam laikui. Atkreiptinas dëmesys á tai, kad tik Lietuvoje yra numatytas iðbandymo laikotarpio termino pratæsimas ástatymo nustatytais atvejais iki 6 mënesiø.
Paþymëtina, kad visose Baltijos valstybëse yra nurodytas tik maksimalus iðbandymo laikotarpio
terminas. Ið to galima daryti iðvadà, kad yra suteikta teisë iðbandymo laikotarpá nustatyti nuo 1 d. iki
leistinos maksimaliai ástatyme. t. y. jei Lietuvoje iðbandymo terminas negali bûti ilgesnis kaip 3 mën.,
tai, be jokios abejonës, iðbandymo terminas gali bûti ir 5, 6 ar 14 dienø, jei darbo santykiø ðalys mano, kad ðio termino pakaks nustatyti, ar darbas tinka darbuotojui ir ar darbuotojas tinka sulygtam
darbui. Ðioje darbo teisiniø santykiø reguliavimo srityje pasireiðkia dispozityvumo principo ágyvendinimas .
Baltijos valstybiø darbo teisës aktai nustato ir darbo teisës subjektus, kuriems iðbandymo laikotarpis negali bûti taikomas. Visose be iðimties Baltijos valstybëse negalima iðbandymo laikotarpio
nustatyti priimant á darbà asmenis iki 18 m. Remiantis LR DK 105 straipsnio 2 dalimi iðbandymo laikotarpio negalima nustatyti asmenims, kurie á darbà priimami konkurso ar rinkimø bûdu, taip pat asmenims, kurie iðlaikë kvalifikacinius egzaminus eiti pareigas bei darbdaviø susitarimu perkeliamiems
dirbti á kità darbovietæ, taip pat ir kitais ástatymo nustatytais atvejais. Tuo tarpu Estijos darbo sutarties
ástatymas papildomai numato tik draudimà nustatyti iðbandymo laikotarpá invalidams.
Autorës nuomone, Lietuvoje darbuotojui ir darbdaviui suteikta teisë ðaliø susitarimu átraukti tokias darbo sutarties sàlygas, kurios neprieðtarautø darbo teisës normoms, tuo tarpu kitose Baltijos
valstybëse siekta reglamentuoti, kokios sàlygos privalomai turëtø bûti aptartos darbo sutartyje. Visose
Baltijos valstybëse minimalaus iðbandymo termino nereglamentavimas leidþia greitai nustatyti, ar
darbuotojas tinka darbui ir ar darbas tinka darbuotojui. Taip pat greièiau darbuotojui mokëti didesná
darbo uþmokestá1 ir taikyti kitas ástatymo numatytas garantijas.
Darbo sutarèiø rûðiø bendroji charakteristika
Paþymëtina, kad „Darbo sutarèiø rûðiø iðskyrimas yra vieno darbo santykiø teisinio reguliavimo
principo – darbo teisës normø bendrumo ir diferenciacijos – apraiðka“ [5, p. 75]. Atskirø darbo sutarèiø rûðiø iðskyrimà palaiko ir Europos Sàjunga. Antai 1999 m. Europos Bendrijos Tarybos vasario 9 d.
priimtoje rezoliucijoje „Dël uþimtumo gairiø 1999 metams“ [21] buvo pritarta lankstesnëms darbo
formoms, kurios suprantamos kaip darbas pagal diferencijuotas sutarèiø rûðis – terminuotas, sezonines, ne visos darbo dienos ir kt.
Vienas ið Lietuvos ypatumø nustatant darbo teisinius santykius ir bûtø atskirø darbo sutarèiø
rûðiø iðskyrimas. LR DK 108 straipsnis numato ðias darbo sutarèiø rûðis:
1. neterminuotas,
2. terminuotas, laikinas, sezonines,
3. antraeiliø pareigø,
4. su namudininkais,
5. patarnavimo darbams,
6. kitas.
Minëtà LR DK straipsná plaèiau detalizuoja LR Vyriausybës nutarimas „Dël atskirø darbo sutarèiø ypatumø tvirtinimo“[16] .
Nors Estijos darbo sutarties ástatymo 27 straipsnis nëra ávardytas kaip „darbo sutarèiø rûðys“, o
nurodyta „Darbo sutarèiø terminai“, taèiau iðanalizavus straipsná galima daryti iðvadà, kad jame ávardytos atskiros darbo sutarèiø rûðys:
1. neterminuotos;
2. terminuotos;
1
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Dažniausiai pasibaigus bandomajam laikotarpiui darbuotojui didinamas atlyginimas.

a. konkreèiam darbui atlikti,
b. laikinai nedirbanèiam darbuotojui pavaduoti,
c. padidëjus laikinam darbo krûviui,
d. sezoniniams darbams,
e. kitais teisës aktø nustatytais atvejais.
Paþymëtina, kad Estijoje visas sutartis – tiek terminuotas, tiek neterminuotas reglamentuoja tas
pats teisës aktas – Darbo sutarties ástatymas. Taèiau 27 straipsnyje numatyta galimybë sudaryti terminuotas sutartis kitais teisës aktø nustatytais atvejais.
Tuo tarpu Latvijos darbo kodekso 44 straipsnis iðskiria ðias terminuotø darbo sutarèiø rûðis:
1. sezoninio darbo,
2. atsiþvelgiant á darbo specifikà ir trumpalaiká pobûdá,
3. pakaitinio darbuotojo,
4. laikino darbo, kuris nëra ámonëje nuolat atliekamas,
5. laikino darbo, kai padidëjæs darbo krûvis, ámonëje (kai krûvis padidëja netikëtai ir tai nëra
normalu),
6. pagalbos darbø dël force majore pasekmiø,
7. laikinø vieðøjø darbø nedirbantiems asmenims ar kitø darbø, susijusiø su dalyvavimu ádarbinimo programose.
Apibendrintai Baltijos valstybëse sudaromas darbo sutartis galima suskirstyti pagal kelis kriterijus: pirma, darbo sutartis pagal darbo teisiniø santykiø trukmæ galima skirstyti á terminuotas ir neterminuotas, antra, pagal darbo pobûdá – á sezonines, pakaitiniø darbuotojø (laikino darbo), konkretaus
darbo atlikimo ir kitas.
Tam tikros aplinkybës, pavyzdþiui, pasikeitusios ekonominës ir socialinës sàlygos, lëmë terminuotø darbo sutarèiø rûðiø iðskyrimà Baltijos valstybëse. Lietuvai, Latvijai ir Estijai tapus Europos Sàjungos narëmis, bûtina perkelti direktyvos 1999/70/EB „Dël Europos profesiniø sàjungø konfederacijos (ETUC), Europos pramonës ir darbdaviø konfederacijø sàjungos (UNICE) ir Europos ámoniø, kuriose dalyvauja valstybë, centro (CEEP) bendrojo susitarimo dël darbo pagal terminuotas sutartis“
nuostatas á nacionalinæ teisæ. Joje átvirtintas nediskriminavimo principas, piktnaudþiavimo prevencijos
priemonës ir kt. turi atsispindëti darbo teisinius santykius reglamentuojanèiuose teisës aktuose. Maksimalaus termino nustatymas sudarant terminuotas darbo sutartis (Lietuvoje ir Estijoje terminuota
darbo sutartis negali bûti sudaroma ilgesniam kaip 5 metø terminui, tuo tarpu Latvijos darbo ástatymo
45 straipsnio 1 dalis numato, kad terminuota darbo sutartis negali virðyti 2 metø) ir yra viena ið piktnaudþiavimo prevencijos priemonëmis ágyvendinimo formø.
Darbo sutarties pasibaigimo pagrindai
Darbo sutarties pasibaigimà galima apibrëþti kaip darbo teisiniø santykiø bei jø subjektø teisiø
ir pareigø pasibaigimà. Taèiau teisinëje literatûroje yra vartojami ir kiti terminai, kurie glaudþiai susijæ
su darbo sutarties pasibaigimu, nors jos nëra tapaèios – tai „darbo sutarties nutraukimo“ir „atleidimo
ið darbo“ sàvokos. H. Davidavièius teigia, kad „darbo sutarties pasibaigimas – plaèiausia sàvoka,
apimanti visus darbo santykiø pasibaigimo atvejus. Sàvoka – darbo sutarties nutraukimas – vartojama
tais atvejais, kai darbo sutartis pasibaigia abiejø ðaliø ar vienos ðalies valia. Sàvoka – atleidimas ið
darbo – reiðkia darbo sutarties pasibaigimo rezultatà, t. y. teisinë darbo sutarties pasibaigimo iðdava“
[15, p. 81].
Pagal tai, kieno valia pasibaigia darbo teisiniai santykiai, Baltijos valstybiø darbo teisës aktuose
numatytus darbo sutarèiø pasibaigimo pagrindus galima skirstyti á:
1. darbo sutarties pasibaigimà priklausomai nuo ðaliø valios (ðaliø susitarimu, darbuotojo
pareiðkimu, darbdavio iniciatyva, suëjus terminui),
2. darbo sutarties pasibaigimà nepriklausomai nuo ðaliø valios (treèiøjø asmenø reikalavimu,
darbuotojo ar darbdavio mirties avejais ir kitais atvejais).

Darbo sutarties nutraukimas priklausomai nuo ðaliø valios
1. Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu. Paþymëtina, kad darbo sutartá ðaliø susitarimu
galima nutraukti visose Baltijos valstybëse. Pagal Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo praktikà darbo santykiø nutraukimas ðaliø susitarimu galimas tik tuomet, kai ðalys savo valià suderina jiems abiem tuo
pat metu rûpimomis, naudingomis ir priimtinomis kiekvienai ið jø sàlygomis, ir darbdavys jokiais bû-
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dais neverèia kitos darbo teisiniø santykiø ðalies raðyti pareiðkimo dël darbo santykiø nutraukimo.
Darbo sutarties nutrakimas pagal LR DK ir Estijos darbo sutarties ástatymà skiriasi tuo, kad Estijoje
nëra nurodytas terminas, per kurá turi atsakyti ðalis, gavusi pasiûlymà nutraukti darbo sutartá ðaliø susitarimu, tuo tarpu LR DK numato 7 dienø terminà. Paþymëtina, kad jei per já ðalis neatsako á toká pasiûlymà, tai laikoma, kad pasiûlymas buvo atmestas. Tuo atveju, kai ðalys susitaria dël sutarties nutraukimo, turi bûti sudarytas raðtiðkas susitarimas aptariant darbo sutarties nutraukimo sàlygas. Be
abejo, visose Baltijos valstybëse pasiûlymas nutraukti darbo sutartá ðaliø susitarimu turi bûti pateiktas
raðtu. Latvijos darbo kodeksas darbo sutarties nutraukimà ðaliø susitarimu reglamentuoja labai
glaustai, t. y. tik nurodo, kad darbuotojas ir darbdavys gali nutraukti darbo sutartá ðaliø raðtiðku susitarimu. Kadangi daþniausiai ðaliø susitarimu darbo sutartis nutraukiama tiesiogine ar netiesogine dardavio iniciatyva, tokiu atveju detalesnis Lietuvos ir Latvijos darbo sutarties nutraukimo ðaliø susitarimu
reglamentavimas labiau uþtikrina laisvà darbo sutarties ðalies valios principo ágyvendinimà.
2. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu. Baltijos valstybiø konstitucijose deklaruojama laisvë pasirinkti darbà suponuoja ir laisvæ nutraukti darbo teisinius santykius darbuotojo pareiðkimu. Norint nutraukti darbo teisinius santykius Lietuvoje darbuotojo pareiðkimu yra bûtina áspëti
darbdavá ne vëliau kaip prieð 14 dienø. Paþymëtina, kad kolektyvinëmis sutartimis galima nustatyti ir
kitoká áspëjimo terminà, bet jis negali virðyti vieno mënesio. Tam tikrais atvejais darbuotojas turi teisæ
nutraukti darbo sutartá darbdavá áspëjæs prieð 3 darbo dienas nuo praðymo padavimo dienos, kai reikalavimas yra pagrástas darbuotojo liga ar invalidumu, trukdanèiu tinkamai atlikti darbà, darbdavio ásipareigojimø nevykdymu pagal darbo sutartá, ástatymø ar kolektyvinës sutarties paþeidimu ir kitomis
svarbiomis prieþastimis, nustatytomis kolektyvinëje sutartyje.
Tuo tarpu Latvijoje darbuotojas privalo áspëti darbdavá apie savo apsisprendimà iðeiti ið darbo
prieð 1 mënesá, iðskyrus atvejus, kai trumpesná terminà numato kolektyvinë ar darbo sutartis. Latvijoje
galima ir nesilaikyti nustatyto 1 mën. termino, jei nutraukimo prieþastis yra svarbi. Svarbu paminëti,
kad Lietuvoje darbuotojas turi teisæ atðaukti praðymà nutraukti darbo sutartá ne vëliau kaip per tris
dienas nuo praðymo padavimo dienos. Po to jis gali atðaukti praðymà tik darbdavio sutikimu. Latvijos
darbo kodeksas tik darbdaviui numato teisæ leisti atðaukti darbuotojo pareiðkimà ar ne. Ádomu yra tai,
kad Estijoje darbo sutarties pasibaigimo darbuotojo pareiðkimu áspëjimo terminai skiriasi priklausomai nuo to, ar nutraukiama terminuota, ar neterminuota darbo sutartis, taip pat kai darbo sutartis nutraukiama iðrinkus darbuotojà á renkamas pareigas, ar darbo sutartis nutraukama dël darbdavio darbo
sutarties sàlygø paþeidimo, arba dël gamybos ir darbo organizacijos pakeitimo. Reika atkreipti dëmesá, kad Lietuvoje darbo sutarties nutraukimo darbuotojo iniciatyva áspëjimo terminai nepriklauso
nuo to, ar darbo sutartis yra terminuota, ar ne1. Estijos darbo sutarties ástatymo 80 straipsnio 1 dalies
1 punktas numato, kad darbuotojas turi áspëti darbdavá apie darbo sutarties nutraukimà ne vëliau kaip
prieð 2 savaites, jei darbo sutartis buvo sudaryta ilgesniam kaip 1 metø terminui, tuo tarpu jei sutartis
buvo sudaryta ne ilgesniam kaip 1 metø terminui, áspëjimo terminas sutrumpinamas jau iki 5 kalendoriniø dienø. Paþymëtina, kad prieð 5 kalendorines dienas darbdavá turi áspëti ir darbuotojai, kurie nori
darbo sutartá nutraukti dë ligos, invalidumo, ðeimos nario slaugymo dël ligos ar invalidumo arba dël
ástojimo mokytis, arba darbuotoja moteris, kuri augina vaikà iki 3 metø. Reikëtø paminëti, kad norint
nutraukti terminuotà darbo sutartá darbuotojo iniciatyva, bûtina pateikti dokumentus, kurie árodytø
darbuotojo teisæ darbdavá áspëti per nustatytà terminà. Paþymëtina, kad Estijoje norint nutraukti neterminuotà darbo sutartá darbuotojo iniciatyva, yra bûtina darbdavá apie tai áspëti ne vëliau kaip prieð 1
mënesá. Tuo atveju, kai darbuotojas iðrenkamas á renkamas arba nomenklatûrines pareigas, darbo
sutartis nutraukimama darbuotojo pareiðkimu vienà dienà prieð tai, kai darbuotojas pradeda jas eiti.
Jei darbutojas iðrenkamas á Reigikogu2 ar á Europos Parlamentà, darbo sutartis nutraukiama darbuotojo pareiðkimu nuo tos dienos, kai asmuo pradeda eiti pareigas. Be to, nepriklausomai nuo to, ar
darbo sutartis buvo terminuota, ar ne, darbuotojas, norintis nutraukti darbo sutartá dël to, kad darbdavys nevykë darbo sutarties sàlygø arba jas vykdë netinkamai, turi já áspëti ne vëliau kaip prieð 5 kalendorines dienas. Toks detalus Estijoje áspëjimo terminø nustatymas norint nutraukti darbo sutartá darbuotojo pareiðkimu yra sudëtingas, todël Lietuvos darbo sutarties nutraukimo darbuotojo pareiðkimu
reglamentavimas yra priimtinesnis ir aiðkesnis ðias normas taikantiems asmenims.
3. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva. Ðis darbo sutarties nutraukimo pagrindas
leidþia darbdaviui jo iniciatyva susiklosèius tam tikrai situacijai atleisti darbuotojà ið darbo. Iðanaliza1
Išimtis – darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą darbo sutartį, apie tai įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš 3 dienas,
jeigu jis jau yra įgijęs teisę į visą senatvės pensiją arba ją gauna. Darbo sutartis tokiais atvejais turi būti nutraukiama nuo
darbuotojo prašyme nurodytos dienos.
2
Estijos parlamentas.
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vus Baltijos valstybiø teisës aktus, bûtø galima pateikti ðiuos bendrus Estijai ir Latvijai darbo sutarties
nutraukimo darbuotojo iniciatyva pagrindus:
1. maþinant etatus,
2. likvidavus darbdavá,
3. kai darbuotojas negali atlikti darbo dël profesinës kvalifikacijos ar iðsilavinimo trûkumo,
4. kai darbuotojas negali atlikti darbo dël sveikatos bûklës,
5. kai darbuotojas paþeidë darbines pareigas (darbo sutartá ir kitus vidaus dokumentus),
6. kai darbdavys prarado pasitikëjimà darbuotoju.
Prieðingai nei darbuotojo, darbdavio laisvë nutraukti darbo santykius su darbuotoju yra suvarþyta. Lietuvoje jo laisvæ apriboja LR DK 129 straipsnio nuostatos, konstatuojanèios, kad darbdavys
savo iniciatyva darbo sutartá, kai nëra darbuotojo kaltës, gali nutrauktitik dël svarbiø prieþasèiø ir jei
negalima darbuotojo perkelti jo sutikimu á kità darbà. Svarbias prieþastis, dël kuriø darbdavys gali nutraukti darbo sutartá, galima suskirstyti á dvi grupes: pirma, tai tos aplinkybës, kurios susijusios su paèiu darbuotoju (darbuotojo kvalifikacija, profesiniai gebëjimai, elgesys darbe ir kt.), antra, aplinkybës,
susijusios su paèia darboviete (darbovietës struktûrinë pertvarka, ekonominës, technologinës prieþastys ir kt.). Svarbu paminëti, kad LR DK nenumato galutinio sàraðo svarbiø prieþasèiø, o tai suteikia
darbdaviui galimybæ atleisti darbuotojà ið darbo nesant jo kaltës ir kitais LR DK nepaminëtais atvejais,
jei tai susijæ su ávardytomis dviem svarbiø prieþasèiø grupëmis. Bûtina paminëti, kad darbdavys gali
nutraukti darbo sutartá su darbuotoju, kai jis yra kaltas. LR DK 136 straipsnio 3 dalis numato, kad
darbdavys turi teisæ be áspëjimo nutraukti darbo sutartá, jei darbuotojas nerûpestingai atliko darbo pareigas ar kitaip paþeidë darbo drausmæ, jei prieð tai jam nors kartà per paskutinius dvylika mënesiø
buvo taikytos drausminës nuobaudos arba kai darbuotojas vienà kartà ðiurkðèiai paþeidë darbo pareigas. Paþymëtina, kad LR DK nedetalizuojama, o tik apibrëþiama, kokios prieþastys dël atleidimo ið
darbo darbdavio iniciatyva, kai nëra darbuoto kaltës, yra laikomos svarbiomis.
4. Suėjus terminui. Nors atrodytø, kad terminuota darbo sutartis pasibaigia nepriklausomai nuo
ðaliø valios, taèiau tiek pagal Estijos, tiek pagal Lietuvos teisës aktus turi bûti iðreikðta darbdavio arba
darbuotojo valia – pratæsti arba nutraukti darbo santykius. Estijos darbo sutarties ástatymo 77 straipsnis numato, kad nors sutartis ir terminuota, darbdavys, priklausomai nuo to, kokiam terminui ji yra
sudaryta, privalo darbuotojà áspëti raðtu prieð tam tikrà laikà dël darbo sutarties nutraukimo. Jei terminuota darbo sutartis buvo sudaryta ilgesniam nei vieneriø metø laikotarpiui, darbdavys privalo
áspëti darbuotojà apie darbo sutarties nutraukimà ne vëliau kaip prieð 2 savaites, o jei sutartis yra sudaryta trumpesniam kaip 1 metø laikotarpiui, – ne vëliau kaip prieð 5 kalendorines dienas. Tuo atveju,
kai terminuotà darbo sutartá nori nutraukti ne darbdavys, o darbuotojas, jis privalo áspëti darbdavá ne
vëliau kaip prieð 5 kalendorines dienas iki darbo sutarties termino pasibaigimo dienos. Lietuvoje
darbdavys gali nutraukti darbo sutartá áspëjæs darbuotojà prieð 2 mënesius, o darbuotojas – ne vëliau
kaip prieð 14 dienø iki termino pabaigos. LR DK 126 straipsnis numato, kad suëjus darbo sutarties
terminui, darbdavys arba darbuotojas turi teisæ nutraukti darbo sutartá, o tuo atveju, kai në viena ið ðaliø darbo sutarties nenutraukia, yra laikoma, kad sutartis tapo neterminuota. Svarbu paminëti, kad
Latvija pasiþymi iðskirtiniu terminuotos darbo sutarties pasibaigimo reglamentavimu, nes Latvijoje
darbo sutartis, kurioje numatytas konkretus darbo sutarties pasibaigimo terminas, baigiasi paskutinæ
termino dienà, ir nei darbuotojui, nei darbdaviui nereikia pareikðti savo valios dël jos nutraukimo. Tais
atvejais, kai darbo sutartis sudaryta apibrëþtam terminui, bet nenustaèius galutinës darbo sutarties
nutraukimo datos, darbdavys gali nutraukti tokià darbo sutartá áspëjæs darbuotojà apie darbo sutarties
nutraukimà prieð 2 savaites. Todël Latvijoje terminuotos darbo sutarties pasibaigimà reikëtø priskirti
prie darbo sutarties pasibaigimo nepriklausomai nuo ðaliø valios.

Darbo sutarties pasibaigimas nepriklausomai nuo ðaliø valios
1. Trečiųjų asmenų reikalavimu. Darbo sutarties nutraukimas treèiøjø asmenø reikalavimu – tai
darbo sutarties pasibaigimas nepriklausomai nuo ðaliø valios dël skirtingø prieþasèiø. Baltijos valstybëse treèiuosius asmenis, galinèius reikalauti nutraukti darbo sutartá, galima suskirstyti á:
1. asmenis, ginanèius nepilnameèiø interesus (tai tëvai, nepilnameèiø atstovai, darbo inspektoriai, o Lietuvoje ir sveikatà priþiûrintis gydytojas arba mokykla, kurioje vaikas mokosi);
2. asmenis, ginanèius vieðàjá interesà (Lietuvoje ir Estijoje – teismas ásiteisëjusiu nuosprendþiu,
tik Lietuvoje – ástatymø ágalioti organai ar pareigûnai, medicinos komisija, priëmusi iðvadà dël
darbuotojo sveikatos bûklës, darbdavio likvidatorius, kai nëra teisiø perëmëjo).
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Estijoje darbo sutartis sudaryta su nepilnameèiais gali bûti nutraukta reikalaujant nepilnameèiø
atstovams ar darbo inspektoriui, jei buvo nesilaikyta nepilnameèiø ádarbinimo reikalavimø. Latvijos
darbo kodeksas suteikia tëvams arba darbo inspekcijai teisæ reikalauti, kad bûtø nutraukta darbo sutartis su asmeniu iki 18 metø, kai atliekamas darbas paþeidþia jo saugumà, sveikatà ar neigiamai veikia jo vystymàsi arba iðsilavinimà. Tuo tarpu LR DK 136 straipsnis nenumato, kokiu pagrindu vienas ið
tëvø arba vaiko atstovas pagal ástatymà, arba vaiko sveikatà priþiûrintis gydytojas, arba mokykla, kurioje vaikas mokosi, gali reikalauti nutraukti darbo sutartá su nepilnameèiu. Taèiau prieþastys ðio reikalavimo gali bûti nesilaikymas nepilnameèiø ádarbinimo reikalavimø, pablogëjusi nepilnameèio sveikata, blogas mokymasis mokykloje ir kita.
2. Darbdavio ir darbuotojo mirties atvejais. Visose Baltijos valstybëse darbo sutartis gali pasibaigti nepriklausomai nuo ðaliø valios darbuotojo mirties atveju. Tuo tarpu darbdavio mirtis ne visada
yra pagrindas nutraukti darbo sutartá. Lietuvoje ir Estijoje darbo sutartis nutrûks mirus darbdaviui tik
tuo atveju, jei ji buvo sudaryta patarnavimo darbams asmeniðkai atlikti. LR DK taip pat dar numato,
kad darbo sutartis taip pat nutrûks, kai mirus darbdaviui nebus jo teisiø perëmëjo.
Darbo sutarties pasibaigimo pagrindai – tai tam tikri juridiniai faktai, kuriems atsiradus darbo
sutartis tarp darbuotojo ir darbdavio nutrûksta. Darbo sutarties pasibaigimà gali lemti ávairios aplinkybës: sveikatos pablogëjimas, ásiteisëjæs teismo nuosprendis, kito darbo suradimas, tëvø reikalavimas
nutraukti darbo sutartá, sudarytà su nepilnamèiu, dël neatitinkanèiø teisës aktø darbo sàlygø ir kita.
Baltijos valstybëse darbo sutarties pasibaigimo pagrindai, nors ir yra panaðûs, taèiau kiekvieno darbo
sutarties pasibaigimo pagrindo turinys yra skirtingas – darbo sutarties pasibaigimas suëjus terminui
Lietuvoje ir Estijoje priskirtini prie darbo sutarties pasibaigimo priklausomai nuo ðaliø valios, tuo tarpu
Latvijoje – ne. Skirtingi ir áspëjimo apie atleidimà ið darbo terminai bei tretieji asmenys, galintys reikalauti nutraukti darbo teisinius santykius (bendri tik tie tretieji asmenys, kurie gina nepilnameèiø asmenø interesus).

Iðvados
Iðnagrinëjus Baltijos valstybiø teisës aktus, reglamentuojanèius darbo sutarties instituto ypatumus, galima daryti ðias iðvadas.
1. Ne visos Baltijos valstybës turi kodifikuotus darbo ástatymus, kurie bûtø teisiðkai tobulesni,
labiau susisteminti ir patogûs vartotojui. Estijoje iki ðiol galioja pavieniai nekodifikuoti teisës aktai.
2. Darbo sutarties formà kiekviena valstybë reglamentuoja skirtingai. Estijoje ir Latvijoje átvirtintas darbo sutarties sudarymas tiek raðtu, tiek þodþiu ir nesukelia jokiø problemø taikant ðià nuostatà
praktikoje. Tuo tarpu Lietuvoje patvirtinta raðytinë darbo sutarties forma, nors ið kitø DK normø galima
daryti iðvadà, kad darbo sutartis gali bûti sudaryta ir þodþiu.
3. Lietuva iðsiskiria darbo sutarties sàlygø skirstymu á būtinąsias ir kitas.
4. LR DK nustatytas ilgiausias išbandymo terminas iki 6 mėnesių įstatymo nustatytais atvejais.
Kitose Baltijos valstybėse išbandymo terminas gali būti nustatytas iki 3, 4 mėnesių.
5. Atskirø darbo sutarèiø rûðiø iðskyrimui pritarë Europos Sàjunga, taèiau tik Lietuvos darbo
kodekse tiksliai iðskirtos atskiros darbo sutarèiø rûðys ir priimti poástatyminiai teisës aktai jiems ágyvendinti. Visose Baltijos valstybëse darbo sutartis pagal darbo teisiniø santykiø trukmæ galima skirstyti
á terminuotas ir neterminuotas; pagal darbo pobûdá: á sezonines, konkreèiam darbui atlikti ir kitas.
6. Baltijos valstybiø darbo teisës aktuose numatytus darbo sutarèiø pasibaigimo pagrindus galima sugrupuoti pagal tai, kieno valia pasibaigia darbo teisiniai santykiai:
1) darbo sutarties pasibaigimà priklausomai nuo ðaliø valios (darbuotojo pareiðkimu, darbdavio iniciatyva, ðaliø susitarimu, suëjus terminui ir kt.),
2) darbo sutarties pasibaigimà nepriklausomai nuo ðaliø valios (treèiøjø asmenø reikalavimu,
darbuotojo ar darbdavio mirties avejais ir kt.).
7. Tiek Estijoje, tiek Latvijoje darbo sutarties nutraukimo darbdavio inciatyva pagrindai yra iðsamesni, tuo tarpu LR DK jie nedetalizuojami, o nurodomos tik svarbios prieþastys, iðsamiai jø neávardijant.

♦♦♦
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The Peculiarities of Employment Contract Institute in the Baltic States
Doctoral Candidate Agnė Razgūnienė
Mykolas Romeris University
Keywords: employment contract, condition of employmen contract, grounds for the expiry of employment contract.

SUMMARY
The investigation of legal acts of the Baltic States, regulating the peculiarities of employment contract
institute, makes to come to these conclusions:
1. Not each of the Baltic States has got it’s labour laws codified, which would be lawfully perfect,
systematized and handy for a user. The separate uncodified legal acts are still in force in Estonia.
2. The form of employment contract is regulated differently in each state. Both written and oral forms of
employment contract are admitted in Estonia and Latvia and make no problems of practical enforcement of
such a provision, meanwhile there is an approved written form of employment contract in Lithuania, though
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the systemic analysis of Labour Code norms allow us to make the conslusion that employment contract may
also be made in oral form.
3. There are only two conditions of employment contract set in the Baltic countries – employee’s place of
work and job functions. Lithuania is unique of its dividing those employment contract conditions into essential
and others.
4. Labour Code of Republic of Lithuania has determined the longest probation period – till six months
in cases provided by low. The rest of the Baltic States limit the duration of probation period by three, four
months.
5. The position of European Union is about to separate the types of employment contracts, but the single
Labour Code of Lithuania makes a exhaustive distinction between different types of employment contracts in
all Baltic states. According to the time period, employment contracts are non-term and fixed-term, according to
the specifics of work: seasonal, for a particular work etc.
6. The grounds for the expiry of employment contracts in the legal acts of the Baltic States can be
grouped on the basis of will which makes those relations end:
a. the expiry of employment contract depending on the will of the parties (upon the request of the
employee, on the initiative of an employer, by agreement between the parties, upon expiry of the period
etc.);
b. the expiry of employment contract independently from the will of the parties (upon demand of the
third party, in cases of death of the employee or employer etc.).
7. The grounds for the termination of employment contract on the initiative of an employer are more
precise in Estonia and Latvia than those of Lithuanian Code, which does not directly and expressively name
the important reasons.
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