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S a n t r a u k a  

 

Straipsnyje aptariamos teisinės prielaidos, legitimizuojančios 1995 m. gegužės 5 d. įsikūrusios 

Lietuvos Respublikos Trišalės tarybos (toliau – Lietuvos Trišalė taryba) veiklą, numatančios šios insti-

tucijos veiklos sritis bei kompetenciją. Taip pat nagrinėjamos teisės normos, numatytos tarptautinės 

bendrijos dokumentuose Lietuvos Respublikos įstatymuose, poįstatyminiuose teisės aktuose bei so-

cialinių partnerių ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) sudarytuose trišaliuose 

susitarimuose.  

Darbe analizuojama 1976 m. konvencija Nr. 144 „Dėl trišalių konsultacijų tarptautinėms darbo 

normoms įgyvendinti“ (Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo 1994 m. birželio 23 d.), iš kurios matyti, 

kad trišalėms konsultacijoms vykdyti kiekvienoje TDO valstybėje narėje turi būti įsteigta nuolat vei-

kianti trišalė institucija. 

Autorius straipsnyje nagrinėja trišalės partnerystės, reguliuojant darbo teisinius santykius, 

institucionalizavimo Lietuvoje prielaidas ir Lietuvos Trišalės tarybos formavimosi bei teisinio įtvirti-

nimo etapus. Darbe išskiriami keli laikotarpiai, kurių metu savitai buvo formuojamos teisinės prielaidos 

Lietuvos Trišalės tarybos veiklai atkūrus nepriklausomybę Lietuvoje: 1. Trišalės socialinės partnerystės 

užuomazgos; 2. Lietuvos Trišalės tarybos veiklos įtvirtinimas socialinių partnerių ir Vyriausybės triša-

liuose susitarimuose; 3. Lietuvos Trišalės tarybos veiklos reglamentavimas įstatymu.  

Straipsnio tikslas – taikant istorinį, lyginamąjį, dokumentų analizės metodus atskleisti sociali-

nės partnerystės raidą Lietuvoje nuo 1990 m., nustatyti ir įvertinti teisines prielaidas Lietuvos Triša-

lės tarybos veiklai Lietuvoje, įvertinti Lietuvos Trišalės tarybos kompetenciją, sprendžiant ekonomines, 

socialines ir darbo problemas, bei įtaką kuriant teisės normas.  

 
 

Ávadas 
 

Tiek Lietuvos, tiek ir daugelio kitø uþsienio valstybiø darbo teisës iðskirtinumas, lyginant darbo 
teisæ su kitomis teisës ðakomis, yra tas, jog, nustatant darbo teisës subjektø teisiná statusà bei kuriant 
teisës normas, reguliuojanèias darbo teisinius santykius, greta ágaliotø valstybës institucijø aktyviai 
dalyvauja socialiniai partneriai. Darbo teisinius santykius reglamentuojanèiuose tarptautiniuose ir na-
cionaliniuose teisës aktuose (Lietuvoje – pagrindiniame teisës akte – Lietuvos Respublikos darbo ko-
dekse), átvirtinamos teisës normos, nustatanèios triðaliu principu veikianèiø institucijø, turinèiø dau-
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giausia konsultacines funkcijas, priimant darbo teisinius santykius reglamentuojanèias teisës normas, 
sistemà, jø sudarymo mechanizmà, teisiná statusà. 

Socialinë partnerystë daugumoje uþsienio valstybiø suprantama kaip sociologinë ir etinë sà-
voka bei organizacinis principas, á kurio sampratà patenka socialiniø partneriø, t. y. kolektyviniø san-
tykiø subjektø, bendradarbiavimas. Vienas ið pagrindiniø darbo teisës uþdaviniø – teisiðkai apibrëþti 
socialinës partnerystës ribas, átvirtinti veiksmingà institucinæ sistemà bei metodus, leidþianèius sude-
rinti skirtingus interesus, kylanèius ið darbo santykiø [1, p. 162]. 

Lietuvos Respublikos darbo kodekse (toliau – LR DK) numatyta, kad socialinë partnerystë gali 
bûti vykdoma keliais lygiais: 1) nacionaliniu; 2) ðakos (gamybiniu, paslaugø, profesiniu); teritoriniu 
(savivaldybës, apskrities); 3) ámoniø, ástaigø, organizacijø ir jø struktûriniø padaliniø (42 str.). LR DK 43 
straipsnyje nurodoma, kad socialinë partnerystë ágyvendinama: 1) sudarant dviðales ir triðales tarybas 
(komisijas, komitetus); 2) naudojantis informavimo ir konsultavimo procedûromis; 3) vedant kolekty-
vines derybas dël kolektyviniø sutarèiø pasiraðymo; 4) kai darbuotojai dalyvauja valdant ámonæ [2].  

Viena ið pagrindiniø ir, galima sakyti, efektyviausiø nacionaliniu lygiu vykdomos socialinës part-
nerystës formø – Lietuvos Triðalës tarybos sudarymas bei á jos sudëtá patenkanèiø socialiniø partneriø 
ir valstybës veikla, sprendþiant klausimus, tiesiogiai susijusius su darbuotojø, darbdaviø bei juos at-
stovaujanèiø teisës subjektø teisiniu statusu, inicijuojant teisës normø, reguliuojanèiø darbo teisinius 
santykius, kûrimu. Socialinis dialogas, vykdomas ðios institucijos, vaidina svarbø vaidmená derinant 
darbo teisiniø santykiø dalyviø interesus. Lietuvos Triðalei tarybai suteikta pakankamai daug galiø tei-
siðkai reguliuojant darbo santykius nacionaliniu lygiu. 

Panaðios triðalës institucijos sudaromos ir kitose uþsienio ðalyse (daugiausia kontinentinës tei-
sinës sistemos valstybëse). Pavyzdþiui, Prancûzijoje nacionaliniu lygiu triðaliu pagrindu veikia Eko-
nominiø ir socialiniø reikalø taryba, Italijoje – Nacionalinë taryba ekonominiams ir darbo klausimams 
spræsti, Kanadoje ásteigta Darbo santykiø taryba, Belgijoje – Nacionalinë darbo taryba, Olandijoje – 
Ekonominiø ir socialiniø reikalø taryba, Darbo taryba, Australijoje – Konsultacinis komitetas ekonomi-
nëms ir socialinëms problemoms spræsti, Danijoje – Bendradarbiavimo taryba, Portugalijoje – nuola-
tinë socialiniø konsultacijø taryba, Airijoje – Ekonomikos ir socialinë taryba ir Verslo bei darbo konfe-
rencija [1, p. 163]. 

 
 

Triðalës tarybos teisinis statusas tarptautiniuose dokumentuose 
 

Siekiant teisiðkai reglamentuoti socialinæ partnerystæ, sukurti veiksmingà institucinæ sistemà, 
kuri sugebëtø maksimaliai derinti darbo teisiniø santykiø subjektø interesus Tarptautinës darbo orga-
nizacijos (toliau – TDO) Generalinë konferencija, 1976 m. Þenevoje priëmë konvencijà dël triðaliø 
konsultacijø. Ðis dokumentas tapo vienu pirmøjø tarptautiniø teisiniø dokumentø, átvirtinusiø triðaliø 
institucijø sudaromø nacionaliniu lygiu kûrimàsi valstybëse TDO narëse.  

TDO konvencijos Nr. 144 tikslas – sukuriant triðales institucijas, veikianèias nacionaliniu lygiu, 
sudaryti efektyvø mechanizmà TDO konvencijose ir rekomendacijose, t. y. 1948 m. konvencija Nr. 87 
„Dël asociacijø laisvës ir teisës jungtis á organizacijas gynimo“, 1949 m. konvencija Nr. 98 „Dël teisës 
jungtis á organizacijas ir vesti kolektyvines derybas principø taikymo“, 1960 m. rekomendacija dël 
konsultacijø (pramoniniu ir nacionaliniu lygiais), átvirtintoms nuostatoms realizuoti. 

1976 m. konvencijoje dël triðaliø konsultacijø átvirtinamas reikalavimas valstybëms TDO narëms 
uþtikrinti triðales konsultacijas tarp darbuotojø, darbdaviø organizacijø ir vyriausybës. Ðioje konvenci-
joje tiesiogiai neávardijama konkreèios triðalës institucijos, veikianèios nacionaliniu lygiu, ásteigimo bû-
tinybë, taèiau ið konvencijos nuostatø iðplaukia ápareigojimas valstybëms TDO narëms uþtikrinti 
veiksmingas ir nuolat veikianèias nacionalines institucijas, kurios uþtikrintø veiksmingas konsultacijas 
tarp socialiniø partneriø. Tokia iðvada darytina ið toliau pateiktos konvencijos turinio analizës. 

Pirma, Konvencijos Nr. 144 2 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad: „Kiekviena Tarptautinës darbo 
organizacijos narë, kuri ratifikuoja ðià Konvencijà, ásipareigoja ágyvendinti procedûras, kurios garan-
tuoja efektyvias vyriausybës, darbdaviø ir darbuotojø atstovø konsultacijas (...)“ [3]. Toks konvencijos 
reikalavimas aiðkiai nurodo, kad bûtinas triðalis socialinis dialogas, ágyvendinant tarptautinius reikala-
vimus, keliamus kiekvienai TDO valstybei narei nacionaliniais ástatymais reguliuojant darbo teisinius 
santykius. 

Antra, konvencijos 1 straipsnyje nurodoma, kas turëtø dalyvauti ðiose triðalëse konsultacijose: 
„Ðioje Konvencijoje terminas „atstovaujanèios organizacijos“ reiðkia darbdaviams ir darbuotojams la-
biausiai atstovaujanèias organizacijas, kurios pasinaudoja teise laisvai kurti asociacijas“. Kitaip tariant, 
konvencijoje nedetalizuojama, koks turi bûti atstovavimo lygmuo, t. y. keliems procentams darbuotojø 
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arba darbdaviø turëtø atstovauti organizacijos, taèiau kalbama apie principinæ nuostatà, siekiant 
uþtikrinti daugumos socialiniø partneriø atstovavimà sprendþiant pagrindinius klausimus, derinant so-
cialinius ir ekonominius interesus. 

Treèia, konvencijos 3 straipsnio 2 dalyje nedviprasmiðkai átvirtinta, kad valstybëse TDO narëse 
konsultacijoms turi bûti sudaromi specializuoti dariniai: „Darbdaviai ir darbuotojai atstovaujami lygiais 
pagrindais bet kurioje konsultacijoms skirtoje struktûroje“ [3]. 
 
 

Lietuvos Triðalës tarybos veiklos reglamentavimas Lietuvos  
nacionaliniuose teisës aktuose 

 
Teisinës prielaidos Triðalës tarybos veiklai nacionaliniuose teisës aktuose atkûrus nepriklau-

somybæ Lietuvoje formavosi keliais etapais: 
a) Triðalës socialinës partnerystës uþuomazgos, t. y. laikotarpis nuo 1990 m. gruodþio 13 d., 

kai Lietuvos Respublikos gyventojø uþimtumo ástatyme buvo áteisintos Triðalës komisijos prie Lietuvos 
darbo birþos ir teritoriniø darbo birþø svarbiausiems darbo rinkos politikos ágyvendinimo klausimams 
nagrinëti ir spræsti triðalio socialinio dialogo pagrindu, iki 1995 m. geguþës mën. 5 d., kai buvo priim-
tas „Lietuvos Respublikos Vyriausybës, profesiniø sàjungø ir darbdaviø organizacijø susitarimas dël 
triðalës partnerystës“. 

b) Triðalës tarybos veiklos átvirtinimas socialiniø partneriø ir Vyriausybës triðaliuose susitari-
muose, t. y. laikotarpis nuo 1995 m. geguþës 5 d., kai buvo priimtas „Lietuvos Respublikos Vyriausy-
bës, profesiniø sàjungø ir darbdaviø organizacijø susitarimas dël triðalës partnerystës“ iki 2001 m. 
spalio 18 d., kai priimtas Lietuvos Respublikos kolektyviniø susitarimø ir sutarèiø ástatymo I skirsnio 
pakeitimo ir papildymo ástatymas (Nr. IX–562). 

c) Lietuvos Triðalës tarybos veiklos teisinis reglamentavimas, t. y. laikotarpis nuo 2001 m. spa-
lio 18 d., kai priimtas Lietuvos Respublikos kolektyviniø susitarimø ir sutarèiø ástatymo I skirsnio pa-
keitimo ir papildymo ástatymas (Nr. IX–562), kurio 1–1 straipsnio 2 dalyje pirmà kartà ástatymiðkai pri-
paþinta ir átvirtina Lietuvos Triðalë taryba (ástatyme vadinama Triðale taryba). 

 
 

Triðalës socialinës partnerystës uþuomazgos Lietuvoje 
 

Socialinio dialogo tarp darbuotojø, darbdaviø atstovø ir Vyriausybës, kurio viena ið pagrindiniø 
formø ðiuo metu yra Lietuvos Triðalë taryba, atsiradimui átakos turëjo 1990 m. gruodþio 13 d. Lietuvos 
Respublikos gyventojø uþimtumo ástatymas [4]. Ðiame ástatyme buvo áteisintos Triðalës komisijos prie 
Lietuvos darbo birþos ir teritoriniø darbo birþø svarbiausiems darbo rinkos politikos ágyvendinimo 
klausimams nagrinëti ir spræsti triðalio socialinio dialogo pagrindu. Triðalë komisija prie Lietuvos 
darbo birþos sudaroma ið 9 nariø, po lygiai skiriamø ið darbuotojø (profesiniø sàjungø, susivienijimø, 
asociacijø ir kitø organizacijø), darbdaviø (susivienijimø, asociacijø ir kitø organizacijø) ir valstybës 
valdymo institucijø atstovø.  

Kiek vëliau, 1994 m., ágyvendinant tuo metu galiojusio Lietuvos Respublikos þmoniø saugos 
darbe ástatymo nuostatas [5], ásteigta triðalës partnerystës pagrindais veikianti Darbuotojø saugos ir 
sveikatos komisija. Komisija dalyvauja formuojant ir ágyvendinant saugos darbe politikà, analizuoja 
saugos darbe bûklæ ir siûlo priemones jai gerinti, rengia atitinkamas rekomendacijas bei priemoniø 
projektus, svarsto ir teikia pasiûlymus dël ástatymø ir kitø teisës aktø, reglamentuojanèiø saugos 
darbe klausimus.  

Tiksliniø triðalio bendradarbiavimo principu veikianèiø komisijø ásteigimas sudarë palankià terpæ 
triðalei socialinei partnerystei, kuri apimtø socialiniø, ekonominiø ir darbo problemø sprendimà valsty-
biniu lygiu, plëtoti.  

Konkreèiø veiksmø Lietuvos Triðalei tarybai ásteigti imtasi 1993 m. vasario 4 d., kai profesiniø 
sàjungø organizacijø atstovai priëmë rezoliucijà, kurioje grasindami spaudimu Vyriausybei pareika-
lavo pripaþinti triðalio bendradarbiavimo principà [6, p. 12]. Nuo to momento valstybiniu lygiu buvo 
atkreiptas dëmesys á triðalio bendradarbiavimo bûtinybæ ágyvendinant socialinæ partnerystæ.  

Taip profesinës sàjungos parodë realià átakà valstybinës valdþios institucijoms, siekiant page-
rinti faktinæ darbo santykiø reglamentavimo padëtá ir padaryti pakeitimø valstybiniu lygmeniu regla-
mentuojant darbo teisinius santykius. T. y. buvo siekiama institucionalizuoti triðalæ socialinæ partne-
rystæ bei átvirtinti aiðkius ir nedviprasmiðkus tokios institucijos veiklos principus, nustatyti jos teisiná 
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statusà bei procedûras, kurias taikant socialiniai partneriai galëtø daryti átakà kuriant darbo teisinius 
santykius reglamentuojanèias teisës normas.  

Konkreèiø teisiniø veiksmø Vyriausybë ëmësi 1994 m. birþelio 23 d., Lietuvos Respublikos Sei-
mui ratifikavus 1976 m. konvencijà Nr. 144 „Dël triðaliø konsultacijø tarptautinëms darbo normoms 
ágyvendinti“ [7], kai Lietuva ásipareigojo ágyvendinti procedûras, kurios garantuoja efektyvias Vyriau-
sybës, darbdaviø ir darbuotojø atstovø konsultacijas Tarptautinës darbo organizacijos veiklos klausi-
mais.  

 
 

Lietuvos Triðalës tarybos veiklos átvirtinimas socialiniø partneriø ir LR Vyriausybës 
triðaliuose susitarimuose 

 
1995 m. geguþës 5 d. buvo priimtas „Lietuvos Respublikos Vyriausybës, profesiniø sàjungø ir 

darbdaviø organizacijø susitarimas dël triðalës partnerystës“ [6, p. 41]. Susitarimas vertintinas kaip 
deklaratyvaus pobûdþio aktas, kuris neuþtikrintas konkreèiomis sankcijomis uþ nuostatø, numatytø 
susitarime, nevykdymà. Galima iðskirti keletà ðio susitarimo reikðminiø aspektø. 

Pirma, tai buvo pirmas formalizuotas dokumentas, kuriame aiðkiai deklaruotas siekis derinti so-
cialiniø partneriø interesus sprendþiant socialines, ekonomines ir darbo problemas, gerinti visuome-
nës santarvæ. 

Antra, susitarime padëti pamatai socialinës partnerystës sistemai, kuri vëliau formalizuota LR 
DK 39-44 straipsnyje, t. y. susitarta triðaliu principu spræsti socialines ir ekonomines problemas, ið-
skirtas LR Triðalës tarybos sudarymo bûtinumas. 

Treèia, susitarimo treèiame punkte deklaruotas siekis: „Sudaryti Lietuvos Respublikos Triðalæ 
tarybà ir patvirtinti jos veiklos nuostatus“ [6, p. 41]. Bûtent ðiuo dokumentu buvo nuspræsta, kokia 
forma bus ágyvendinami Lietuvos valstybës ásipareigojimai, atsiradæ Lietuvai ratifikavus TDO konven-
cijà Nr. 144.  

Praktiðkai socialiniai partneriai ir Vyriausybë, pasiraðæ 1995 m. geguþës 5 d. susitarimà „Lietu-
vos Respublikos Vyriausybës, profesiniø sàjungø ir darbdaviø organizacijø susitarimas dël triðalës 
partnerystës“ de facto tapo Lietuvos Triðalës tarybos nariais. Galutinai Lietuvos Triðalës tarybos suda-
rymo principai ir kompetencija formalizuota tik 1998 m. lapkrièio 19 d. Lietuvos Triðalës tarybos pro-
tokolu Nr. 24 patvirtintuose „Lietuvos Respublikos triðalës tarybos nuostatuose“ [8]. Taip Lietuva pasi-
rinko savità kelià ágyvendinti TDO konvencijoje Nr. 144 numatytus ásipareigojimus, t. y. sprendimas 
sudaryti Lietuvos Triðalæ tarybà bei parengti jos kompetencijà nustatantá teisës aktà priimtas ne vals-
tybinës institucijos, turinèios konstitucijos ir ástatymø numatytas teises, o paèiø socialiniø partneriø. 
Institucionalizuojant socialinæ partnerystæ valstybei atstovaujanti Vyriausybë dalyvavo kaip lygiavertis 
subjektas, neturintis virðenybës prieð profesines sàjungas ir darbdaviø asociacijas. 

Galima sakyti, kad 1995 m. geguþës 5 d. susitarimo priëmimo teisëtumas ið dalies legitimizuo-
tas dar 1991 m. balandþio 4 d. Lietuvos Respublikos kolektyviniø susitarimø ir sutarèiø ástatyme Nr. I–
1201 [9] átvirtinus kolektyvinius susitarimus kaip normines sutartis ir nustaèius jø sàvokà bei turiná, 
nors tuo metu galiojusi Lietuvos Respublikos kolektyviniø susitarimø ir sutarèiø ástatymo redakcija 
reglamentavo tik kolektyviniø sutarèiø tarp socialiniø partneriø sudarymo procedûrà, bet nieko joje 
nebuvo kalbama apie triðalæ socialinæ partnerystæ, á kurià átraukiama ir Vyriausybë. 

Ketvirta, susitarimas iðryðkino socialinës partnerystës, o kartu ir socialiniø partneriø svarbà nu-
statant ir netgi kuriant darbo teisinius santykius reglamentuojanèias teisës normas. Socialiniai partne-
riai ir Vyriausybë gavo teisæ patys nustatyti Lietuvos Triðalës tarybos kompetencijà, teises ir pareigas, 
o kartu ir átakos laipsná, kuriuo ði institucija gali veikti valdþios sprendimus ir netgi ástatymø leidybà. 
Atkreiptinas dëmesys á tai, kad tuomet dar negaliojo LR DK norma, legitimizuojanti socialiniø partneriø 
teisæ nustatyti savo kompetencijos ribas. 

Socialiniai partneriai, priimdami Lietuvos Triðalës tarybos veiklos nuostatus bei numatydami 
Lietuvos Triðalës tarybos funkcijas, teises ir pareigas, buvo determinuoti Lietuvos Respublikos Seimo 
ratifikuotos TDO konvencijos Nr. 144 „Dël triðaliø konsultacijø tarptautinëms darbo normoms ágyven-
dinti“ 5 straipsnio 1 d. nuostatomis, aiðkiai pabrëþianèiomis konsultaciná Lietuvos Triðalës tarybos 
veiklos pobûdá: „(...) Konvencijos numatytø procedûrø tikslas yra konsultacijos (...)“ [3]. 

Pirmieji Lietuvos Triðalës tarybos nuostatai patvirtinti 1998 m. lapkrièio 19 d. Lietuvos Triðalës 
tarybos protokolu Nr. 24 [8]. Nuostatuose buvo átvirtinta keletas labai svarbiø normø, formaliai regla-
mentavusiø Lietuvos Triðalës tarybos veiklà, t. y.: 

1. Formalizuota Lietuvos Triðalës tarybos sàvoka: „(...) Lietuvos Triðalë taryba yra lygiateisës 
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triðalës partnerystës pagrindu sudaryta institucija, kuri tarpusavio susitarimais sprendþia socialines, 
ekonomines ir darbo problemas, tuo siekdama santarvës visuomenëje“. 

2. Nurodyti teisiniai Lietuvos Triðalës tarybos veiklos pagrindai. 
3. Numatyti pagrindiniai Lietuvos Triðalës tarybos veiklos principai: ðaliø lygiateisiðkumas, 

veiklos reguliarumas, bendras sutarimas priimant sprendimus, sprendimø rekomendacinis pobûdis 
ðalims. 

4. Numatytas Lietuvos Triðalës tarybos formavimo mechanizmas (sudaroma ið darbuotojø, 
darbdaviø organizacijø ir vykdomosios valdþios atstovø. Lietuvos Triðalæ tarybà sudaro ne daugiau 
kaip 15 nariø (ne daugiau kaip po 5 atstovus nuo kiekvienos ðalies). 

5. Formalizuotos Lietuvos Triðalës tarybos pagrindinës funkcijos. Ið nuostatø analizës darytina 
iðvada, kad Lietuvos Triðalë taryba gerokai iðplëtë savo funkcijas, lyginant su numatytomis TDO kon-
vencijos Nr. 144 5 straipsnyje. Ðioje institucijoje klausimø, numatytø TDO konvencijoje Nr. 144 „Dël 
triðaliø konsultacijø tarptautinëms darbo normoms ágyvendinti“ svarstymas ir atitinkamø sprendimø 
priëmimas, numatytas kaip viena ið septyniø, ir galima sakyti, nepagrindinë (tokia iðvada darytina ið 
funkcijø eiliðkumo) Lietuvos Triðalës tarybos funkcija.  

Lietuvos Triðalës tarybos veikla daugiausia kreipiama nacionalinëms problemoms spræsti: 1) 
socialiniø, ekonominiø ir darbo problemø analizë ir ðiø problemø sprendimo pasiûlymø teikimas; 2) 
ástatymø, kitø teisës normø socialinëje, ekonominëje bei darbo srityje projektø svarstymas bei iðvadø 
ir rekomendacijø Lietuvos Respublikos Seimui bei Vyriausybei teikimas; 3) socialinës partnerystës 
plëtros pasiûlymø teikimas ir kt. 

6. Numatytos teisinës Lietuvos Triðalës tarybos formos, t. y. sprendimø priëmimas bei iðvadø ir 
rekomendacijø Lietuvos Triðalës tarybos kompetencijos klausimais teikimas. Pastebëtina, kad tuomet 
sprendimai, iðvados ir rekomendacijos buvo iðimtinai konsultacinio pobûdþio, jø vykdymas ar nevyk-
dymas priklausë nuo socialiniø partneriø geros valios. 

Teisiðkai reikðmingas 1999 m. vasario 11 d. Vyriausybës, profesiniø sàjungø ir darbdaviø orga-
nizacijø susitarimas dël triðalio bendradarbiavimo [10]. Susitarimu socialiniai partneriai ir Vyriausybë 
sutarë aktualiausias problemas svarstyti Lietuvos Triðalëje taryboje. Pirmà kartà buvo átvirtinta nuo-
stata, kad triðaliai susitarimai privalomi visoms juos pasiraðiusioms ðalims ir netgi nustatytos poveikio 
priemonës, kuriø gali imtis socialiniai partneriai, jeigu Vyriausybë nevykdo prisiimtø ásipareigojimø. Ið 
susitarimo 3.2 punkto analizës darytina iðvada, kad Vyriausybei nevykdant Lietuvos Triðalëje taryboje 
priimtø susitarimø profesiniø sàjungø ir darbdaviø nacionaliniai susivienijimai gali inicijuoti kolektyvi-
nius ginèus ir(ar) kitas nepaklusimo akcijas. Taip pat buvo sutarta, kad Lietuvos Triðalëje taryboje 
priimti triðaliai susitarimai Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiu arba Socialinës apsau-
gos ir darbo ministro ásakymu skelbiami oficialiame leidinyje „Valstybës þinios“, ir taip susitarimams 
suteikiama visiems privalomo teisës akto galia.  

Apibendrinant laikotarpá nuo 1995 m. geguþës 5 d., kai buvo priimtas „Lietuvos Respublikos 
Vyriausybës, profesiniø sàjungø ir darbdaviø organizacijø susitarimas dël triðalës partnerystës“ iki 
2003 m. sausio 1 d., kai ásigaliojo LR DK, galima iðskirti keletà reikðmingø aspektø: 

1. Reikia sutikti su LR DK komentaro rengëjais, kurie teigia, kad „ðie svarbûs susitarimai (...) 
buvo labai naudingi ir politiniu, ir procedûriniu poþiûriais, nes jos rodo paramà tø, kuriems 
nustatytos sàlygos turi tiesioginá poveiká ir kurie gali reikðti pretenzijas dël socialinio demok-
ratinio proceso teisëtumo“ [11]. 

2. Lietuvos Triðalës tarybos veiklos átvirtinimas socialiniø partneriø ir Vyriausybës triðaliuose 
susitarimuose buvo pagrindas ástatymiðkai reglamentuoti Lietuvos Triðalës tarybos veiklà. 

 
 

Lietuvos Triðalës tarybos veiklos reglamentavimas ástatymu 
 

2001 m. spalio 18 d. Lietuvos Respublikos kolektyviniø susitarimø ir sutarèiø ástatymo I skirsnio 
pakeitimo ir papildymo ástatymo (Nr. IX-562) 1–1 straipsnio 2 dalyje [12] pirmà kartà ástatymiðkai pri-
paþinta ir átvirtina Lietuvos Triðalë taryba (ástatyme vartojama sàvoka „Triðalë taryba“). 

Taip ástatymiðkai realizuotas 1976 m. TDO konvencijoje Nr. 144 „Dël triðaliø konsultacijø tarp-
tautinëms darbo normoms ágyvendinti“ 2 straipsnyje átvirtintas reikalavimas kiekvienai TDO narei, rati-
fikavusiai ðià Konvencijà, ágyvendinti procedûras, kurios garantuotø efektyvias vyriausybës, darbdaviø 
ir darbuotojø atstovø konsultacijas. 

Skirtingai nuo ankstesniuose etapuose buvusio teisinio reglamentavimo, priëmus 2001 m. spa-
lio 18 d. Lietuvos Respublikos kolektyviniø susitarimø ir sutarèiø ástatymo I skirsnio pakeitimo ir papil-
dymo ástatymà (Nr. IX-562) [12], formaliai buvo iðreikðta suvereno, t. y. valstybës, valia ákurti institu-
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cijà, ágyvendinanèià triðalæ partnerystæ, ir socialiniams partneriams bei Vyriausybei, Lietuvos Triðalëje 
taryboje veikianèiai paritetiniais pagrindais, suteikti oficialûs ágaliojimai nuostatais nustatyti Lietuvos 
Triðalës tarybos funkcijas, teises, sudarymo, darbo organizavimo tvarkà. 

Minëto Lietuvos Respublikos kolektyviniø susitarimø ir sutarèiø ástatymo I skirsnio pakeitimo ir 
papildymo ástatymo 1–1 straipsnio 3 dalyje [12] buvo numatyta, kad Lietuvos Triðalës tarybos nuo-
statø papildymai bei pakeitimai ásigalioja juose nustatyta tvarka ir yra skelbiami „Valstybës þiniose“. 
Tokia pati nuostata átvirtinta ir LR DK [2]. Taip Lietuvos Triðalës tarybos nuostatai ágavo teisës akto 
galià. 

2003 m. sausio 1 d. ásigaliojusio LR DK 39 straipsnyje ástatymiðkai buvo pripaþinta ir átvirtinta 
socialinë partnerystë, t. y. pirmà kartà ástatyme áteisinta darbuotojø ir darbdaviø atstovø bei jø orga-
nizacijø, o kai kuriais, Darbo kodekse ar kituose ástatymuose ar poástatyminiuose teisës aktuose nu-
matytais atvejais, ir valstybës institucijø tarpusavio santykiø sistema, kuria siekiama suderinti darbo 
santykiø subjektø interesus.  

Kaip socialinës partnerystës sistemos dalis LR DK átvirtinta ir Lietuvos Triðalë taryba, veikianti 
nacionaliniu lygiu.  

Pastebëtina, kad kodeksas nenumato konkreèiø Lietuvos Triðalës tarybos funkcijø, detalaus 
sudarymo mechanizmo, netgi nepateikia Lietuvos Triðalës tarybos sàvokos. Ástatymø leidëjas apsiri-
boja tik bendrø principiniø nuostatø reglamentavimu, detalesná Lietuvos Triðalës tarybos funkcijø, tei-
siø, sudarymo mechanizmà, darbo organizavimo tvarkà nustatyti palikdamas Lietuvos Triðalës tary-
bos ðalims patvirtinant Lietuvos Triðalës tarybos nuostatus.  

LR DK 45 straipsnio 5 ir 6 dalyse tiesiogiai átvirtinama Lietuvos Triðalës tarybos teisë sudaryti 
triðalius susitarimus dël darbo santykiø ir su jais susijusiø socialiniø bei ekonominiø sàlygø ir susita-
rimo ðaliø tarpusavio santykiø reglamentavimo. Taip pat nurodoma, kad tokie susitarimai Ministro 
Pirmininko potvarkiais skelbiami „Valstybës þiniose“ ir ásigalioja Vyriausybës nutarimams nustatyta 
tvarka. Atkreiptinas dëmesys, kad LR DK 45 straipsnio 6 dalies nuostata suformuluota imperatyviai ir 
nepalieka teisës Ministrui Pirmininkui atsisakyti skelbti triðalius susitarimus, priimtus Lietuvos Triðalës 
tarybos. Taip priimti ir nustatyta tvarka paskelbti susitarimai jau yra ne deklaratyvaus pobûdþio „pa-
ktai“ ar „geros valios aktai“ [11, p. 141], kol ágauna teisës aktams bûdingà norminá pobûdá.  

Ágyvendinant LR DK 45 straipsnio 2 dalies nuostatas Lietuvos Triðalës tarybos prie Socialinës 
apsaugos ir darbo ministerijos 2004 m. birþelio 29 d. sprendimu patvirtinti nauji (antri) Lietuvos Triða-
lës tarybos nuostatai, kurie detaliai reglamentavo ne tik Lietuvos Triðalës tarybos formavimo princi-
pus, funkcijas ir teises, bet ir detalø darbo Lietuvos Triðalëje taryboje organizavimo mechanizmà. 
Nuostatø 24 punkte nurodoma, kad Lietuvos Triðalë taryba priima sprendimus, teikia iðvadas ir reko-
mendacijas.  

Nuostatø 29 punkte nustatomos darbo Lietuvos Triðalëje taryboje organizavimo formos, t. y. 
numatyta, kad Taryba gali sudaryti nuolatines ir laikinàsias triðaliu principu veikianèias komisijas pro-
blemoms nagrinëti, pasiûlymams ir iðvadoms teikti. 1999 m. sausio 12 d. buvo ásteigta Triðaliø kon-
sultacijø tarptautinëms darbo teisës normoms ágyvendinti komisija, o 1999 m. balandþio 27 d. ásteig-
tos dar trys – Darbo apmokëjimo, Darbo santykiø, uþimtumo ir socialiniø garantijø komisijos nuolati-
nës komisijos. Á nuolatiniø komisijø darbà átraukta 60 socialiniø partneriø [6, p. 18–19]. 

Taip pat numatyta, kad Lietuvos Triðalës tarybos veiklos organizaciná darbà atlieka biudþetinë 
ástaiga prie Socialinës apsaugos ir darbo ministerijos – Triðalës tarybos sekretoriatas. Lietuvos Triða-
lës tarybos sekretoriato prie Lietuvos Respublikos Socialinës apsaugos ir darbo ministerijos kompe-
tencija ir darbo tvarka, organizuojant Lietuvos Triðalës tarybos veiklà, reglamentuojama 2004 m. ge-
guþës 3 d. Socialinës apsaugos ir darbo ministro ásakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos Triða-
lës tarybos sekretoriato prie Socialinës ir darbo ministerijos nuostatuose [13]. Nuostatuose numatyta, 
kad ðios biudþetinës organizacijos veikla neapsiriboja vien techniniu Lietuvos Triðalës tarybos aptar-
navimu ir kaip pagrindinis tikslas ávardijamas valstybës institucijø, ástaigø, profesiniø sàjungø ir darb-
daviø organizacijø partnerystës organizavimas, plëtra ir stiprinimas. Pagrindinës Lietuvos Respublikos 
Triðalës tarybos sekretoriato prie Socialinës ir darbo ministerijos funkcijos ðiam tikslui pasiekti yra: 
rinkti, analizuoti ir apibendrinti socialiniø partneriø pasiûlymus dël socialiniø, ekonominiø ir darbo 
problemø, teikti socialiniams partneriams atitinkamà medþiagà bei iðvadas; kontroliuoti Lietuvos Tri-
ðalës tarybos susitarimø ágyvendinimà; bendradarbiauti su tarptautinëmis organizacijomis, ágyvendi-
nant partnerystës plëtojimo ir stiprinimo Lietuvoje projektus; atlikti kitas funkcijas, susijusias su socia-
linës partnerystës uþdaviniø ágyvendinimu. 
 



 

45 

Iðvados 
 

Apibendrinant galima pasakyti, kad sudarytos visos teisinës prielaidos Lietuvos Triðalës tarybos 
veiklai Lietuvoje. 

1976 m. TDO konvencijos Nr. 144 „Dël triðaliø konsultacijø tarptautinëms darbo normoms ágy-
vendinti“ 1 straipsnio, 2 straipsnio 1 dalies, 3 straipsnio 2 dalies nuostatose netiesiogiai átvirtinamas 
reikalavimas kiekvienai TDO narei, ratifikavusiai ðià Konvencijà, ágyvendinti procedûras, kurios ga-
rantuotø efektyvias vyriausybës, darbdaviø ir darbuotojø atstovø konsultacijas, sukuriant nuolat vei-
kianèià institucijà ir reglamentuojant jos veiklà metø konvencijoje dël triðaliø konsultacijø, átvirtinamas 
reikalavimas valstybëms TDO narëms uþtikrinti triðales konsultacijas tarp darbuotojø, darbdaviø orga-
nizacijø ir vyriausybës.  

Teisinës prielaidos, átvirtinanèios Lietuvos Triðalës tarybos teisiná statusà bei nustatanèios jos 
ágaliojimus, Lietuvoje perëjo tris bûdingus etapus: 

1. Triðalës socialinës partnerystës uþuomazgos, t. y. laikotarpis nuo 1990 m. gruodþio 13 d., kai 
Lietuvos Respublikos gyventojø uþimtumo ástatyme buvo áteisintos Triðalës komisijos prie Lietuvos 
darbo birþos ir teritoriniø darbo birþø svarbiausiems darbo rinkos politikos ágyvendinimo klausimams 
nagrinëti ir spræsti triðalio socialinio dialogo pagrindu, iki 1995 m. geguþës 5 d., kai buvo priimtas 
„Lietuvos Respublikos Vyriausybës, profesiniø sàjungø ir darbdaviø organizacijø susitarimas dël tri-
ðalës partnerystës“. 

2. Lietuvos Triðalës tarybos veiklos átvirtinimas socialiniø partneriø ir Vyriausybës triðaliuose su-
sitarimuose, t. y. laikotarpis nuo 1995 m. geguþës 5 d., kai buvo priimtas „Lietuvos Respublikos Vy-
riausybës, profesiniø sàjungø ir darbdaviø organizacijø susitarimas dël triðalës partnerystës“ iki 2001 
m. spalio 18 d., kai priimtas Lietuvos Respublikos kolektyviniø susitarimø ir sutarèiø ástatymo I skirsnio 
pakeitimo ir papildymo ástatymas, kurio 1–1 straipsnio 2 dalyje pirmà kartà ástatymiðkai pripaþinta ir 
átvirtina Lietuvos Triðalë taryba. 

3. Lietuvos Triðalës tarybos veiklos reglamentavimas ástatymu, t. y. laikotarpis nuo 2001 m. 
spalio 18 d., kai priimtas Lietuvos Respublikos kolektyviniø susitarimø ir sutarèiø ástatymo I skirsnio 
pakeitimo ir papildymo ástatymas (Nr. IX–562), kurio 1–1 straipsnio 2 dalyje pirmà kartà ástatymiðkai 
pripaþinta ir átvirtina Lietuvos Triðalë taryba (ástatyme vadinama Triðale taryba). Ðis etapas buvo baig-
tas 2003 m. sausio 1 d. ásigaliojusiame LR DK galutinai átvirtinus Lietuvos Triðalæ tarybà, nustaèius jos 
vietà socialinës partnerystës sistemoje, reglamentavus pagrindinius jos formavimo principus ir 2004 
m. birþelio 29 d. sprendimu patvirtintuose Lietuvos Triðalës tarybos nuostatuose reglamentavus Lietu-
vos Triðalës tarybos formavimo principus, funkcijas ir teises bei detalø darbo Lietuvos Triðalëje tary-
boje organizavimo mechanizmà. 
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SUMMARY 
 

This article analyses fixation of policy of the Tripartite Council of Republic of Lithuania (hereinafter – 
Lithuanian Tripartite Council) in the article deals with legal preconditions for the activity and ambit of the 
Lithuanian Tripartite Council, which was established on the fifth of May of 1995, in Lithuania. The rules, 
which are included in the main laws of the international community, the laws of Lithuania and triangular 
agreements among the representatives of the employers, representatives of employees and the government of the 

Republic of Lithuania, are analyzed as well. 
This article analyses the Convention of International Labour Organisation (hereinafter ILO) No. 144 

„Establishment of tripartite machinery to promote the implementation of international labour standards” 
(hereinafter – ILO convention No. 144), which was adopted in 1976, (ILO convention No. 144 was validated 
by the Parliament of the Republic of Lithuania on the 23’d of June, 1994) and draws the conclusion, that in 
Lithuania as well as in every other state, the member of ILO the standing tripartite commission should be 
established. 

The author analyses legal preconditions of institutionalization of tripartite partnership. There are 
presented stages of the development of legal preconditions: 1) rudiment of the tripartite partnership; 2) fixation 
of policy of the Lithuanian Tripartite Council in the triangular agreements among the representatives of the 

employers, representatives of employees and the government of the Republic of Lithuania; 3) fixation of policy 
of the Lithuanian Tripartite Council in the legislation of The Republic of Lithuania. 

The mane point of this article is to look if the legal preconditions for the activity and ambit of the 
Lithuanian Tripartite Council, which are enforced in Lithuanian laws, are good enough to make real influence 
in the regulation of labour relationship. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 




