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PPRRAATTAARRMMËË

Lietuvos Respublikos dalyvavimas tarptautinëse organizacijose apibrëþ-
tas Konstitucijos 136 straipsnyje, kuriame numatyta, kad „Lietuvos Respub-
lika dalyvauja tarptautinëse organizacijose, jeigu tai neprieštarauja Valstybës
interesams ir jos nepriklausomybei“.

Lietuvos Respublika Tarptautinës darbo organizacijos (toliau – TDO)
narë yra nuo 1921 metø. Narystë šioje organizacijoje atnaujinta nuo 1991 m.
spalio 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1994 m. lapkrièio 3 d. nutarimu
Nr. 1058 „Dël atstovavimo Tarptautinëje darbo organizacijoje bei informa-
cijos apie Tarptautinës darbo organizacijos konvencijø nuostatø vykdymà
teikimo Tarptautiniam darbo biurui tvarkos“1. Lietuvos interesams TDO
atstovauja Lietuvos Respublikos socialinës apsaugos ir darbo ministerija.

Tarptautinës darbo organizacijos tikslas – visame pasaulyje didinti socia-
liná teisingumà ir rûpintis dirbanèiais þmonëmis. Ji numato tarptautinæ poli-
tikà ir programas, siekdama padëti gerinti darbo ir gyvenimo sàlygas; kuria
tarptautines darbo normas, kuriø turëtø laikytis valstybës narës; vykdo plaèià
techninio bendradarbiavimo programà, siekdama padëti vyriausybëms ágy-
vendinti reikiamà politikà; dalyvauja mokomojoje, švieèiamojoje ir tiriamo-
joje veikloje.

TDO iš pasauliniø organizacijø išsiskiria tuo, kad, formuojant jos politikà,
priimant konvencijas ir rekomendacijas, darbininkø ir darbdaviø atstovai
dalyvauja lygiomis teisëmis su vyriausybiø atstovais. Jos veikla grindþiama
trišaliu – vyriausybës, darbdaviø ir darbuotojø organizacijø – bendradarbia-
vimo principu.

TDO standartai – tai minimalûs reikalavimai, taikomi darbuotojams, no-
rint uþtikrinti jø teisiø apsaugà. TDO standartai apima pagrindines þmogaus
teises, ádarbinimà, socialinæ politikà, darbo administravimà, gamybinius san-
tykius, darbo sàlygas, socialinæ saugà, moterø ádarbinimà, vyresnio amþiaus
bei migruojanèius darbininkus, kitas ypatingas darbuotojø kategorijas (jûri-
ninkus, þvejus, dokininkus ir kt.).

Tarptautiniø darbo normø-standartø, numatytø TDO konvencijose, die-
gimas valstybëse – tai siekimas vienodai sureguliuoti darbo santykius pasau-
liniu mastu. Šio tikslo siekti skatina ir objektyvûs ekonomikos globalizacijos
procesai bei tarptautinës darbo teisës reguliavimo átaka visoms šalims, tai-
kanèioms tarptautinæ darbo teisæ, ypaè TDO konvencijas ir rekomendacijas.

Konvencija ir rekomendacija turi didelæ átakà nacionalinei teisei ir prak-

                                                          
1 Valstybës þinios. 1994. Nr. 86 – 1633.
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tikai. Valstybë, ratifikavusi konvencijà, prisiima ásipareigojimà, kad vidaus
teisë atitiks konvencijos nuostatas ir uþtikrins jos vykdymà praktikoje. Ratifi-
kuotos TDO konvencijos laikomos darbo teisës šaltiniais. Tarptautiniais
darbo standartais vadovaujamasi ir kolektyvinëse derybose, nes asmenys,
vedantys derybas, jauèiasi tvirèiau, jeigu savo reikalavimus gali pagrásti TDO
konferencijoje átvirtintais tarptautiniais darbo standartais. TDO standartais
remiasi ir teismai, spræsdami darbo ginèus, taip pat jais vadovaujamasi aiški-
nant konstitucines socialiniø teisiø garantijas.

Lietuva á TDO konferencijà visà delegacijà pasiuntë 1929 m., taèiau iki
1940 m. Lietuva maþai prisidëjo prie tarptautiniø darbo konvencijø turinio
nustatymo. Atnaujinus narystæ, Lietuvos delegacijos á TDO konferencijas vyk-
sta ir jos rengiamose sesijose dalyvauja kasmet. Lietuvos interesams TDO at-
stovaujanti Socialinës apsaugos ir darbo ministerija, remdamasi ávairiais TDO
klausimynais, išdësto savo pozicijà darbo, socialinës apsaugos ir kitais klausi-
mais, teikia tarptautiniø darbo normø diegimo nacionalinëje teisës sistemoje
ataskaitas, kartu su darbdaviø ir darbuotojø organizacijø atstovais dalyvauja
konferencijø darbe, seminaruose bei kituose bendruose su TDO projektuose.

Knygoje supaþindinama su TDO ákûrimu ir plëtra, struktûra ir funkcijo-
mis, konvencijø ir rekomendacijø parengimo ir priëmimo procesu, konven-
cijø ratifikavimu ir jø vykdymo prieþiûra ir kontrole, atskleidþiama jø esmë ir
nurodomos ágyvendinimo priemonës, aptariamas Lietuvos Respublikos Sei-
mo ratifikuotø konvencijø perkëlimas á nacionalinæ teisæ bei supaþindinama
su TDO Eskspertø komiteto išvadomis dël Lietuvos Respublikos Vyriausy-
bës pateiktø pranešimø (ataskaitø). Leidinyje yra šie priedai: Lietuvos Res-
publikos ástatymai, Seimo nutarimai „Dël Tarptautinës darbo organizacijos
konvencijø ratifikavimo“ (1 priedas); Lietuvos Respublikos ratifikuotos kon-
vencijos (2 priedas); Lietuvai TDO konferencijose atstovavusiø delegacijø
sudëtis (3 priedas), Tarptautinës darbo organizacijos valstybiø nariø sàrašas
ir ratifikuotø konvencijø skaièius (6 priedas). Taip pat pateikiami konkretûs
pavyzdþiai aprašomoms procedûroms praktikoje taikyti (4, 5 priedai).

Knygos paskirtis – suteikti studentams specialiø þiniø apie TDO konven-
cijø priëmimà, ratifikavimà, jø taikymà ir svarbà Lietuvos teisës sistemai. Šis
leidinys gali bûti naudingas teisininkams ir kitiems specialistams, TDO kon-
vencijas taikantiems praktiniame darbe.

Autorës nuoširdþiai dëkingos Lietuvos Respublikos socialinës apsaugos ir
darbo ministerijos Tarptautiniø reikalø departamento specialistams, sutei-
kusiems naudingos informacijos, taip pat recenzentams dr. Vytautui Þiûkui
ir Redai Jakuèionytei, skaièiusiems rankraštá ir pateikusiems vertingø pa-
stabø.
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11..  TTAARRPPTTAAUUTTIINNËËSS  DDAARRBBOO  OORRGGAANNIIZZAACCIIJJOOSS
ÁÁKKÛÛRRIIMMAASS  IIRR  PPLLËËTTRRAA

Tarptautinës darbo ástatymø leidybos idëjos autoriai buvo du XIX am-
þiaus pramonininkai: Robertas Owen’as iš Velso ir Danielis le Grand’as iš
Prancûzijos. Jø pasiûlyti darbo trukmës ir darbo sàlygø ástatymai gali bûti
laikomi Tarptautinës darbo organizacijos priimtø tarptautiniø darbo kon-
vencijø pirmtakais.

Bûtinybæ ákurti organizacijà, galinèià priimti tarptautinius teisës aktus
darbuotojø apsaugos klausimais, lëmë XIX a. pabaigos – XX a. pradþios
politinës, ekonominës ir socialinës sàlygos ir vis didëjantis darbininkø iš-
naudojimas. Darbininkai, kuriø skaièius didëjo dël sparèios industrializa-
cijos, ëmë vienytis, reikalaudami pagerinti darbo sàlygas, uþkirsti kelià ne-
humaniškø ástatymø priëmimui.

1900 m. liepos mënesá Paryþiaus konferencijoje buvo ákurta Tarptautinë
darbo ástatymø leidybos asociacija, kuri 1906 m. konferencijoje priëmë dvi
pirmàsias tarptautines darbo konvencijas (dël moterø naktinio darbo nor-
mavimo ir dël draudimo naudoti baltàjá fosforà). Ši asociacija ákûrë pirmàjá
Tarptautiná darbo biurà (toliau – Darbo biuras), savo veiklà pradëjusá 1901
m. geguþës 1 d. Šveicarijoje, Bazelyje.

Sëkmingà Tarptautinës darbo ástatymø leidybos asociacijos veiklà su-
stabdë Pirmasis pasaulinis karas. Taèiau darbininkø profesinës sàjungos
nesiliovë reikalavusios garantijø taikymo darbininkams. Vienas iš tokiø
reikalavimø 1919 m. Taikos konferencijoje buvo išrinkti Tarptautiná darbo
ástatymø komitetà, kurio pasiûlymai bûtø átraukti á Taikos sutarties tekstà.
Trišalio komiteto, sudaryto iš 9 šaliø (Belgijos, Kubos, Èekoslovakijos,
Prancûzijos, Italijos, Japonijos, Lenkijos, Didþiosios Britanijos ir JAV) vy-
riausybiø, profesiniø sàjungø ir darbdaviø atstovø, parengtas tekstas tapo
Versalio sutarties XIII skyriumi ir TDO konstituciniu pagrindu. Daugelis
šiø nuostatø tebegalioja ligi šiol. TDO Konstitucijos preambulëje átvirtinta
nuostata, kad universali ir ilgalaikë taika gali bûti sudaryta tik socialinio
teisëtumo pagrindu.

Pirmoji TDO konferencija vyko Vašingtone 1919 m. spalio 29 d. Joje
dalyvavo po du kiekvienos valstybës narës vyriausybës atstovus ir po vienà
darbdaviø ir darbuotojø organizacijø atstovà. Šioje konferencijoje buvo
priimtos pirmosios šešios tarptautinës darbo konvencijos dël darbo laiko
gamyboje, nedarbo, motinystës apsaugos, moterø darbo naktá, minimalaus
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amþiaus ir jaunø þmoniø, dirbanèiø gamyboje, darbo naktá. TDO Admi-
nistracinë taryba konferencijoje iš pusës dalyvavusiø vyriausybës atstovø ir
po ¼ iš darbdaviø ir darbuotojø atstovø išrinko pirmàjá TDO biuro, kuris
yra nuolatinis TDO sekretoriatas, direktoriø. Juo tapo prancûzø politikos
veikëjas Albertas Thomas (1919–1932 m.). Jo vadovaujama TDO maþiau
nei per dvejus metus priëmë 16 tarptautiniø darbo konvencijø ir 18 reko-
mendacijø.

Vëliau Tarptautinio darbo biuro vadovais buvo išrinkti:2

Mr. Harold Butler 1932 – 1938 Jungtinë Karalystë
Mr. John G. Winant 1939 – 1941 Jungtinës Amerikos Valstijos
Mr. Edward Phelan 1941 – 1948 Airija
Mr. David A. Morse 1948 – 1970 Jungtinës Amerikos Valstijos
Mr. C. Wilfred Jenks 1970 – 1973 Jungtinë Karalystë
Mr. Francis Blanchard 1974 – 1989 Prancûzija
Mr. Michel Hansenne 1989 – 1999 Belgija
Mr. Juan Somavka 1999 m. Èilë

nuo kovo 4 d.

TDO buveinë nuo 1920 m. ásikûrë Þenevoje. 1926 m. TDO konferen-
cija nustatë standartø prieþiûros sistemà, kuri egzistuoja iki šiol.

Tarptautinës darbo organizacijos narës yra tos valstybës, kurios 1945 m.
lapkrièio 1 d. buvo šios organizacijos narëmis; taip pat ir kitos valstybës,
kurios gali tapti narëmis TDO Konstitucijos 1 straipsnio 3 ir 4 p. nustatyta
tvarka, t.y. bet kuri Jungtiniø Tautø Organizacijos (JTO) narë arba valsty-
bë, pagal JTO ástatus, Generalinës asamblëjos sprendimu vëliau priimta á
JTO nares. Per TDO gyvavimo laikotarpá šaliø nariø skaièius išaugo ir 2000
metais jos narëmis buvo 175 valstybës (þr. 1 pav). Valstybë, JTO narë, apie
prisiimtus formalius ásipareigojimus praneša TDO Generaliniam direkto-
riui. Në viena valstybë narë negali išstoti iš TDO be išankstinio áspëjimo,
nepranešusi Generaliniam direktoriui. Toks pranešimas tampa privalomas,
praëjus 2 metams po jo áregistravimo.

Tarptautinë darbo organizacija per visà savo veiklos ir ásitvirtinimo pa-
saulyje laikà išgyveno sudëtingus laikotarpius. Pavyzdþiui, 1932 m. didelis
gamybos nuosmukis sukëlë visuotiná nedarbà. Darbininkø atstovai reikala-
vo iš darbdaviø sutrumpinti darbo laikà.

1939 m. paaiškëjus, kad karas neišvengiamas, TDO bûstinë iš Þenevos
Šveicarijoje buvo perkelta á Monrealá Kanadoje.

                                                          
2 http://www.ilo.org
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Antrojo pasaulinio karo metu, 1944 m., vykusi Tarptautinë darbo kon-
ferencija, á kurià atvyko vyriausybiø, darbdaviø ir darbuotojø atstovø iš 41
šalies, priëmë Filadelfijos deklaracijà, kuri tapo Konstitucijos dalimi; iki
šiol joje átvirtinamos nuostatos atspindi TDO tikslus ir veiklos pagrindà.
Deklaracija atspindëjo pokariná nacionalinës nepriklausomybës siekimà ir
apëmë plataus techninio bendradarbiavimo tarp valstybiø nuostatas, re-
miantis norminiais aktais, galiojusiais nuo 1919 m. Deklaracijoje numatyti
šie pagrindiniai principai: darbas nëra prekë; þodþio laisvë ir asociacijø
laisvë yra bûtina sàlyga nuolatinei paþangai palaikyti; skurdas bet kurioje
vietoje tampa grësme bendram labui; visi þmonës, nesvarbu, kokia jø rasë,
lytis, tikëjimas, turi teisæ á materialinæ gerovæ, dvasiná vystymà bei lygias
galimybes. 1946 m. TDO tapo pirmàja specializuota Jungtiniø Tautø agen-
tûra, pripaþinta atsakinga uþ socialinius ir darbo klausimus.

1960 m. TDO ákûrë Tarptautiná socialiniø darbo studijø institutà Þene-
voje, o 1965 m. Tarptautiná mokymo centrà Turine. 1969 m. TDO, minëju-
siai savo 50-àsias metines, buvo paskirta pasaulinë Nobelio premija (vado-
vas amerikietis Davidas Morse'as).

1974–1989 m. TDO (vadovas Francis Blanchardas) pavyko áveikti
nuostolius, kuriuos patyrë dël JAV narystës Organizacijoje panaikinimo.
JAV vël tapo Organizacijos nare vadovaujant prezidentui R. Reiganui.

1 pav. Narystë TDO
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Per šá laikotarpá TDO ryþtingai tæsë savo darbà gindama þmogaus tei-
ses. TDO parëmë Lenkijos išsilaisvinimà nuo diktatûros, palaikydama átei-
sintos Solidarumo sàjungos siekius, pagrástus konvencija Nr. 87 „Dël aso-
ciacijø laisvës ir teisës jungtis á organizacijas gynimo“, kurià Lenkija ratifi-
kavo 1957 metais.

TDO veiklos strateginiai tikslai yra šie:
1. Skatinti ir ágyvendinti pagrindines darbo teises ir principus;
2. Sudaryti didesnes galimybes vyrams ir moterims uþimtumo srityje ir

gaunant pajamas;
3. Didinti visø gyventojø socialinës apsaugos veiksmingumà;
4. Stiprinti trišalá bendradarbiavimà ir socialiná dialogà;
Pagrindinis tikslas – priimti tarptautinius standartus ir uþtikrinti jø ágy-

vendinimà.
Apibûdinant Organizacijos veiklà, reikëtø išskirti šias pagrindines kryp-

tis:
1. Tarptautinës politikos ir programos kûrimas, siekiant átvirtinti pa-

grindines þmogaus teises, pagerinti darbo sàlygas ir gyvenimà, išplësti
uþimtumo galimybes;

2. Tarptautiniø darbo normø, apimant unikalià jø laikymosi kontrolës
sistemà, kûrimas;

3. Platus ádiegimas tarptautinio techninio bendradarbiavimo progra-
mos, pagrástos partneryste su Organizacijos narëmis bei pagalbos
suteikimas šalims, siekianèioms jas ágyvendinti;

4. Profesinis parengimas ir apmokymas, tyrimas ir leidybinë veikla.
TDO XXI amþiui numatë naujus uþmojus, siekiant profesinës kompe-

tencijos ir administravimo efektyvumo; t.y. dalyvauti tarybos nariams tarp-
tautiniuose pasitarimuose ekonominës ir socialinës raidos klausimais, vyk-
dyti socialiná teisingumà ginèø (derybø) metu, uþtikrinti aktyvià bendra-
darbiavimo politikà.3

                                                          
3 http//www.ilo.org
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22..  TTAARRPPTTAAUUTTIINNËËSS  DDAARRBBOO  OORRGGAANNIIZZAACCIIJJOOSS
SSTTRRUUKKTTÛÛRRAA  IIRR  FFUUNNKKCCIIJJOOSS

Tarptautinës darbo organizacijos struktûrà ir funkcijas nustato TDO
Konstitucija ir reglamentas4.

Minëtais dokumentais nustatyta tokia TDO struktûra (þr. 1 schemà):
Tarptautinë darbo konferencija, Administracinë taryba ir Tarptautinis dar-
bo biuras, pavaldus Administracinei tarybai. TDO veiklos pagrindas yra
TDO Konstitucija; socialinis teisingumas, geresnës darbo sàlygos. Tai pa-
siekiama ádiegiant TDO konvencijas (ar rekomendacijas) nacionalinëje tei-
sëje ir techniškai bendradarbiaujant (þr. 2 schemà).

1 schema. TDO struktûra

                                                          
4 Устав Международной Организации Труда и Регламент Международной Органи-

зации Труда // Международное бюро труда. – Женева: Международные отношения,
1988, апрель.
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2 schema. TDO veiklos pagrindas

22..11..  TTAARRPPTTAAUUTTIINNËË  DDAARRBBOO  KKOONNFFEERREENNCCIIJJAA

Konferencija yra aukšèiausias TDO organas. Ji rengiama kasmet birþe-
lio mënesá Þenevoje. Konferencijoje dalyvaujanèios valstybës delegacijà
sudaro du vyriausybës delegatai, vienas darbdaviø ir vienas darbininkø de-
legatas bei lydintys techniniai patarëjai. Tai Ministrø kabinetø nariai, atsa-
kingi uþ savo valstybës darbo politikà, kurie vadovauja delegacijai ir atsto-
vauja savo vyriausybei.

Svarbiausia TDO konferencijos veiklos dalis yra priiminëti konvencijas
ir rekomendacijas. Be to, ji priima naujas valstybes nares, keièia Konstitu-
cijà (Versalio taikos sutarties XIII dalis), sprendþia svarbiausius TDO ben-
dros politikos ir ateities veiklos klausimus, renka Administracinæ tarybà,
tvirtina TDO biudþetà, á kurá áplaukia valstybiø nariø mokesèiai, ir kt.

TDO rengia tarptautiná forumà. Jame svarstomi pasaulinio svarbumo
socialiniai ir darbo klausimai, priimamos minimalios tarptautinës darbo
normos ir patvirtinama bendra Organizacijos politika. Kas antri metai
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konferencija priima dvimetæ TDO veiklos programà ir jos biudþetà, kurá
finansuoja valstybës narës.

Specifinio regiono klausimams spræsti rengiamos regioninës konferen-
cijos, kuriose dalyvauja ir aktualiais to regiono klausimais diskutuoja re-
giono vyriausybiø, darbdaviø ir darbininkø atstovai5. Taèiau regioninës
konferencijos nepriima tarptautiniø darbo standartø (konvencijø ir reko-
mendacijø), jos neturi teisës kontroliuoti finansiniø klausimø ir sprendimo
galios priimant naujas valstybes nares.

22..22..  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIINNËË  TTAARRYYBBAA

Tarp konferencijø TDO darbui vadovauja Administracinë taryba, kuri
renkama trejiems metams. Ji sudaroma iš konferencijoje išrinktø 56 nariø
(28 vyriausybës atstovø, 14 darbdaviø atstovø ir 14 darbuotojø atstovø) ir
66 pavaduojanèiø nariø (28+19+19). Iš 28 vyriausybiø nariø 10 vietø ski-
riama didþiausioms industrinëms valstybëms (Brazilijai, Kinijai, Prancûzi-
jai, Vokietijai, Indijai, Italijai, Japonijai, Rusijos Federacijai, Didþiajai
Britanijai ir Jungtinëms Amerikos Valstijoms). Kitø 18 vyriausybiø nariai
renkami konferencijoje kas treji metai (praëjusieji rinkimai vyko 1999 m.
birþelio mën.), atsiþvelgiant á geografiná pasiskirstymà. Darbdaviø ir dar-
buotojø atstovus á Tarybà renka darbdaviø ir darbuotojø delegatai, daly-
vaujantys konferencijoje. Išrenkamas pirmininkas (vyriausybës atstovas) ir
du pavaduotojai: vienas – darbdaviø atstovas ir vienas – darbininkø atsto-
vas.

Administracinë taryba priima sprendimus dël atitinkamos politikos,
priima konferencijos darbotvarkæ, programø projektus, teikia parengtà
TDO biudþetà konferencijai bei renka Darbo biuro Generaliná direktoriø.
Administracinë taryba stebi, kaip priimami standartai. Šiam tikslui ir prof-
sàjungø teisëms ginti veikia šie organai: Trišalis konvencijø ir rekomenda-
cijø taikymo ekspertø komitetas ir trišalis Konferencijos komitetas, tirian-
tys Organizacijos nariø vyriausybiø ataskaitas (pranešimus), Asociacijø
laisvës komitetas, tiriantis valstybiø nariø pareiškimus ir skundus.

Administracinëje taryboje yra ir kiti komitetai:
Programø, finansø ir administravimo komitetas;
Teisës aktø problemø ir TDO standartø komitetas;
TDO standartø prieþiûros darbo grupë;

                                                          
5 Доклад Генерального директора. Достойный труд в Азии. Деятельность

МОТ в регионе. Азиатское регионалное совещание. Банкок: МБТ, 2001, август.
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Tarptautiniø ámoniø komisija;
Uþimtumo ir socialinës politikos komitetas;
Techninio bendradarbiavimo komitetas;
Socialiniø globalizacijos tyrimø darbo grupë.
Taigi tiek TDO konferencija, tiek Administracinë taryba (valdymo or-

ganas) yra sudaryti trišaliu principu.
1999 m. 87-ojoje TDO konferencijoje Lietuva pirmà kartà nuo savo na-

rystës pradþios išrinkta á TDO Administracinæ tarybà pavaduojanèiàja nare
1999 – 2002 m. laikotarpiui. Vidurio ir Rytø Europos šaliø regioninë grupë
vieneriems metams šios grupës koordinatore išrinko Lietuvà.

22..33..  TTAARRPPTTAAUUTTIINNIISS  DDAARRBBOO  BBIIUURRAASS

Tarptautinis darbo biuras Þenevoje yra nuolatinis TDO sekretoriatas.
Jis rengia pagrindinius Organizacijos konferencijø, specializuotø posëdþiø
dokumentus ir pranešimus, atsakingas uþ sekretoriavimà konferencijø ir
posëdþiø metu; parenka techninio bendradarbiavimo ekspertus ir rengia
techninio bendradarbiavimo pasauliniø programø nurodymus; uþsiima ti-
riamàja ir mokomàja veikla; kaupia iš viso pasaulio darbo srities informa-
cijà ir statistikos duomenis; kartu teikia TDO savo informacijà ir statistikà,
gautà atlikus tyrimus ir analizæ; leidþia labai daug specializuotø ir periodi-
niø leidiniø, kuriuose rašoma socialiniais ir darbo klausimais, bei teikia
pagalbà vyriausybëms ir darbdaviø bei darbininkø organizacijoms. Ávairiose
pasaulio šalyse yra regioniniai darbo biurai, veikia ávairûs komitetai, komi-
sijos bei ekspertø grupës, kurie nagrinëja aktualias darbo problemas.

Tarptautinio darbo biuro Generalinis direktorius renkamas 5 metams.
Biure dirba apie 1900 atsakingø asmenø iš daugiau kaip 110 valstybiø. Be
to, apie 600 ekspertø, vadovaudamiesi techninio bendradarbiavimo pro-
grama, vykdo misijà visuose pasaulio regionuose6.

Pavyzdþiui, Administracinës tarybos ir Tarptautinio darbo biuro veiklai
padeda trišaliai komitetai, apimantys pagrindines pramonës šakas, ir eks-
pertø komitetai, kaip antai: profesinio rengimo, valdymo metodø ágyvendi-
nimo, higienos ir darbø saugos, darbo santykiø, darbuotojø mokymo, ypaè
moterø ir jaunø darbuotojø problemø sprendimo klausimais.

Regioniniai darbo biurai nustato TDO prioritetus, atsiþvelgdami á re-
giono poreikius ir koordinates; programuoja ir vertina TDO veiklà regio-

                                                          
6 http://www.ilo.org
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nuose. Jie atsakingi uþ informavimà apie regiono situacijà ir siûlo TDO
priimti sprendimus.

Visø TDO institucijø pagrindines funkcijas galima suskirstyti á 2 grupes:

22..44..  TTAARRPPTTAAUUTTIINNËËSS  DDAARRBBOO  OORRGGAANNIIZZAACCIIJJOOSS
TTRRIIŠŠAALLËË  SSTTRRUUKKTTÛÛRRAA

Trišalë struktûra (þr. 3 schemà) sudaro sàlygas darbininkø ir darbdaviø
atstovams vienodomis teisëmis su vyriausybiø atstovais dalyvauti tiek visose
diskusijose, tiek ir priimant sprendimus. Aktyvus darbininkø ir darbdaviø
átraukimas á šá darbà kartu su vyriausybëmis, o tai ir yra trišalio bendradar-
biavimo esmë, yra bûdingas kiekvienam TDO standartø rengimo veiklos
etapui. Labai svarbu, kad šie atstovai aktyviai naudotøsi jiems suteiktomis
teisëmis.

3 schema. TDO trišalë struktûra

2. Techninis bendradarbiavimas:
 ádiegiant nustatytus tarptautinius
darbo standartus;

 pagerinant gyvenimo ir darbo
sàlygas;

 ágyvendinant visiškà uþimtumà.

1. Standartø priëmimas ir ádiegi-
mas:
 tarptautiniø darbo standartø nu-
matymas;

 patvirtinimas konferencijoje;
 valstybiø nariø prieþiûra dël jø
ágyvendinimo.
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Taikos konferencijos ásteigta Tarptautiniø darbo ástatymø komisija, ku-
rioje buvo ir darbuotojø atstovø, buvo precedento neturintis diplomatinës
konferencijos þingsnis. Joje nutarta sukurti instituciná mechanizmà, kuris
reguliuotø šá bendradarbiavimà. Tuo siekiama, kad kiekvienam jos nariui
konferencijoje atstovautø du vyriausybës delegatai. Du delegatai turëtø
atstovauti darbdaviams ir darbuotojams. Kiekvienas atstovas balsuoja at-
skirai.

Nors tuo metu tiek pats trišalis principas, tiek ir nustatytoji struktûra
buvo kritikuojami, taèiau tai buvo paþangu, nes nauja tarptautinë organiza-
cija pradëjo „kësintis“ á valstybës ástatymø kûrimo monopolá, skatindama
darbininkø ir darbuotojø organizacijas sudaryti kolektyvines sutartis. Dël
Pirmojo pasaulinio karo padariniø, turëjusiø átakos tarptautinës bendruo-
menës pokyèiams, TDO trišališkumas atrodë utopija.

TDO Konstitucijoje numatyta, kad trišalis bendradarbiavimas pagrástas
„nuolatinëmis ir sutelktomis tarptautinëmis pastangomis, kuriomis dar-
buotojø ir darbdaviø atstovai, turëdami vienodà statusà su atstovais iš vy-
riausybës, tarpusavyje susieti laisva diskusija ir demokratiniais sprendimais,
siekiant remti bendrà gerovæ“. Toks pat bendradarbiavimas bûtinas ir na-
cionaliniu lygiu. TDO Konstitucijos 23 straipsnio 2 punktas ápareigoja vy-
riausybes perduoti atitinkamoms darbdaviø ir darbuotojø organizacijoms
pranešimø (ataskaitø) kopijas (Konstitucijos 19 ir 22 str.), kad jos aktyviai
dalyvautø priþiûrëdamos, kaip taikomi TDO standartai. Be to, daugelyje
tarptautiniø darbo konvencijø árašytos nuostatos, kad atitinkamos darbda-
viø ir darbininkø organizacijos privalo bûti susietos, ir nacionalinio lygio
standartai turëtø bûti nustatomi atsiþvelgiant á jø ágyvendinimo procesà.
Šiuo poþiûriu numatomos trys sàlygos: pirma, išimtis (dël ástatymø priëmi-
mo, tam tikrø konvencijos punktø taikymo arba dël tam tikrø konvencijos
priimtø išimèiø) bus padaryta tik pasikonsultavus su atitinkamomis darb-
daviø ir darbininkø organizacijomis; antra, numatytas specialus tikslas –
kurti institucijas, kurios uþtikrintø darbdaviø ir darbininkø atstovø konsul-
tacijas; treèia, valdþios organai sieks darbdaviø ir darbininkø organizacijø
bendradarbiavimo, taikant ástatymus arba kuriant ir taikant nacionalinæ
politikà lygiø galimybiø ir ádarbinimo politikos srityse.

TDO rûpinasi, kaip darbdavius ir darbininkus (jau nacionaliniu lygiu)
átraukti á reguliarios standartø taikymo prieþiûros mechanizmus. Ekspertø
komitetui ir Standartø taikymo komitetui rekomendavus, TDO nutarë á
1932 m. ataskaità átraukti reikalavimà, kad vyriausybës nurodytø, ar gavo iš
atitinkamø darbdaviø ir darbininkø organizacijø þiniø apie konvencijos
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taikymà; ir jei gavo, kad pateiktø tokiø stebëjimø santraukà kartu su savo
komentarais.

Atsiþvelgdamas á darbdaviø ir darbininkø organizacijø vaidmená ágyven-
dinant konvencijø nuostatas, TDO Administracinë taryba 1973 m. lapkrièio
mën. 191 sesijoje nutarë átraukti á 1975 m. konferencijos 60 sesijos darbot-
varkæ klausimà dël nacionalinës trišalës struktûros átvirtinimo, kad bûtø
geriau ágyvendinami TDO standartai. 1976 m. 61 sesijoje konferencija pri-
ëmë konvencijà Nr. 144 „Dël trišaliø konsultacijø tarptautinëms darbo
normoms ágyvendinti“ ir rekomendacijà Nr. 152 „Dël trišalio konsultavimo“.

TDO 1977 m. rezoliucijoje dël trišalës struktûros stiprinimo TDO
tarptautiniø standartø prieþiûros procedûrose ir techniniame bendradar-
biavime pabrëþë trišalio bendradarbiavimo veiksmingumà taikant tarptau-
tinius darbo standartus. Taip pat joje valstybiø nariø vyriausybës buvo ragi-
namos paspartinti konvencijos Nr. 144 ratifikavimà. Šioje Konvencijoje
numatyta, kad ratifikuojanèios šalys ásipareigoja vykdyti procedûras, kurios
uþtikrintø sëkmingas konsultacijas tarp vyriausybës, darbdaviø ir darbuo-
tojø atstovø dël:

a) vyriausybës atsakymø á klausimus dël konferencijos dienotvarkës
punktø, komentarø, siûlomø tekstø;

b) siûlymø, kuriuos turi išsakyti kompetentingas asmuo dël pateikiamø
priemoniø;

c) neratifikuotø konvencijø ir rekomendacijø perþiûrëjimo;
d) pranešimø apie ratifikuotø konvencijø taikymà;
e) siûlymø paskelbti konvencijas viešai.
Rekomendacija Nr. 152 pateikia konsultacijø tvarkà, pavyzdþiui, per

specialiai sudarytà komitetà TDO veiklos klausimais; per ekonominëje,
socialinëje ir darbo srityse kompetentingà institucijà; per tam tikrà skaièiø
specialios paskirties institucijø; arba per raštiškus pareiškimus, kuriuose
suinteresuotos šalys susitaria, kad tokie raštiški pranešimai yra tinkami ir
pakankami.

Darbuotojø ir darbdaviø atstovai renkami atstovaujamø organizacijø
dalyvauti konsultacinëse procedûrose. Pats terminas „atstovaujamos orga-
nizacijos“ turi bûti suprantamas atsiþvelgiant á Konstitucijos 3 straipsnio 5
punktà. Termino „organizacija“ daugiskaita reiškia kartu ir darbdaviø, ir
darbuotojø organizacijas. Tarptautinë darbo organizacija patikslino kon-
vencijos 1 straipsnio nuostatà – „labiausiai darbdaviams ir darbuotojams
atstovaujanèios organizacijos“ ir nurodë, kad šis terminas nereiškia „di-
dþiausios darbdaviø ir didþiausios darbuotojø organizacijos“. Jeigu kurioje
nors šalyje yra dvi ar daugiau darbdaviø ir darbuotojø organizacijø, kurios
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atstovauja reikšmingai nuomonei, net jeigu jos nëra didesnës uþ kitas, pa-
gal Konvencijà jos gali bûti laikomos „labiausiai atstovaujanèiom organiza-
cijom“. Vyriausybë turëtø stengtis išsaugoti visø organizacijø sutarimà vyk-
dant konvencijos Nr. 144 numatytas konsultacines procedûras, bet jeigu tai
neámanoma, ji gali imtis paskutiniø priemoniø. Vyriausybë, atsiþvelgdama á
aplinkybes, turëtø pati nuspræsti, kurios organizacijos labiausiai atstovauja
darbdaviø ir darbuotojø interesams7.

Kyla neaiškumø dël privaèiø darbdaviø atstovavimo ir kitø, neišrinktø,
darbuotojø ir darbdaviø organizacijø dalyvavimo konsultacijoje.

Kalbant apie privaèiø darbdaviø atstovavimà, buvo pabrëþta, kad atsi-
þvelgiant á Konstitucijoje ir kituose Tarptautinës darbo organizacijos do-
kumentuose pateiktà apibrëþimà, terminas „darbdavys“ turi reikšti kiek-
vienà asmená, atsakingà uþ kitø asmenø ádarbinimà, o ne tik „privatø darb-
davá“. Ekspertø komitetas nusprendë, kad privatûs darbdaviai, kaip didelës
darbo jëgos grupës atstovai, turëtø teisæ á konsultacijas, numatytas Kon-
vencijoje. Komitetas taip pat paþymëjo, kad vietinës administracijos valdþia
tariasi, veda derybas su savo darbuotojais arba darbuotojø organizacijomis,
o tai ir yra pagrindinë darbdaviø organizacijos funkcija8.

Pagal Konvencijà reikalaujama, kad konsultacijoje dalyvautø labiausiai
atstovaujanèios organizacijos, taèiau tai nereiškia, kad kitø organizacijø
atstovams draudþiama dalyvauti. Gali bûti naudinga išgirsti nuomones tø
darbininkø kategorijø, kurioms gali neadekvaèiai atstovauti pagrindinës
organizacijos. Tai gali bûti laisvai samdomi ûkininkai arba kooperaciniø
bendroviø nariai. Vienos tarptautinës darbo konvencijos siûlo, kad bûtø
apklausiama kuo daugiau aktyviø gyventojø, kitos – kad bûtø apklausti
þmonës, kuriems labiausiai rûpi svarstomi nutarimai.

Be to, Konvencija nedraudþia dalyvauti nevyriausybinëms organizaci-
joms, kuriø tikslas nëra atstovauti darbuotojams ir darbdaviams. Galimybë
vykdyti ir ne trišales konsultacijas, kuriose, be darbdaviø ir darbuotojø at-
stovø, dalyvautø ir kiti asmenys, buvo paminëta rengiant 144 konvencijà.
Tai galëtø bûti nepriklausomi ekspertai, moterø organizacijos atstovës arba
vartotojø asociacijø atstovai. Taèiau pabrëþiama, kad vykdant ne trišales
konsultacijas, kitø atstovø konsultavimas neturi prieštarauti pagrindiniø
socialiniø partneriø dalyvavimo idëjai9.

                                                          
7 Tripartite consultation. International labour standards. International labour office. –

Geneva, 2000.
8 Ten pat.
9 Ten pat. P. 119–120.
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Kad Lietuvoje jau vyksta socialinis dialogas, rodo ir socialiniø partneriø
pasirašomi susitarimai bei ávairûs pareiškimai.

1995 m. susitarimu „Dël trišalës partnerystës“ ákurta Lietuvos Respub-
likos trišalë taryba ir patvirtinti jos veiklos nuostatai. Šiuo metu veikia 4
komisijos: 1999 m. sausio 12 d. Trišalës tarybos sprendimu sudaryta Triša-
liø konsultacijø tarptautinëms darbo normoms ágyvendinti nuolatinë komi-
sija; 1999 m. balandþio 27 d. Trišalës tarybos sprendimu sudarytos trys
nuolatinës komisijos – Darbo apmokëjimo; Darbo santykiø; Uþimtumo ir
socialiniø garantijø.

Trišalë taryba – ne vienintelë institucija, kurioje vadovaujantis trišaliu
principu sprendþiami svarbiausi darbo, socialiniai ir ekonominiai klausi-
mai. 1994 – 1996 m. buvo ásteigta ir daugiau trišaliø institucijø: Lietuvos
Respublikos saugos darbe komisija; prie Socialinës apsaugos ir darbo mi-
nisterijos ásteigta Uþimtumo taryba; prie darbo birþø steigiamos visuome-
niniais pagrindais veikianèios trišalës komisijos; prie Lietuvos darbo rinkos
mokymo tarnybos ásteigta Ekspertø taryba; Valstybinio socialinio draudi-
mo taryba.

Laikantis 1995 m. geguþës 5 d. pasirašyto pirmojo susitarimo, Lietuvos
Respublikos Vyriausybë, profesiniø sàjungø ir darbdaviø organizacijos
1999 m. vasario 11 d. pasirašë susitarimà „Dël trišalio bendradarbiavi-
mo“10, kuriame sutarë keistis aktualia informacija darbo, socialiniais ir
ekonominiais klausimais, konsultuotis dël šalims priimtinø šiø klausimø
sprendimo bûdø, trišaliu principu rengti ir derinti teisës aktø projektus. Be
to, kiekvienais metais iki gruodþio 1 d. pasirašyti metiná trišalá susitarimà
dël minimalaus valandinio atlygio (mënesinës algos), neapmokestinamo
minimumo ir kitø aktualiausiø darbo, socialiniø ir ekonominiø klausimø.

Šiuo metu Lietuvos Respublikoje veikia keturi profesiniø sàjungø susi-
vienijimai: Lietuvos profesiniø sàjungø centras (LPSC), Lietuvos profesiniø
sàjungø susivienijimas (LPSS), Lietuvos darbo federacija (LDF), Lietuvos
darbininkø sàjunga (LDS). Nors kol kas profesinës sàjungos Lietuvoje
apima tik 10 – 15 proc. visø darbuotojø, taèiau galime teigti, kad jau pasi-
keitë paèiø Lietuvos dirbanèiøjø nuostatos: jie suprato, kad patys turi akty-
viau ginti savo interesus darbo santykiø srityje, bûti solidarûs su kitais dir-
banèiaisiais, þinoti savo teises ir mokëti jas ginti.

Darbdaviams Lietuvos Respublikoje atstovauja dvi didþiausios darbda-
viø organizacijos: Pramonininkø konfederacija bei Darbdaviø ir verslininkø
konfederacija. Lietuvoje nëra specialaus ástatymo, reglamentuojanèio darb-

                                                          
10 Valstybës þinios. 1999. Nr. 19–537.
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daviams atstovaujanèiø organizacijø steigimà ir veiklos pagrindus, todël
minëtos organizacijos steigësi ir veikia pagal Lietuvos Respublikos visuo-
meniniø organizacijø ástatymà bei Asociacijø ástatymà.

Pagal konvencijø nuostatas daþnai reikia tiesioginio bendradarbiavimo
ir netgi darbuotojø ir darbdaviø organizacijø sutikimo (pritarimo) toms
priemonëms, kurias numatoma ágyvendinti. Pavyzdþiui, ratifikuoti 131
konvencijà „Dël minimalaus darbo uþmokesèio nustatymo“ galima tik
esant darbdaviø ir darbuotojø organizacijø sutikimui arba tik po konsulta-
cijos su jais. Ši Konvencija taip pat numato tiesioginá darbdaviø ir darbuo-
tojø atstovø dalyvavimà ágyvendinant jà. Tokiu bûdu darbuotojø ir darbda-
viø organizacijos dalyvauja ekonominiame vystyme, steigiant darbo vietas;
profesiniame mokyme, teisingai paskirstant pelnà; gerinant pragyvenimo ir
darbo sàlygas visuose ekonomikos sektoriuose ir paveikiant bei apsaugant
socialiai remtinas grupes.
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33..  TTAARRPPTTAAUUTTIINNËËSS  DDAARRBBOO  OORRGGAANNIIZZAACCIIJJOOSS
KKOONNVVEENNCCIIJJØØ  PPRRIIËËMMIIMMAASS  IIRR

TTEEIISSIINNËË  RREEIIKKŠŠMMËË

33..11..  KKOONNVVEENNCCIIJJØØ  PPRRIIËËMMIIMMOO  PPRROOCCEEDDÛÛRRAA

TDO konvencijø ir rekomendacijø priëmimas trunka gana ilgai (þr. 4
schemà).

Pirmame etape TDO Administracinë taryba numato konferencijos die-
notvarkæ. Dienotvarkës sudarymas yra konvencijø ir rekomendacijø paren-
gimo pradþia. Administracinë taryba á dienotvarkæ árašo tik tuos klausimus,
kurie yra svarbiausi ir kuriems atliktas teisiniø normø ir praktikos ávairiose
šalyse narëse apibendrinimas. Remdamasi juo Administracinë taryba
sprendþia, ar toliau vykdyti standartizacijà. Jei sprendimas teigiamas, pa-
rengiamas detalesnis ástatymø ir praktikos pranešimas ir norimo priimti
dokumento juodraštis.

TDO nariø vyriausybëms leidþiama diskutuoti dël vieno ar kito klausi-
mo árašymo á posëdþio dienotvarkæ. Ginèijamas klausimas turi bûti svars-
tomas konferencijoje. Jei du treèdaliai konferencijoje dalyvaujanèiø atsto-
vø pritaria, klausimas turi bûti árašytas á konferencijos dienotvarkæ.

Tarptautinis darbo biuras iš anksto pasirengia svartyti dienotvarkës
klausimus. Jis, apibendrinæs ástatymø leidybos ir praktikos ávairiose valsty-
bëse analizæ, parengia pranešimà bei ketinamo priimti dokumento turiná.
Šis dokumentas išsiunèiamas valstybëms TDO narëms ne vëliau kaip prieš
metus iki konferencijos, kurioje tas klausimas bus svarstomas, pradþios.
Vyriausybiø atsakymai TDO turi bûti išsiøsti ne vëliau kaip prieš aštuonis
mënesius iki konferencijos. Jei valstybë yra ratifikavusi TDO 1976 m. kon-
vencijà Nr. 144 „Dël trišaliø konsultacijø tarptautinëms darbo normoms
ágyvendinti“, vyriausybë, prieš išsiøsdama atsakymà, turi konsultuotis su
darbininkø ir darbdaviø organizacijomis.

Išanalizavæs vyriausybiø pateiktus atsakymus, Darbo biuras parengia
nutarimø projektus, kurie prieš keturis mënesius iki konferencijos pradþios
vël išsiunèiami TDO nariø vyriausybëms. Vyriausybës, pasikonsultavusios
su darbininkø ir darbdaviø organizacijomis, teikia pastabas.
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4 schema. Konvencijø (rekomendacijø) priëmimo procedûra
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Parengti projektai yra konferencijos diskusijø pagrindas. Konferencijai
prasidëjus, sudaromas specialus Trišalis komitetas. Jis išnagrinëja siûlymus
ir, jei komiteto nariai mano, kad projektuose bûtina padaryti pakeitimø,
juos padaro (balsai komitete po lygiai paskirstyti vyriausybiø, darbdaviø ir
darbininkø atstovams). Toks dokumentas pateikiamas Darbo biurui. Ant-
rajame etape Darbo biuras parengia pasiûlytos konvencijos ar rekomenda-
cijos pradiná variantà ir siunèia já vyriausybëms. Vyriausybës, pasikonsulta-
vusios su darbdaviø ir darbininkø organizacijomis, per tris mënesius turi
pateikti pastabas ar pasiûlymus. Tada Darbo biuras parengia patikslintà
galutiná pranešimà ir siunèia já vyriausybëms ne vëliau kaip prieš tris mëne-
sius iki numatytos kitos konferencijos sesijos pradþios. Pranešimà turi iš-
nagrinëti ir profesinës sàjungos bei darbdaviø organizacijos, jos gali pa-
teikti pastabø. Konferencijos Trišalis komitetas vël išnagrinëja dokumento
projektà ir galutinai parengtà dokumentà pateikia svarstyti konferencijos
plenariniam posëdþiui. Jeigu jam pritaria du treèdaliai konferencijos daly-
viø, dokumentas laikomas priimtu kaip TDO konvencija (arba rekomenda-
cija). Todël, kol bus priimta TDO konvencija (arba rekomendacija), do-
kumento projektas svarstomas du kartus, išskyrus atvejus, kai dokumento
projektai svarstomi skubos tvarka susidarius ypatingoms aplinkybëms.

Praktika rodo, kad TDO konvencijose átvirtinti darbo standartai greitai
sensta, neatitinka šiø dienø reikalavimø ir pakitusiø sàlygø. TDO, atsi-
þvelgdama á Konstitucijoje numatytà tvarkà, nuolat perþiûri ir keièia kon-
vencijas naujomis, ragina ratifikuoti naujàsias ir kartu denonsuoti nebeak-
tualias senàsias. Pastaruoju metu jau perþiûrëta ir pakeista naujomis apie
50 TDO konvencijø. Prieš priimdama perþiûrëtà konvencijà, TDO konfe-
rencija kiekvienà kartà sprendþia, ar, pasikeitus situacijai, ankstesnës (ga-
liojanèios) konvencijos nuostatos atitinka ratifikavimo tikslus, t.y. ar jos
ratifikavimas dar galimas ir ar perþiûrëtos (naujosios) ratifikavimas reikš
ankstesnës denonsavimà.

Kaip perþiûrëtos (naujos) konvencijos priëmimo alternatyva (ypaè kai
konvencijos tekstas pakeièiamas nedaug) naudojama tarptautiniø aktø
forma – protokolas.

Protokolo priëmimas supaprastina konvencijos pakeitimo procedûrà,
išvengiant situacijos, kai vienu metu galioja du konvencijos tekstai – senasis
ir naujasis. Konvencija ir jos protokolas sudaro bendrà visumà. Protokolas,
kaip ir visos konvencijos, privalo bûti priimtas dviem treèdaliais TDO
konferencijos delegatø balsø ir pateikiamas valstybëms narëms ratifikuoti.
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33..22..  TTAARRPPTTAAUUTTIINNËËSS  DDAARRBBOO  OORRGGAANNIIZZAACCIIJJOOSS  KKOONNVVEENNCCIIJJØØ
TTEEIISSIINNËË  RREEIIKKŠŠMMËË

TDO konvencijos iš esmës yra universalios. Viena vertus, jos nustato
nacionalinës politikos tikslus ir tarptautinio bendradarbiavimo struktûrà.
Kita vertus, jos paremtos pagrindiniø þmogaus teisiø apsauga, atspindi uni-
versalø pritaikymà, priimtinà tarptautinei bendruomenei. Konvencijomis
(ir rekomendacijomis) gali vadovautis labai skirtingos socialinës raidos
valstybës. Taèiau rengiant konvencijas turi bûti atsiþvelgiama á tai, kad dël
skirtingos ekonominës raidos, klimato sàlygø, nacionaliniø ástatymø ir kitø
savitumø valstybiø padëtis yra nevienoda. Rengiant pirminá pranešimà
TDO konferencijai, á šiuos savitumus turi bûti atsiþvelgta. TDO konvenci-
jos turi tikti skirtingo išsivystymo lygio bei besivystanèioms šalims. Valsty-
bës narës vyriausybë savo pranešimuose dël konvencijø taikymo gali siûlyti,
kaip patobulinti konvencijà, kad ji bûtø priimtina. TDO konvencijø lanks-
tumas, kaip minëjome, pasireiškia tuo, kad jos gali bûti taikomos skirtingos
teisinës sistemos valstybëse. Priimant konvencijas svarbu išvengti dviejø
kraštutinumø: viena vertus, jeigu tikslas – sukurti normà, kuri gali bûti tai-
koma iš karto daugelio šaliø, tai ieškojimas bendro vardiklio gali privesti
prie to, kad norma numatys per maþà apsaugos lygá tam, kad tarnautø rea-
liai paþangai. Kita vertus, normoje nustaèius per didelá apsaugos lygá, nebus
ámanoma šios normos pritaikyti. Dël to daþnai konvencijose jauèiamas sie-
kimas surasti balansà tarp idealios ir vidutinës realios praktikos. Konven-
cijø lankstumui uþtikrinti yra numatomos ávairios priemonës, pavyzdþiui,
galimybë priimti konvencijà dalimis, palikti neátrauktas á konvencijà tam
tikras veiklos sritis, darbininkø kategorijas arba priimti konvencijà, kuri
apimtø tik pagrindinius principus. Taèiau konvencijas, kuriose átvirtintos
svarbiausios þmogaus teisës ir pagrindinës laisvës, reikia taikyti be išlygø.

TDO konvencijos nustato minimalø valstybiø tinkamo elgesio mastà gi-
nant þmogaus socialines teises, þemiau to masto neturi nusileisti në viena
valstybë, dalyvaujanti tarptautiniame bendradarbiavime. Taèiau tai jokiu
bûdu neatima galimybës nustatyti dirbantiesiems aukštesná teisiø ir pareigø
lygá, negu tas, kuris nustatytas konvencijoje.

Šiuo metu konvencijø „draudimø“ standartus keièia „apsaugos“ stan-
dartai, t.y. naujose konvencijose átvirtinamos ne draudþianèios, o apsau-
ganèios teisës nuostatos. Pavyzdþiui, pirmosiose konvencijose Nr. 1, 4, 6 ir
t.t. numatomos draudþiamosios nuostatos, tokios kaip „draudþiama dirbti
ilgiau nei 8 val. per parà ir 48 val. per savaitæ pramonës ámonëse“, „drau-
dþiama vaikams dirbti nakties metu“ ir t.t. O vëlesnëse konvencijose, tokio-
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se kaip, Nr. 135, 154, 160, 173 ir kt. numatomos nuostatos, susijusios su
teisiniø priemoniø ádiegimu, kad bûtø realizuota darbuotojø teisiø apsauga,
jø gynyba ir t.t.

TDO konvencijø pripaþinimo procesas, derinant valstybiø nariø valià
turi du aspektus: dël elgesio taisykliø turinio ir dël tos taisyklës, kaip tarp-
tautinës teisës normos pripaþinimo. To pripaþinimo procedûra turi savo
ypatumø. TDO konvencijos (ir rekomendacijos) yra sprendimai, kurie
priimami Tarptautinës darbo konferencijos, dalyvaujant visø valstybiø na-
riø atstovams. Jie iš karto sprendþia tris klausimus: 1) dël šiø dokumentø
teisinës prigimties; 2) dël jø turinio; 3) dël jø pripaþinimo tarptautinës tei-
sës normomis.

Sprendimas dël dokumento teisinës prigimties fiksuojamas jo pream-
bulëje. Kai sudaroma „tradicinë“ tarptautinë sutartis, jà pasirašo valstybiø
atstovai. TDO tokios procedûros nëra. Jà pakeièia galutinis konvencijos
priëmimas 2/3 dalyvaujanèiø delegatø balsø ir jos pasirašymas Konferenci-
jos pirmininko ir TDO Generalinio direktoriaus (TDO Konstitucijos 19 str.
1, 2 ir 4 punktai). Sprendimo priëmimas ágauna toká pobûdá, koká valstybës
susitarë jam suteikti – tarptautinës sutarties (konvencijos) ar akto, neturin-
èio sutartinës galios (rekomendacijos). Konvencijos po 12 mënesiø tampa
galiojanèiomis, uþregistravus TDO jø ratifikavimà dviejose trijose šalyse.

Bet ir valstybëms, kurios konvencijos neratifikavo, tos konvencijos (taip
pat rekomendacijos) turi tarptautiniø normø reikšmæ. Ratifikavimo klau-
simas – tai ne klausimas apie teisinæ konvencijos prigimtá, bet apie kiekvie-
nos valstybës poþiûrá vykdant jau egzistuojanèias tarptautinës sutarties
normas. Dël tos aplinkybës, kad ásigaliojusi TDO konvencija neratifikuota
vienø ar kitø valstybiø, konvencija nepraranda tarptautinës sutarties savy-
biø, t.y. turinèios tarptautinës teisës normø.

TDO priimamos rekomendacijos neturi konvencijø galios, taèiau gali
turëti átakos nacionalinei teisei.

Kiekviena valstybë sprendþia, ar tarptautinës sutarties normos atitinka
vidaus ástatymus. Natûralu, kad tuo siekiama apsaugoti valstybës suvereni-
tetà. Nustatydama tarptautiniø sutarèiø perkëlimo á valstybës vidaus teisinæ
sistemà tvarkà, valstybë siekia maksimaliai apginti savo nacionalinius inte-
resus, sprendþiant visas tarptautiniø sutarèiø perkëlimo problemas. Taèiau
valstybë negali ignoruoti tarptautinio bendradarbiavimo interesø, atitin-
kanèiø tarptautinës teisës principus ir normas, ypaè pagrindiná principà –
pacta sunt servanda. Nurodyto principo turinys atsispindi Vienos konven-
cijos 27 straipsnyje, kuriame numatyta, kad sutarties dalyvis negali pasi-
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remti savo vidaus teisës padëtimi, pasiteisindamas dël neávykdytos sutar-
ties.

Tarptautinës darbo teisës sutartys apibûdina darbuotojø ir darbdaviø
situacijà bei situacijà organizacijø – darbo teisës subjektø. Šiuo poþiûriu
ypaè didelio susidomëjimo objektu turëtø tapti tos tarptautinës darbo tei-
sës sutartys, pagal kurias galima bûtø vertinti šiø subjektø situacijà, arba
tos, kurios nubrëþia darbo teisës ástatymø ribas.

Tarptautines sutartis, susijusias su darbu, galima skirstyti á tris grupes.
Pirmoji apima asmeniniø ir kolektyviniø darbo santykiø sutartis. Jose yra
išdëstyti tarptautiniai standartai, apibrëþiantys darbuotojo teisiø minimalø
lygá bei darbuotojui garantuotas teises ir laisves (plaèiàja prasme – ir prof-
sàjungø laisvæ). Šie standartai yra savotiški þmogaus teisiø dokumentai,
kuriuos šiuolaikinë tarptautinë teisë išskiria iš kitø.

5 schema. Praktinis konvencijø efektyvumas
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Antroji grupë – Lietuvos pilieèiø darbo uþsienyje ir uþsienieèiø darbo
Lietuvoje sutartys. Jø tikslas – reguliuoti ádarbinimo taisykles ir atsiþvel-
giant á galimybes didinti darbo rinkos prieinamumà. Sutartys, grindþiamos
standartais, siekia aprëpti visus darbuotojus, o ádarbinimo sutartys nusako
teisinæ padëtá Lietuvos darbuotojø, dirbanèiø uþsienyje, ir/arba dalies uþ-
sienieèiø, dirbanèiø Lietuvoje.

Treèioji sutarèiø grupë apima darbo teisës normas, kurios nustato dar-
bo santykius su vadinamaisiais uþsienio elementais11.

Šis skirstymas yra sàlyginis, nes kai kada tarptautinë sutartis apima ne
vienos, bet keliø grupiø nuostatas.

Praktinis konvencijø efektyvumas pasireiškia tuo, kad atspindi dabartá;
kita vertus, nukreipia á ekonominæ socialinæ raidà ateityje (þr. 5 schemà).
Sprendþiant socialines darbo problemas jos daro átakà nacionaliniams
ástatymams. Draudþia priimti prieštaraujanèius konvencijoms ástatymus.
Savo ruoþtu tai daro átakà nacionalinei paþangai.

33..33..  TTAARRPPTTAAUUTTIINNËËSS  DDAARRBBOO  OORRGGAANNIIZZAACCIIJJOOSS  KKOONNVVEENNCCIIJJOOSS,,
NNUUMMAATTAANNÈÈIIOOSS  PPAAGGRRIINNDDIINNEESS  ÞÞMMOOGGAAUUSS  TTEEIISSEESS

Šiame leidinyje nëra galimybës išanalizuoti visas TDO konvencijas. Tai
ir nëra šio leidinio tikslas, taèiau pagrindines konvencijas aptarti bûtina.

Pagrindinis TDO tikslas – suteikti ir apsaugoti pagrindines þmogaus tei-
ses darbe. Pagrindiniø þmogaus teisiø gerbimas – bûtina sàlyga ekonominei
ir socialinei paþangai, jos palaiko stabilumà ir plëtrà. Standartai, numa-
tantys pagrindines þmogaus teises, glûdi Tarptautinës darbo konferencijos
šerdyje. Konvencijos dël pagrindiniø þmogaus teisiø turi paèias grieþèiau-
sias ratifikavimo normas (jas ratifikuoti privaloma be išlygø), padedanèias
tokias teises átvirtinti ir šitaip apsaugoti darbuotojus.

Paanalizavæ TDO statistikos institucijos (APPLIS) surinktà medþiagà
(þr. 2 pav.), matome, kad didþioji dalis – net 54 valstybës narës – ratifikavo
visas aštuonias pagrindines konvencijas. Lietuva ratifikavo septynias pa-
grindines konvencijas, o artimiausios kaimynës Latvija – penkias (Nr.87,
98, 105, 100, 111), Lenkija ir Rusija – septynias (Nr.87, 98, 29, 105, 100,
111, 138), Baltarusija – visas aštuonias12.

                                                          
11 Florek L. Znaczenie umow miedzynarodowych prawie pracy. Prawo pracy u progu XXI

wieku. Materialy z XIII Ogolnopskiego Zjazdu Katedr I Zakladow Prawa Pracy. Bialystok,
21–22 wrzesnia 2001.

12 http://www.ilo.org
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2 pav. Ratifikuotos pagrindinës konvencijos13

1998 m. Tarptautinë darbo konferencija iškilmingai priëmë Pagrindiniø
teisiø ir principø darbe deklaracijà, kuria patvirtinamas tarptautinës ben-
drijos pasiryþimas „laikytis (taikyti) ir siekti, kad bûtø priimta ir savanoriš-
kai ágyvendinta darbuotojø ir darbdaviø teisë laisvai jungtis ir vesti kolekty-
vines derybas“. Deklaracija skelbia, kad panaikintas priverèiamas ir priva-
lomas darbas, visiškai panaikintas vaikø darbas ir diskriminacija ádarbinant
ir profesinës veiklos srityje. Deklaracijoje pabrëþiama, kad visos šalys narës
ásipareigoja laikytis principø, neatsiþvelgiant á tai, ar jos ratifikavo atitin-
kamas konvencijas, ar ne. Deklaracija ápareigoja 175 TDO šalis nares
gerbti principus, kurie yra pagrindiniø konvencijø šerdimi, ir daryti viskà,
kad padëtø tai ágyvendinti šaliø nariø praktikoje. Tam, kad bûtø garantuo-
tas teisingumas ir sustiprinta demokratija, bûtina, kad kiekviena šalis
dirbtø, atsiþvelgdama á pagrindinius darbo standartus. Pagrindiniø teisiø ir
principø darbe deklaracijoje nurodytos keturios pagrindiniø tikslø realiza-
cijos sritys, kurias atitinka aštuonios TDO konvencijos (þr. 6 schemà). Šios
konvencijos laikomos pagrindinëmis (core, foundamentaly, main). Jø ágy-
vendinimo prieþiûra kur kas didesnë, nes reikalaujama išsamiø metiniø
ataskaitø (pranešimø) (þr. 7 skyriø).

                                                          
13 TDO statistikos institucijos (APPLIS) duomenys, pateikti 2001 m. rugsëjo 15 d. inter-

nete http://www.ilo.org
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6 schema. Tarptautiniai darbo standartai, numatantys pagrindines
þmogaus teises
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Asociacijø laisvë ir teisë á
kolektyvines derybas

Pirmoji TDO konvencija, numatanti asociacijø laisvæ, buvo 11 konven-
cija „Dël asociacijø teisës (þemës ûkyje)“ (1921 m.). Valstybë, ratifikavusi
šià Konvencijà, turëjo garantuoti þemës ûkyje tokias pat asociacijø teises,
kaip ir pramonës darbuotojams. Tikslas – numatyti asociacijø teisiø lygybæ
visose uþimtumo sferose. Greitai paaiškëjo, kad asociacijø laisvë gali bûti
garantuota tik priëmus visiems dirbantiesiems skirtà konvencijà. Tarpuka-
rio laikotarpiu keletà kartø buvo bandoma priimti Konvencijà, kuri tiksliai
ápareigotø valstybes ávardinti asociacijø principà, numatytà ir TDO Kon-
stitucijoje. Bandymai buvo nesëkmingi. Po Antrojo pasaulinio karo dar-
buotojø organizacijos bandë šá klausimà spræsti dar kartà. 1948 m. Tarp-
tautinë darbo konferencija priëmë Asociacijø laisvës ir teisës jungtis á or-
ganizacijas gynimo 87 konvencijà. Tai svarbus pavyzdys, kaip profsàjungos
iniciatyva galima paveikti naujø standartø atsiradimà. Kitais metais buvo
priimta 98 konvencija „Dël teisës jungtis á organizacijas ir vesti kolektyvi-
nes derybas principø taikymo“. Tuo atveju, kai valstybës narës neratifi-
kuoja šiø konvencijø, jos turi ádiegti asociacijø laisvës principà, t.y. jokiu
bûdu jos negali šio principo nepaisyti, nes jis átvirtintas TDO Konstitucijo-
je.

Privalomojo ir priverstinio darbo
panaikinimas

Tarptautiniai veiksmai prieš priverèiamà ir privalomà darbà buvo ana-
logiški ir chronologiški kovai su vergija. Tai vienas iš pirmøjø atvejø, kai
tarptautinë visuomenë ëmësi priemoniø humanitarinëje ir socialinëje sfe-
roje. Dvi pagrindinës TDO konvencijos (Nr. 29 ir 105) numatë nuostatas,
átvirtinanèias savanoriško darbo privalumà.

Lygios galimybës ir vienodas poþiûris
á darbà

Laisvai pasirinkta uþimtumo forma – vienas iš pagrindiniø TDO princi-
pø. Be šito bûtø beprasmiška siekti pakankamo pragyvenimo lygio, sociali-
nio, ekonominio vystymo ir asmenybës realizacijos. Ekonomikos globaliza-
cija atnešë ir klestëjimà, ir nelygybæ, ji paneigë kolektyvinës atsakomybës
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supratimà. Taèiau Organizacija ir toliau laikosi idëjos siekti visiško uþim-
tumo visame pasaulyje.

TDO tikslas – padëti visos planetos þmonëms ágyti kokybiškà uþimtumà,
esant laisvës, lygybës ir saugumo sàlygoms bei gerbiant asmenybës verty-
bes. Tai pasiekti galima tik stiprinant bendradarbiavimà tarp darbuotojø,
darbdaviø ir vyriausybiø – Organizacijos partneriø, suteikiant pagalbà uþ-
imtumo srityje, plëtojant profesiná mokymà ir darbo rinkos strategijoje pa-
naudojant inovacinius laimëjimus.

Susirûpinimas globalizacijos socialinëmis pasekmëmis sustiprina bûti-
nybæ koordinuoti tarptautinæ makroekonomikos politikà. TDO numaèiusi
tæsti tiriamàjá ir analitiná darbà, savo partneriams, taip pat kitoms suintere-
suotoms šalims teikti konsultacijas valdymo, investicijø, bankiniø reikalø,
prekybos ir ámoniø kokybiškø darbo vietø sudarymo klausimais. Tai apima
smulkaus verslo ámones, efektyviø profesinio mokymo sistemø finansavimà
ir plëtrà.

TDO tikslai uþimtumo srityje:
• suteikti partneriams instrumentus, bûtinus darbo rinkos ir ekonomi-

kos padëties analizei bei efektyvios uþimtumo politikos ir programø
parengimui globaliniu ir regioniniu mastu;

• padidinti uþimtumà pleèiant maþas ámones;
• padëti moterims gauti kuo daugiau kokybiškø darbo vietø;
• numatyti efektyvià politikà ir programas neformalaus sektoriaus

veiklai pagerinti;
• konsultuoti dël susidariusiø problemø pereinant iš centralizuoto pla-

navimo á rinkos ekonomikà, ypaè uþimtumo, darbo rinkos ir þmogiš-
køjø resursø vystymo politikos klausimais;

• priimti arba išplësti tikslines programas tokioms kategorijoms kaip
jaunimas, invalidai, migrantai ir genèiø tautos; suteikti jiems galimy-
bæ gauti kokybiškà uþimtumà.

Moterys pavergë darbo rinkà visame pasaulyje. Kai kuriais atvejais joms
pasisekdavo ágyti ekonominá savarankiškumà. Taèiau nelygybë vis dar eg-
zistuoja sprendþiant kiekvienà uþimtumo problemà. Daugelyje valstybiø
moterys vis dar sudaro daugumà tø, kuriø darbas menkai mokamas, kuriø
darbo vietos nepastovios ir dël to joms sunku uþsitikrinti darbà.

TDO nuolat tæsia kompleksinæ politikà, šalindama nelygybæ darbo rin-
koje ir ágyvendindama dvi programas:

1. Tarptautinæ programà „Daugiau kokybiškø darbo vietø moterims“,
kuri šiam tikslui numato poveikio priemones sudarant naujas darbo
vietas, organizuojant profesiná mokymà ir verslininkystæ, ásitvirtinant
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darbo rinkoje, uþtikrinant galimybiø lygybæ, taip pat gerinant darbo
vietø kokybæ, nustatant lygø apmokëjimà, panaikinant „vyriškus“ ir
„moteriškus“ darbus, pagerinant saugà ir higienà darbe, ádiegiant
netipines uþimtumo formas tam tikroms asmenø kategorijoms ir pan.

2. „Galimybiø išplëtimo sprendþiant globalines, skurdo ir uþimtumo
problemas“ programa siekia pagerinti moterø galimybes dirbti koky-
biškose darbo vietose, stiprinti jø galimybes ir vaidmená derybose dël
uþimtumo, dël didesnës socialinës apsaugos.

TDO šiø tikslø nuostatas uþfiksavo konvencijose.

Vaikø darbo uþdraudimas

Vaikø darbas tampa vis aštresne socialine ir ekonomine þmogaus teisiø
problema. Visame pasaulyje dirba 250 milijonai vaikø; jie praranda gali-
mybæ mokytis, sveikatos apsaugà ir pagrindines laisves. Kenèia nuo to visø
pirma vaikai, bet neigiamas pasekmes patiria ir paèios valstybës. Vaikø
darbo panaikinimas – svarbus uþdavinys pats savaime, bet tai ir galinga
priemonë paveikti ekonominá ir þmogiškàjá vystymàsi.

Tarptautinë programa „Dël vaikø darbo panaikinimo“ (IPEC) pasta-
ruoju metu visame pasaulyje aprëpia daugiau kaip tûkstantá programø,
siûlanèiø alternatyvius variantus šioje srityje. Kai kurie iš pristatytø projek-
tiniø pasiûlymø buvo patvirtinti daugelyje šaliø, kur išvystyta sunkioji, me-
talurgijos, kalnakasybos pramonë. Nemaþà dalá dirbanèiøjø sudaro vaikai
nuo 5 iki 14 metø amþiaus (pvz., Kambodþoje tokio amþiaus dirbanèiøjø
yra apie 10 proc.). Dauguma šiø vaikø nelanko mokyklos, negauna ben-
drojo išsilavinimo. TDO atitinkamus vaikø apsaugos standartus átvirtino
1919 metø ir vëliau priimtose konvencijose.

33..44..  TTAARRPPTTAAUUTTIINNËËSS  DDAARRBBOO  OORRGGAANNIIZZAACCIIJJOOSS  KKOONNVVEENNCCIIJJØØ
KKLLAASSIIFFIIKKAAVVIIMMAASS

Pagal tarptautinæ klasifikacijà visas TDO priimtas konvencijas (ir re-
komendacijas) atitinkamai pagal jø reguliavimo sferà galima suskirstyti á
šias grupes:

1) Normos, susietos su pagrindiniø þmogaus teisiø apsauga darbe:
♦ teisë á darbà (konvencija Nr. 151)
♦ asociacijø laisvë (konvencijos Nr. 11, 84, 87, 98, 135, 141, 154)
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♦ visokio pobûdþio priverstinio ir privalomojo darbo panaikinimas
(konvencijos Nr. 29, 105)

♦ lygios galimybës ir vienodas poþiûris á darbà (konvencijos Nr. 100,
111, 156)

2) Normos, susietos su uþimtumo ir nedarbo problemomis:
♦ ádarbinimo politika (konvencijos Nr. 122, 138, 136, 34, 168)
♦ ádarbinimo tarnybos (konvencijos Nr. 88)
♦ profesinis rengimas ir tobulinimas (konvencija Nr. 142)
♦ reabilitacija ir þmoniø su negalia ádarbinimas (konvencija Nr. 159)
♦ darbo draudimas (konvencija Nr. 158)

3) Socialinë politika (konvencijos Nr. 82, 117, 127)
4) Darbo administravimas:

♦ pagrindinë (konvencija Nr. 150)
♦ darbo kontrolë – Darbo inspekcija (konvencijos Nr. 81, 85, 129)
♦ darbo statistika (konvencijos Nr. 63, 160)
♦ trišalës konsultacijos (konvencija Nr. 144)

5) Darbo santykiai pramonëje (konvencijos Nr. 119, 154, 158):
♦ uþimtumo ágyvendinimas (konvencija Nr. 158; rekomendacija Nr.

166)
6) Normos, reguliuojanèios darbo ir poilsio sàlygas:

♦ apmokëjimas (konvencijos Nr. 26, 94, 95, 99, 131; rekomendacijos
Nr. 84/173, 85, 135, 180)

♦ darbo valandos (konvencijos Nr. 47, 49, 67, 153)
♦ pagrindinës darbo sàlygos (konvencijos Nr. 1, 14, 30, 47, 67, 106,

132, 140, 153, 171, 175, 177; rekomendacijos Nr. 116, 161, 148,
182, 178, 184, 103)

♦ saugios ir sveikos darbo vietos (konvencijos Nr. 13, 62, 115, 119,
127, 136, 139, 148, 155, 161, 162, 170, 174, 176; rekomendacijos
Nr. 3, 4, 31, 97, 114, 118, 128, 144, 147, 156, 164, 171, 172, 177,
181, 183)

♦ socialinës tarnybos, apgyvendinimas ir laisvalaikis (rekomendacijos
Nr. 21, 102, 115)

7) Socialinës apsaugos normos:
♦ medicinos prieþiûra (konvencijos Nr. 102 118, 157; rekomendaci-

jos Nr. 67, 68, 167)
♦ ligos pašalpa (konvencija Nr. 130; rekomendacijos Nr. 134, 69)
♦ motinystës pašalpa (konvencijos Nr. 3, 103; rekomendacija Nr. 95)
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♦ invalidumo pašalpa (konvencijos Nr. 37, 38, 128; rekomendacija
Nr. 131)

♦ senatvës pašalpa (konvencijos Nr. 35, 36, 128)
♦ pragyvenimo pašalpa (konvencijos Nr. 28, 39, 40, 102)
♦ suþalojimø darbe pašalpa (konvencijos Nr. 12, 17, 18, 19, 42, 121)
♦ nedarbo pašalpa (konvencija Nr. 168; rekomendacija Nr. 188)
♦ daugiavaikiø šeimø pašalpa (konvencija Nr. 102)
♦ socialinë apsauga darbininkams migrantams (konvencijos Nr. 48,

118, 157)
8) Moterø darbo apsaugos normos:

♦ motinystës apsauga (konvencijos Nr. 3, 103; rekomendacija Nr. 95)
♦ naktinis darbas (konvencijos Nr. 4, 41, 89)
♦ poþeminis darbas (konvencija Nr. 45)

9) Vaikø ir jaunuoliø darbas:
♦ minimalus amþius (konvencijos Nr. 10, 33, 60, 123, 138; rekomen-

dacijos Nr. 124, 146)
♦ naktinis darbas (konvencijos Nr. 6, 79, 90; rekomendacijos Nr. 14,

80)
♦ medicininë apþiûra (konvencijos Nr. 27, 78, 124)
♦ poþeminis darbas (konvencija Nr. 125)

10) Pagyvenæ darbuotojai (rekomendacija Nr. 162)
11) Darbuotojai migrantai (konvencijos Nr. 97, 143; rekomendacijos

Nr. 86, 100, 151)
12) Vietiniai darbininkai ir gyventojai (konvencijos Nr. 82, 83, 84, 85,

107, 169; rekomendacijos Nr. 70, 74, 104)
13) Kitø specialiø kategorijø darbuotojai:

♦ jûreiviai (konvencijos Nr. 16, 22, 55, 56, 58, 69, 70, 71/56, 73, 74/9,
91, 108, 109, 133, 134, 138/53, 143/7, 145/23, 146, 163, 164/8, 165,
166/92)

♦ þvejai (konvencijos Nr. 112, 113, 114, 125, 126; rekomendacijos Nr.
7, 126)

♦ þemës ûkio darbininkai (konvencija Nr. 110; rekomendacija Nr.
110)

♦ doko darbuotojai (konvencija Nr. 137; rekomendacija Nr. 147)
♦ slaugos personalas (konvencija Nr. 119)

14) Kitos socialinës politikos normos.
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44..  PPRROOCCEEDDÛÛRRAA,,  PPRRIISSTTAATTAANNTT  NNAAUUJJAASS  TTAARRPPTTAAUUTTIINNËËSS
DDAARRBBOO  OORRGGAANNIIZZAACCIIJJOOSS  KKOONNVVEENNCCIIJJAASS  VVAALLSSTTYYBBËËSS

VVAALLDDÞÞIIOOSS  IINNSSTTIITTUUCCIIJJAAII

44..11..  AAIIŠŠKKIINNAAMMOOJJOO  RRAAŠŠTTOO  PPAATTEEIIKKIIMMAASS  SSEEIIMMUUII

Pagal TDO Konstitucijos 19 straipsnio 5 (b) punktà kiekviena valstybë,
organizacijos narë, per metus nuo konferencijos pabaigos arba, jei to nega-
lima padaryti dël ypatingø aplinkybiø, per pusantrø metø privalo pateikti
kompetentingoms valdþios institucijoms priimtø konvencijø (pagal 6 (b)
punktà – rekomendacijø) tekstus. Šios institucijos turi nuspræsti, ar kon-
vencijai suteikti ástatymo galià, ar imtis kitø priemoniø. Apie numatytas
priemones ávykdant minëtà pareigà, taip pat apie valdþià, kompetentingà
šioje sferoje, valstybës narës turi informuoti TDO Generaliná direktoriø.
TDO Ekspertø komiteto nuomone, „kompetentinga“ valdþia, kuriai pri-
valu pateikti konvencijas (ir rekomendacijas), yra parlamentas. Reikia pa-
þymëti, kad tarp dokumentø pateikimo kompetentingoms valdþios institu-
cijoms ir ratifikavimo yra didelis skirtumas. Dokumentø pateikimas yra
pirmasis þingsnis rengiant ratifikavimà. TDO Konstitucijoje numatytas ápa-
reigojimas pateikti dokumentus kompetentingoms valdþios institucijoms
yra bendro pobûdþio ir yra taikomas tiek konvencijoms, tiek ir rekomenda-
cijoms. Taèiau tai nereiškia, kad vyriausybë privalo siûlyti ratifikuoti kon-
vencijà (arba priimti rekomendacijà). Vyriausybë, pateikdama dokumentus
ástatymø leidþiamajam organui, gali nuspræsti, kokius siûlymus pateikti.
Netgi kai nesiûloma ratifikuoti konvencijos, tokio dokumento pateikimas
vis tiek yra svarbus, nes visuomenë jau galës susipaþinti su konvencijø turi-
niu. Ji bus informuota apie svarbius darbo, socialinius klausimus ir galës
susidaryti nuomonæ apie Tarptautinæ darbo konferencijà. Susipaþinusios su
dokumentais, á ratifikavimo procesà gali ásitraukti profesinës sàjungos ir
darbdaviai. Pagaliau – net jei konvencija neratifikuojama, tai valstybë narë,
Administracinës tarybos paklausimu, privalo pateikti Generaliniam direk-
toriui pranešimus apie konvencijos normø átvirtinimà ástatymuose ir jø tai-
kymo praktikà, t.y. nurodyti, kiek ir kaip tos normos vykdomos, kokiø
priemoniø imamasi, siekiant suteikti joms vietà ástatyme, administracinëje
veikloje, kolektyviniuose susitarimuose ir kt.
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Lietuvos Respublikos Vyriausybë pateikia informacijà Seimui apie
TDO konferencijose priimtas naujas konvencijas ir rekomendacijas. Pagal
TDO konvencijà Nr. 144 „Dël trišaliø konsultacijø tarptautinëms darbo
normoms ágyvendinti“ pateikiant informacijà dalyvauja darbdaviø ir dar-
buotojø organizacijos. Trišalëse konsultacijose Vyriausybë svarsto, kokius
siûlymus, susijusius su konvencijø pateikimu, reikëtø teikti Seimui, taip pat
ávertina jø svarbà nacionalinei teisei ir jø ágyvendinimo galimybes. Sociali-
nës apsaugos ir darbo ministerija aiškinamajame rašte pateikia išsamià in-
formacijà apie neratifikuotas konvencijas, nurodo jø tikslus, trumpai api-
bûdina jø turiná ir esmæ bei pateikia išvadas dël jø ágyvendinimo.

Aiškinamajame rašte dël 1998 ir 1999 m. priimtø naujø TDO konven-
cijø ir rekomendacijø teikimo Lietuvos Respublikos Seimui pateikiama
dokumentø santrauka, prielaidos, paskatinusios TDO konferencijà priimti
teikiamas konvencijas, taip pat jø turinys, tikslai, teisinis pagrindas ir poli-
tikos kryptys; apibûdinama konvencijoje nurodytø nuostatø reglamentavi-
mo bûklë Lietuvoje, pateikiami siûlymai, kokius veiksmus reikëtø atlikti,
stengiantis sudaryti prielaidas, kad Konvencija normaliai veiktø; nurodo-
ma, kaip konferencijoje balsavo Lietuvos delegatai14. Priede Nr. 4 patei-
kiamas aiškinamojo rašto turinys.

44..22..  TTEEIIKKIIAAMMØØ  VVAALLSSTTYYBBËËSS  VVAALLDDÞÞIIOOSS  IINNSSTTIITTUUCCIIJJAAII
NNEERRAATTIIFFIIKKUUOOTTØØ  TTDDOO  KKOONNVVEENNCCIIJJØØ  AAPPIIBBÛÛDDIINNIIMMAASS

Šiame skirsnyje nagrinëjamos TDO konvencijos, kurios buvo priimtos
1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 metø TDO konferencijose ir kuriø rati-
fikavimas Lietuvoje priklausys nuo politiniø, socialiniø – ekonominiø, tei-
siniø veiksniø, daranèiø átakà tarptautiniø darbo normø ágyvendinimo vi-
daus teisëje procesams ir rezultatams.

44..22..11..  KKoonnvveenncciijjaa  NNrr..  117744
¥¥DDëëll  ddiiddeelliiøø  pprraammoonniinniiøø  aavvaarriijjøø  pprreevveenncciijjooss´́

TDO Generalinë konferencija, sušaukta 1993 m. birþelio 2 d. Þenevoje
á 80-àjà sesijà, 1993 m. birþelio 22 d. priëmë 174 konvencijà „Dël dideliø
pramoniniø avarijø prevencijos“.

                                                          
14 www.socmin.lt
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Ši Konvencija buvo priimta atsiþvelgiant á darbo saugos svarbà, siekiant
uþtikrinti dideliø pramoniniø avarijø prevencijà bei garantuoti, kad bûtø
imtasi priemoniø, padedanèiø išvengti tokiø avarijø, sumaþinti jø grësmæ
bei sušvelninti padarinius. Prieš priimant Konvencijà buvo ávertintos tø
avarijø prieþastys, tarp jø ir organizacinës klaidos, þmogiškasis veiksnys,
gedimai, normaliø darbo sàlygø paþeidimai, išorës poveikis ir gamtos jëgos.

Konvencija taikoma didesnio pavojingumo árenginiams; netaikoma
perdirbantiems radioaktyviàsias medþiagas atominiams árenginiams ir jë-
gainëms, išskyrus šiø árenginiø ir jëgainiø objektus, naudojanèius neradio-
aktyvias medþiagas; kariniams árenginiams; kitokiai, nei vamzdynas, trans-
portavimo priemonei, esanèiai uþ árenginio vietos ribø.

Kiekviena TDO narë, ratifikavusi šià Konvencijà, vadovaudamasi na-
cionaliniais ástatymais ir kitais teisës aktais, atsiþvelgdama á šalies sàlygas ir
praktikà bei konsultuodamasi su socialiniais partneriais, privalo formuoti,
ágyvendinti ir nuolat perþiûrëti nacionalinæ darbuotojø, visuomenës ir ap-
linkos apsaugos nuo dideliø avarijø grësmës politikà. Ši politika ágyvendi-
nama taikant prevencijos ir saugos priemones didesnio pavojingumo áren-
giniams ir skatina naudoti geriausias saugos technologijas.

Konvencijoje numatytos darbdaviø, kurie turi didesnio pavojingumo
árenginiø, bei kompetentingø valdþios institucijø pareigos ir atsakomybë.
Kompetentinga valdþios institucija, atsiþvelgdama á darbdavio pateiktà in-
formacijà, privalo uþtikrinti, kad bûtø patvirtinti saugumo priemoniø pla-
nai ir veiklos bûdai, ávykus avarijai. Šie planai turi bûti nuolat atnaujinami
ir derinami su atitinkamomis valdþios institucijomis. Be to, norint garan-
tuoti saugià darbo sistemà, tariamasi su darbuotojais, dirbanèiais su dides-
nio pavojingumo árenginiais, ir jø atstovais. Darbuotojai ir jø atstovai turi
bûti informuojami apie galimo pavojaus, susijusio su didesnio pavojingumo
árenginiais, veiksnius, taip pat galimus avarijø padarinius; supaþindinami su
kompetentingos valdþios institucijos ásakymais, instrukcijomis ir rekomen-
dacijomis; kvieèiami á pasitarimus, kuriuose svarstomi darbo saugos uþtik-
rinimo klausimai, saugumo priemoniø planai ir veiklos bûdai bei avarijø
ataskaitos. Darbuotojai turi bûti reguliariai apmokomi ir instruktuojami
apie dideliø avarijø prevencijos praktikà bei bûdus joms išvengti; veiksniø,
galinèiø sukelti didelæ avarijà, kontrolæ; veiklos bûdus ir saugos priemones,
kuriø turi bûti imamasi, ávykus didelei avarijai.

Pagal Konvencijos nuostatas kompetentinga valdþios institucija for-
muoja árenginiø išdëstymo politikà, rûpindamasi, kad pavojingesni árengi-
niai bûtø statomi toliau nuo pramoniniø ir gyvenamøjø rajonø bei visuo-
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meniniø objektø; taip pat taiko reikiamas apsaugos priemones jau pastaty-
tiems árenginiams.

Kompetentinga valdþios institucija privalo turëti kvalifikuotø ir apmo-
kytø darbuotojø, turinèiø reikiamø þiniø ir ágûdþiø bei pakankamai techni-
niø priemoniø, kad galëtø tikrinti, tirti, vertinti ir teikti patarimus Konven-
cijoje nagrinëjamais klausimais bei garantuoti, jog bus laikomasi šalies
ástatymø ir kitø norminiø teisës aktø.

TDO Generalinë konferencija, sušaukta 1993 m. birþelio 2 d. Þenevoje
á 80-àjà sesijà, 1993 m. birþelio 22 d. kartu su minëta Konvencija priëmë
rekomendacijà Nr. 181 „Dël dideliø pramoniniø avarijø prevencijos“.

                          

Uþduotys:
1. Atlikti Lietuvos Respublikos teisës aktø, kuriuose átvirtintos dar-

buotojø saugos nuostatos, analizæ;
2. Ávertinti, ar Lietuvos Respublikos ástatymai atspindi 174 konvencijos

tikslus ir ar jø nuostatos atitinka Konvencijos nuostatas;
3. Pagrásti Konvencijos ratifikavimo galimybæ.

                          

44..22..22..  KKoonnvveenncciijjaa  NNrr..  117755
¥¥DDëëll  nnee  vviissooss  ddaarrbboo  ddiieennooss´́

TDO Generalinë konferencija, sušaukta 1994 m. liepos 7 d. Þenevoje á
81-àjà sesijà, priëmë 175 konvencijà „Dël ne visos darbo dienos“.

Ši Konvencija priimta atsiþvelgiant á produktyvaus ir laisvai pasirinkto
darbo reikšmæ visiems darbuotojams; á ekonominæ ne visos darbo dienos
svarbà; ne visos darbo dienos reikšmæ sudarant papildomas ádarbinimo
galimybes; bûtinybæ uþtikrinti ne visà darbo dienà dirbanèiø asmenø ga-
rantijas, pavyzdþiui, galimybæ ásidarbinti; á darbo sàlygas bei socialinæ ap-
saugà.

Konvencija taikoma visiems darbuotojams, dirbantiems ne visà darbo
dienà. Kiekviena šalis – TDO narë – gali, pasitarusi su suinteresuotomis
darbdaviø bei darbuotojø atstovø organizacijomis, netaikyti visø ar dalies
šios Konvencijos nuostatø tam tikrø kategorijø darbuotojams ar darbovie-
tëms (pvz., tam tikroms ûkio šakoms), jeigu tai kelia esminiø problemø.
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Konvencijoje nustatyta, jog turi bûti imtasi priemoniø, kad darbuoto-
jams, dirbantiems ne visà darbo dienà, ir darbuotojams, dirbantiems visà
darbo dienà, bûtø teikiamos vienodos garantijos šiose srityse:

a) ágyvendinant teisæ jungtis á organizacijas, dalyvauti kolektyvinëse de-
rybose ir bûti darbuotojø atstovais;

b) sveikatos ir saugos darbe;
c) ásidarbinant ir profesinëje veikloje.
Pagal Konvencijos nuostatas darbuotojams, dirbantiems ne visà darbo

dienà, turi bûti suteikiamos vienodos garantijos, kaip ir darbuotojams, dir-
bantiems visà darbo dienà, šiais atvejais:

a) motinystës;
b) darbo sutarties nutraukimo;
c) mokamø kasmetiniø atostogø bei mokamø valstybiniø švenèiø dienø;
d) nedarbingumo dël ligos.
Atsiskaitymai pinigais gali bûti nustatomi atsiþvelgiant á dirbtø valandø

skaièiø arba išdirbio normà.
Valstybë, ratifikavusi šià Konvencijà, privalo imtis priemoniø uþtikri-

nant savanoriškà perëjimà iš visos darbo dienos á ne visos darbo dienos
darbà ir atvirkšèiai, laikantis šalies ástatymø ir praktikos.

Šios Konvencijos nuostatos ágyvendinamos taikant šalies ástatymus ar
kitus norminius teisës aktus, išskyrus atvejus, kai tai jau numatyta kolekty-
vinëse sutartyse ar kitaip, kaip yra priimta šalies praktikoje. Prieš priimant
tokius ástatymus ar kitus norminius teisës aktus, turi bûti konsultuojamasi
su darbdaviams ir darbuotojams labiausiai atstovaujanèiomis organizacijo-
mis.

TDO Generalinë konferencija, sušaukta 1994 m. liepos 7 d. Þenevoje á
81–àjà sesijà, 1994 m. liepos 7 d. kartu su minëta Konvencija priëmë reko-
mendacijà Nr. 182 „Dël ne visos darbo dienos“.

                          

Uþduotis:
Pagráskite šios Konvencijos ratifikavimo aktualumà Lietuvai, ypaè dël

teisës savanoriškai pasirinkti visà ar ne visà darbo dienà, dël teisës pereiti iš
vieno laiko reþimo á kità ir pan.
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44..22..33..  KKoonnvveenncciijjaa  NNrr..  117766
¥¥DDëëll  ddaarrbbøø  ssaauuggooss  iirr  ssvveeiikkaattooss  kkaassyykklloossee´́

TDO Generalinë konferencija, sušaukta 1995 m. birþelio 6 d. Þenevoje
á 82-àjà sesijà, 1995 m. birþelio 22 d. priëmë 176 konvencijà „Dël darbø
saugos ir sveikatos kasyklose“.

Ši Konvencija priimta atsiþvelgiant á tai, kad darbuotojai turi teisæ gauti
informacijà, profesiná parengimà ir konsultacijas, dalyvauti numatant
priemones, uþtikrinanèias saugias ir sveikas darbo sàlygas pavojingoje ir
rizikingoje kalnø pramonëje. Be to, Konvencija priimta siekiant išvengti
þalos, kurià sukelia gamyba ir kasybos pramonë ne tik kasyklø darbuoto-
jams, bet ir aplinkiniams gyventojams, taip pat siekiant išvengti nelaimingø
atsitikimø, sukelianèiø darbuotojø mirtá, traumas ar ligas.

Konvencija taikoma visoms kasykloms.
Konvencijos ágyvendinimo priemonës turi bûti numatytos kiekvienos

šalies, ratifikavusios šià Konvencijà, nacionaliniuose ástatymuose.
Konvencijoje yra numatytos darbo apsaugos kasyklose priemonës,

darbdaviø atsakomybë, darbuotojø ir jø atstovø teisës ir pareigos, darbda-
viø ir darbuotojø bendradarbiavimas ir kita.

TDO konferencija, sušaukta 1995 m. birþelio 6 d. Þenevoje á 82-àjà se-
sijà, 1995 m. birþelio 22 d. kartu su minëta Konvencija priëmë rekomenda-
cijà Nr. 183 „Dël darbø saugos ir sveikatos kasyklose“.

                          

Uþduotis:
Pagráskite šios Konvencijos aktualumà ir pateikite išvadà dël ratifikavi-

mo. Ar Lietuva turëtø prisiimti šios Konvencijos ásipareigojimus?

                          

44..22..44..  KKoonnvveenncciijjaa  NNrr..  117777
¥¥DDëëll  nnaammuuddiinniioo  ddaarrbboo´́

TDO konferencija, sušaukta 1996 m. birþelio 4 d. Þenevoje á 83–àjà se-
sijà, 1996 m. birþelio 20 d. priëmë 177 konvencijà „Dël namudinio darbo“.

Ši Konvencija priimta atsiþvelgiant á namudinio darbo specifikà.
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Pagal šià Konvencijà „namudininku“ laikomas asmuo, kuris dirba savo
namuose arba kitose pasirinktose patalpose, išskyrus darbdavio darbo vie-
tà, norëdamas uþsidirbti, ir kurio darbo rezultatas yra darbdavio nustatytas
produktas – gaminys arba paslaugos, neatsiþvelgiant, kas aprûpina árengi-
niais, medþiagomis ar kitais reikalingais ištekliais.

„Namudininku“ pagal šià Konvencijà nelaikomas asmuo, kuris retkar-
èiais atlieka savo, kaip darbuotojo, darbà namuose, o ne áprastinëje darbo
vietoje.

Valstybë, ratifikavusi šià Konvencijà, privalo rengti, vykdyti ir nuolat
perþiûrëti namudinio darbo nacionalinæ politikà, siekdama gerinti namudi-
ninkø padëtá, konsultuotis su labiausiai darbininkams ir darbdaviams atsto-
vaujanèiomis organizacijomis bei su namudininkø ir namudininkø darbda-
viø organizacijomis, jei tokiø yra.

Nacionalinë namudinio darbo politika turi skatinti vienodà namudinin-
kø ir kitø dirbanèiøjø darbo vertinimà. Lygiateisiškumo principas ypaè pa-
brëþiamas šiose srityse:

a) namudininkø teisës steigti ar paèiø pasirinkimu jungtis á organizacijas
ir dalyvauti šiø organizacijø veikloje;

b) gynimo nuo profesinës diskriminacijos ádarbinant;
c) saugos ir sveikatos darbe;
d) darbo uþmokesèio;
e) ástatymø nustatytos socialinës apsaugos;
f) galimybës mokytis;
g) leidþiamo minimalaus ádarbinamojo amþiaus;
h) motinystës funkcijø apsaugos.
Nacionalinë namudinio darbo politika ágyvendinama, remiantis ástaty-

mais, kitais aktais ir kolektyvinëmis sutartimis.
Valstybës turi imtis priemoniø, kad:
1)  darbo statistika atspindëtø ir namudiná darbà;
2)  sukurti prieþiûros sistemà, uþtikrinanèià, kad namudiná darbà regu-

liuotø ástatymai ir kiti norminiai teisës aktai;
3)  uþ ástatymø ir kitø teisës aktø paþeidimà bûtø skiriamos ir taikomos

veiksmingos priemonës (bausmës, baudos).
Numatoma, kad Konvencija netaikoma, jei kitø TDO konvencijø nuo-

statos namudininkams yra palankesnës.
TDO Generalinë konferencija, sušaukta 1996 m. birþelio 4 d. Þenevoje

á 83-àjà sesijà, kartu su minëta Konvencija priëmë rekomendacijà Nr. 184
„Dël namudinio darbo“.
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Uþduotis:
Pagráskite galimybæ ratifikuoti konvencijà ir jos átakà reglamentuojant

namudininkø darbà.

                          

44..22..55..  KKoonnvveenncciijjaa  NNrr..  117788
¥¥DDëëll  jjûûrreeiivviiøø  ddaarrbboo  iirr  ggyyvveenniimmoo  ssààllyyggøø  iinnssppeekkcciijjooss´́

TDO Generalinë konferencija, sušaukta 1996 m. spalio 8 d. Þenevoje á
84-àjà sesijà, 1996 m. spalio 22 d. priëmë 178 konvencijà „Dël jûreiviø dar-
bo ir gyvenimo sàlygø inspekcijos“.

Konvencija priimta atsiþvelgiant á laivininkystës pramonës pokyèius, da-
ranèius átakà jûreiviø darbo ir gyvenimo sàlygoms nuo to laiko, kai 1926 m.
buvo priimta rekomendacija „Dël jûreiviø darbo inspekcijos“. Ši Konven-
cija pakeitë 1926 m. rekomendacijà „Dël jûreiviø darbo inspekcijos“.

Konvencija taikoma visiems valstybiniams ar privatiems á jûrà išplau-
kiantiems laivams, registruotiems Organizacijos narës teritorijoje, kuriai
galioja ši Konvencija, kurie perveþa krovinius ir keleivius prekybos tikslais
ar yra samdomi kitais komerciniais tikslais. Pagal šià Konvencijà laivas,
esantis dviejø Organizacijos nariø registre, laikomas registruotas tos valsty-
bës teritorijoje, su kurios vëliava jis plaukioja. Valstybës ástatymai ir kiti
norminiai teisës aktai nustato, kokie laivai yra laikomi jûroje plaukiojan-
èiais laivais taikant šià Konvencijà. Konvencija taip pat taikoma á jûrà iš-
plaukiantiems vilkikams.

Konvencija netaikoma laivams, kuriø bendra keliamoji galia yra maþes-
në kaip 500 tonø, taip pat laivams su specialiais árenginiais bei græþimo
platformomis naftai siurbti, kai jie nenaudojami navigacijai.

Kiekvienoje šalyje, ratifikavusioje šià Konvencijà, turi bûti sukurta jû-
reiviø darbo ir gyvenimo sàlygø kontrolës sistema. Ji privalo uþtikrinti, kad
visi jos teritorijoje registruoti laivai bûtø tikrinami ne reèiau kaip kartà per
trejus metus, o jei ámanoma – kasmet, kad bûtø nustatyta, ar jûreiviø darbo
ir gyvenimo sàlygos atitinka šalies ástatymø ir kitø norminiø teisës aktø nu-
statytus reikalavimus. Šioms pareigoms atlikti turi bûti skiriami kvalifikuoti
inspektoriai ir imamasi bûtinø priemoniø siekiant turëti reikiamà inspekto-
riø skaièiø, kad bûtø patenkinti šios Konvencijos reikalavimai.
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Konvencijoje apibrëþiamos pagrindinës inspektoriø teisës, numatomos
baudos, kurias jie gali skirti, bei tikrinimo ataskaitø pateikimo tvarka.

Kartu su Konvencija „Dël jûreiviø darbo ir gyvenimo sàlygø inspekci-
jos“ 1996 m. spalio 22 d. buvo priimta rekomendacija Nr. 185 „Dël jûreiviø
darbo ir gyvenimo sàlygø inspekcijos“.

                          

Uþduotis:
Pagráskite, ar Lietuva turëtø ratifikuoti šià Konvencijà?

                          

44..22..66..  KKoonnvveenncciijjaa  NNrr..  117799
¥¥DDëëll  jjûûrriinniinnkkøø  ssaammddooss  iirr  ááddaarrbbiinniimmoo´́

TDO Generalinë konferencija, sušaukta 1996 m. spalio 8 d. Þenevoje á
84-àjà sesijà, 1996 m. spalio 22 d. priëmë 179 konvencijà „Dël jûrininkø
samdos ir ádarbinimo“. Ši Konvencija pakeitë 1920 m. konvencijà „Dël jû-
rininkø ádarbinimo“.

Konvencijoje nustatyta, jog kiekviena šià Konvencijà ratifikavusi šalis,
privalo:

a) uþtikrinti, kad uþ jûrininkø samdymo bei ádarbinimo paslaugas jûri-
ninkai nemokëtø;

b) nustatyti, kokiomis sàlygomis samdos ir ádarbinimo tarnybos gali
samdyti ar ádarbinti jûrininkus kitose valstybëse;

c) tiksliai apibrëþti, atsiþvelgiant á privatumo teisæ ir poreiká uþtikrinti
slaptumà, jûrininkø asmeniniø duomenø tvarkymo per ádarbinimo
tarnybas, áskaitant tokiø duomenø rinkimà, saugojimà, derinimà ir
perdavimà treèiosioms šalims, sàlygas;

d) nustatyti sàlygas dël licencijø, sertifikatø ar kitokiø ágaliojimø, iš-
duotø samdos ir ádarbinimo tarnyboms, suspendavimo ar panaikini-
mo, paþeidus atitinkamus ástatymus bei kitus norminius teisës aktus;

e) ten, kur taikoma kitokia reguliavimo sistema nei licencijavimas ar
sertifikavimas, aiškiai nustatyti sàlygas, reglamentuojanèias samdos ir
ádarbinimo tarnybø veiklà, taip pat sankcijas, taikytinas paþeidus šias
sàlygas.

 Be to, kiekviena valstybë privalo uþtikrinti, kad kompetentinga institu-
cija atidþiai stebëtø visø ádarbinimo tarnybø veiklà; licencijas, sertifikatus
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ar kitokios formos ágaliojimus išduotø bei pratæstø tik patikrinusi, ar suin-
teresuota samdos ir ádarbinimo tarnyba atitinka šalies ástatymø ir kitø tei-
sës aktø nustatytus reikalavimus; reikalautø, kad jûrininkø samdos ir ádar-
binimo tarnybø vadovybë bei personalas turëtø pakankamà profesiná pasi-
rengimà ir reikiamø jûrininkystës þiniø; uþdraustø samdos ir ádarbinimo
tarnyboms naudotis priemonëmis ar dokumentais, galinèiais sukliudyti ar
trukdyti jûrininkams ásidarbinti; reikalautø samdos ir ádarbinimo tarnybø
imtis priemoniø uþtikrinti, kad darbdavys turëtø padëti jûrininkams iš-
vengti sunkumø kitø valstybiø uostuose; uþtikrintø, kad bûtø sukurta sau-
gos sistema, draudimo ar kokiu nors kitu tinkamu bûdu kompensuojanti
jûrininkø piniginius nuostolius, kuriø jie gali turëti, jei samdos ir ádarbini-
mo tarnybos nebegalëtø vykdyti savo ásipareigojimø jiems.

Konvencijoje apibrëþiamos pagrindinës joje minimos sàvokos, nurodo-
mos pagrindinës ádarbinimo tarnybø pareigos, nustatoma, kad šalyje turi
bûti ásteigta kompetentinga valdþios institucija, uþtikrinanti, kad bûtø su-
kurtos ir veiktø tam tikros institucijos, kurios prireikus tirtø skundus dël
samdos ir ádarbinimo tarnybø veiklos, átraukdamos á šià veiklà laivø savi-
ninkø ir jûrininkø atstovus.

TDO Generalinë konferencija, sušaukta 1996 m. spalio 8 d. Þenevoje á
84-àjà sesijà, 1996 m. spalio 22 d. kartu su minëta Konvencija priëmë re-
komendacijà Nr. 186 „Dël jûrininkø samdos ir ádarbinimo“.

                          

Uþduotis:
Ar jûrininkø darbo santykiai reglamentuojami Lietuvos darbo ástaty-

muose? Ar šios Konvencijos ratifikavimas tikslingas ir kodël?

                          

44..22..77..  KKoonnvveenncciijjaa  NNrr..  118800
¥¥DDëëll  jjûûrriinniinnkkøø  ddaarrbboo  llaaiikkoo  iirr  llaaiivvoo  áágguullooss  kkoommpplleekkttaavviimmoo´́

TDO Generalinë konferencija, sušaukta 1996 m. spalio 8 d. Þenevoje á
84-àjà sesijà, 1996 m. spalio 22 d. nusprendusi priimti tam tikrus pasiûly-
mus pakeisti (pataisytà) 1958 m. konvencijà „Dël atlyginimø, darbo laiko ir
águlos komplektavimo (jûroje)“ ir 1958 m. rekomendacijà „Dël atlyginimø,
darbo laiko ir personalo komplektavimo (jûroje)“, priëmë 180 konvencijà
„Dël jûrininkø darbo laiko ir laivo águlos komplektavimo“.
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Ši Konvencija pakeitë 1958 m. (pataisytà) konvencijà „Dël atlyginimo,
darbo laiko ir águlos komplektavimo (jûroje)“; 1949 m. (pakeistà) konven-
cijà „Dël atlyginimo, darbo laiko ir personalo komplektavimo (jûroje)“;
1946 m. konvencijà „Dël atlyginimo, darbo laiko ir personalo komplekta-
vimo (jûroje)“ ir 1936 m. konvencijà „Dël atlyginimo, darbo laiko ir perso-
nalo komplektavimo (jûroje)“.

Konvencija taikoma visiems á jûrà išplaukiantiems valstybiniams ar pri-
vatiems laivams, registruotiems Organizacijos narës teritorijoje, kurioje
galioja ši Konvencija, kurie paprastai uþsiima komercine laivininkystës
veikla. Šioje Konvencijoje laivas, esantis dviejø Organizacijos nariø regist-
re, laikomas registruotas tos valstybës teritorijoje, su kurios vëliava jis
plaukioja.

Konvencijos nuostatos leidþia kompetentingoms institucijoms, pasitarus
su þvejybiniø laivø savininkams ir þvejams atstovaujanèiomis organizacijo-
mis, taikyti šios Konvencijos nuostatas ir komercinei þvejybai jûroje.

Konvencija netaikoma mediniams tradicinës gamybos laivams – vienas-
tiebiams burlaiviams ir panašiems plokšèiadugniams laivams.

Konvencijos 4 straipsnyje nustatyta, jog Organizacijos narë, ratifikavusi
šià Konvencijà, turi pripaþinti, kad jûrininkø, kaip ir kitø darbuotojø, darbo
laiko norma paprastai grindþiama aštuoniø valandø darbo dienos trukme ir
viena poilsio diena per savaitæ bei nedarbo dienomis nacionaliniø švenèiø
proga. Taèiau tai nedraudþia Organizacijos narëms nustatyti kitokià tvarkà,
leidþianèià sudaryti ar registruoti kolektyvines sutartis, kuriose nustatytas jûri-
ninkø darbo laikas neturi bûti nepalankesnis, negu numatyta pagal šià normà.

Konvencijoje nurodomos konkreèios jûrininkams taikomos darbo ir
poilsio valandø ribos, t.y. didþiausias darbo valandø skaièius neturi viršyti:

a) 14 valandø per 24 valandø laikotarpá ir
b) 72 valandø per 7 dienø laikotarpá arba
maþiausias poilsio valandø skaièius neturi bûti maþesnis nei:
a) 10 valandø per 24 valandø laikotarpá ir
b) 77 valandos per 7 dienø laikotarpá.
Poilsio laikas negali bûti dalijamas á daugiau nei du periodus, kuriø vie-

nas turi bûti ne maþiau kaip 6 valandø trukmës, o tarpas tarp nuosekliø
poilsio periodø neturi viršyti 14 valandø.

Valstybës ástatymø ir kitø teisës aktø, taip pat tarptautiniø teisës doku-
mentø nustatyti patikrinimai, priešgaisrinës, gelbëjimo bei kitokio pobû-
dþio treniruotës bei apmokymai vykdomi taip, kad jûrininkai kuo maþiau
bûtø trikdomi poilsio metu ir kad tokios pratybos nebûtø per daug vargi-
nanèios.
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Kai jûrininkui tenka dirbti pagal iškvietimus, tais atvejais, kai be prie-
þiûros lieka mechanizmø skyrius, poilsio laikas jûrininkui, jeigu iškvietus
dirbti jo áprastinis poilsio laikas buvo sutrikdytas, atitinkamai turi bûti
kompensuojamas.

Konvencijos nuostatos draudþia jaunesniems negu 18 metø jûrininkams
dirbti naktimis.

Taèiau Konvencijos nuostatos nevarþo laivo vado teisës reikalauti jûri-
ninkø dirbti bet kokiu metu, kai nedelsiant reikia atlikti skubius darbus dël
laivo, þmoniø ar kroviniø laive saugumo ar prireikus pagelbëti kitiems lai-
vams bei asmenims, atsitikus nelaimei jûroje. Kai padëtis normalizuojama,
laivo vadas kuo greièiau pasirûpina, kad jûrininkams, kurie dirbo ne pagal
grafikà, o numatytu poilsio metu, bûtø suteiktas atitinkamas poilsio laikas.

Pagal Konvencijos nuostatas, turi bûti sudaromi jûrininkø darbo ir poil-
sio laiko grafikai. Jûrininkai turi gauti patvirtintà savo darbo ir poilsio gra-
fiko kopijà, pasirašytà laivo vado arba jo ágalioto asmens ir paties jûrininko.

Kompetentinga valdþios institucija nustato tokiø grafikø sudarymo laive
tvarkà, áskaitant ir laikà informacijai registruoti. Kompetentinga valdþios
institucija, atsiþvelgdama á turimas TDO nuorodas arba panaudodama ko-
kià nors Organizacijos parengtà standartinæ formà, nustato jûrininkø darbo
ir poilsio laiko registravimo formà.

Valstybës teisës aktø, susijusiø su šios Konvencijos nuostatomis, taip
pat kolektyviniø sutarèiø kopijos laikomos laive ir turi bûti laisvai prieina-
mos visiems águlos nariams.

Kompetentinga valdþios institucija nustatytais laiko tarpais tikrina mi-
nëtus grafikus ir priþiûri, kad bûtø laikomasi šios Konvencijos nuostatø dël
darbo ir poilsio laiko.

Konvencijos 11 straipsnyje nustatyta, jog, laikantis minimaliø saugaus
águlos komplektavimo normø arba atitinkamo kompetentingos valdþios
institucijos išleisto dokumento reikalavimø, kiekvienam laivui, kuriam tai-
koma ši Konvencija, sukomplektuojama pakankamo dydþio, saugi ir efek-
tyvi águla. Asmenims iki 16 metø dirbti laive draudþiama.

Laivo savininkas uþtikrina, kad laivo vadui bûtø suteikiami visi bûtini
ištekliai, reikalingi Konvencijos ápareigojimams, taip pat ir laivo águlos
komplektavimo reikalavimams vykdyti. Laivo vadas turi imtis visø reikiamø
priemoniø, kad bûtø vykdomi šios Konvencijos jûrininkø darbo ir poilsio
laiko reikalavimai.

TDO Generalinë konferencija 1996 m. spalio 22 d. kartu su minëta
Konvencija priëmë 187 rekomendacijà „Dël jûrininkø darbo laiko ir laivo
águlos komplektavimo“.
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Uþduotis:
Ar Konvencijos ratifikavimas išspræstø daugelá problemø, susijusiø su

jûrininkø samda bei darbo ir poilsio laiko reglamentavimu?

                          

44..22..88..  KKoonnvveenncciijjaa  NNrr..  118811
¥¥DDëëll  pprriivvaaèèiiøø  ááddaarrbbiinniimmoo  aaggeennttûûrrøø´́

TDO Generalinë konferencija, sušaukta 1997 m. birþelio 3 d. Þenevoje
á 85-àjà sesijà, 1997 m. birþelio 19 d. priëmë 181 konvencijà „Dël privaèiø
ádarbinimo agentûrø“.

Ši Konvencija pakeitë 1949 m. (pataisytà) ir 1933 m. konvencijas „Dël
uþmokestá imanèiø ádarbinimo agentûrø“.

Konvencija priimta atsiþvelgiant á darbo rinkø lankstumo svarbà, pripa-
þástant, jog privaèios ádarbinimo agentûros gali turëti didelës reikšmës ge-
rai veikianèioje darbo rinkoje, ir atsiþvelgiant á tai, kad reikia ginti dar-
buotojus nuo išnaudojimo, garantuoti jiems teisæ jungtis á susivienijimus ir
propaguoti kolektyvines derybas bei socialiná dialogà.

Privati ádarbinimo agentûra Konvencijoje reiškia fiziná arba juridiná as-
mená, nepriklausantá nuo valstybinës valdþios ástaigø, teikiantá vienà ar
daugiau šiø darbo rinkos paslaugø:

a) su ádarbinimu susijusiø prašymø parinkimas;
b) darbuotojø ádarbinimo paslaugos, tikintis, kad jos taps prieinamos

treèiajai šaliai, fiziniam arba juridiniam asmeniui;
c) kitos su darbo paieškomis susijusios paslaugos, kurias nustato kom-

petentinga valdþios ástaiga, pasitarusi su dauguma darbdaviams ir
darbuotojams atstovaujanèiø organizacijø.

Konvencija taikoma visoms privaèioms ádarbinimo agentûroms, visoms
darbuotojø kategorijoms ir visoms ekonominës veiklos šakoms. Ji neregu-
liuoja jûrininkø samdos ir ádarbinimo reikalø.

Konvencijos tikslas – leisti veikti privaèioms ádarbinimo agentûroms ir
ginti jø paslaugomis besinaudojanèius darbuotojus tiek, kiek tai numatyta
šios Konvencijos nuostatose.

Juridinis privaèiø ádarbinimo agentûrø statusas turi bûti nustatomas lai-
kantis konkreèios šalies ástatymø ir áprastinës tvarkos, prieš tai pasitarus su
darbdaviams ir darbuotojams atstovaujanèiomis organizacijomis.
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Valstybës privalo nustatyti privaèiø ádarbinimo agentûrø darbà regu-
liuojanèias sàlygas, susijusias su licencijavimo ar sertifikavimo sistema, iš-
skyrus atvejus, kai jas reguliuoja ar joms turi átakos atitinkami tos šalies
ástatymai ir praktika.

Be to, valstybës turi imtis priemoniø, kad bûtø garantuota, jog privaèios
ádarbinimo agentûros nesinaudoja vaikø darbu ir neteikia tokiø paslaugø.

Kompetentinga institucija privalo garantuoti, kad su privaèiø ádarbini-
mo agentûrø veikla susijusiems skundams, átariamam išnaudojimui ir apga-
vystëms tirti bûtø sukurtas deramas mechanizmas ir procedûros.

Konvencijoje nustatoma, kokios teisës ir apsauga turi bûti garantuota
privaèiø ádarbinimo agentûrø ádarbintiems darbuotojams, taip pat regla-
mentuojama privaèiø ádarbinimo agentûrø ir ámoniø atsakomybë.

Valstybë turi skatinti valstybiniø ádarbinimo tarnybø ir privaèiø ádarbi-
nimo agentûrø bendradarbiavimà. Valstybinës valdþios ástaigø kompeten-
cijai priklauso:

a) darbo rinkos politikos formavimas;
b) šiai politikai ágyvendinti numatytø valstybës fondø naudojimas ir jø

kontrolë.
Privaèios ádarbinimo agentûros privalo kompetentingos institucijos nu-

statytais laiko tarpais teikti informacijà, atsiþvelgdamos á tokios informaci-
jos konfidencialø pobûdá:

a) kad, laikantis tos valstybës sàlygø ir praktikos, kompetentinga insti-
tucija þinotø, kokia yra privaèiø ádarbinimo agentûrø struktûra ir kà
jos veikia;

b) kad bûtø galima turëti statistikos duomenø.
Kompetentinga institucija privalo tà informacijà kaupti ir periodiškai

viešai skelbti.
Darbo inspekcijos tarnybos arba kitos kompetentingos institucijos pri-

valo garantuoti šios Konvencijos nuostatø ágyvendinimo prieþiûrà.
TDO Generalinë konferencija 1997 m. birþelio 19 d. kartu su minëta Kon-

vencija priëmë rekomendacijà Nr. 188 „Dël privaèiø ádarbinimo agentûrø“.

                          

Uþduotys:
1. Kaip šiuo metu privaèiø ádarbinimo agentûrø veikla yra reglamen-

tuojama Lietuvos ástatymuose?
2. Kokià átakà šios konvencijos ratifikavimas turëtø ádarbinimo institu-

cijø teisinei padëèiai?
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55..  TTAARRPPTTAAUUTTIINNËËSS  DDAARRBBOO  OORRGGAANNIIZZAACCIIJJOOSS
KKOONNVVEENNCCIIJJØØ  RRAATTIIFFIIKKAAVVIIMMAASS  IIRR  DDEENNOONNSSAAVVIIMMAASS

Šiuo metu TDO yra priëmusi 183 konvencijas, taèiau nëra pasaulyje
valstybës, ratifikavusios visas konvencijas: pavyzdþiui, JAV ratifikavo 14
konvencijø, Jungtinë Karalystë – 81, Prancûzija – 115, Vokietija – 76, Italija
– 101, Japonija – 45 konvencijas (þr. 6 priedà).

Nuolat didëjantá ratifikuotø konvencijø skaièiø rodo ratifikuotø TDO
konvencijø 7 schema15. 1996 m. buvo uþregistruota 6319 ratifikacijø, iš jø
pagrindiniø – 812, o 2001 m. birþelio 27 d. uþregistruotos 6923 ratifikacijos,
iš jø pagrindiniø – 1093.

7 schema. Ratifikuotos konvencijos

Lietuva ratifikavo 34 konvencijas (2 priedas), tarp jø septynias vadina-
màsias pagrindines konvencijas, apimanèias keturias svarbiausias TDO
Pagrindiniø principø ir teisiø darbe deklaracijoje apibrëþtas sritis:

a) teisæ jungtis á asociacijas ir vesti kolektyvines derybas – 87 ir 98 kon-
vencijos;

b) visokio pobûdþio priverstinio ir privalomojo darbo panaikinimà – 29
ir 105 konvencijos;

c) vaikø darbo panaikinimà – 138 konvencija;

                                                          
15 http://www.ilo.org
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d) diskriminacijos darbo ir profesinës veiklos srityse panaikinimà – 100
ir 111 konvencijos.

Valstybë narë, išanalizavusi informacijà apie naujai priimtas TDO kon-
vencijas ir rekomendacijas ir nusprendusi, kad nacionaliniai ástatymai bûtø
tarptautiniø standartø lygio, ratifikuoja konvencijas. Þodis „ratifikacija“
reiškia aukšèiausiojo valstybinio valdþios organo aktà, kuriuo tvirtinama
tarptautinë sutartis, pasirašyta valstybës ágalioto atstovo16.

Valstybë, ratifikuodama TDO konvencijà, iš esmës ásipareigoja jà vykdyti.
Konvencija yra tarptautinë sutartis, sukurianti teisinius santykius tik

tarp jà ratifikavusiø valstybiø17.
Tarptautinë sutartis – tai elgesio taisyklë, viena ar kita forma suderinta

tarp valstybiø jø bendravimo procese.
TDO konvencijos, kaip ir kitø tarptautiniø sutarèiø, tikslas – uþtikrinti

jos poveiká vidaus teisëje. 1969 m. Vienos konvencijos 11 straipsnis nustato,
kad „Valstybës sutikimas, kad tarptautinë sutartis taptø jai privaloma, gali
bûti išreikštas pasirašymu, apsikeitimu dokumentais, sudaranèiais sutartá,
ratifikavimu, priëmimu, tvirtinimu ar prisijungimu, arba kitais bûdais, jei
jie numatyti“18. Taèiau tarptautinës sutarties teisinë galia priklauso ne tik
nuo to, kokiu bûdu valstybës išreiškë sutikimà, kad ši sutartis taptø joms
privaloma, bet ir nuo jos vietos vidaus teisës sistemoje. Lietuvos Respubli-
kos Konstitucijos 138 straipsnis numato, kad tarptautinës sutartys, kurias
ratifikavo Lietuvos Respublikos Seimas, yra sudedamoji teisinës sistemos
dalis. Šios sutartys darbo santykiams taikomos tiesiogiai, išskyrus atvejus,
kai tarptautinës sutartys numato, jog jos taikymui yra bûtinas specialus
Lietuvos Respublikos vidaus teisës aktas.

Taigi, jei ratifikuotos sutarties turinys yra pakankamai aiškus ir išsamus,
ji tiesiogiai taikoma vidaus teisës sistemoje, nëra reikalo jà dubliuoti arba
aiškinti ástatymuose. Tiesioginis taikymas reiškia, kad sutarties nuostatos
yra visø su sutartimi susijusiø subjektø teisiø ir pareigø šaltinis. Darbo tei-
sëje tokiomis sutartimis gali remtis ne vien darbuotojai, bet ir profesinës
sàjungos ir ámonës. Tokia sutartis gali sudaryti pagrindà pilieèiø ir valstybës
ginèuose dël valstybës paþeidþiamø profsàjungø laisvës ar kitø darbuotojø
teisiø.

                                                          
16 Mockevièienë A. Tarptautiniø þodþiø þodynas. – Vilnius, 1999. P. 503.
17 Golosong H. The EC on Human Rights before domestic Courts // The Britich yearbook

of international law (1962). Oxford Univers Press, London, New York, Toronto, 1964. P. 445.
18 Konvencija ásigaliojo 1980 m. sausio 27 d. Lietuvos Respublika yra šios Konvencijos

dalyvë.
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Ratifikavimas suteikia tarptautiná pripaþinimà. Valstybës narës, ratifi-
kavusios konvencijà, tampa lygiavertës. Taèiau, jeigu valstybë nëra ratifika-
vusi tam tikros konvencijos, tai dar nereiškia, kad, bûdama TDO nare, ji
neprivalo jos paisyti. Konvencijos neratifikavusi valstybë nëra teisiškai ási-
pareigojusi, bet turi vadovautis konvencijoje nustatytais principais ir juos
ágyvendinti. Tuo labiau, kad kliûtys, trukdþiusios ratifikuoti konvencijà jos
pateikimo metu, po keleriø metø, vykstant ekonominei ir socialinei paþan-
gai, gali išnykti.

1969 metø Vienos konvencijos 14 straipsnyje nustatyta, kad Valstybës
sutikimas dël tarptautinës sutarties privalomumo yra išreikštas ratifikavi-
mu, kai:

a) sutartis numato, jog toks sutikimas turi bûti išreikštas ratifikavimo
bûdu;

b) kitaip nustatyta, kad derybø metu valstybës sutiko, kad bus reikalin-
gas ratifikavimas;

c) valstybës atstovas pasirašë sutartá ásipareigojant ratifikuoti;
d) valstybës ketinimas pasirašyti sutartá ásipareigojant ratifikuoti kyla iš

atstovo ágaliojimø arba buvo išreikštas derybø metu.
Valstybës nacionalinës teisës normos nustato, kokiu vidaus teisës aktu

yra ratifikuojamos tarptautinës sutartys. Lietuvos Respublikoje tarptauti-
nës sutartys (tarp jø TDO konvencijos) ratifikuojamos Seimui priimant
ástatymà dël TDO konvencijos ratifikavimo (1 priedas). Oficialûs TDO
konvencijos ratifikavimo raštai siunèiami Tarptautinio darbo biuro Gene-
raliniam direktoriui áregistruoti.

TDO konvencijø standartinës baigiamosios nuostatos numato, kad kon-
vencija pradeda galioti po dvylikos mënesiø nuo jos ratifikavimo rašto uþ-
registravimo dienos. Procedûra išreikšti galutiná sutikimà dël konvencijos
ápareigojimø ratifikacijos bûdu turi keletà bendrø bruoþø. Pirma, tokio
sutikimo išraiška visada išimtinë prerogatyva aukšèiausiø šalies organø,
atspindinèiø valstybës suverenitetà. Antra, ratifikacijos aktas, išreiškiantis
galutiná sutikimà, visada ágauna ástatymo formà, savo juridine galia lygus
kitiems ástatymams, išleistiems atitinkamø valstybës valdþios organø. Kai
kuriais atvejais, paèiame ratifikacijos akte, šalia pasiþadëjimo laikytis kon-
vencijos nuostatø, priimami konkretûs nurodymai dël jos vykdymo šalies
viduje.

Perkeliant tarptautines normas kompetentingas valstybës organas (pa-
prastai pats aukšèiausias valdþios organas, reiškiantis valstybës suvereniteto
valià) suteikia tarptautiniams ásipareigojimams vidaus ástatymo galià. Tik
priëmus toká ástatymà valstybës tarptautiniai ásipareigojimai peradresuoja-
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mi teisës subjektams valstybës viduje po to, kai ratifikuota konvencija pa-
skelbiama „Valstybës þiniose“.

Ratifikacijos aktas pagal savo objektyvø pobûdá visada turi transforma-
cijos (perkëlimo) reikšmæ (þr. 8 schemà).

Autentiški TDO konvencijø tekstai pateikiami anglø ir prancûzø kal-
bomis. Šalis, ratifikavusi TDO konvencijà, gali išsiversti konvencijos tekstà
á nacionalinæ kalbà arba gali naudotis autentiškais anglø arba prancûzø
kalbomis skelbtais tekstais.

8 schema. TDO normø perkëlimas

Tiesioginiai vyriausybës ásipareigojimai dël konferencijoje priimtos
naujos konvencijos yra laikomi ávykdyti, kai ji pateikia dokumentus ástaty-
mø leidþiamajai institucijai ir praneša Tarptautiniam darbo biurui apie
priemones, kuriø buvo imtasi. Tokio pranešimo pateikimas Darbo biurui
yra svarbi konvencijø taikymo proceso dalis. Vyriausybë taip pat turi nuro-
dyti, kokioms darbdaviø ir darbininkø organizacijoms buvo pateiktos at-
siøsto TDO pranešimo kopijos.

Lietuvos Respublikos Vyriausybë 1994 m. lapkrièio 3 d. nutarimu Nr.
1058 „Dël atstovavimo Tarptautinëje darbo organizacijoje bei informacijos
apie Tarptautinës darbo organizacijos konvencijø nuostatø vykdymà teiki-
mo Tarptautiniam darbo biurui tvarkos“19 patvirtino Socialinës apsaugos ir
darbo ministerijà oficialia atstove TDO. Dalyvavimas TDO veikloje sutei-

                                                          
19 Valstybës þinios. 1994. Nr. 86–1633.
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kia Socialinës apsaugos ir darbo ministerijai papildomø ápareigojimø. Mi-
nisterija vykdo tokius ápareigojimus:

♦ kontroliuoja, kaip taikomos tarptautinës darbo normos;
♦ atlieka Lietuvos Respublikos ástatymø ekspertizæ, ar jie atitinka rati-

fikuotinø konvencijø normas;
♦ formuluoja pasiûlymus dël konvencijø ratifikavimo bei galiojanèiø

ástatymø keitimo ir naujø rengimo;
♦ rengia ratifikuotø ir neratifikuotø konvencijø taikymo ataskaitas

(ataskaitos turi bûti suderintos su Lietuvos Respublikos uþsienio rei-
kalø ministerija);

♦ atlieka naujø priimtø konvencijø bei kitø dokumentø analizæ ir teikia
siûlymus dël jø ratifikavimo;

♦ organizuoja trišales konsultacijas dël tarptautiniø darbo normø tai-
kymo;

♦ pasiruošia konferencijoms;
♦ rengia ir vykdo bendrus projektus;
♦ kaupia, apdoroja ir platina informacijà, rûpinasi, kad ratifikuotos

konvencijos ir kiti TDO teisës aktai bûtø paskelbti spaudoje.
Lietuvos Respublikos Vyriausybë, pateikdama konvencijà Seimui ratifi-

kuoti, nurodo, kokiø veiksmø pageidautina imtis. Ji gali nurodyti, kad kon-
vencijos nuostatos yra plaèiai taikomos valstybës praktikoje ir todël ji gali
bûti ratifikuota. Taip pat gali bûti rekomenduojama, kad bûtø priimti kon-
vencijai ágyvendinti reikalingi ástatymai bei siûloma atidëti konvencijos ra-
tifikavimà, paliekant laiko apsvarstyti ir išnagrinëti klausimus, susijusius su
konvencijos nuostatø ágyvendinimo sunkumais. Vyriausybë gali rekomen-
duoti, kad konvencija nebûtø ratifikuota.

Valstybë, ratifikuodama konvencijas, negali savo nuoþiûra pasirinkti
konvencijos straipsniø, kuriuos ji ásipareigoja taikyti, išskyrus tuos atvejus,
kai numatomoje ratifikuoti konvencijoje yra tam tikros išlygos, išimtys ir
pasirinkimo teisë. Pavyzdþiui, pagal 1992 m. 173 konvencijà darbuotojø
reikalavimai ginami dvejopai: teikiant privilegijà (Konvencijos II skyrius)
arba per garantinæ institucijà (Konvencijos III skyrius). Norint apsaugoti
teisëtus darbuotojø reikalavimus, valstybës, TDO narës, gali pasirinktinai
priimti šios konvencijos II ar/ir III skyrius arba, iš pradþiø priëmusios vie-
nà, vëliau gali priimti ir kità skyriø. Kai, remdamasi Konvencijos 3 straips-
niu, valstybë, Organizacijos narë, pasikonsultavusi su labiausiai darbda-
viams ir darbuotojams atstovaujanèiomis organizacijomis, prisiima abiejø,
t.y. II ir III, šios Konvencijos skyriø ásipareigojimus, ji gali apriboti III sky-
riaus reikalavimø taikymà tam tikroms darbuotojø kategorijoms, pavyz-
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dþiui, valstybës tarnautojams, taip pat netaikyti tokiø II skyriaus reikalavi-
mø, kuriuos gina Konvencijos III skyrius. Kai valstybë prisiima šios Kon-
vencijos II skyriaus ásipareigojimus, ipso jure nutraukiami jos ásipareigoji-
mai pagal 1949 m. konvencijos „Dël atlyginimø gynimo“ 11 straipsná. To-
kiais atvejais reikalaujama, kad valstybë, ratifikuojanti tokià Konvencijà,
nurodytø tas išimtis rengiamoje deklaracijoje. Lietuva taip pat pasirinko
šios Konvencijos II skyriø.

Valstybë, TDO narë, ratifikavusi konvencijà, apie tai turi pranešti
Tarptautinio darbo biuro Generaliniam direktoriui. Kokia forma turi bûti
pranešama, nëra nustatyta. Svarbiausia, kad oficialiame rašte atsispindëtø
priimtas valstybës ásipareigojimas ágyvendinti tam tikrà konvencijà (kon-
vencijas) ir kad toká oficialøjá raštà bûtø pasirašæs asmuo, turintis teisæ
veikti valstybës vardu. Generalinis direktorius áregistruoja gautus praneši-
mus apie TDO konvencijos ratifikavimà; praneša visoms valstybëms na-
rëms ir perduoda Jungtiniø Tautø Generaliniam sekretoriui, kaip numatyta
JTO ir TDO susitarime.

Kad taptø ratifikuojanèios valstybës ásipareigojimu, konvencija turi ofi-
cialiai ásigalioti. TDO konvencijos paprastai ásigalioja praëjus 12 mënesiø
po to, kai maþiausiai dvi valstybës áteikia ratifikavimo raštus jai áregistruoti.
Kiekvienai kitai ratifikuojanèiai valstybei skiriama 12 mënesiø po konven-
cijos ratifikavimo áregistravimo Tarptautiniame darbo biure dienos. Apie
konvencijos ásigaliojimo tvarkà, jos denonsavimo galimybes nurodoma
kiekvienoje TDO konvencijoje.

Þodis „denonsacija“ reiškia pranešimà, kuriuo valstybë informuoja kità
valstybæ, kad nutraukia su ja sudarytà sutartá. Denonsavimas galimas tik
tuo atveju, jei pati sutartis tà numato.

Daugumos TDO konvencijø baigiamosiose nuostatose numatoma gali-
mybë, praëjus 10 metø nuo konvencijos ásigaliojimo dienos, jà denonsuoti,
pasiunèiant Tarptautiniam darbo biuro Generaliniam direktoriui uþregist-
ruoti pareiškimà dël denonsavimo. Denonsavimas ásigalioja po metø nuo jo
áregistravimo dienos.

Jei Organizacijos narë, ratifikavusi konvencijà, praëjus 10 metø termi-
nui, per metus nepasinaudoja denonsavimo teise, konvencija galioja dar 10
metø. Vëliau galima jà denonsuoti, pasibaigus kiekvienam 10 metø termi-
nui. Pavyzdþiui, Lietuvos 1931 m. ratifikuota 4 konvencija „Dël moterø
nakties darbo“ (1919 m.) denonsuota 1998 m. birþelio 30 d.20 kaip nebe-
aktuali ir neatitinkanti šiø dienø realybës, nes 1994 m. buvo ratifikuota 171

                                                          
20 Valstybës þinios. 1997. Nr. 95 – 2380.
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konvencija „Dël naktinio darbo“ (1990 m.). Taèiau kol Tarptautinio darbo
biuro Generalinis direktorius šio dokumento neáregistruos pagal keliamus
konvencijø denonsavimo reikalavimus, tol ši konvencija turës juridinæ ga-
lià. Lietuvos Respublikos áteiktas dokumentas dël minëtos konvencijos de-
nonsavimo buvo numatytas áregistruoti 2001 m., o denonsavimas ásigalios
praëjus metams po áregistravimo.

Automatiškas denonsavimas galimas tik tuo atveju, kai TDO konferen-
cijoje priimama nauja konvencija, visiškai ar iš dalies pakeièianti esamà
konvencijà, ir jeigu naujojoje konvencijoje nëra numatyta kitaip, išskyrus
sàlygà, kad naujoji (pakeièianti) konvencija yra ásigaliojusi. Pavyzdþiui,
Lietuva 1994 m. ratifikavo 90 konvencijà „Dël jaunuoliø naktinio darbo
(pramonëje)“ (1948 m.), kuri kaip pasiûlymai dël 1919 m. konvencijos „Dël
jaunuoliø naktinio darbo (pramonëje)“ dalinio pakeitimo buvo áforminti
tarptautine konvencija. Tam, kad neáneštø sumaišties TDO dokumentø
gausybëje, 1948 m. TDO konferencija nusprendë pakeisti ankstesniàjà
1919 m. konvencijà, uþdëdama jai (ankstesniajai) automatiná denonsavimà.

Todël nuo naujos (pakeièianèios) konvencijos ásigaliojimo dienos Orga-
nizacijos narë ankstesnës konvencijos ratifikuoti negali.
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66..  LLIIEETTUUVVOOSS  RRAATTIIFFIIKKUUOOTTØØ  TTAARRPPTTAAUUTTIINNËËSS  DDAARRBBOO
OORRGGAANNIIZZAACCIIJJOOSS  KKOONNVVEENNCCIIJJØØ  PPEERRKKËËLLIIMMAASS

ÁÁ  NNAACCIIOONNAALLIINNÆÆ  DDAARRBBOO  TTEEIISSÆÆ

Kaip buvo minëta, ratifikacijos aktas visada turi transformacijos (per-
këlimo) reikšmæ. Perkëlimo galimybë priklauso nuo valstybës formalios
pozicijos dël tarptautinës ir vidaus teisës atitikimo. Perkëlimo tikslas – op-
timaliai derinti vidaus ir tarptautinius interesus, t.y. laikytis nacionaliniø
interesø, pagrástø valstybinio suvereniteto principu, ir kartu tarptautiniø
normø.

Nacionaliniai ástatymai ir praktika susieta su tarptautiniø darbo normø
perkëlimu (ádiegimu) ávertinama siekiant nustatyti:

1. Ar jie maksimaliai atspindi tarptautines normas? Ar jie vykdomi na-
cionalinëje valstybës praktikoje?

2. Kokiu lygiu sudaromos sàlygos nacionalinius interesus suderinti su
reikalavimais, atitinkanèiais principà pacte sunt servanda?

3. Nuo to, kaip TDO konvencijø normø reikalavimai atsispindës nacio-
nalinëje teisëje, labai priklausys, ar tø normø turinys pasieks konkre-
èius adresatus, ar tik liks abstrakti deklaracija21.

Lietuvos Konstitucinis Teismas, vadovaudamasis Konstitucijos 138
straipsnio 3 dalimi ir 1991 metø ástatymo „Dël tarptautiniø sutarèiø“ 12
straipsnio nuostata, padarë išvadà, kad Seimo ratifikuotos Lietuvos Res-
publikos tarptautinës sutartys turi ástatymo galià22.

1999 m. birþelio 22 d. Tarptautiniø sutarèiø ástatymo 11 straipsnis nu-
stato, kad ásigaliojusias Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis Lietuvos
Respublikoje privaloma vykdyti. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad „jei
ásigaliojusi ratifikuota Lietuvos Respublikos tarptautinë sutartis nustato
kitokias normas, negu Lietuvos Respublikos ástatymai, kiti teisës aktai, ga-
liojantys šios sutarties sudarymo metu arba ásigaliojæ po šios sutarties ásiga-
liojimo, taikomos Lietuvos Respublikos tarptautinës sutarties nuostatos“23.

Lietuva, kaip jau minëta, iki 2001 m. ratifikavo 34 konvencijas, iš kuriø
27 ratifikuotos po Nepriklausomybës atkûrimo, o 7 – tarpukario Lietuvoje,
iš jø 1 vëliau buvo denonsuota.

                                                          
21 Maculevièius J., Tiaþkijus V. Darbo santykiø teisinis reguliavimas: pasaulinë patirtis ir

Lietuvos praktika. Vilnius, 1997. P. 45.
22 Valstybës þinios. 1995. Nr. 9 – 199.
23 Valstybës þinios. 1999. Nr. 40 – 1948.
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Toliau aptariamas šiø TDO konvencijø turinys ir perkëlimas á naciona-
linæ darbo teisæ. Šiø konvencijø visi tekstai pateikti 2 priede. Konvencijø,
kurias Lietuva ratifikavo 1931–1934 m., tekstai neredaguoti.

1919 m. 1 konvencija ¥Dël aštuoniø valandø darbo dienos ir 48 valandø
darbo savaitës pramonës ámonëse nustatymo´.

Ši Konvencija nustatë, kad visose pramonës ámonëse, visø rûšiø priva-
èiose ámonëse, išskyrus tas, kur dirba vienos šeimos nariai, personalo darbo
diena negali viršyti aštuoniø, o darbo savaitë – keturiasdešimt aštuoniø
valandø, išskyrus Konvencijoje numatytas išimtis.

Lietuva šià Konvencijà ratifikavo 1931 m. birþelio 19 d.

1919 m. 4 konvencija ¥Dël moterø nakties darbo´.
Šià Konvencijà Lietuva ratifikavo 1931 m. birþelio 19 d. Konvencija iš-

skiria pramonës ámoniø statusà turinèias ámones, numato naktinio darbo
laikà nuo 10 val. vakaro iki 5 val. ryto. Moterims ir valstybinëse, ir privaèio-
se ámonëse draudþiama dirbti nakties metu, išskyrus tokias ástaigas, kur
dirba tik vienos šeimos nariai. Mûsø dienomis tokios nuostatos yra laiko-
mos diskriminacinëmis, todël ši Konvencija 1998 m. birþelio 30 d. (þr. 1
priedà), kaip neatitinkanti šiø dienø reikalavimø, buvo denonsuota. Be to,
Lietuva 1994 m. ratifikavo 171 konvencijà „Dël naktinio darbo“.

1919 m. 6 konvencija ¥Dël vaikø nakties darbo pramonëje´.
Konvencija išskiria ámones, kurios laikomos „pramonës ámonëmis“, taip

pat numato nuostatas, draudþianèias vaikams, turintiems maþiau kaip 18
metø, dirbti tiek valstybinëse, tiek ir privaèiose pramonës ámonëse.

Konvencija numato išimtis, kai vaikai nuo 16 iki 18 metø gali dirbti kai
kuriuos darbus naktá, išskyrus tuos atvejus, kai yra nenugalimos kliûtys,
kuriø negalima buvo numatyti ar áspëti ir kurios nëra periodiškos, kliudan-
èios normaliai pramonës ámonës veiklai.

Lietuva šià Konvencijà ratifikavo 1931 m. birþelio 19 d.

1921 m. 11 konvencija ¥Dël þemës ûkio darbuotojø teisiø jungtis ir vieny-
tis´.

Valstybë, ratifikavusi šià Konvencijà, visiems dirbantiesiems þemës
ûkyje turi garantuoti tokias paèias kaip ir pramonës darbuotojø teises
jungtis á asociacijas ir vienytis, taip pat privalo panaikinti visus norminius
aktus, kurie apriboja šià teisæ.

Lietuva šià Konvencijà ratifikavo 1934 m. rugsëjo 26 d.
Šias teises garantuoja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 50 straipsnis

ir Profesiniø sàjungø ástatymas.
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1921 m. 14 konvencija ¥Dël savaitinio poilsio pramonës ámonëse´.
Nepertraukiamas poilsis per 7 dienø laikotarpá turi bûti 24 valandos.
Visas personalas, dirbantis pramonës ámonëse, per 7 dienø laikotarpá

turi turëti 24 nepertraukiamo poilsio valandas.
Jei yra sàlygos, šis poilsio laikotarpis suteikiamas visam ámonës perso-

nalui vienu metu ir dar bûtina, kad jis sutaptø su nustatytomis šalyje šven-
èiø dienomis.

Gali bûti išimèiø, numatant, kiek ámanoma kompensuoti poilsio laiko-
tarpá.

Kiekvienas darbdavys privalo skelbimø lentoje ar kitokiais bûdais pra-
nešti personalui apie kasdiená dienos ir valandos poilsá, taip pat sudaryti
ypatingø poilsio reþimø grafikus.

Lietuva šià Konvencijà ratifikavo 1931 m. birþelio 19 d.
Konvencijos reikalavimus atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos

49 straipsnis ir Darbuotojø saugos ir sveikatos ástatymas.

1927 m. 24 konvencija ¥Dël draudimo ligoje pramonës ir prekybos ir namø
ruošos darbininkø´.

Konvencija numato privalomàjá draudimà ligos atveju pramonës ir pre-
kybos ámoniø darbininkams, tarnautojams, tarnams ir kitiems asmenims.

Konvencija numato galimybæ valstybëms narëms, ratifikavusioms šià
Konvencijà, savo šalies ástatymuose reglamentuoti tokias išimtis, kurias
mano esant reikalingomis, pavyzdþiui, kai kalbama apie laikinus tarnauto-
jus, darbdavio šeimos narius ir kt.

Lietuva šià Konvencijà ratifikavo 1931 m. birþelio 19 d.
Šios Konvencijos nuostatos ágyvendintos Valstybinio socialinio draudi-

mo, Sveikatos draudimo ástatymuose ir kituose norminiuose teisës aktuose.

1929 m. 27 konvencija ¥Dël sunkiø kroviniø, perveþamø laivuose, svorio
nurodymo´.

Visiems kroviniams, gabenamiems jûra arba kitais vandens keliais, nu-
rodomas svoris iki 1000 kg (nesilaikant šio normatyvo, pakraunantiems ir
iškraunantiems krovinius dokeriams kyla pavojus).

Visø kroviniø ar daiktø, perveþamø ant deniø, kuriø bruto 1000 kg ir
daugiau, aiškiai ir nepriekaištingai turi bûti nurodomas bendras svoris iki
pakrovimo á dená.

Nacionalinë teisë nustato, kam pavedama nurodyti svorá.
Lietuva šià Konvencijà ratifikavo 1934 m. rugsëjo 28 d.
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1930 m. 29 konvencija ¥Dël priverstinio ar privalomojo darbo´.
Priverstinis arba privalomasis darbas turi bûti uþdraustas.
Priverstinis arba privalomasis darbas reiškia darbà arba tarnybà, atlie-

kamà prievarta, nesant darbuotojo sutikimo, uþ atsisakymà dirbti grasinant
nubausti kokia nors bausme.

Priverstinio arba privalomojo darbo sàvoka neapima:
– darbo karinëje tarnyboje pagal privalomosios karinës tarnybos ásta-

tymus;
– darbo arba tarnybos, kurie yra savarankiškos valstybës pilieèiø ápras-

tinë pareiga;
– darbo arba tarnybos, atliekamø vykdant teismo nuosprendá, kai tà

darbo, tarnybos atlikimà kontroliuoja valstybinë institucija;
– darbo arba tarnybos, kurie bûtini ypatingomis sàlygomis: karo, sti-

chiniø nelaimiø, gaisrø, potvynio, bado, þemës drebëjimo, epidemijø
ir kitais atvejais, kai gresia pavojus þmoniø gyvybei.

Bendruomenës nariø darbas laikomas jø pilietine pareiga, jeigu gyven-
tojai arba jø atstovai mano, kad toks darbas yra tikslingas.

Lietuva šià Konvencijà ratifikavo 1934 m. rugsëjo 26 d.
Konvencijos reikalavimus atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos

48 straipsnis. Norminiai aktai asmenims, dirbantiems pagal darbo sutartis,
priverstinio darbo nenumato. Teisë á darbà ágyvendinama šaliø lygiateisiš-
kumo principu.

1935 m. 47 konvencija ¥Dël darbo laiko sutrumpinimo iki 40 valandø per
savaitæ´.

Konvencija nustato ne ilgesnæ kaip 40 valandø darbo savaitæ visose
veiklos srityse, laikantis nuostatos, kad darbo laiko trumpinimas nemaþintø
darbuotojø pragyvenimo lygio.

Lietuva šià Konvencijà ratifikavo 1934 m. rugsëjo 26 d.
Šios konvencijos reikalavimus atitinka Lietuvos Respublikos darbuotojø

saugos ir sveikatos ástatymo 40 straipsnis, kuriame nustatyta, kad darbo
laiko trukmë per savaitæ negali bûti ilgesnë kaip 40 darbo valandø.

1946 m. 73 konvencija ¥Dël jûreiviø sveikatos patikrinimo´.
Asmenys, neturintys nustatyto sveikatos paþymëjimo, nepriimami dirbti

laive, taèiau dvejus metus po Konvencijos ásigaliojimo asmuo gali bûti
priimtas á darbà, jeigu jis pateikia árodymus, kad prieš tai dvejus metus dir-
bo jûroje plaukiojanèiame laive, kuriam taikoma ši Konvencija.

Konvencija nustato sveikatos paþymëjimo dvejø metø galiojimo termi-
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nà. Sveikatos paþymëjimas, nurodantis sugebëjimà skirti spalvas, galioja ne
ilgiau kaip šešerius metus nuo jo išdavimo datos.

Sveikatos patikrinimo pobûdá nustato kompetentinga institucija, pasi-
konsultavusi su laivø ir jûreiviø organizacijomis ir atsiþvelgdama á amþiø ir
pareigas, kurias asmuo turës eiti. Sveikatos patikrinimo tikslas yra nustaty-
ti, ar asmuo gerai girdi, mato ir skiria spalvas bei neserga kita kokia liga,
kuri gali paaštrëti arba kelti pavojø kitiems.

Lietuva šià Konvencijà ratifikavo 1997 m. lapkrièio 19 d.

1946 m. 79 konvencija ¥Dël vaikø ir jaunuoliø naktinio darbo apribojimo
nepramoniniuose darbuose´.

Vaikai iki 14 metø, taip pat vyresni negu 14 metø, kurie dar lanko mo-
kyklà visà mokymo laikà, negali dirbti nakties metu, kai darbo laikas yra 14
nepertraukiamø valandø, áskaitant laikà nuo 8 val. vakaro iki 8 val. ryto.

Vaikai, vyresni kaip 14 metø, kurie daugiau neprivalo lankyti mokyklos
visà mokymo laikà, taip pat jaunuoliai iki 18 metø neturi dirbti naktá, kai
laikas yra 12 nepertraukiamø valandø, áskaitant laikà nuo 10 val. vakaro iki
6 val. ryto.

Lietuva šià Konvencijà ratifikavo 1994 m. rugsëjo 26 d.
Šios Konvencijos nuostatas atitinka Darbuotojø saugos ir sveikatos

ástatymo 61 straipsnis. Jame nurodoma, kad draudþiama skirti jaunus as-
menis dirbti nakties darbo laiku.

1946 m. 80 konvencija ¥Dël baigiamøjø straipsniø pakeitimo´.
Konvencija iš dalies pakeièia konvencijas, priimtas pirmosiose 28 TDO

Generalinës konferencijos sesijose. Pakeitimai susijæ su TDO statuto pa-
keitimu, Tautø Sàjungos panaikinimu bei kai kuriomis formaliomis parei-
gomis, kurias perima Tarptautinio darbo biuro Generalinis direktorius.

Lietuva šià Konvencijà ratifikavo 1994 m. rugsëjo 26 d.

1947 m. 81 konvencija ¥Dël darbo inspekcijos pramonëje ir prekyboje´.
Kiekviena šalis, TDO narë, kurioje galioja ši Konvencija, ásipareigoja

turëti darbo inspekcijos sistemà pramonëje ir prekyboje.
Darbo inspekcijos sistema pramonës ámonëse taikoma visoms darbo

vietoms, kuriose inspektoriai reikalauja laikytis teisiniø nuostatø dël darbo
sàlygø ir darbuotojø saugos darbe.

Nacionaliniai ástatymai gali padaryti išimtá taikant šià konvencijà kasy-
bos ir transporto ámonëms arba jø dalims.

Inspekcijos sistemos uþdaviniai yra:
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– uþtikrinti, pavyzdþiui, darbo laiko trukmës, darbo apmokëjimo, dar-
bo saugos, sveikatos apsaugos, vaikø ir jaunuoliø darbo panaudoji-
mo, darbo sàlygø ir darbuotojø saugos darbe bei kitø teisiniø nuo-
statø laikymàsi;

– informuoti kompetentingas valdþios institucijas apie trûkumus ir
piktnaudþiavimo faktus, nors jie ir nepaþeistø teisiniø nuostatø.

Darbo inspekcijos tarnyba sudaroma iš valstybës pareigûnø, kuriø statu-
sas ir tarnybos sàlygos uþtikrina jø veiklos nepriklausomumà nuo vyriausy-
bës ir kitø išoriniø veiksniø.

Lietuva šià Konvencijà ratifikavo 1994 m. rugsëjo 26 d.
Lietuvoje ásteigta Valstybinë darbo inspekcija, kuri atlieka konvencijos

nuostatose nurodytas funkcijas. Priimti Darbuotojø saugos ir sveikatos bei
Valstybinës darbo inspekcijos ástatymai. Patvirtinti šios inspekcijos nuo-
statai.

1948 m. 87 konvencija ¥Dël asociacijø laisvës ir teisës jungtis á organizaci-
jas gynimo´.

Darbuotojai ir darbdaviai turi teisæ kurti savo organizacijas pagal savo
pasirinkimà be išankstinio leidimo, taip pat turi teisæ stoti á tokias organi-
zacijas, tik bûtina vienintelë sàlyga – reikia paklusti šios organizacijos ásta-
tymams.

Valstybë susilaiko nuo bet kokio kišimosi, galinèio apriboti šià teisæ ar-
ba trukdyti jos teisëtam ágyvendinimui.

Darbuotojø ir darbdaviø organizacijos negali bûti paleistos arba laikinai
uþdraustos administracine tvarka.

Nacionaliniai ástatymai ir jø taikymas neturi paþeisti garantijø, kurios
numatytos šioje Konvencijoje.

Lietuva šià Konvencijà ratifikavo 1994 m. rugsëjo 26 d.
Konvencijos reikalavimus atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos

35 ir 50 straipsniai, Profesiniø sàjungø, Asociacijø bei kiti ástatymai.

1948 m. 88 konvencija ¥Dël ádarbinimo tarnybø organizavimo´.
Konvencijoje nustatyta, kad pagrindinë valstybinës ádarbinimo tarnybos

pareiga – kartu su kitomis suinteresuotomis valstybinëmis ir privaèiomis
institucijomis kiek galima geriau organizuoti uþimtumo rinkà.

Svarbiausias uþimtumo tarnybø valdymo ir uþimtumo politikos forma-
vimo elementas – trišalës konsultacijos.

Konvencija nustato šiuos svarbiausius ádarbinimo tarnybos uþdavinius:
darbo vietø paieška, darbuotojø perkvalifikavimo organizavimas, darbuo-
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tojø teritorinio uþimtumo skatinimas, materialinë parama nedirbantie-
siems, darbo rinkos prognozë.

Ádarbinimo tarnybø personalo teisinë padëtis ir tarnybos sàlygos nepri-
klauso nuo vyriausybës, jos yra laisvos nuo neteisëto kišimosi iš šalies. Pa-
grindinis tarnybinis reikalavimas – kvalifikacija.

Lietuva šià Konvencijà ratifikavo 1994 m. rugsëjo 26 d.
Konvencijos reikalavimus atitinka Bedarbiø rëmimo ástatymas, Lietuvos

darbo birþos prie Socialinës apsaugos ir darbo ministerijos nuostatai ir kiti
teisës aktai.

1948 m. 90 konvencija ¥Dël jaunuoliø naktinio darbo pramonëje´ (pa-
keista).

Konvencija pateikia pramonës ámoniø sàvokà, palikdama kompetentin-
goms valdþios institucijoms atskirti þemës ûkio, prekybos ámones ir kità
nepramoninæ veiklà.

Šioje Konvencijoje „naktis“ suprantama kaip 12 nepertraukiamø valandø.
Paaugliams, kuriems dar nesukako 16 metø, nakties laikas yra nuo 10

val. vakaro iki 6 val. ryto.
Jaunuoliams nuo 16 iki 18 metø šis periodas turi apimti bent 7 neper-

trauktas valandas nuo 10 val. vakaro iki 7 val. ryto.
Jaunuoliai, nesulaukæ 18 metø, negali dirbti naktá valstybinëse ir priva-

èiose ámonëse bei jø filialuose, išskyrus nedideles išimtis.
Vienas svarbiausiø Konvencijos reikalavimø – uþtikrinti jaunuoliø dar-

bo kontrolæ, paskirti atsakingus uþ jø darbà asmenis bei numatyti jø atsa-
komybæ.

Lietuva šià Konvencijà ratifikavo 1994 m. rugsëjo 26 d.
Konvencijos nuostatø reikalavimus atitinka Darbuotojø saugos ir svei-

katos darbe ástatymo 61 straipsnis, kuriame nustatyta, kad draudþiama
skirti dirbti jaunus asmenis nakties darbo laiku. Vaikai iki 16 metø negali
bûti priimami dirbti nuo 8 val. vakaro iki 6 val. ryto, o paaugliai nuo 16 iki
18 metø negali bûti priimami dirbti nuo 10 val. vakaro iki 6 val. ryto arba
nuo 11 val. vakaro iki 7 val. ryto.

1949 m. 98 konvencija ¥Dël teisës jungtis á organizacijas ir vesti kolektyvi-
nes derybas principø taikymo´.

Konvencijoje nustatyta, kad darbuotojai atitinkamai ginami nuo bet ko-
kios diskriminacijos, varþanèios jø teises laisvai jungtis á organizacijas.

Konvencija draudþia atsisakyti priimti á darbà arba atleisti iš jo dël to,
kad darbuotojai yra profsàjungos nariai arba dalyvauja profsàjungø veik-
loje ne darbo laiku.
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Darbuotojø ir darbdaviø organizacijos ginamos nuo bet kokio kišimosi á
jø organizacijø veiklà.

Lietuva šià Konvencijà ratifikavo 1994 m. rugsëjo 26 d.
Šios Konvencijos nuostatas atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos

35, 50 straipsniai, Profesiniø sàjungø, Kolektyviniø susitarimø ir sutarèiø ir
Kolektyviniø ginèø reguliavimo ástatymai.

1951 m. 100 konvencija ¥Dël vienodo atlyginimo vyrams ir moterims uþ ly-
giavertá darbà´.

Šià Konvencijà ratifikavo daugiausia šaliø. Sàvoka „vienodas atlygini-
mas vyrams ir moterims uþ lygiavertá darbà“ reiškia, kad darbuotojams nu-
statomi vienodi atlyginimai nediskriminuojant dël lyties. Kiekviena TDO
narë turi uþtikrinti šiø principø ágyvendinimà nacionaliniais ástatymais, ko-
lektyviniais susitarimais, per pripaþintà darbo uþmokesèio nustatymo me-
chanizmà arba derindama šiuos metodus. TDO narës bendradarbiauja su
darbdaviø ir darbuotojø organizacijomis, kad bûtø laikomasi šios konven-
cijos reikalavimø.

Lietuva šià Konvencijà ratifikavo 1994 m. rugsëjo 26 d.
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnis neleidþia varþyti ir

teikti privilegijø dël lyties, o 48 straipsnis garantuoja visiems darbuotojams
teisæ á teisingà apmokëjimà uþ darbà.

Lietuvos Respublikos darbo sutarties ástatymo 2 straipsnis numato, jog
vadovaujamasi darbo sutarties šaliø lygybës bei darbuotojø lygiateisiškumo,
neatsiþvelgiant á jø lytá, principais.

Lietuvos Respublikos darbo apmokëjimo ástatymo 1 straipsnis draudþia
maþinti darbo uþmokestá dël lyties, o Lietuvos Respublikos kolektyviniø
susitarimø ir sutarèiø ástatymo 12 straipsnis neleidþia bloginti darbuotojø
padëties, palyginti su ta, kurià nustato Lietuvos Respublikos ástatymai ir
darbo sutartys. Moterø ir vyrø lygiø galimybiø ástatymas numato darbdavio
veiksmus, kurie pripaþástami paþeidþianèiais moterø ir vyrø lygias teises,
jeigu jis dël asmens lyties uþ toká pat darbà taiko asmeniui ne tokias palan-
kias darbo apmokëjimo sàlygas.

1957 m. 105 konvencija ¥Dël priverstinio darbo panaikinimo´.
TDO narë, ratifikavusi šià Konvencijà, ásipareigoja uþdrausti ir nenau-

doti jokios formos priverstinio arba privalomojo darbo:
a) kaip politinës prievartos arba auklëjimo priemonës, arba bausmës uþ

politines paþiûras ar jø reiškimà, arba uþ paþiûras, ideologiškai prie-
šingas esamai politinei, socialinei ar ekonominei sistemai;
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b) kaip metodo, telkianèio ir naudojanèio darbà ekonominës raidos
tikslais;

c) kaip darbo drausmës priemonës;
d) kaip bausmës uþ dalyvavimà streikuose;
e) kaip rasinës, socialinës, tautinës ar religinës diskriminacijos priemo-

nës.
Lietuva šià Konvencijà ratifikavo 1994 m. rugsëjo 26 d.
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 straipsnis numato, kad kiekvie-

nas þmogus gali laisvai pasirinkti darbà. Priverèiamasis darbas draudþia-
mas. Priverèiamuoju darbu nelaikoma tarnyba kariuomenëje ar jà pakei-
èianti alternatyvioji tarnyba, pilieèiø darbas karo, stichinës nelaimës, epi-
demijos ar kitais ypatingais atvejais, taip pat ástatymo reguliuojamas teismo
nuteistøjø darbas. Darbo ástatymuose priverstinis darbas nenustatytas.

Šios Konvencijos nuostatas atitinka Darbo sutarties, Bedarbiø rëmimo
ástatymai.

1958 m. 108 konvencija ¥Dël jûreiviø nacionaliniø asmens paþymëjimø´.
Kiekvienam pilieèiui jûreiviui paprašius turi bûti išduodamas jûreivio

asmens paþymëjimas pagal Konvencijoje numatytas nuostatas.
Jûreivio asmens paþymëjimas visada lieka jûreivio nuosavybë.
Jûreivio asmens paþymëjimas surašomas paprasta forma, nurodant bû-

tiniausius duomenis ir galiojimo terminà. Nacionaliniai ástatymai gali nu-
matyti ir kitø papildomø duomenø átraukimà á jûreivio asmens paþymëjimà.

Lietuva šià Konvencijà ratifikavo 1997 m. lapkrièio 19 d.

1958 m. 111 konvencija ¥Dël diskriminacijos darbo ir profesinës veiklos
srityje´.

„Diskriminacija“ – varþymai, apribojimai arba pranašumo teikimas dël
rasës, lyties, religijos, politiniø ásitikinimø, tautinës ar socialinës kilmës, kai
paþeidþiamos arba panaikinamos lygios darbo ir profesinës veiklos galimy-
bës ir lygiateisiai santykiai.

Kiekviena TDO narë, ratifikavusi šià Konvencijà, ásipareigoja vykdyti
nacionalinæ politikà, kuri padëtø panaikinti šios srities diskriminacijà.

Joks apribojimas, susijæs su konkretaus darbo reikalavimais, nëra lai-
komas diskriminacija.

Nëra laikoma diskriminacija ir priemonës, taikomos asmeniui, uþsii-
manèiam veikla, kenkianèia valstybës saugumui, jei tas asmuo turi teisæ
kreiptis á kompetentingas institucijas.

Konvencijos nuostatø reikalavimus atitinka Lietuvos Respublikos Kon-
stitucijos 29 straipsnis ir Darbo sutarties ástatymo 2 straipsnis.
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Pilieèiø teisæ á teisminæ gynybà garantuoja Lietuvos Respublikos Kon-
stitucijos 30 straipsnis, Teismø bei Darbo ginèø nagrinëjimo ástatymai, Ci-
vilinio proceso kodeksas ir kiti norminiai teisës aktai.

Lietuva šià Konvencijà ratifikavo 1994 m. rugsëjo 26 d.

1961 m. 116 konvencija ¥Dël baigiamøjø straipsniø pakeitimo´.
Ši Konvencija iš dalies pakeièia konvencijas, priimtas TDO Generalinës

konferencijos pirmosiose 32 sesijose, siekiant unifikuoti nuostatø dël
Tarptautinio darbo biuro Administracinës tarnybos pranešimø dël konven-
cijø taikymo rengimà.

Lietuva šià Konvencijà ratifikavo 1994 m. rugsëjo 26 d.

1967 m. 127 konvencija ¥Dël vienam darbuotojui leistino maksimalaus
krûvio pernešimo´.

Ši Konvencija taikoma nuolat pernešant krûvá rankomis.
Draudþiama reikalauti arba leisti pernešti (pakelti) rankomis krûvá, ku-

rio svoris gali pakenkti sveikatai arba paþeisti saugumo technikos taisykles.
Moterø ir asmenø iki 18 metø pernešamas svoris yra ribojamas ir yra

maþesnis uþ kitus (konkretûs svoriai Konvencijoje nenumatyti).
Lietuva šià Konvencijà ratifikavo 1994 m. rugsëjo 26 d.
Konvencijos nuostatos átvirtintos Darbuotojø saugos ir sveikatos ástaty-

me bei kituose norminiuose teisës aktuose.

1970 m. 131 konvencija ¥Dël minimalaus darbo uþmokesèio nustatymo,
ypaè atsiþvelgiant á besivystanèias šalis´.

Kiekviena TDO narë, ratifikavusi šià Konvencijà, ásipareigoja ágyven-
dinti minimalaus darbo uþmokesèio nustatymo sistemà visiems darbuoto-
jams, dirbantiems pagal darbo sutartis. Nustatytas minimalus darbo uþmo-
kestis turi ástatymo galià ir negali bûti maþinamas.

Ši nuostata neriboja kolektyviniø susitarimø laisvës.
Nustatant minimalø darbo uþmokestá, turi bûti atsiþvelgiama á:
– darbuotojø ir jø šeimø poreikius, atsiþvelgiant á bendrà darbo apmo-

këjimo lygá šalyje, pragyvenimo išlaidas, socialinës apsaugos išmokas,
kitø socialiniø grupiø pragyvenimo lygá;

– ekonominius veiksnius, tarp jø ir á ekonominæ raidà, darbo našumà ir
ketinimus siekti ir išlaikyti aukštà uþimtumo lygá.

Lietuva šià Konvencijà ratifikavo 1994 m. rugsëjo 26 d.
Minimalaus darbo uþmokesèio (MDU) dydþiai – minimali mënesinë al-

ga (MMA) bei minimalus valandinis atlygis (MVA) garantuojami Darbo
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apmokëjimo ástatymo 2 straipsnyje. Šios nuostatos privalomos visiems dar-
buotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ámonëse, ástaigose ir organiza-
cijose, neatsiþvelgiant á jø nuosavybës formas. MDU nustatymo mechaniz-
mas (sistema) apima visas samdomøjø darbuotojø grupes. Šiuo metu kon-
kreèius MDU dydþius tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybë, prieš tai
apsvarsèius Lietuvos Respublikos Trišalës tarybos posëdyje. Šie dydþiai
nustatomi atsiþvelgiant á bendrà darbo apmokëjimo lygá šalyje, pragyveni-
mo išlaidas bei ávertinus profsàjungø ir darbdaviø organizacijø siûlymus.

1971 m. 135 konvencija ¥Dël darbuotojø atstovø gynimo ir jiems taikomø
galimybiø ámonëje´.

Darbininkø atstovai ámonëse naudojasi efektyvia gynyba nuo veiksmø,
kurie jiems gali padaryti þalà, taip pat nuo atleidimo iš darbo dël jø statuso,
veiklos arba buvimo profsàjungø nariais ar dalyvavimo jø veikloje; taip pat
nuo to, kad jie remiasi ástatymais, kolektyvinëmis sutartimis arba kitomis
kartu suderintomis sàlygomis.

Darbuotojø atstovams ámonëse sudaromos sàlygos operatyviai ir efek-
tyviai vykdyti savo funkcijas.

Suteiktos galimybës negali kenkti ámonës darbui.
Šioje Konvencijoje numatyti darbuotojø atstovai yra:
– profesiniø sàjungø atstovai, neatsiþvelgiant á tai, ar jie išrinkti, ar pa-

skirti;
– nustatyta tvarka darbuotojø išrinkti atstovai, t.y. remiantis galiojan-

èiais ástatymais arba kolektyvinëmis sutartimis išrinkti atstovai, á ku-
riø funkcijas neáeina veikla, kuri pripaþástama profesiniø sàjungø iš-
imtine prerogatyva.

Nors Lietuvoje ši Konvencija ásigaliojo praëjus metams nuo jos oficia-
laus áregistravimo, t.y. nuo 1995 m. rugsëjo 26 d., taèiau dar nepakankamai
uþtikrinamas šiø nuostatø ágyvendinimas. Tikimasi, kad šios Konvencijos
nuostatas iki galo ágyvendinti bus galima priëmus naujàjá Darbo kodeksà.

1973 m. 138 konvencija ¥Dël minimalaus ádarbinamojo amþiaus´.
Konvencijoje numatomas vaikø darbo panaikinimas. Minimalus amþius,

bûtinas norint ásidarbinti, turi bûti ne jaunesnis uþ amþiø, kai baigiamas
privalomasis mokslas mokykloje (daþniausiai ne maþiau kaip 15 metø).

Valstybë, ratifikuojanti Konvencijà, ásipareigoja vykdyti nacionalinæ po-
litikà, uþtikrinanèià vaikø darbo panaikinimà ir laipsniškai didëjantá mini-
malø amþiø, bûtinà norint ásidarbinti, iki tokio amþiaus, kai jauni þmonës
pasiekia reikiamà fizinio ir protinio išsivystymo lygá.
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Minimalus amþius, nustatomas remiantis Konvencija, negali bûti jau-
nesnis uþ amþiø, kai baigiamas privalomasis mokslas mokykloje ir jokiais
atvejais negali bûti maþiau kaip 15 metø. Besivystanèios šalys gali iš pradþiø
nustatyti minimalø 14 metø amþiø.

Minimalus amþius negali bûti maþesnis kaip 18 metø, arba 16 metø
esant tam tikroms sàlygoms, norint dirbti darbà, kuris gali pakenkti jaunø
þmoniø sveikatai, saugumui ar moralei.

Konvencijoje numatyta, kad ji gali bûti netaikoma tam tikroms api-
brëþtoms darbo sritims, kur gali iškilti specifiniø ar esminiø Konvencijos
taikymo problemø.

Konvencija netaikoma praktiniam mokymui mokyklose, skirtam ben-
drajam, profesiniam ar techniniam lavinimui, arba kitose mokymo institu-
cijose. Panašiai, esant tam tikroms sàlygoms, Konvencija netaikoma ir mo-
kiniams (pameistriams), vyresniems kaip 14 metø.

Jauniems þmonëms nuo 13 iki 15 metø ar bent jau sulaukusiems 15
metø, kurie dar nëra baigæ privalomojo mokslo, gali bûti leidþiama atlikti
tam tikrà lengvà darbà, esant tam tikroms sàlygoms, kurios turi bûti api-
brëþtos.

Gali bûti leidþiamos individualios išimtys dalyvauti kultûros ir meno
renginiuose.

Dël minëtø priemoniø turi bûti konsultuojamasi su darbdaviø ir dar-
buotojø organizacijomis, jei jos yra.

Šia Konvencija pakeistos 10 ankstesniø konvencijø šioje srityje.
Lietuva šià Konvencijà ratifikavo 1994 m. rugsëjo 26 d.
Konvencijos nuostatas atitinka Konstitucijos 41 straipsnis, Darbo sutar-

ties ir Darbuotojø saugos ir sveikatos, Vaiko teisiø apsaugos pagrindø,
Profesinio mokymo, Švietimo ástatymai.

1975 m. 142 konvencija ¥Dël profesinio orientavimo ir profesinio rengimo
ugdant þmogaus išgales´.

Kiekviena TDO narë visapusiškai plëtoja profesinio orientavimo ir
profesinio mokymo politikà, atsiþvelgdama á uþimtumà ir per ádarbinimo
tarnybà.

Ši politika ir rengiamos programos turi sudaryti sàlygas, kad kiekvienas
asmuo individualiai arba kolektyviai galëtø turëti átakos darbo ir socialinei
aplinkai.

Atsiþvelgdama á tai kiekviena TDO narë turi plëtoti atviras ir lanksèias
viena kità papildanèias bendrojo ir profesinio techninio mokymo sistemas.

Šios sistemos turi bûti prieinamos vaikams, jauniems þmonëms ir suau-
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gusiems, taip pat asmenims su fizine ar protine negalia.
Profesinio orientavimo ir mokymo sistemos turi bûti nuolat moderni-

zuojamos, kad ir jauni, ir suaugæ þmonës galëtø gauti visø kvalifikacijos
lygiø profesiná mokymà.

Lietuva šià Konvencijà ratifikavo 1994 m. rugsëjo 26 d.
Šias nuostatas atitinka Konstitucijos 41 straipsnis, Profesinio mokymo

ástatymas.

1976 m. 144 konvencija ¥Dël trišaliø konsultacijø tarptautinëms darbo
normoms ágyvendinti´.

TDO narë, ratifikuojanti šià Konvencijà, ásipareigoja vykdyti procedû-
ras, garantuojanèias veiksmingas vyriausybës, darbdaviø ir darbuotojø at-
stovø konsultacijas šiais klausimais:

– teikiant vyriausybei pastabas ir siûlymus dël Tarptautinës darbo
konferencijos darbotvarkës punktø ir jø tekstø;

– teikiant siûlymus kompetentingai valdþios institucijai arba instituci-
joms dël pagal TDO Konstitucijos 19 straipsná teikiamø konvencijø
arba rekomendacijø;

– svarstant galimybes pakartotinai, po tam tikro laiko, ratifikuoti ir tai-
kyti konvencijas bei rekomendacijas;

– sprendþiant problemas, kylanèias pateikiant TDO ataskaitas pagal
TDO Konstitucijos 22 straipsná;

– teikiant siûlymus denonsuoti ratifikuotas konvencijas.
Šalys nustato konsultacijø periodiškumà, taèiau jos turi bûti rengiamos

ne reèiau kaip kartà per metus.
Lietuva šià Konvencijà ratifikavo 1994 m. rugsëjo 26 d.

1981 m. 154 konvencija ¥Dël kolektyviniø derybø skatinimo´.
Ši Konvencija taikoma visose ekonominëse veiklos šakose.
Nacionaliniai ástatymai, kiti norminiai aktai arba nacionalinë praktika

valstybës tarnautojams gali nustatyti šios Konvencijos taikymo ypatumus.
Terminas „kolektyvinës derybos“ reiškia visas derybas tarp darbdavio,

darbdaviø grupës, vienos ar daugiau darbdaviø organizacijø ir vienos ar
daugiau darbuotojø organizacijø, siekiant nustatyti darbo sàlygas ir ádarbi-
nimo santykius tarp darbdaviø ir darbuotojø.

Skatinant kolektyvines derybas, imamasi priemoniø, kad:
– jos bûtø prieinamos visiems darbdaviams ir visø darbuotojø katego-

rijoms;
– kolektyvinëse derybose laipsniškai bûtø svarstomi visi Konvencijoje
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(2 str.) nustatyti klausimai;
– darbo ginèø sprendimo institucijos ir jø procedûros bûtø sudaromos

taip, kad skatintø kolektyvines derybas.
Lietuva šià Konvencijà ratifikavo 1994 m. rugsëjo 26 d.
Konvencijos nuostatas realizuoja Kolektyviniø susitarimø ir sutarèiø,

Kolektyviniø ginèø reguliavimo, Darbo ginèø nagrinëjimo ástatymai.

1983 m. 159 konvencija ¥Dël invalidø profesinës reabilitacijos ir uþimtu-
mo´.

Šios Konvencijos tikslas – kad kiekviena valstybë, TDO narë, savo uþ-
daviniu laikytø sudaryti invalidui galimybæ gauti profesinæ reabilitacijà,
išsaugoti tinkamà darbà, kilti tarnyboje, kartu skatinant jo socialinæ integ-
racijà arba reintegracijà.

Kiekviena valstybë, atsiþvelgdama á savo nacionalines sàlygas, praktikà
ir galimybes, rengia, ágyvendina ir periodiškai perþiûri nacionalinæ politikà
dël invalidø profesinës reabilitacijos ir uþimtumo.

Lietuva šià Konvencijà ratifikavo 1994 m. rugsëjo 26 d.
Konvencijos nuostatas ágyvendina Invalidø socialinës integracijos, Be-

darbiø rëmimo bei Darbo sutarties ástatymai.

1985 m. 160 konvencija ¥Dël darbo statistikos´.
Valstybë, ratifikuojanti šià Konvencijà, ásipareigoja reguliariai skelbti

bendràjà darbo statistikà, kurios rodikliai negali bûti individualizuojami.
Turi bûti aptariami šie aspektai:

– ekonomiškai aktyvûs gyventojai, darbo lygis, nedarbo lygis, darbas ne
visu pajëgumu;

– ekonomiškai aktyviø gyventojø struktûra ir pasiskirstymas;
– vidutinis darbo uþmokestis, tarifai, darbo valandos;
– darbo uþmokesèiai;
– darbo kaštai;
– vartojimo kainø indeksai;
– namø ûkio arba šeimos išlaidos ir pajamos;
– nelaimingi atsitikimai ir profesinës ligos;
– darbo ginèai.
Ávairios techninio pobûdþio nuostatos numato pareigas kiekvienoje iš

šiø srièiø. Taèiau kiekviena Konvencijà ratifikuojanti valstybë gali prisiimti
šias pareigas laipsniškai ir lanksèiai.

Valstybë narë, kurios ekonomika ir administracinës galimybës nëra pa-
kankamai išplëtotos, gali iš pradþiø apriboti šios Konvencijos taikymo sritá,
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taèiau ji bûtinai turi bûti taikoma šiems sektoriams: anglies, rûdos kasybai
ir akmenskaldystei; gamybai; statybai; elektros, dujø ir vandens; sanitarijos
paslaugoms; transportui, saugojimui ir komunikacijoms; plantacijoms ir
kitoms þemës ûkio ámonëms, gaminanèioms komerciniais tikslais. Konven-
cija numato išimtis, kurioms netaikomos šios Konvencijos nuostatos. Tai –
šeimos ir maþos þemës valdos, gaminanèios vietiniams vartotojams ir regu-
liariai nesamdanèios samdomø darbuotojø.

Konvencija numato glaudø bendradarbiavimà su TDO ir darbdaviø bei
darbuotojø organizacijomis.

Lietuva šià Konvencijà ratifikavo dalimis.
Dël šios Konvencijos ratifikavimo (þr. 2 priedà) 1998 m. gruodþio 23 d.

Vyriausybës posëdþio protokolu Nr. 52 p. 13 „Dël Tarptautinës darbo or-
ganizacijos konvencijos Nr. 160 „Dël darbo statistikos“ nuostatø vykdymo“
ásipareigojo dël visø straipsniø antros dalies, taip pat ir dël „darbo ginèø
statistikos“, kuri iki šiol nebuvo vedama. Ir tik 1999 m. balandþio 20 d. Sta-
tistikos departamentas buvo ápareigotas parengti „Darbo ginèø statistikos
vedimo formà ir tvarkà“.

1990 m. 171 konvencija ¥Dël naktinio darbo´.
Naktinis darbas – tai darbas, kurio trukmë ne maþiau kaip 7 valandos iš

eilës, áskaitant laikà nuo vidurnakèio iki 5 valandos ryto.
Ši Konvencija taikoma visiems asmenims, dirbantiems pagal darbo su-

tartá, išskyrus dirbanèius þemës ûkyje, gyvulininkystëje, þvejybos pramonë-
je, jûrø ir upiø transporte.

Darbuotojui, jei jis pageidauja, suteikiama teisë á nemokamà sveikatos
patikrinimà ir nemokamas konsultacijas, kaip sumaþinti arba išvengti svei-
katos problemø, susijusiø su jo darbu, prieš já priimant á naktiná darbà. O
jeigu kyla sveikatos problemø dël naktinio darbo, jis turi teisæ reguliariai
tikrintis sveikatà.

Duomenys apie netinkamumà dirbti naktiná darbà kitiems asmenis ne-
perduodami.

Darbuotojams, dirbantiems naktiná darbà, suteikiama galimybë nakties
metu gauti medicinos pagalbà.

Darbuotojai, dël sveikatos bûklës negalintys dirbti naktinio darbo, jei
ámanoma, perkeliami á panašø darbà, kurá jie gali dirbti. Jeigu tokios gali-
mybës nëra, šiems darbuotojams teikiama atitinkama parama ir garantijos.

Priemonës, garantuojanèios, kad moterims bûtø suteiktas alternatyvus
darbas naktiniam, taikomos prieš gimdymà ir po jo – 16 savaièiø laikotar-
piu, kuriame ne maþiau kaip 8 savaitës prieš numatomà gimdymo datà; taip
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pat remiamasi medicinos paþymomis, išduodamomis Konvencijoje nusta-
tyta tvarka. Be to, jos gali bûti perkeliamos, jei ámanoma, á dieniná darbà,
joms mokama socialinës apsaugos pašalpa arba pratæsiamos motinystës
atostogos.

Dël to, kad moteriai suteikiama teisë nedirbti naktinio darbo, ji negali
bûti atleista iš darbo, negali bûti ir kitaip paþeidþiamos jos teisës.

Prieš nustatydamas naktinio darbo grafikus, darbdavys konsultuojasi su
darbuotojø atstovais.

Šios Konvencijos nuostatos gali bûti realizuojamos kolektyvinëmis su-
tartimis arba kitais norminiais teisës aktais.

Lietuva 1998 m. birþelio 30 d., kaip nebeatitinkanèià šiø dienø reikala-
vimø, denonsavo 4 konvencijà „Dël moterø nakties darbo“, nes 1994 m.
rugsëjo 26 d. ratifikavo šià konvencijà „Dël naktinio darbo“, kuri regla-
mentuoja tiek vyrø, tiek moterø naktiná darbà.

1992 m. 173 konvencija ¥Dël darbuotojø reikalavimø gynimo jø darbda-
viui tapus nemokiam´.

Šioje Konvencijoje terminas „nemokus“ reiškia aplinkybes, kurioms
esant pagal nacionalinius ástatymus ir praktikà buvo iškeltos bylos, susiju-
sios su darbdavio turtu, dël kolektyvinio atlyginimo jo kreditoriams.

Lietuva 1994 m. rugsëjo 26 d. ratifikavo šios Konvencijos II dalá
„Darbuotojø reikalavimø gynimas teikiant privilegijà“, kurioje nustatyta,
kad susijæ su darbo santykiais darbuotojø reikalavimai, kai jø darbdavys
tampa nemokus, turi bûti patenkinami „pirmàja eile“, t.y. jiems suteikia-
mas privilegijuotø reikalavimø statusas. Ámoniø bankroto ástatyme nusta-
tyta, kad, tik patenkinus ákaitu garantuotus kreditoriø reikalavimus,
„pirmàja eile“ tenkinami darbuotojø reikalavimai, susijæ su darbo santy-
kiais, reikalavimai atlyginti þalà uþ suluošinimà ar kitoká sveikatos suþalo-
jimà darbe, taip pat gyvybës atëmimà. Tai tik iš dalies atitinka Konvencijos
II dalies nuostatas.

Konvencijos III dalis, kurioje nustatyta, kad darbuotojø reikalavimams
patenkinti sukuriama garantinë institucija, yra likusi neratifikuota, bet ar-
timiausiu metu turës bûti pateikta ratifikuoti, nes Vyriausybë skubos tvarka
1997 m. rugsëjo 1 d. laikinai ákûrë Fondà bankrutuojanèiø ir bankrutavusiø
ámoniø darbuotojø reikalavimams, susijusiems su darbo santykiais, tenkin-
ti, o nuo 2000 m. spalio 1 d. ásigaliojo Garantinio fondo ástatymas, kurio
pagrindu ákuriama garantinë institucija, atitinkanti pagrindines Konvenci-
jos nuostatas.

Konvencijos nuostatas taip pat atitinka Ámoniø bankroto ástatymas.
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77..  TTAARRPPTTAAUUTTIINNËËSS  DDAARRBBOO  OORRGGAANNIIZZAACCIIJJOOSS
KKOONNVVEENNCCIIJJØØ  VVYYKKDDYYMMOO  PPRRIIEEÞÞIIÛÛRRAA

IIRR  KKOONNTTRROOLLËË

Galutinis standartizavimo proceso tikslas – priimti patvirtintus stan-
dartus ir perkelti juos á nacionalinæ teisæ. Konvencijose átvirtintas normø
laikymasis garantuojamas trimis specializuotomis prieþiûros procedûromis.

Reprezentacinës procedûros metu darbdaviø ir darbuotojø organizaci-
jos gali pateikti TDO árodymus, kad konkreti valstybë narë nesilaiko TDO
konvencijose átvirtintø standartø. Jeigu toks kreipimasis atitinka formalius
reikalavimus, byla siunèiama valstybei TDO narei, kuri privalo bylà per-
duoti nagrinëti trišaliam komitetui, kuris sudaromas prie kompetentingo
valdþios organo. Šio komiteto išvados turi bûti publikuojamos spaudoje.

Ieškininës procedûros metu vykdomas smulkesnis konvencijø normø
nesilaikymo tyrimas nei reprezentacinës procedûros metu. Šios procedûros
esmë – bet kuri TDO narë gali pareikšti ieškiná kitai narei dël prisiimtø
ásipareigojimø nevykdymo. Bylà nagrinëja specializuota tyrimo komisija,
sudaryta iš tarptautiná pripaþinimà turinèiø asmenø. Tyrimo komisijos iš-
vados ir rekomendacijos bûna publikuojamos TDO oficialiame biuletenyje
ir gali bûti kvestionuojamos suinteresuotos valstybës. Galutinis sprendimas
priklauso Tarptautiniam teismui, kuris sprendþia bylà iš esmës, vadovau-
damasis TDO konstitucijos 29, 31 ir 32 straipsniais.

Tiek reprezentacinë, tiek ir ieškininë procedûros bûna panaudojamos
tik esant konkreèios suinteresuotos šalies kreipimuisi, todël jos yra greièiau
išimtinës negu nuolatinës TDO konvencijø laikymosi kontrolës priemonës.
1919 m. TDO Konstitucija taip pat átvirtino treèià – prieþiûros procedûrà,
paremtà metiniø vyriausybiø pranešimø (ataskaitø) nagrinëjimu, kuriose
gali dalyvauti tiek darbdaviø, tiek ir darbuotojø organizacijø atstovai. Šios
procedûros pragmatizmas lëmë tai, kad pastaruoju metu ji tapo vyraujanèia
TDO konvencijose átvirtintø darbo standartø laikymosi kontrolës priemo-
ne.24

Šias procedûras sàlyginai galima suskirstyti á dvi grupes: reguliarià kon-
trolæ ir išskirtinæ kontrolæ.

                                                          
24 Maculevièius J., Tiaþkijus V. Darbo santykiø teisinis reglamentavimas: pasaulinë patir-

tis ir Lietuvos praktika. Vilnius, 1997. 44 p.
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77..11..  RREEGGUULLIIAARRII  KKOONNTTRROOLLËË

Remdamasi savo ilgamete darbo patirtimi, TDO yra sukûrusi ir ištobu-
linusi labai veiksmingà tarptautiniø darbo normø ágyvendinimo prieþiûros
tvarkà. Toji prieþiûra yra vykdoma minëtais metodais, iš kuriø svarbiausià
ir aptarsime. Tai – ávairaus pobûdþio pranešimai (ataskaitos), kurias kiek-
viena valstybë, Organizacijos narë, nuolat privalo teikti Tarptautiniam dar-
bo biurui. TDO Konstitucijoje nurodyta, kad vyriausybës TDO turi pra-
nešti: a) apie priemones, kuriø jos imasi teikdamos naujai priimtus stan-
dartus kompetentingoms valdþios institucijoms, b) apie valstybës ástatymus
ir praktinæ pozicijà dël neratifikuotø konvencijø ir rekomendacijø ir c) apie
priemones, kuriø imamasi ágyvendinant ratifikuotas konvencijas. Pagrindi-
nës reguliarios kontrolës priemonës yra vyriausybiø teikiami pranešimai
(ataskaitos) ir jø tyrimas (þr. 9 schemà).

Pranešimai (ataskaitos) dël šalies ratifikuotø TDO konvencijø taikymo
teikiamos TDO nustatytu laiku, paprastai nuo birþelio 1 iki rugsëjo 1 die-
nos. Atsiþvelgiant á konvencijos nuostatø aktualumà, pranešimai (ataskai-
tos) bûna ávairûs:

• pirmasis ir antrasis pateikiamas per metus nuo ratifikuotos konven-
cijos ásigaliojimo ir vëliau po dvejø metø;

• periodiniai – kas dveji ir kas penkeri metai;
• neperiodiniai – kai to pareikalauja Darbo biuras.
Atsiþvelgiant á susiklosèiusias aplinkybes, pranešimø (ataskaitø) rengi-

mo tvarka daþnai yra koreguojama. Dël ypaè svarbiø konvencijø, kuriose
numatomos pagrindinës þmogaus teisës (pvz., konvencijø Nr.87, 98, 29,
105, 100, 115, 122, 81, 129, 144), buvo nuspræsta ir toliau kas dveji metai
reikalauti išsamiø pranešimø (ataskaitø). Kitø konvencijø pranešimai (ata-
skaitos) bûtø teikiami kartà per penkerius metus. 1985 m. TDO Administ-
racinë taryba nutarë daugiau nebereikalauti išsamiø pranešimø (ataskaitø)
apie netekusias savo reikšmës konvencijas, kol neatsiras kokiø nors priešta-
ravimø valstybës ástatymuose ar praktikoje, sunkumø taikant jas arba kol
darbdaviø ir darbininkø organizacijos nesusidurs su problemomis, mini-
momis tam tikroje konvencijoje. Pasikeitus aplinkybëms, Administracinë
taryba vël gali paprašyti pateikti išsamius pranešimus.

TDO Konstitucijos 22 straipsnyje numatyta, kad kiekviena valstybë narë
turi parengti ir pateikti Tarptautiniam darbo biurui pranešimà (ataskaità),
kuriame bûtø išdëstyta, kokiø priemoniø jos imasi siekdamos, kad ratifi-
kuota konvencija bûtø ágyvendinta. Šie pranešimai (ataskaitos) turi bûti
pateikti tokia forma ir juose turi bûti išnagrinëti tokie klausimai, kokiø rei-
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kalauja TDO Administracinë taryba. Ataskaita rengiama anglø ir tos šalies
nacionaline (pvz., lietuviø) kalbomis. Pavyzdþiui, TDO 154 konvencijos
„Dël kolektyviniø derybø skatinimo“ pranešimui (ataskaitai) parengti pa-
teikta tokia forma25:

9 schema. Kontrolës mechanizmas. Pranešimø (ataskaitø) tyrimas

                                                          
25 http:/www.ilo.org
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KKOONNVVEENNCCIIJJOOSS
DDËËLL  KKOOLLEEKKTTYYVVIINNIIØØ  DDEERRYYBBØØ  SSKKAATTIINNIIMMOO  AATTAASSKKAAIITTAA

1981 m. (Nr. 154)

I. Prašome nurodyti, ar Konvencijos straipsniams galia suteikiama:
(a) áprastine teise ar praktika;
(b) ástatymais.

Pirmuoju atveju prašome nurodyti, kaip Konvencijos straipsniams yra
suteikiama galia, antruoju – prašome pateikti visø konstituciniø bei ástaty-
mø nuostatø ir administraciniø bei kitokiø poástatyminiø aktø, suteikianèiø
galià Konvencijos straipsniams, sàrašà. Jeigu kur nors tai dar neatlikta, mi-
nëtø nuostatø kopijas kartu su šia ataskaita prašome išsiøsti Tarptautinei
darbo organizacijai.

Prašome pateikti turimà informacijà, rodanèià, kokiu mastu minëti
ástatymai bei poástatyminiai aktai ásigaliojo arba kokiu mastu jie buvo
modifikuoti, kad bûtø galima ratifikuoti Konvencijà.

II. Prašome detaliai nurodyti minëtø ástatymø nuostatas bei administ-
raciniø poástatyminiø aktø nuostatas ar kitokias priemones, kurios yra
taikomos kiekvienam Konvencijos straipsniui.

Jei jûsø šalyje Konvencijos ratifikavimas suteikia nacionaliniø ástaty-
mø galià, prašome nurodyti, kokios konstitucinës nuostatos turëjo tam
átakos. Taip pat prašome detaliai nurodyti, kokiø buvo imtasi priemoniø,
suteikiant galià toms Konvencijos nuostatoms, kurios reikalauja iš nacio-
nalinës valdþios institucijos imtis tam tikrø konkreèiø veiksmø ágyvendi-
nant Konvencijos nuostatas. Taip pat nurodykite bûdus, kurie leistø pasi-
naudoti išimtimis ir kt.

Jei Ekspertø komitetas arba Konvencijø bei rekomendacijø taikymo
konferencijos komitetas pareikalavo papildomos informacijos arba patei-
kë pastabø dël Konvencijos taikymo priemoniø, prašome pateikti reika-
lingà informacijà arba nurodyti priemones, kuriø ëmësi jûsø šalies Vy-
riausybë, siekdama išspræsti ginèytinus klausimus.

1  s t r a i p s n i s
1. Ši Konvencija taikoma visose ekonominës veiklos šakose.
2. Nacionaliniai ástatymai ar kiti norminiai aktai arba nacionalinë prak-
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tika gali nustatyti, kaip šioje Konvencijoje numatomos garantijos yra tai-
komos ginkluotosioms pajëgoms ir policijai.

3. Specialius šios Konvencijos taikymo ypatumus valstybës tarnybai gali
nustatyti nacionaliniai ástatymai ar kiti norminiai aktai arba nacionalinë
praktika.

Prašome nurodyti, kaip šioje Konvencijoje numatomos garantijos yra tai-
komos ginkluotosioms pajëgoms ir policijai. Prašome nurodyti, ar specialûs šios
Konvencijos ypatumai buvo nustatyti visai valstybës tarnybai, ar tik jos daliai.
Jei buvo, prašome nurodyti, kokie tie ypatumai ir kam jie buvo nustatyti.

2  s t r a i p s n i s
Šioje Konvencijoje terminas „kolektyvinës derybos“ apima visas tarp

darbdavio, darbdaviø grupës, vienos ar daugiau darbdaviø organizacijø ir
vienos ar daugiau darbuotojø organizacijø derybas, kuriomis norima:

a) nustatyti darbo ir priëmimo á darbà sàlygas; ir/arba
b) reguliuoti darbdaviø ir darbuotojø santykius; ir/arba
c) reguliuoti darbdaviø arba jø organizacijø ir darbuotojø organizacijos

arba organizacijø santykius.

3  s t r a i p s n i s
1. Tais atvejais, kai nacionaliniai ástatymai arba kiti norminiai aktai pri-

paþásta darbuotojø atstovø egzistavimà pagal 1971 m. Konvencijos dël dar-
buotojø atstovø 3 straipsnio b papunktá, nacionaliniuose ástatymuose arba
remiantis atitinkama valstybës praktika gali bûti nustatoma, kaip šios Kon-
vencijos terminas „kolektyvinës derybos“ taip pat taikytinas derybose su
minëtais atstovais.

2. Jeigu pagal šio straipsnio 1 punktà terminas „kolektyvinës derybos“
apima taip pat derybas su minëtame punkte nurodytais darbuotojø atsto-
vais, imamasi, jei reikia, atitinkamø priemoniø garantuoti, kad šiø atstovø
egzistavimas nebûtø panaudojamas atitinkamø darbuotojø organizacijø
padëèiai susilpninti.

Prašome nurodyti, kaip Konvencija taikoma derantis su darbuotojø atsto-
vais pagal 1971 m. Konvencijos dël darbuotojø atstovø 3 straipsnio b papunktá.

Prašome nurodyti, kokiø imtasi priemoniø uþtikrinti, kad šiø atstovø egzis-
tavimas nebûtø panaudojamas atitinkamø darbuotojø organizacijø padëèiai
susilpninti.
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4  s t r a i p s n i s
Šios Konvencijos nuostatø taikymà garantuoja nacionaliniai ástatymai ar

kiti norminiai aktai, jeigu jø negarantuoja kolektyviniai susitarimai, arbit-
raþiniai sprendimai arba kitoks bûdas, atitinkantis tos valstybës praktikà.

5  s t r a i p s n i s
1. Kolektyvinëms deryboms skatinti imamasi priemoniø, pritaikytø ati-

tinkamos valstybës sàlygoms.
2. Nurodytomis šio straipsnio 1 punkte priemonëmis siekiama, kad:
a) kolektyviniø derybø galimybës bûtø suteikiamos visiems darbdaviams

ir visoms darbuotojø grupëms tose veiklos srityse, kuriose yra taikyti-
na ši Konvencija:

b) kolektyvinës derybos bûtø laipsniškai taikomos visais klausimais, nu-
rodytais šios Konvencijos 2 straipsnio a, b ir c papunkèiuose;

c) bûtø skatinama nustatyti procedûros taisykles, suderintas tarp darb-
daviø ir darbuotojø organizacijø;

d) kolektyvinëms deryboms nekliudytø procedûros taisykliø nebuvimas
arba tokiø taisykliø neadekvatumas ar netinkamumas;

e) darbo ginèø sprendimo institucijos ir procedûros bûtø sudaromos
taip, kad skatintø kolektyvines derybas.

Prašome nurodyti, kokiø imtasi priemoniø kolektyvinëms deryboms skatinti.
Prašome nurodyti, kokiose srityse ne iki galo pasiekti 2 punkte nurodyti

tikslai, kokiø priemoniø imtasi tiems tikslams pasiekti ir kokia yra pasiekta
paþanga juos ágyvendinant.

6  s t r a i p s n i s
Šios Konvencijos nuostatos netrukdo veikti tokioms gamybiniø santykiø

sistemoms, kuriose kolektyvinës derybos vyksta norint susitaikyti, ir/arba
arbitraþo procesuose ar institucijose, kai kolektyviniø derybø šalys tokiuose
procesuose ir institucijose dalyvauja savanoriškai.

7  s t r a i p s n i s
Dël priemoniø, kuriø valstybinës valdþios institucijos imasi, kad skatintø

ir plëtotø kolektyvines derybas, konsultuojamasi iš anksto ir, jei ámanoma,
susitariama tarp valstybinës valdþios institucijø ir darbdaviø bei darbuotojø
organizacijø.
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Prašome nurodyti, kaip vykdomos išankstinës valstybinës valdþios institu-
cijø ir darbdaviø bei darbuotojø organizacijø konsultacijos dël priemoniø, ku-
riø imasi valstybinës valdþios institucijos, kad skatintø ir plëtotø kolektyvines
derybas. Ar šiø derybø subjektai yra valstybinës valdþios institucijos ir darbda-
viø bei darbuotojø organizacijos?

8  s t r a i p s n i s
Priemonës, kuriø imamasi kolektyvinëms deryboms skatinti, nustato-

mos bei taikomos taip, kad nepaþeistø kolektyviniø derybø laisvës.

III. Prašome nurodyti, kokiai valdþios institucijai ar institucijoms yra
patikima taikyti minëtus ástatymus bei poástatyminius aktus ir kas áparei-
gojamas tikrinti, kaip jie taikomi. Taip pat prašome pateikti informacijà
apie inspekcijos organizacijà bei jos darbà.

IV. Prašome nurodyti, ar darbo teismai arba kiti tribunolai priëmë
sprendimus dël esminiø su šia Konvencija susijusiø klausimø. Jeigu taip,
prašome pateikti šiø sprendimø tekstus.

V. Prašome nurodyti darbdaviø ir darbuotojø organizacijas, kurioms
buvo persiøstos šios ataskaitos kopijos pagal TDO Konstitucijos 23
straipsnio 2 paragrafà. Jeigu ataskaitos kopijos nebuvo persiøstos darb-
daviams ir/arba darbuotojams atstovaujanèioms organizacijoms arba jos
buvo persiøstos kitoms institucijoms, prašome pateikti informacijà apie
visas aplinkybes, bûdingas Jûsø šaliai, á kurias atsiþvelgiant taikoma kon-
trolës procedûra.

Prašome nurodyti, ar atitinkamos darbdaviø ir darbuotojø organiza-
cijos pareiškë Jums kokiø nors pastabø, tiek bendro pobûdþio, tiek ir lie-
èianèiø dabartinæ arba buvusià ataskaità, dël praktinio Konvencijos nuo-
statø taikymo arba dël ástatymø ar kitø priemoniø taikymo ágyvendinant
šià Konvencijà. Jeigu taip, prašome atsiøsti gautas pastabas kartu su ko-
mentarais, kuriuos Jûs laikote naudingais.

Konvencijai ásigaliojus valstybëje, paprastai pirmas arba antras vyriau-
sybës pranešimas (ataskaita) turi bûti išsamus, t.y. turi bûti pateikiama de-
tali informacija, kaip ágyvendinama kiekviena konvencijos nuostata kiek-
vienu iš anksto pateiktoje pranešimo (ataskaitos) formoje nurodytu punk-
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tu. Paprastai kiekviename pranešime (ataskaitoje) apie ratifikuotà konven-
cijà turi bûti išdëstytas svarbiausiø konvencijos sàlygø taikymas ástatymuose
ir praktikoje. Pranešimuose (ataskaitose) nurodoma, ar ástatymai atitinka
normines konvencijos nuostatas. Kitaip tariant, pirmoje pranešimo dalyje
nurodoma, kokia juridinë galia suteikiama konvencijos nuostatoms
(straipsniams). Antroje dalyje nurodoma, ar ástatymai ir kiti teisës aktai
arba kitos priemonës atitinka normines konvencijos nuostatas. Tiesiog pa-
straipsniui teikiama nacionaliniø teisës aktø, kurie atitinka konvencijos
nuostatas, analizë. Jei, norint ágyvendinti konvencijà, reikia ávesti administ-
raciná ar kitoká mechanizmà, treèioje pranešimo (ataskaitos) dalyje turi
bûti nurodyta, kokiø praktiniø priemoniø buvo imtasi. Pranešime (ata-
skaitoje) reikia paþymëti, kokiomis priemonëmis siekiama ágyvendinti kon-
vencijoje nurodytà tikslà ir kaip áveikiamos kliûtys, trukdanèios jà visà ágy-
vendinti. Nurodoma, kokiai institucijai pavesta kontroliuoti, kaip vykdomi
šias nuostatas atitinkantys ástatymai ir poástatyminiai teisës aktai. Jei kokios
nors teisinës institucijos priëmë sprendimus taikyti konvencijà, reikalauja-
ma, kad pranešime (ataskaitoje) bûtø išvardytos visos su tuo susijusios de-
talës. Tokiu atveju tikimasi, kad bus nurodyta, kaip apskritai ši konvencija
taikoma praktikoje, pateikta citatø iš kontrolieriaus pranešimo, paþeidimø
skaièius ir kita. Ketvirtoje dalyje pateikiama pavyzdþiø, kaip teismo spren-
dimai susijæ su atitinkamos konvencijos nuostatø ágyvendinimu, t.y. nuro-
doma, ar buvo ir, jei buvo, tai kokie priimti teismo sprendimai svarbiais
klausimais. Pranešimo pabaigoje vyriausybë turi nurodyti, kokioms darb-
daviø ir darbininkø organizacijoms jos išsiuntë pranešimo (ataskaitos) ko-
pijas ir paþymëti, ar šios organizacijos pateikë kokiø nors pastabø.

Tokiø pranešimø (ataskaitø) Lietuva yra pateikusi 1997, 1998, 1999
metais. Pavyzdþiai apie pranešimus (ataskaitas), parengtas pagal TDO ata-
skaitos rengimo formà, kuriuose informuojama, kaip ágyvendinama viena
ar kita konvencija nacionalinëje teisëje, pateikti 5 priede.

Tarptautinës kontrolës veiksmingumas pagrástas nepriklausomø eks-
pertø objektyviu vertinimu, kaip vykdomi Organizacijos nariø ásipareigoji-
mai. Atskiru atveju – valstybiø nariø parengti pranešimai (ataskaitos)
kruopšèiai analizuojamos ir vertinamos trišaliø TDO organø.

Šià uþduotá nuo 1927 m. kasmet pirmiausia vykdo Konvencijø ir reko-
mendacijø taikymo ekspertø komitetas (toliau – Ekspertø komitetas), kurá
sudaro 20 nešališkø kvalifikuotø darbo ir tarptautinës srities specialistø iš
ávairiø pasaulio vietoviø. Juos trejiems metams skiria TDO Administracinë
taryba Tarptautinio darbo biuro Generalinio direktoriaus siûlymu. Vëliau
jø narystë periodiškai pratæsiama dar trejiems metams. Svarbiausias Eks-
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pertø komiteto tyrimø principas – nešališkumas ir objektyvumas. Ekspertø
komiteto nariai turi objektyviai atlikti jiems priskirtas funkcijas ir pareigas
visø valstybiø nariø atþvilgiu. Ekspertø komitetas neatlieka tribunolo funk-
cijø. Jo nuomonë neturi juridinës galios, jo sprendimai neturi valstybëms
privalomosios galios. Pagrindinë Ekspertø komiteto funkcija – ávertinti,
kaip nacionaliniai ástatymai ir nacionalinë praktika atitinka valstybiø ratifi-
kuotas konvencijas, kaip vykdomi jø prisiimti ásipareigojimai.26

Kitas reguliarios kontrolës organas – TDO konferencijos komitetas
(toliau – Komitetas). Skirtingai nuo Ekspertø komiteto, šis Komitetas susi-
deda iš vyriausybiø, darbdaviø ir darbuotojø atstovø, t.y. asmenø, tiesiogiai
suinteresuotø normø (standartø) priëmimu. Pagrindinë Komiteto funkcija
– svarstyti problemas, pateiktas Ekspertø komiteto pranešimuose, ir pada-
ryti atitinkamas išvadas. Šio Komiteto vertinimai, kaip ir Ekspertø komi-
teto, neturi juridinës galios ir neprivalomi.

Abu šie reguliariosios kontrolës organai konvencijø ir rekomendacijø
taikymà tiria pagal valstybiø pateiktus (tiek raštu, tiek ir þodþiu) praneši-
mus (ataskaitas), darbuotojø ir darbdaviø atstovø, taip pat tarptautiniø
susivienijimø pateiktus komentarus dël savo ir kitø valstybiø nariø pateiktø
pranešimø (ataskaitø).

Ekspertø komitetas, analizuodamas, kaip ágyvendinamos ratifikuotos
konvencijos, neapsiriboja vien vyriausybiø informacija. Informacija apie
šalies ástatymø leidybà paprastai yra oficialiuose biuleteniuose ir panašiuo-
se leidiniuose, kuriuose spausdinami ástatymai ir nutarimai. Kiti Ekspertø
komitetui prieinami dokumentai yra kolektyvinës sutartys ar teismø spren-
dimai arba išvados, kurias pateikia kiti TDO organai, bei darbdaviø ir dar-
bininkø organizacijø pastabos. Šiø organizacijø vaidmuo pasireiškia daly-
vaujant TDO kontrolës veikloje, kurios tikslas – patikrinti, kaip vyriausybës
vykdo savo ásipareigojimus, pateiktus pranešimuose (ataskaitose); ir ypaè
tikrinti, kai vyriausybë ketina denonsuoti konvencijà. Paprastai, prieš pri-
imdama sprendimà, vyriausybë privalo pasikonsultuoti su darbdaviø ir dar-
bininkø organizacijomis dël problemø, su kuriomis susidûrë, ir priemoniø,
kuriø reikëtø imtis joms išspræsti.

Tarptautiniam darbo biurui perduodama ne tik vyriausybës, bet ir
darbdaviø bei profesiniø sàjungø atstovø nuomonë. Darbdaviø ir darbuo-
tojø organizacijos savo pastabas dël vyriausybës parengtø pranešimø (ata-
skaitø) apie konvencijø taikymà gali siøsti Vyriausybei arba tiesiogiai Dar-

                                                          
26 Иванов С. А. МОТ: Контроль за применением международных норм о труде

и его проблемы // Государство и право. 1997. No. 7. С. 22.
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bo biurui. Pastaruoju atveju Darbo biuras siunèia pastabø kopijas toms
vyriausybëms, dël kuriø pranešimø (ataskaitø) buvo pateikta pastabø. Taigi
Ekspertø komitetas gali atsiþvelgti ir á vyriausybiø paaiškinimus, kuriuos
vyriausybës gali pateikti atsakydamos á pastabas (þr. 5 priedo 4 ataskaitos
pavyzdá). Jei Ekspertø komitetas paþymi, kad vyriausybës vykdo ne visus
ratifikuotø konvencijø reikalavimus arba konstitucinius ásipareigojimus dël
konvencijø ir rekomendacijø, jis pateikia vyriausybei pastabas, atkreipda-
mas dëmesá á paþeidimus ir reikalaudamas imtis priemoniø jiems pašalinti.

Pavyzdþiui, TDO Ekspertø komitetas pateikë pastabas Lietuvos Res-
publikos Vyriausybei dël ataskaitos apie 87 konvencijos „Dël asociacijø
laisvës ir teisës jungtis á organizacijas gynimo“ vykdymo bei ataskaità dël
ankstesnio tiesioginio uþklausimo27. Ekspertø komitetas taip pat nurodë
Lietuvos darbininkø sàjungos (LDS) pateiktus komentarus dël 1992 m.
Kolektyviniø ginèø reguliavimo ástatymo taikymo praktikoje.

Ekspertø komitetas priminë savo suformuluotus principus dël teisës
streikuoti ir prašë, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybë:

a) pakeistø 1992 m. Kolektyviniø ginèø reguliavimo ástatymo 10 straips-
ná, panaikinant draudimà streikuoti darbuotojams, kurie nedirba
svarbiausiøjø paslaugø sferoje tiksliausia šio termino prasme;

b) apibrëþtø kompensacines garantijas darbuotojams, dirbantiems svar-
biausiøjø paslaugø sferoje, tiksliausia šio termino prasme;

c) apibrëþtø nepaprastosios padëties paskelbimo áteisinimà ir procedû-
rà (nes streikai gali bûti uþdrausti regionuose, kuriuose tokia padëtis
paskelbta) pagal 1992 m. Kolektyviniø ginèø reguliavimo ástatymo 10
straipsná;

d) nurodytø, ar egzistuoja baudþiamuosiuose ástatymuose straipsniai,
numatantys laisvës atëmimo bausmes, kurie riboja darbininkø teisæ
dalyvauti streikuose visuomeninio transporto ir viešøjø bei socialiniø
paslaugø sferoje.

Ekspertø komitetas paþymëjo, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybë tik
pakartojo anksèiau pateiktà informacijà dël punkto (a) ir neatsakë dël
punkto (b). Todël Ekspertø komitetas prašo dar kartà, kad Lietuvos Res-
publikos Vyriausybë:

a) pakeistø 1992 m. Kolektyviniø ginèø reguliavimo ástatymo 10 straips-
ná, panaikinant draudimà streikuoti darbuotojams, kurie nedirba
svarbiausiøjø paslaugø sferoje tiksliausia šio termino prasme;

b) pateiktø informacijà apie kompensacines garantijas darbuotojams,

                                                          
27 Application International Labour conventions Report III (Part 1A) ILO. Geneva, 2001.
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dirbantiems svarbiausiøjø paslaugø sferoje.
Ekspertø komitetas labiausiai atsiþvelgë á informacijà, kurià pateikë

Lietuvos darbininkø sàjunga, paþymëjusi, kad iš tikrøjø yra neámanoma
paskelbti teisëtà streikà pagal 1992 m. Kolektyviniø ginèø reguliavimo
ástatymo 10 straipsná. Neseniai kilæs ginèas tarp SP UAB „Vilniaus autobu-
sø parkas“ ir SP UAB „Vilniaus autobusø parkas“ Darbininkø sàjungos
buvo apskøstas Asociacijø laisvës komitetui. Atsiliepdama á skundà, Vil-
niaus miesto savivaldybë rëmësi šio ástatymo 12 straipsniu, teigdama, kad
70 procentø miesto transporto turi bûti išlaikyta kaip minimalus paslaugø
kiekis; buvo pasiremta šio ástatymo 13 straipsniu, numatanèiu, kad teismai
gali esant ypatingai svarbioms prieþastims atidëti dar neprasidëjusá streikà
iki 30 dienø, o prasidëjusá – sustabdyti tam paèiam laikui.

Ekspertø komiteto nuomone, jeigu valdþios organai gali nustatyti mi-
nimalø visuomenës poreikiams tenkinti paslaugø kieká tokiuose sektoriuo-
se kaip visuomeninis transportas, tai turi bûti iš tiesø minimalus kiekis, t.y.
toks, kuris bûtø skirtas uþtikrinti pagrindinius gyventojø poreikius, bet tuo
paèiu metu išsaugotø streiko spaudimo efektyvumà. Ekspertø komiteto
nuomone, 70 procentø miesto transporto paslaugø negali bûti laikoma
priimtinu minimaliu paslaugø kiekiu. Be to, darbininkø organizacijos turi
turëti galimybæ dalyvauti apibrëþiant šias minimalias paslaugas kartu su
darbdaviø organizacijomis ir valdþios institucijomis.

Todël 2001 m. kovo 6 d. Lietuvos Aukšèiausiojo Teismo Civiliniø bylø
skyriaus teisëjø kolegija, kasacine tvarka išnagrinëjusi civilinæ bylà pagal
ieškovo SP UAB „Vilniaus autobusø parkas“ ir treèiojo asmens Vilniaus
miesto savivaldybës kasacinius skundus dël streiko pripaþinimo neteisëtu,
konstatavo, kad Kolektyviniø ginèø reguliavimo ástatymo 12 straipsnio 3
dalis ápareigoja streikui vadovaujantá organà, darbdavá ir jø paskirtus dar-
buotojus uþtikrinti savivaldybës nustatytà miesto visuomeninio transporto
ámonës teikiamø bûtinø neatidëliotiniems (gyvybiniams) visuomenës po-
reikiams tenkinti sàlygø (paslaugø) minimumà streiko metu. Taèiau proce-
dûros taisykliø nebuvimas, kaip teisingai paþymëjo apeliacinës instancijos
teismas ir atsakovas, neturëtø kenkti kolektyvinëms deryboms (Tarptauti-
nës darbo organizacijos konvencijos Nr.154 „Dël kolektyviniø derybø ska-
tinimo“ 5 straipsnio 2 punkto d papunktis). Todël vien ta aplinkybë, kad
darbdaviui, streiko vadovams ir darbuotojams nepavyko tarpusavyje susi-
tarti ir uþtikrinti minëtø sàlygø, negali bûti pakankamas pagrindas pripa-
þinti streikà neteisëtu.28

                                                          
28 Teismø praktika. Aukšèiausiojo Teismo Senato biuletenis Nr.15. 2001. P. 236–237.
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Ekspertø komitetas dël (c) punkto paþymëjo, kad šiuo metu Vidaus rei-
kalø ministerija rengia ástatymo projektà, kuris reguliuotø nepaprastosios
padëties situacijas. Ekspertø komitetas priminë, kad tokie apribojimai turi
trukti tik ribotà laiko tarpà ir gali bûti pateisinami tik aštrios nacionalinës
krizës atvejais.

Ekspertø komitetas taip pat priminë Vyriausybei, kad ji gali pasinaudoti
TDO technine pagalba dël visø anksèiau minëtø punktø ir prašo naujoje
ataskaitoje pateikti informacijà apie priemones, kuriø imtasi ar kurios pla-
nuojamos tam, kad ástatymai bûtø suderinti su Konvencija, ir atsiøsti do-
kumentø kopijas, kai tam tikros priemonës bus ágyvendintos.

Ekspertø komitetas su dideliu susidomëjimu apþvelgë išsamià informa-
cijà apie Lietuvos Respublikos Vyriausybës pateiktà ataskaità ir dël 88
konvencijos „Dël ádarbinimo tarnybø organizavimo“ ágyvendinimo, atsa-
kant á jo ankstesnes pastabas, taip pat kità informacijà apie esminæ Vyriau-
sybës paþangà, pleèiant ádarbinimo paslaugas. Komitetas ypatingai paþymi
Lietuvos Respublikos Vyriausybës pastangas átraukti pilietinës visuomenës
atstovus á ádarbinimo paslaugø strategijø ir programø vystymà, áskaitant ir
nevyriausybines organizacijas, padedanèias buvusiems nuteistiesiems iš
naujo integruotis á visuomenæ, ir organizacijas, atstovaujanèias þmoniø su
negalia interesams.

Vertindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybës pateiktà ataskaità dël
konvencijos Nr. 100 „Dël vienodo atlyginimo vyrams ir moterims uþ lygia-
vertá darbà“, Ekspertø komitetas paþymëjo, kad 1998 m. gruodþio 1 d. buvo
priimtas Lygiø galimybiø ástatymas (ásigaliojæs 1999 m. kovo 1 d.), kurio 5
(4) straipsnis išreiškia Konvencijos principà dël moterø ir vyrø lygiø teisiø
darbe, t.y. darbdavys privalo uþtikrinti vienodà atlyginimà vyrams ir mote-
rims uþ vienodos vertës darbà. Ekspertø komitetas taip pat paþymëjo, kad
ástatymo 6 (1) straipsnis átvirtina diskriminacijos prezumpcijà, jei darbda-
vys, atsiþvelgdamas á asmens lytá, taiko darbuotojui maþiau palankias ap-
mokëjimo uþ darbà sàlygas.

Lygiø galimybiø ástatymo 10 straipsnis numato Lygiø galimybiø kontro-
lieriaus ástaigà ir paveda kontrolieriui ágyvendinti ástatymà. Ekspertø ko-
mitetas paþymi, kad kiekvienas asmuo turi teisæ paduoti kontrolieriui
skundà dël lygiø teisiø paþeidimo (ástatymo 18 (1) straipsnis). Kontrolierius
turës pateikti Seimui metinæ ataskaità apie ástatymo ágyvendinimà ir kon-
trolieriaus ástaigos veiklà, taip pat pateikti rekomendacijas valstybinei val-
dþiai ir nacionalinëms valdymo institucijoms dël ástatymø pakeitimø ir pri-
oritetø uþtikrinant lygias teises (ástatymo 12(2) ir 27 straipsniai). „Ekspertø
komitetas bûtø dëkingas, jei Vyriausybë pateiktø kontrolieriaus ataskaitos
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kopijà, taip pat informacijà apie gautø skundø dël nevienodo atlyginimo uþ
darbà skaièiø, apie veiksmus, kuriø buvo imtasi, ir apie rezultatus“29.

Ekspertø komitetas gali pareikalauti atsakyti á konkreèius klausimus,
pateiktus kartu su pastabomis dël kai kuriø neratifikuotø konvencijø tai-
kymo šalyje. O tai reiškia, kad teikiama informacija ir dël šalies neratifi-
kuotø konvencijø nuostatø. Tai verèia vyriausybes periodiškai perþvelgti
tam tikrø konvencijø ratifikavimo galimybæ arba pasinaudoti tam tikromis
rekomendacijomis.

Kasmet perþvelgti visas neratifikuotas konvencijas ir rekomendacijas
bûtø per didelis reikalavimas, todël Administracinë taryba atrenka doku-
mentus, kuriuos vyriausybës turëtø perþiûrëti. Dokumentai atrenkami atsi-
þvelgiant á klausimo svarbà tam tikru metu ir á tai, kaip nuo praëjusio patik-
rinimo pasikeitë aplinkybës. Taèiau Administracinë taryba daþniausiai at-
renka tas konvencijas, kurios yra susijusios su pagrindiniø þmogaus teisiø
gynimu. Pranešimai apie neratifikuotas konvencijas arba rekomendacijas
gali paskatinti imtis naujø priemoniø. Visø pirma pati vyriausybë, išanali-
zavusi tarptautinius dokumentus, gali nuspræsti, jog atëjo metas perþiûrëti
valstybës ástatymus ir jiems suteikti tarptautiniø standartø lygá, o galbût ir
ratifikuoti konvencijà. Antra, Ekspertø komitetas daþnai nurodo ar pasiûlo
naudingas priemones, padedanèias áveikti kliûtis, kurias vyriausybës ávar-
dija kaip trukdanèias veikti pagal konvencijà ar rekomendacijà. Treèia,
TDO konferencijos Komitetas, kasmet aptardamas šiuos pranešimus TDO
konferencijos sesijose, kartais kreipiasi á vyriausybes, prašydamas imtis rei-
kiamø veiksmø. Tokie kreipimaisi gali bûti rezultatyvûs, o ypaè jeigu juos
remia valstybës darbininkø ar darbdaviø organizacijos, kurios yra pateiku-
sios pareiškimus konferencijos Komitetui.

Ekspertø komiteto atliekamo bendro patikrinimo pagrindas – vyriausy-
biø teikiami pranešimai (ataskaitos) apie šalies ástatymus ir praktinæ padëtá
dël neratifikuotø konvencijø ir rekomendacijø. TDO stebi, kokià paþangà
dël neratifikuotø konvencijø ir rekomendacijø daro vyriausybës, ir primena
joms, kad yra ne iki galo apsvarstytø standartø. Pranešimai ir bendri patik-
rinimai yra labai svarbûs, nes jie daþnai padeda išsklaidyti abejones dël
konvencijø ir rekomendacijø. Kartais jie paspartina ratifikacijà, o kartais
padeda nustatyti tarptautiniø darbo standartø trûkumus, dël ko esanèius
standartus reikëtø perþiûrëti. Jie taip pat labai svarbûs darbdaviø ir darbi-
ninkø organizacijoms, nes suteikia joms galimybæ suþinoti, kokia yra padë-

                                                          
29 Application International Labour conventions Report III (Part 1A) ILO. Geneva, 2001.

P. 403–404.
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tis visame pasaulyje kuriuo nors klausimu. Ekspertø komitetas taip pat ti-
ria, kaip vyriausybës vykdo savo ásipareigojimus, keliamus Konstitucijos 19
straipsnyje, reikalaudama Tarptautinës darbo konferencijos priimtus stan-
dartus pateikti kompetentingoms institucijoms (þr. 4 skyriø).

TDO atlieka ávairias anketines apklausas. Organizacijos narës gali pa-
sakyti savo nuomonæ ir tais klausimais, kurie bus svarstomi TDO konferen-
cijos sesijose. Ekspertø komiteto pranešimai yra pateikiami kasmet vyks-
tanèios Tarptautinës darbo konferencijos sesijai. Juos išanalizuoja ir apta-
ria specialiai paskirtas TDO konferencijos Komitetas.

Kasmet Komitetas darbà pradeda bendra diskusija, kurios metu apþvel-
giama nemaþai svarbiø TDO konvencijø ratifikavimo ir taikymo klausimø
bei aptariama, kaip apskritai valstybës narës susidoroja su TDO Konstitu-
cijos ápareigojimais. Po bendros diskusijos analizuojami atskiri atvejai, jie
apibendrinami ir pridedami prie pranešimø, kuriuos Komitetas pateikia
konferencijai. Jie aptariami viename ar keliuose plenariniuose posëdþiuo-
se. Konferencijoje priimtas apibendrinimas siunèiamas vyriausybëms, at-
kreipiant dëmesá á klausimus, kuriuos jos privalo apþvelgti rengdamos kitus
TDO pranešimus (ataskaitas).

77..22..  IIŠŠSSKKIIRRTTIINNËË  KKOONNTTRROOLLËË

Kai reguliarios kontrolës nepakanka ir reikia išsamiau išanalizuoti pro-
blemas, TDO Konstitucija numato pareiškimø (TDO Konstitucijos 24 ir 25
str.) ir skundø (TDO Konstitucijos 26–29 ir 31–34 str.) tyrimo procedûrà
(þr. 10 schemà).

Kiekviena valstybinë ar tarptautinë darbdaviø ar darbininkø organiza-
cija gali pateikti TDO pareiškimà, kad tam tikra valstybë narë nesugebëjo
ágyvendinti ratifikuotos konvencijos. Administracinë taryba pareiškimà gali
perduoti tos valstybës vyriausybei, kad ši pateiktø savo komentarus. Jeigu
per tam tikrà laikà negaunama jokiø komentarø arba jeigu komentarai yra
neišsamûs, Administracinë taryba gali paskelbti pareiškimà ir vyriausybës
atsakymà. Administracinë taryba savo išvadose paþymi, kokie pareiškime
iškelti klausimai, jø manymu, išdëstyti patenkinamai arba, priešingai, rei-
kalauja tolesniø veiksmø ir paaiškinimø. Pareiškimus tiria tyrimo komisija,
susidedanti iš trijø Administracinës tarybos nariø (jie atitinkamai paren-
kami iš vyriausybiø, darbdaviø ir darbininkø atstovø), kurie atsiskaito Ad-
ministracinei tarybai. Komisija, baigusi darbà, rekomenduoja priemones,
kurias ávykdþius bûtø patenkintas pareiškimas.
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10 schema. Skundø ir pareiškimø tyrimø procedûra

Kiekviena valstybë narë gali pateikti TDO skundà, jeigu jai nepatinka,
kad kita valstybë narë nesilaiko konvencijos, kurià jos abi ratifikavo. Be to,
Administracinë taryba savo iniciatyva gali pradëti tyrimø procedûrà. Gavu-
si skundà, Administracinë taryba gali paskirti tyrimo komisijà jam nagrinë-



87

ti. Komisija yra visiškai nepriklausoma. Jos nariai turi tiksliai, teisingai ir
sàþiningai išnagrinëti skundà ir parengti pranešimà.

Tyrimø komisija ásipareigoja nuodugniai išanalizuoti visus ginèytinus
faktus. Reikalaujama, kad faktai bûtø patvirtinti ir árodyti reikiamais do-
kumentais. Komisija ragina valstybes, kuriø sienos ribojasi su valstybe (ar
jos teritorija), susijusia su skundu, arba turi su ja svarbiø prekybiniø ryšiø,
bei ávairias nevyriausybines organizacijas (ypaè tarptautines darbdaviø ir
darbininkø organizacijas) pateikti panašius dokumentus. Išklausomi liu-
dytojø paaiškinimai. Vienus liudytojus kvieèiasi pati komisija, kiti išklau-
somi suinteresuotø šaliø prašymu. Daugeliu atvejø faktus komisija papildo
apklausinëdama vietoje.

Pagaliau komisijos pranešimas perduodamas TDO Administracinei ta-
rybai ir kiekvienai iš vyriausybiø, kurias lieèia skundas. Pranešimas taip pat
yra paskelbiamas. Kiekviena iš suinteresuotø vyriausybiø turi per tris më-
nesius nurodyti, ar sutinka su komisijos pranešime pateiktomis rekomen-
dacijomis. Vyriausybë, nesutinkanti su rekomendacijomis, turi teisæ per-
duoti skundà Tarptautiniam teismui. Teismas gali patvirtinti, atidëti arba
nesutikti su komisijos sprendimais ir rekomendacijomis. Teismo sprendi-
mas šiuo klausimu yra lemiamas. Tuo atveju, kai valstybë narë atsisako
vykdyti Komisijos rekomendacijas ar Tarptautinio teismo sprendimà, Ad-
ministracinë taryba gali rekomenduoti Tarptautinei darbo konferencijai
priimti sprendimà dël poveikio priemoniø taikymo šiai valstybei. Konkre-
èios poveikio priemonës Konstitucijoje nenumatytos. Teoriškai galimos
ávairios sankcijos, tarp jø ir narystës TDO nutraukimas ar sustabdymas.
Taèiau praktikoje TDO nesiekia panaudoti poveikio priemoniø, o tikisi
kitø vyriausybiø ir socialiniø partneriø viešosios nuomonës tam, kad bûtø
taikomos normos30. Vienintelë sankcija, kurià taiko TDO – moralinë viešo-
sios nuomonës sankcija. Reikia pabrëþti, kad TDO tarptautiniø darbo
standartø reguliarios kontrolës procesas veikia daugiausia vyriausybiø pa-
sitikëjimu ir labai priklauso nuo ásitikinimo ir viešumo. Jos tikslas yra ne
kaltinti, o pasiekti geresniø rezultatø.

Svarbu paþymëti tai, jog tyrimø komisija savo rekomendacijas susieja su
prašymu, kad vyriausybës savo pranešimuose nurodytø, kokiø ëmësi prie-
moniø rekomendacijoms ágyvendinti. Taip derinami skundø ir áprastos
kontrolës metodai. Konvencijø ir rekomendacijø taikymo ekspertø komi-
tetas bei trišalis TDO konferencijos komitetas gali reguliariai nagrinëti,
kokiø priemoniø imasi vyriausybës, ir stebëti jø daromà paþangà.

                                                          
30 Revue internationale du travail. Geneve, 1996.Nr.2. P. 252.
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Patirtis parodë, kad dialogas gali uþtrukti kartais per ilgai, o norimø re-
zultatø nepasiekiama. Tam tikrais atvejais vyriausybë ištisus metus gali tæsti
diskusijà, vertindama ekspertø išvadas dël ástatymø ásigaliojimo ir faktinës
padëties šalyje. Kitais atvejais vyriausybës gali ginèytis su ekspertais, kaip
jie supranta konvencijos prasmæ arba kaip ágyvendinamos konvencijos nuo-
statos. Daþniausiai esanti padëtis, net jeigu nesiginèijama dël ekspertø
nuomonës, yra tokia: vyriausybës visiškai nieko nedaro, kad bûtø pašalinti
trûkumai, todël ištisus metus kontrolës organai turi kartoti savo pastabas, á
kurias valstybës narës neatsiþvelgë.

Asociacijø teisiø prieþiûrai skirtas atskiras kontrolës metodas31 (þr. 10
schemà). Šios kontrolës sistemos pagrindas remiasi dviem pagrindiniais
principais. Vienas iš jø – laisvø ir veikianèiø profsàjungø indëlis á socialinæ
paþangà ir plëtrà. Kitas – profsàjungø laisvë TDO veikloje per trišalæ
struktûrà.

Minëtà kontrolës sistemà ágyvendina Asociacijø laisvës komitetas ir
Asociacijø laisvës tyrimo ir priëmimo komisija. Pagrindinis vaidmuo tenka
Asociacijø laisvës komitetui, kuris nuo savo ákûrimo (1950 metø) atliko
nemaþà darbà: perþiûrëjo dalá profsàjungø pareiškimø (tarptautiniø ir na-
cionaliniø) dël asociacijø teisiø paþeidimo; suteikë pagalbà atkuriant pa-
þeistas teises daugeliui nacionaliniø asociacijø ir profsàjungø aktyvistams.

Asociacijø laisvës komitetas priima tirti pareiškimus, neatsiþvelgdamas á
tai, ar valstybë, dël kurios profsàjungos parašë skundà, ratifikavo konven-
cijà Nr.87 „Dël asociacijø laisvës ir teisës jungtis á organizacijas gynimo“, ar
ne.

Ypaè didelæ reikšmæ turi šios sàlygos. Tirdamas konkreèius pareiški-
mus, Komitetas išsako mintis, formuoja principus, turinèius didelæ reikšmæ
skirtingiems profsàjungø padëties aspektams, ágyvendinant asociacijø tei-
ses, netgi nesuformuluotas konvencijoje Nr.87. Konvencija nenustato for-
muluoèiø dël teisës á streikà. Taèiau Komitetas pareiškia savo nuomonæ dël
daugelio šios teisës ágyvendinimo aspektø, kylanèiø iš glaudaus ryšio su
asociacijø laisve. Komiteto nuomonë, priimti sprendimai ir suformuluotos
normos tampa pagrindiniais nurodymais, kuriais naudojasi Ekspertø ko-
mitetas, kiti TDO kontrolës organai ir kuriuos priima domën dauguma
vyriausybiø.

Siekiant geresniø kontrolës rezultatø, buvo sukurta kita – tiesioginiø ry-
šiø – sistema, ágyvendinama tik visišku vyriausybiø pritarimu. Šios sistemos

                                                          
31 Иванов С. А. МОТ: Контроль за применением международных норм о труде

и его проблемы // Государство и право. 1997. No 7. С. 22.
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taikymas daugelyje valstybiø davë teigiamø rezultatø. Patyræ, atsakingi ir
turintys ágaliojimus vyriausybës atstovai lankosi tam tikroje valstybëje ir
neoficialiai aptaria atskleistus prieštaravimus bei sunkumus. Be to, siûlo-
ma, kad á tiesioginiø ryšiø veiklà bûtø átrauktos darbdaviø bei darbininkø
organizacijos. Šá principà palaikë Ekspertø komitetas, ir jis jau taikomas
praktikoje.

Pagrindinis šios kontrolës sistemos tikslas yra uþtikrinti, kad laisvai pri-
siimti ásipareigojimai bûtø vykdomi ir kad bûtø patvirtintas ratifikacijos
patikimumas. TDO kontrolës veikla taip pat gali padëti šalims narëms su-
prasti, kokie svarbûs yra standartai, kuriø jos nutarë laikytis, ir paskatinti
šalinti trûkumus, trukdanèius juos ágyvendinti.

                        

Uþduotys:
TDO Konstitucija numato procedûras šaliø nariø skundams bei prane-

šimams tirti ir nagrinëti. Atsakykite:
1) Ar gali skundà pateikti fizinis asmuo? (Atsakymà pagráskite, vado-

vaudamiesi þmogaus teisiø gynimu, kontrolës efektyvumo didinimu ir
trišalio principo taikymu).

2) Ar galite Jûs, kaip darbuotojø organizacija, pradëti procedûrà prieš
kità šalá, jei ji nesilaiko pagrindinës konvencijos reikalavimø ir nëra
jos ratifikavusi?

3) Ar galite taip elgtis, jei Jûsø šalis neratifikavo šios konvencijos?

                        



90

88..  TTAARRPPTTAAUUTTIINNËËSS  DDAARRBBOO  OORRGGAANNIIZZAACCIIJJOOSS
PPAAGGAALLBBAA  ŠŠAALLIIMMSS  NNAARRËËMMSS

TDO yra viso socialinio judëjimo centras. Glaudûs valstybiø nariø san-
tykiai yra palaikomi ne tik per jos organø – Konferencijos, Administracinës
tarybos ir Darbo biuro – veiklà, bet ir per veiklà visø tø, kurie visose šalyse
siekia kartu su TDO ágyvendinti socialiná teisingumà ir humaniškumà.

Darbdaviø, valdanèiø smulkøjá verslà, apmokymas, socialinio aprûpini-
mo sistemos uþtikrinimas, buvusiø karo konfliktø dalyviø nukreipimas á
ekonominæ reintegracijà, pagalba profsàjungoms gerinant saugos ir higie-
nos darbe sàlygas, bendrijø sukûrimas þemës ûkyje, darbas su vyriausybë-
mis perþiûrint jø darbo teisës aktus ir kt. – tai tik dalis iš daugelio TDO
techninio bendradarbiavimo programø.

TDO ágyvendina techniná bendradarbiavimà visuose kontinentuose ir
skirtingo ekonominio išsivystymo šalyse. Nuo 1990 m. TDO techninis ben-
dradarbiavimas sutelktas á tris pagrindines sritis: demokratijos palaikymà,
kovà su skurdu per uþimtumo plëtrà, darbuotojø saugà. Uþimtumo politika
labiau siejama su socialine politika. Ágyvendinant demografines, šeimos ir
jaunimo, socialinës paramos, darbo rinkos bei kitas socialinës politikos
strategines nuostatas, siekiama kuo didesnës uþimtumo ir socialinës politi-
kos sàsajos.

TDO teikia pagalbà visiems socialiniams partneriams, ástaigoms ar at-
skiriems asmenims, kurie visose šalyse kartu su TDO siekia minëtø tikslø.

Su vienais socialiniais partneriais ar asmenimis TDO palaiko glaudþius
ryšius, su kitais tik bando juos uþmegzti. Todël TDO palaiko santykius ir su
valstybëmis, kurios nëra TDO narës, ir stengiasi jø socialinæ ekonominæ
politikà pakreipti TDO tikslø link. Uþmegzti santykius su valstybëmis la-
biau stengiasi Tarptautinë darbo organizacija negu paèios valstybës, ji ak-
tyviai kvieèia jas tapti TDO narëmis. TDO palankumas valstybëms, nesan-
èioms TDO narëmis, paskatina jas stoti á TDO, dël to metai iš metø TDO
nariø daugëja (þr. 1 skyriaus 1 pav.), taigi lengviau ágyvendinami ir jos tiks-
lai.

TDO santykiai su valstybëmis narëmis yra demokratiški. Ministerijos,
kurios rûpinasi darbo reikalais, gali tiesiai susisiekti su Tarptautinio darbo
biuro Generaliniu direktoriumi, tarpininkaujant jø vyriausybës atstovui
Administracinëje taryboje, arba, jei tokio atstovo nëra, tarpininkaujant
kitam atitinkamos kvalifikacijos valdininkui, šiam tikslui paskirtam suinte-
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resuotosios vyriausybës. Tokiø santykiø palaikymo dëka ryšius su TDO
valstybëms leidþiama palaikyti tiesiogiai, o ne diplomatiniu keliu. Tai reiš-
kia, kad á TDO institucijas nereikia kreiptis per Uþsienio reikalø ministe-
rijà, kaip paprastai tokiais atvejais daroma, bet suinteresuotos ministerijos
gali tiesiogiai kreiptis á Darbo biurà. Tarptautinis darbo biuras imasi prie-
moniø santykiams su nariø vyriausybëmis palaikyti: ásteigia regioninius
darbo biurus, paskiria vietinius konsultantus, misijas. 1990 m. TDO sukûrë
14 tarpiniø konsultaciniø grupiø Afrikoje, Azijoje, Lotynø Amerikoje, Vi-
durio ir Rytø Europoje, Artimuosiuose Rytuose. Jie suteikia technines
konsultacijas TDO politikos klausimais ir padeda sudaryti bei ádiegti vys-
tymo (plëtros) programas. Pavyzdþiui, 1997 m. rugsëjo 5 d. TDO pasirašius
atitinkamà susitarimà su Rusijos Vyriausybe, TDO skyrius Maskvoje buvo
reorganizuotas á Darbo biurà Maskvoje. 1998 m. Organizacija Maskvos
biurà pastiprino specialistø grupe, kurie sudarë tarpinæ konsultacinæ grupæ
Rytø Europos ir Vidurio Azijos šalims. Tuo buvo siekiama suartinti TDO
su jos partneriais – vyriausybëmis, darbdaviø ir darbuotojø organizacijomis
dešimtyje NVS šaliø, taip pat efektyviai suteikti paslaugas ir skatinti tech-
ninio bendradarbiavimo programø ágyvendinimà.

Socialinis teisingumas ir visuotinë taika gali bûti ágyvendinti tik tada, kai
visi regionai tampa to teisingumo ir tos taikos nariais. Jau pats teiginys, kad
visuotinë taika gali bûti pasiekta tik ágyvendinant socialiná teisingumà, ro-
do, jog TDO turi daugiau rûpëti darbininkø reikalai, nes tai yra labiausiai
paþeidþiama visuomenës dalis. Visos TDO konvencijos ir rekomendacijos
gina tik darbininkus, bet ne darbdavius. Profesinës sàjungos, kaip darbi-
ninkø interesø gynëjos, prisideda prie TDO konferencijos dienotvarkës
parengimo ir apskritai socialiniø problemø iškëlimo ir jø sprendimo.

Tarptautinis darbo biuras gana glaudþiai bendradarbiauja ir su darbda-
viø organizacijomis. Joms daugiau rûpi konkretûs gamybos klausimai, o ne
jø profesiniai reikalai. Darbdaviø organizacijø atstovø yra Administracinëje
taryboje (nariai, jø padëjëjai ir pavaduotojai). TDO Biuras stengiasi uþ-
megzti ryšius su tarptautinëmis darbdaviø organizacijomis ir atskirø valsty-
biø pramonës, prekybos, þemës ûkio rûmais, kurie atstovauja darbdaviø
interesams.

TDO, stebëdama viso pasaulio socialiná–ekonominá gyvenimà, surenka
visus naujausius pramonës ir prekybos duomenis. Jie padeda susiorientuoti
ir darbdaviams. Nors TDO nuostatos darbdaviams ir nëra visai palankios,
Biuro informacija jiems naudinga. Tarptautine darbo reglamentacija yra
susirûpinæ ir pramonininkai. Jie, siekdami išlaikyti konkurencijà, nori, kad
visose valstybëse darbas bûtø vertinamas vienodai. Pavyzdþiui, jei minima-
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lus darbo uþmokestis Lietuvoje bûtø nustatytas daug didesnis nei Latvijoje,
tai mûsø eksportuojamoji produkcija negalëtø konkuruoti su Latvijos ga-
miniais, nors eksporto sàlygos ir bûtø vienodos. Todël dabar darbdaviai,
ypaè tø valstybiø, kuriø vyriausybës jiems ne itin palankios, yra tarptautinës
reglamentacijos šalininkai. Dël to darbdaviø ir šios tarptautinës institucijos
praktinio bendradarbiavimo galimybës ypaè plaèios.

Reikia paminëti ir TDO švieèiamojo pobûdþio veiklà. Generalinis di-
rektorius J. Somavka teigia, kad tai yra þiniø, patarimø ir paslaugø organi-
zacija (we are knowledge, advise and services organization). Kasmet arba kas
dveji metai skirtingose pasaulio šalyse rengiami regioniniai seminarai, ku-
riuose aptariami tarptautiniai darbo standartai. Á juos kvieèiami aukštes-
nieji vyriausybiø pareigûnai, kurie savo šalyse yra tiesiogiai atsakingi uþ
TDO konstituciniø ásipareigojimø, susijusiø su TDO standartais, vykdymà.
Seminarai labai naudingi tokiems pareigûnams mokyti, jie padeda siekti,
kad kuo geriau nacionalinëje teisëje bûtø taikomi tarptautiniai darbo stan-
dartai. TDO rengia trumpus kursus darbininkams. Juose nagrinëjami dar-
bo standartai, jø ágyvendinimo procesai, kartu skatinama aktyviau dalyvauti
šioje veikloje. Be to, organizuojami trišaliai seminarai regionuose ir atski-
rose šalyse. Juose nagrinëjama TDO struktûra, trišalë veikla, tarptautiniø
darbo standartø turinys, jø taikymas ir plëtojimas, darbininkø švietimas ir
techninis bendradarbiavimas.

1998 m. TDO konferencijos 86 sesijoje priimtoje Pagrindiniø principø ir
teisiø darbe deklaracijoje numatyta TDO pareiga teikti Organizacijos na-
rëms techninæ pagalbà bei ekspertø paslaugas ratifikuojant pagrindines
konvencijas ir ágyvendinant jø nuostatas; toms valstybëms, kurios dël kokiø
nors aplinkybiø dar neratifikuoja pagrindiniø konvencijø – palaikant jø
pastangas laikytis tø konvencijø nuostatø.

Siekdama didinti techninës pagalbos efektyvumà, TDO stengiasi išsi-
aiškinti kiekvienos Organizacijos narës poreikius ir derinti juos su pagrin-
diniais TDO strateginiais tikslais. Per techniná bendradarbiavimà šalims
padedama ágyvendinti nacionalinius teisës aktus realizuojant TDO normas,
pvz., sukuriant saugos ir higienos darbe institucijas (komisijas), socialinio
aprûpinimo sistemà, darbuotojø rengimo programas ir kitas priemones,
reikalaujanèias trišaliø santykiø.

TDO ekspertai, ágyvendindami techninio bendradarbiavimo programas,
padeda šalims narëms darbo teisës, uþimtumo politikos, profesinës saugos
ir sveikatos, socialinës rûpybos sistemos, kolektyviniø derybø, profesinio
mokymo ir reabilitavimo, darbo administravimo ir kitose srityse. Lietuvos
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patirtis rodo, jog bendradarbiavimas su TDO šiose srityse iki šiol buvo
naudingas.

Reikia paþymëti, kad TDO teikiama pagalba negali bûti suprantama
vien kaip techninë. Iš esmës TDO pagalba yra ekspertinë ir mokomoji. Pa-
vyzdþiui, Socialinës apsaugos ir darbo ministerijos prašymu TDO lëšomis ir
jëgomis atlikta ekspertizë, kaip Lietuvos darbo ástatymai atitinka tarptauti-
nes darbo normas. Nemaþai Lietuvos ástatymø ir jø pataisø buvo rengta
vadovaujantis trišaliø derybø principu kartu su profesiniø sàjungø bei
darbdaviø organizacijø atstovais, konsultuojantis su TDO ekspertais.

1995 m. TDO atliko priimtø darbo ástatymø ekspertizæ ir nustatë, jog
apskritai jie atitinka visas tuo metu Lietuvoje ratifikuotas TDO konvenci-
jas. Taèiau atkreiptas dëmesys á tai, kad dar nepakankamai apgalvoti darbo
ginèø sprendimo, materialinës atsakomybës uþ padarytà þalà, darbo garan-
tijø ir kompensacijø, darbdaviø organizacijø kompetencijos bei trišalio
bendradarbiavimo klausimai.

Galima paminëti ir daugiau pastaraisiais metais TDO vykdomø pro-
jektø: sukurtas socialinio biudþeto modelis, parengta skurdo ávertinimo ir
maþinimo strategija, teikta pagalba Darbo kodekso rengimo klausimais.
1999 m. baigta vykdyti bendradarbiavimo programa šiose srityse:

– darbo santykiø (darbuotojø atstovavimas, kolektyvinës derybos, dar-
bo ginèø nagrinëjimo bûdai);

– darbo sutarèiø (trumpalaikës ir ne visos darbo dienos sutartys, atly-
ginimø mokëjimas, ekonominiai atleidimai iš darbo, savanoriškas
darbas);

– nelegalaus darbo (praktiniai kovos su juo aspektai).
Ši programa buvo vykdoma TDO ir Prancûzijos lëšomis. Savo veiklà

TDO finansuoja iš šaliø nariø ámokø, o atskiroms programoms ar projek-
tams finansuoti lëšø skiria ir kai kurios industrinës šalys, pavyzdþiui, Vo-
kietija, Prancûzija, Suomija, Danija ir kitos. 1995–1996 m. TDO pagalbà
kuriant darbø saugos sistemà Lietuvoje finansavo Suomija, 1996–1997 m.
programà „Lietuvos strategija darbø saugos ir sveikatos srityje“ – Prancû-
zija.
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Apibendrinant TDO veiklà ir tarptautiniø darbo standartø (konvencijø,
rekomendacijø) reikšmæ, galima išskirti 3 svarbiausius momentus:

1. Tarptautinës darbo organizacijos reikšmë – siekti vienodo darbo
santykiø teisinio sureguliavimo pasauliniu mastu ir visø pirma ginant pa-
grindines þmogaus teises, átvirtinant ir puoselëjant socialiná teisingumà ir
taikà.

2. TDO konvencijø poveikis priklauso nuo valstybës konstitucinës ir vi-
sos teisës sistemos efektyvumo ir tarptautiniø darbo standartø taikymo
valstybëje. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 138 straipsnio 3 dalá
konvencija yra laikoma Lietuvos teisës sistemos sudedamàja dalimi. Lietu-
vos Respublikos tarptautiniø sutarèiø ástatymas (11 str. 2 d.) suteikë kon-
vencijai, kaip ratifikuotai tarptautinei sutarèiai, aukštesnæ negu Lietuvos
Respublikos ástatymai galià jos kolizijos su ástatymais atveju.

3. Taikyti TDO konvencijas skatina darbininkai ir jø organizacijos,
veikdamos savarankiškai arba padedamos trišalës tarybos. Lietuvos Res-
publikos darbo ástatymø tobulinimas vykdomas atsiþvelgiant á TDO kon-
vencijø reikalavimus.
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1 priedas

LLIIEETTUUVVOOSS  RREESSPPUUBBLLIIKKOOSS  SSEEIIMMOO  PPRRIIIIMMTTII  ÁÁSSTTAATTYYMMAAII
BBEEII  NNUUTTAARRIIMMAAII  ¥¥DDËËLL  TTAARRPPTTAAUUTTIINNËËSS  DDAARRBBOO

OORRGGAANNIIZZAACCIIJJOOSS  KKOONNVVEENNCCIIJJØØ  RRAATTIIFFIIKKAAVVIIMMOO´́

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS
N U T A R I M A S

1994 m. birþelio 23 d. Nr. I–507
Vilnius

(Valstybës þinios. 1994. Nr. 49–913)

DËL TARPTAUTINËS DARBO ORGANIZACIJOS KONVENCIJØ
RATIFIKAVIMO

Lietuvos Respublikos Seimas nutaria:
1. Ratifikuoti šias Tarptautinës Darbo Organizacijos konvencijas:

 1) 1921 m. 11 konvencijà „Dël þemës ûkio darbuotojø teisiø jungtis á aso-
ciacijas ir vienytis“;

 2) 1930 m. 29 konvencijà „Dël priverstinio ar privalomojo darbo“;
 3) 1935 m. 47 konvencijà „Dël darbo laiko sutrumpinimo iki 40 valandø
per savaitæ“;

 4) 1946 m. 79 konvencijà „Dël vaikø ir jaunuoliø naktinio darbo apribo-
jimo nepramoniniuose darbuose“;

 5) 1946 m. 80 konvencijà „Dël baigiamøjø straipsniø pakeitimo“;
 6) 1947 m. 81 konvencijà „Dël darbo inspekcijos pramonëje ir
prekyboje“;

 7) 1948 m. 87 konvencijà „Dël asociacijø laisvës ir teisës jungtis á organi-
zacijas gynimo“;

 8) 1948 m. 88 konvencijà „Dël ádarbinimo tarnybø organizavimo“;
 9) 1948 m. 90 konvencijà „Dël jaunuoliø naktinio darbo pramonëje“ (pa-
keistà);

 10) 1949 m. 98 konvencijà „Dël teisës jungtis á organizacijas ir vesti kolek-
tyvines derybas principø taikymo“;
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 11) 1951 m. 100 konvencijà „Dël vienodo atlyginimo vyrams ir moterims
uþ lygiavertá darbà“;

 12) 1957 m. 105 konvencijà „Dël priverstinio darbo panaikinimo“;
 13) 1958 m. 111 konvencijà „Dël diskriminacijos darbo ir profesinës veik-
los srityje“;

 14) 1961 m. 116 konvencijà „Dël baigiamøjø straipsniø pakeitimo“;
 15) 1967 m. 127 konvencijà „Dël vienam darbuotojui leistino maksimalaus
krûvio pernešimo“;

 16) 1970 m. 131 konvencijà „Dël minimalaus darbo uþmokesèio nusta-
tymo, ypaè atsiþvelgiant á besivystanèias šalis“;

 17) 1971 m. 135 konvencijà „Dël darbuotojø atstovø gynimo ir jiems tei-
kiamø galimybiø ámonëje“;

 18) 1975 m. 142 konvencijà „Dël profesinio orientavimo ir profesinio ren-
gimo ugdant þmogaus išgales“;

 19) 1976 m. 144 konvencijà „Dël trišaliø konsultacijø tarptautinëms darbo
normoms ágyvendinti“;

 20) 1981 m. 154 konvencijà „Dël kolektyviniø derybø skatinimo“;
 21) 1983 m. 159 konvencijà „Dël (invalidø) profesinës reabilitacijos ir uþ-
imtumo“;

 22) 1990 m. 171 konvencijà „Dël naktinio darbo“;
 23) 1992 m. 173 konvencijà „Dël darbuotojø reikalavimø gynimo jø darb-
daviui tapus nemokiu“.

2. Siûlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei per 2 mënesius nuo šio nu-
tarimo ásigaliojimo dienos nustatyti informacijos apie ratifikuotø konven-
cijø nuostatø vykdymà teikimo Tarptautiniam darbo biurui tvarkà.

LIETUVOS RESPUBLIKOS
SEIMO PIRMININKO PAVADUOTOJAS                  JUOZAS BERNATONIS
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LLIIEETTUUVVOOSS  RREESSPPUUBBLLIIKKOOSS  TTAARRPPTTAAUUTTIINNËËSS  DDAARRBBOO
OORRGGAANNIIZZAACCIIJJOOSS  KKOONNVVEENNCCIIJJØØ  RRAATTIIFFIIKKAAVVIIMMOO

ÁÁ  SS  TT  AA  TT  YY  MM  AA  SS

1997 m. spalio 7 d. Nr. VIII–437
Vilnius

(Valstybës þinios. 1997. Nr. 95–2380)

1 straipsnis. Konvencijø ratifikavimas
Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos

Konstitucijos 67 straipsnio 16 punktu ir atsiþvelgdamas á Respublikos Pre-
zidento 1997 m. liepos 2 d. dekretà „Dël teikimo Lietuvos Respublikos
Seimui ratifikuoti Tarptautinës darbo organizacijos konvencijas“, ratifi-
kuoja šias Tarptautinës darbo organizacijos konvencijas:

1) 1946 metø 73–àjà konvencijà „Dël jûreiviø sveikatos patikrinimo“;
2) 1958 metø 108–àjà konvencijà „Dël jûreiviø nacionaliniø asmens pa-

þymëjimø“;
3) 1973 metø 138–àjà konvencijà „Dël minimalaus ádarbinimo am-

þiaus“;
4) 1985 metø 160–àjà konvencijà „Dël darbo statistikos“.

Skelbiu šá Lietuvos Respublikos Seimo priimtà ástatymà.

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS           ALGIRDAS BRAZAUSKAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS
TARPTAUTINËS DARBO ORGANIZACIJOS

KONVENCIJØ RATIFIKAVIMO ÁSTATYMO PAPILDYMO
Á S T A T Y M A S

1999 m. balandþio 20 d. Nr. VIII–1146
Vilnius

 (Valstybës þinios. 1997. Nr. 95–2380; 1999. Nr. 38–1154)

1 straipsnis. Ástatymo papildymas 2 straipsniu
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Papildyti Ástatymà 2 straipsniu:
„2 straipsnis. Lietuvos Respublikos pareiškimas
Lietuvos Respublika, ratifikuodama Tarptautinës Darbo Organizacijos

1985 metø 160–àjà konvencijà „Dël darbo statistikos“, pareiškia, kad rem-
damasi šios Konvencijos 16 straipsniu ásipareigoja vykdyti visus šios kon-
vencijos II dalies straipsniuose numatytus ásipareigojimus“.

Skelbiu šá Lietuvos Respublikos Seimo priimtà ástatymà.

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS      VALDAS ADAMKUS

LLIIEETTUUVVOOSS  RREESSPPUUBBLLIIKKOOSS  TTAARRPPTTAAUUTTIINNËËSS  DDAARRBBOO
OORRGGAANNIIZZAACCIIJJOOSS  11991199  MMEETTØØ  KKOONNVVEENNCCIIJJOOSS  NNRR..  44
¥¥DDËËLL  MMOOTTEERRØØ  NNAAKKTTIIEESS  DDAARRBBOO´́  DDEENNOONNSSAAVVIIMMOO

ÁÁ  SS  TT  AA  TT  YY  MM  AA  SS

1998 m. birþelio 30 d. Nr. VIII–817
Vilnius

(Valstybës þinios. 1997. Nr. 95–2380)

1 straipsnis. Konvencijos denonsavimas
Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos

Konstitucijos 67 straipsnio 16 punktu bei atsiþvelgdamas á Respublikos
Prezidento 1998 m. birþelio 3 d. dekretà „Dël teikimo Lietuvos Respubli-
kos Seimui denonsuoti Tarptautinës darbo organizacijos 1919 metø kon-
vencijà Nr. 4 „Dël moterø nakties darbo““, denonsuoja 1931 m. birþelio 19
d. Lietuvos Respublikos Seimo ratifikuotà Tarptautinës darbo organizaci-
jos 1919 metø konvencijà Nr. 4 „Dël moterø nakties darbo“.

Skelbiu šá Lietuvos Respublikos Seimo priimtà ástatymà.

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS       VALDAS ADAMKUS
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2 priedas

RRAATTIIFFIIKKUUOOTTOOSS  TTAARRPPTTAAUUTTIINNËËSS  DDAARRBBOO
OORRGGAANNIIZZAACCIIJJOOSS  KKOONNVVEENNCCIIJJOOSS

Konv.
Nr.

Metai Konvencija
Ratifikavi-

mas
áregistruotas

Pusla-
pis
Nr.

1 1919 Konvencija dël aštuoniø valandø darbo
dienos ir 48 valandø darbo savaitës pramonës
ámonëse nustatymo

1931 06 19 102

4 1919 Konvencija dël moterø nakties darbo * 1931 06 19 109
6 1919 Konvencija dël vaikø nakties darbo

pramonëje
1931 06 19 112

11 1921 Konvencija dël þemës ûkio darbuotojø teisiø
jungtis á asociacijas ir vienytis

1994 09 26 116

14 1921 Konvencija dël savaitinio poilsio pramonës
ámonëse

1931 06 19 118

19 1925 Konvencija dël šalies ir uþsienio pilieèiø lygiø
teisiø atlyginant þalà, ávykus nelaimingiems
atsitikimams

1934 09 28
http://
www.
ilo.ogr

24 1927 Konvencija dël draudimo ligoje pramonës ir
prekybos ir namø ruošos darbininkø

1931 06 19 121

27 1929 Konvencija dël sunkiø kroviniø, perveþamø
laivuose, svorio nurodymo 1934 09 28

http://
www.
ilo.ogr

29 1930 Konvencija dël priverstinio ar privalomojo
darbo

1994 09 26 126

47 1935 Konvencija dël darbo laiko sutrumpinimo iki
40 valandø per savaitæ

1994 09 26 136

73 1946 Konvencija dël jûreiviø sveikatos patikrinimo 1997 11 19 139
79 1946 Konvencija dël vaikø ir jaunuoliø naktinio

darbo apribojimo nepramoniniuose darbuose
1994 09 26 143

80 1946 Konvencija dël TDO Generalinës
konferencijos pirmosiose dvidešimt
aštuoniose sesijose priimtø konvencijø
dalinio pakeitimo

1994 09 26 149

81 1947 Konvencija dël darbo inspekcijos pramonëje
ir prekyboje

1994 09 26 153
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87 1948 Konvencija dël asociacijø laisvës ir teisës
jungtis á organizacijas gynimo

1994 09 26 163

88 1948 Konvencija dël ádarbinimo tarnybø
organizavimo

1994 09 26 168

90 1948 Konvencija dël jaunuoliø naktinio darbo
pramonëje (pakeista)

1994 09 26 175

98 1949 Konvencija dël teisës jungtis á organizacijas ir
vesti kolektyvines derybas principø taikymo

1994 09 26 180

100 1951 Konvencija dël vienodo atlyginimo vyrams ir
moterims uþ lygiavertá darbà

1994 09 26 184

105 1957 Konvencija dël priverstinio darbo panaikinimo 1994 09 26 188
108 1958 Konvencija dël jûreiviø nacionaliniø asmens

paþymëjimø
1997 11 19 191

111 1958 Konvencija dël diskriminacijos darbo ir
profesinës veiklos srityje

1994 09 26 195

116 1961 Konvencija dël TDO Generalinës konferen-
cijos pirmosiose trisdešimt dviejose sesijose
priimtø konvencijø dalinio pakeitimo...

1994 09 26 199

127 1967 Konvencija dël vienam darbuotojui leistino
maksimalaus krûvio pernešimo

1994 09 26 202

131 1970 Konvencija dël minimalaus darbo
uþmokesèio nustatymo, ypaè atsiþvelgiant á
besivystanèias šalis

1994 09 26 205

135 1971 Konvencija dël darbuotojø atstovø gynimo ir
jiems teikiamø galimybiø ámonëje

1994 09 26 209

138 1973 Konvencija dël minimalaus ádarbinimo
amþiaus

1998 06 20 212

142 1975 Konvencija dël profesinio orientavimo ir
profesinio rengimo ugdant þmogaus išgales

1994 09 26 220

144 1976 Konvencija dël trišaliø konsultacijø
tarptautinëms darbo normoms ágyvendinti

1994 09 26 224

154 1981 Konvencija dël kolektyviniø derybø skatinimo 1994 09 26 238
159 1983 Konvencija dël (invalidø) profesinës

reabilitacijos ir uþimtumo
1994 09 26 233

160 1985 Konvencija dël darbo statistikos 1999 06 10 3237
171 1990 Konvencija dël naktinio darbo 1994 09 26 243
173 1992 Konvencija dël darbuotojø reikalavimø

gynimo jø darbdaviui tapus nemokiu
1994 09 26 249
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KK oo nn vv ee nn cc ii jj aa   NN rr ..   11
DDëëll  aaššttuuoonniiøø  vvaallaannddøø  ddaarrbboo  ddiieennooss  iirr  4488  vvaallaannddøø

ddaarrbboo  ssaavvaaiittëëss  pprraammoonnëëss  áámmoonnëëssee  nnuussttaattyymmoo
((ppaakkeeiissttaa  11994488  mm..  kkoonnvveenncciijjaa  NNrr..  9900))

Ratifikacija áregistruota1931 06 19
Vertimas (kalba netaisyta)

Tautø Sàjungos Tarptautinës darbo organizacijos Visuotina konferen-
cija,

sušaukta Jungtiniø Amerikos Valstybiø Vyriausybës Vašingtone 1919
m. spaliø mën. 29 d.,

nutarusi priimti ávairius pasiûlymus dël „taikymo aštuoniø valandø die-
nos ir keturiasdešimt aštuoniø valandø savaitës principo“, iškelto Konfe-
rencijos Vašingtone posëdþio dienotvarkës pirmoj eilëj, ir

nutarusi, kad šie pasiûlymai bus suredaguoti tarptautinës konvencijos
projekto forma,

prisilaikydama 1919 m. birþelio mën. 28 d. Versalës sutarties dalies apie
darbà nuostatø ir 1919 m. rugsëjo mën. 10 d. Saint–Germaino sutarties,
priima sekantá konvencijos projektà Tarptautinës darbo organizacijos na-
riams ratifikuoti:

1  s t r a i p s n i s
Taikant šià Konvencijà „pramonës ámonëmis“ bus vadinamos:
a) kasyklos, akmenskaldës ir ávairiø rûšiø gaunamosios pramonës ámonës;
b) ámonës, kuriose gamybos produktai gaminami, keièiami, valomi, tai-

somi, graþinami, galutinai apdirbami, paruošiami pardavimui, arba
kuriose medþiagos yra perdirbamos, èia suprantama laivø statyba,
ardimø pramonë, motorø jëgos bendrai ir elektros gamyba, transfor-
macija ir transmisija;

c) visø namø ir trobesiø, geleþinkeliø, tramvajø, uostø, dokø, tvenkiniø,
kanalø, patalpø vidujinës navigacijos, keliø, tuneliø, tiltø, viadukø,
kolektorinës ir paprastos kanalizacijos, šuliniø, telefonø arba teleg-
rafø átaisymø, elektros átaisymø, dujø ámoniø, vandentiekiø, statyba,
perstatymas, išlaikymas, taisymas, keitimas arba griovimas, arba kiti
statybos darbai, o taip pat ir jiems paruošiamieji;

d) þmoniø ir prekiø transportas keliu, geleþinkeliu arba vidaus vandens
keliais, taip pat prekiø saugojimas dokuose, uostuose, verfëse ir san-
dëliuose, išskyrus rankø transportà.
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Nuostatai, lieèiantieji transportà jûra ir vidaus vandens keliais, bus nu-
statyti specialës konferencijos dël jûrininkø darbo.

Kiekvienos šalies kompetentingos ástaigos nustatys demarkacijos ribà
tarp pramonës ir prekybos bei þemës ûkio.

2  s t r a i p s n i s
Visose pramonës ámonëse, viešose ar privatinëse arba joms priklausan-

èiose, bet kurios rûšies, išskyrus tas, kur dirba vienos šeimos nariai, perso-
nalo darbas negali viršyti aštuoniø valandø dienai ir keturiasdešimt aštuo-
niø valandø savaitei, išskyrus þemiau nurodytas išimtis:

a) šios Konvencijos nuostatai netaikomi asmenims, turintiems priþiûrë-
tojo, direkcijos arba vedëjo vietà;

b) jeigu, einant ástatymu arba paproèiu, arba susitarimu tarp darbdaviø
ir darbininkø organizacijø (arba jeigu tokiø organizacijø nëra, tarp
darbdaviø ir darbininkø atstovø) darbo laikas vienà arba keletà dienø
savaitëje yra trumpesnis kaip 8 valandos, kompetentingos ástaigos
aktu, arba susitarimu tarp aukšèiau minëtø suinteresuotø organiza-
cijø arba atstovø gali bûti leista perþengti aštuoniø valandø ribà ki-
tomis savaitës dienomis. Perþengimas numatytas šituo paragrafu ne-
gali bûti didesnis kaip viena valanda á dienà;

c) jeigu darbai surišti su darbininkø pakaitomis, darbo laikas gali bûti
prailgintas virš aštuoniø valandø dienai ir keturiasdešimt aštuoniø
valandø savaitei su sàlyga, kad, vidutiniai apskaièiavus darbo valan-
das trijø savaièiø arba trumpesniam periode, neviršytø aštuoniø va-
landø dienai ir keturiasdešimt aštuoniø valandø savaitei.

3  s t r a i p s n i s
2 str. numatyta valandø riba gali bûti perþengta staigaus ar neišven-

giamo nelaimingo atsitikimo atveju, arba atveju bûtinø darbø, surištø su
mašinomis arba árankiais, dël „nenugalimø kliûèiø“, bet tik kaipo bûtina
priemonë visos ámonës normalaus darbo sutrukdymø išvengti.

4  s t r a i p s n i s
2 str. numatyta darbo valandø riba gali bûti perþengta, kada darbai, dël

jø esmës, turi bûti nenutraukiami ir reikalauja iš eilës dirbanèiø darbininku
pakaitø su sàlyga, kad darbo valandos vidutiniai neviršytø 56 valandø savai-
tei. Ši tvarka nelieèia atostogø, kurios šalies ástatymø gali bûti laiduojamos
darbininkams, kompensuojant jø savaitiná poilsá.

5  s t r a i p s n i s
Išimtinais atsitikimais, kada 2 str. nustatytos ribos bus pripaþintos

nepritaikomomis, ir tik tais atsitikimais, susitarimai tarp darbdaviø ir
darbininkø organizacijø, jeigu vyriausybë, kuriai jie turës bûti pranešti, jø



104

susitarimus pripaþins, galës nustatyti ilgesniam periodui lentelæ,
reguliuojanèià kasdieninio darbo laikà.

Vidutinis darbo laikas, apskaièiuotas sulig nustatyto lentelëje savaièiø
skaièiaus, jokiu bûdu negalës viršyti keturiasdešimt aštuoniø valandø savaitei.

6  s t r a i p s n i s
Viešosios valdþios taisyklës nustatys sulig pramonës arba profesijø:
a) nuolatinius pakeitimus, jeigu tas reikalinga paruošiamiems ar papil-

domiems darbams, kurie bûtinai reikia atlikti, virš laiko ribos, nusta-
tytos paprastiems ámonës darbams, arba tam tikrai asmenø kategori-
jai, kurios darbas yra specialiai be pertraukos;

b) laikinus pakeitimus, kurie bus reikalingi ámonëms esant darbo per-
tekliui.

Ten, kur yra darbdaviø ir darbininkø suinteresuotos organizacijos, šios
taisyklës turi bûti priimtos pasitarus su jomis, jos nustatys pridedamø va-
landø maksimumà, kuris gali bûti leistas kiekvienu atveju. Atlyginimo taksa
uþ pridedamas valandas turi bûti padidinta maþiausia 25 % normalinio at-
lyginimo.

7  s t r a i p s n i s
Kiekviena vyriausybë praneš Tarptautiniam darbo biurui:
a) nepertraukiamo pobûdþio darbø sàrašà, 4 str. nuostatø prasme;
b) pilnas þinias dël praktikuojamø susitarimø, numatytø 5 str.;
c) pilnas þinias dël padarytø, einant 6 str., nutarimø ir dël jø taikymo.
Tarptautinis darbo biuras kiekvienais metais patieks šiuo klausimu pra-

nešimà Tarptautinës darbo organizacijos Visuotinai konferencijai.
8  s t r a i p s n i s

Šios Konvencijos nuostatø taikymo palengvinimui, kiekvienas
darbdavys turës:

a) pranešti, iškabindamas skelbimà matomoje vietoje savo ámonëje arba
kitoje atitinkamoje vietoje, arba kitokiu valdþios nustatytu bûdu va-
landas, kuriomis prasideda ir baigiasi daubas, arba, jeigu darbas su-
rištas su darbininkø pakaitomis, valandas, kuriomis prasideda ir bai-
giasi kiekvienos pakaitos darbas. Valandos turi bûti nustatytos tokiu
bûdu, kad neperþengti šios Konvencijos nustatytos ribos ir kartà pa-
skelbtos, negali bûti pakeistos kitokiu bûdu, kaip tik valdþios nusta-
tyta tvarka ir forma;

b) pranešti tokiu pat bûdu poilsá duodamà darbo metu ir neskaitomà
darbo valandø dalimi;

c) áregistruoti, sulig kiekvienos šalies ástatymø nuostatø arba kompeten-
tingø ástaigø taisykliø, visas pridedamas valandas, kurios buvo áves-
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tos, einant šios konvencijos 3 ir 6 str.
Asmenø naudojimas per ilgesná laikotarpá, kaip nustatyta paragrafe a),

arba laikotarpá valandø, nustatytø paragrafe b), bus laikomas neteisëtu vei-
kimu.

9  s t r a i p s n i s
Japonijoje ši Konvencija bus taikoma su sekanèiais pakeitimais ir sàly-

gomis:
a) „Pramonës ámonëmis“ bus laikomos:

ámonës, išvardintos 1 str. paragrafe a);
ámonës, išvardintos 1 str. paragrafe b), jeigu jose dirba ne maþiau

dešimties darbininkø;
ámonës, išvardintos 1 str. paragrafe c), su sàlyga, kad šios ámonës

kompetentingø ástaigø bus laikomos „fabrikais“;
ámonës, išvardintos 1 str. paragrafe d), išskyrus asmenø arba prekiø

transportà keliais, saugojimà prekiø dokuose, uostuose, verfëse ir san-
dëliuose, taip pat transportà rankomis, ir, neatsiþvelgiant á dirbanèiø
asmenø skaièiø, tos pramonës ámonës, išvardintos 1 str. paragrafuose b)
ir c), kurias kompetentinga ástaiga galës pripaþinti labai pavojingomis
arba atliekanèiomis kenksmingus sveikatai darbus.
b) Visø asmenø, turinèiø daugiau kaip 15 metø amþiaus, dirbanèiø

pramonës ámonëje, viešoje arba privatinëje, arba joms priklausanèioje,
darbo tikras laikas nebus didesnis kaip penkiasdešimt septynios valandos
per savaitæ, išskyrus šilko þaliavos ámones, kur darbo laiko maksimumas
galës bûti šešiasdešimt valandø savaitei.

c) Darbo tikras laikas, nei vaikø þemiau penkiolikos metø amþiaus, dir-
banèiø pramonës ámonëse, viešose arba privatinëse, arba joms priklausan-
èiose, nei bet kurio amþiaus asmenø, dirbanèiø poþemio kasyklose, jokiu
atveju negalës bûti ilgesnis kaip 48 valandos per savaitæ.

d) Darbo valandø aprëþimas gali bûti keièiamas sàlygose, numatytose
šios Konvencijos 2, 3, 4 ir 5 str. str., bet vis dëlto, kad santykis tarp suteikto
prailginimo laiko ir paprastos savaitës laiko bûvio negalëtø bûti aukštesnis,
negu kalbamø straipsniø nuostatuose numatyta.

e) Savaitinio poilsio dvidešimt keturiø valandø iš eilës laikotarpis bus
taikomas visiems darbininkams be kategorijos skirtumo.

f) Japonijos pramonës ástatymø nuostatai, kurie aprëþia taikymà ámo-
nëms, kur dirba maþiausia penkiolika darbininkø, bus pakeisti tuo bûdu,
kad nuo šio laiko šitie ástatymai taikomi ámonëms, kur dirba maþiausia de-
šimt darbininkø.

g) Šio straipsnio aukšèiau paþymëtø paragrafø nuostatai ásigalios vëliau-
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sia 1922 m. liepos mën. 1 d.; taèiau 4 str. nuostatai tiek, kiek yra šio str.
paragrafu d) pakeisti, ásigalios vëliausia 1923 m. liepos mën. 1 d.

h) Penkiolikos metø riba, numatyta šio straipsnio paragrafo c), bus per-
kelta 16–kai metø, vëliausia 1925 m. liepos mën. 1 d.

1 0  s t r a i p s n i s
Britø Indijoje šešiasdešimties valandø savaitës principas bus priimtas vi-

siems darbininkams, dirbantiems ámonëse, dabar pramonës ástatymø
patvirtintose, kuriems indø Vyriausybë uþtikrina taikymà, o taip pat
kasyklose ir tose geleþinkeliø darbø kategorijose, kurios bus
kompetentingos ástaigos išvardintos. Ši ástaiga negalës daryti pakeitimø dël
aukšèiau paþymëtos ribos, neprisilaikydama šios konvencijos 6 ir 7 str. str.
nuostatø.

Kiti šios Konvencijos nuostatai nebus taikomi Indijoje, bet darbø va-
landø siauresnis aprëþimas turës bûti perþiûrëtas sekanèios Visuotinos
konferencijos posëdþio bëgyje.

1 1  s t r a i p s n i s
Šios Konvencijos nuostatai nebus taikomi nei Kinijoj, nei Persijoj, nei

Siame, bet darbo laiko aprëþimas šiose šalyse turës bûti patikrintas sekan-
èios visuotinos konferencijos posëdyje.

1 2  s t r a i p s n i s
Šios Konvencijos pritaikymui Graikijoj tà dienà, kurià šie nuostatai ási-

galios, einant 19 str., nuo 1923 m. liepos mën. 1 d. prie pramonës ámoniø
turi bûti priskirtos sekanèios ámonës:

1. Sieros anglies fabrikai,
2. Rûgšèiø fabrikai,
3. Odø ámonës,
4. Popierio ámonës,
5. Spaustuvës,
6. Lentpiûvës,
7. Tabako sandëliai ir ámonës, kur tabakas yra paruošiamas,
8. Kasyklø darbai atvirame ore,
9. Liejyklos,
10. Kalkiø fabrikai,
11. Daþyklos,
12. Stiklø fabrikai (kur išpuèia stiklà),
13. Gazo ámonës (šildymui),
14. Prekiø prikrovimas ir iškrovimas;
ir vëliausia 1924 m. liepos mën. 1 d prie pramonës ámoniø – sekanèios:
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1. Mechaninë pramonë: mašinø statyba, piniginiø dëþiø fabrikacija,
svarstyklës, lovos, špilkos, medþiokliniai patronai, geleþies ir bronzos lie-
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jyklos, skardø dirbtuvës, palevojimo dirbtuvës, hidrauliniø prietaisø fabrikai;
2. statybos pramonë: kalkiø peèiai, cemento fabrikai, gipso, èerpiø,

plytø ir grindimo plytø fabrikai, puodø dirbtuvës, marmuro skaldyklos, sta-
tybos ir pylimø darbai;

3. tekstilës pramonë: ávairiø rûšiø verpyklos ir audyklos, išskyrus daþyklas;
4. maisto pramonë: miltø parduotuvës, kepyklos, makaronø fabrikai,

vyno fabrikai, alkoholio ir gërimø, aliejø ámonës, alaus daryklos, gazuotø
vandenø ir ledo fabrikai, saldumynø ir šokolado produktø fabrikai, dešrø ir
konservø fabrikai, skerdyklos ir mësinës;

5. cheminë pramonë: sintetiniø daþø fabrikai, stiklo fabrikai (išskyrus
stiklo išpûtimà), terpentino ir vyno akmens esencijos fabrikai, deguonio ir
farmaceutiniø produktø fabrikai, aliejaus fabrikai, glicerino fabrikai, kal-
ciaus (karbitas) fabrikai, dujø ámonës (išskyrus šildymà);

6. Odos pramonë: avalynës fabrikai, odos dirbiniø fabrikai;
7. popierio ir spausdinimo pramonë: vokø, knygø, dëþiø, maišeliø fabri-

kai, rišimo dirbtuvës, litografijos ir cinkografijos;
8. rûbø pramonë: rûbø ir baltiniø siuvimo dirbtuvës, presavimo dirbtu-

vës, antklodþiø fabrikai, dirbtinø gëliø, plunksnø ir galionø fabrikai, skry-
bëliø ir skëèiø fabrikai;

9. medþio pramonë: staliø dirbtuvës, baèkø dirbtuvës, veþimø dirbtuvës,
baldø ir këdþiø fabrikai, rëmø dirbtuvës, šepeèiø ir šluotø fabrikai;

10. elektros pramonë: srovës gamybos ámonë, elektros átaisymø;
11. transportas sausuma: tarnyba geleþinkeliuose ir tramvajø tarnauto-

jai, šoferiai, veþëjai.
1 3  s t r a i p s n i s

Taikant šià Konvencijà Rumunijoje, dienà, kurià šie nuostatai ásigalios,
einant 19 str., galës bûti nukelta 1924 m. liepos mën. 1 dienai.

1 4  s t r a i p s n i s
Dël karo arba ávykio, sudaranèio pavojaus tautiniam ramumui, šios

Konvencijos nuostatai vyriausybës ásakymu galës bûti sustabdyti kiekvienoj
šalyje.

1 5  s t r a i p s n i s
Šios Konvencijos oficialës ratifikacijos, 1919 m. birþelio mën. 28 d. Ver-

salës sutarties tryliktos dalies ir 1919 m. rugsëjo mën. l0 d. Saint–Germaino
sutarties numatytomis sàlygomis bus praneštos Tautø Sàjungos Generali-
niam Sekretoriui ir jo áregistruotos.

1 6  s t r a i p s n i s
Kiekvienas Tarptautinis darbo organizacijos narys, ratifikuojàs šià Kon-

vencijà, sutinka jà taikyti tose savo kolonijose ir valdymo srityse arba tuose
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savo protektoratuose, kurie nëra pilnai savarankiški, su sekanèiomis išim-
timis:

a) kad šios Konvencijos nuostatai nebûtø netaikomi dël vietos sàlygø;
b) kad pakeitimai, kurie bus reikalingi Konvencijai taikyti vietos sàly-

gose, bûtø á jà átraukti.
Kiekvienas Narys privalës pranešti Tarptautiniam darbo biurui savo nu-

sistatymà dël kiekvienos savo kolonijø arba valdymo srièiø arba kiekvieno
protektorato, kuris nëra visai savarankiškas.

1 7  s t r a i p s n i s
Kaip tik dviejø Tarptautinës darbo organizacijos nariø ratifikavimo do-

kumentai bus áregistruoti Sekretariate, Tautø Sàjungos Generalinis Sekre-
torius praneš šá visiems Tarptautinës darbo organizacijos nariams.

1 8  s t r a i p s n i s
Ši Konvencija ásigalios tà dienà, kuomet bus padarytas šis Tautø Sàjun-

gos Generalinio Sekretoriaus pranešimas; ji bus privaloma tiems nariams,
kurie áregistruos savo ratifikavimo dokumentus Sekretariate. Vëliau ši
Konvencija ásigalios atþvilgiu visø kitø nariø tà dienà, kada tø nariø ratifi-
kavimo dokumentai bus áregistruoti Sekretariate.

1 9  s t r a i p s n i s
Kiekvienas narys, ratifikuojàs šià Konvencijà, sutinka taikyti jos nuosta-

tus vëliausia nuo 1921 m. liepos mën. 1 d. ir imtis tokiø priemoniø, kurios
bus reikalingos šiuos nuostatus vykdyti.

2 0  s t r a i p s n i s
Kiekvienas narys, ratifikavæs šià Konvencijà, gali nuo jos atsisakyti po

dešimties metø nuo jos pirmojo ásigaliojimo dienos, pranešdamas aktu
Tautø Sàjungos Generaliniam Sekretoriui ir jam já áregistravus. Atsisaky-
mas ásigalios tiktai metams praslinkus nuo áregistravimo dienos Sekreta-
riate.

2 1  s t r a i p s n i s
Tarptautinio darbo biuro Administracinë taryba privalës bent kartà per

dešimtá metø pranešti Visuotinai konferencijai dël šios Konvencijos tai-
kymo ir nutars átraukti šios konvencijos revizijos arba pakeitimo klausimà á
Konferencijos dienotvarkæ.

2 2  s t r a i p s n i s
Šios Konvencijos prancûzø ir anglø tekstai bus autentiški.



110



111

KK oo nn vv ee nn cc ii jj aa   NN rr ..   44
DDëëll  mmootteerrøø  nnaakkttiieess  ddaarrbboo

Ratifikacija áregistruota1931 06 19
Vertimas (kalba netaisyta)

Tautø Sàjungos Tarptautinës darbo organizacijos Generalinë konferen-
cija, Amerikos Jungtiniø Valstybiø Vyriausybiø sušaukta Washingtone
1919 m. spaliø mën. 29 dienà,

nutarusi priimti kai kuriuos pasiûlymus, lieèianèius „moterø nakties
darbà“, kurie árašyti posëdþiaujanèios konferencijos Washingtone treèiàjà
dienotvarkës eilæ, ir

nusprendusi suredaguoti tuos pasiûlymus taip, kaip yra tarptautinës
konvencijos projekte nurodyta,

sekdama 1919 m. birþelio mën. 28 d. Versalës ir 1919 m. rugsëjo mën.
10 dienos Saint–Germaino sutarèiø darbo skyriaus nuostatais, priima šá
Konvencijos projektà, kuris bus patiektas Tarptautinës darbo organizacijos
nariams ratifikuoti.

1  s t r a i p s n i s
Šià Konvencijà pildant „pramonës ástaigomis“ bus laikoma:
a) kasyklos, akmens skaldyklos ir ávairios ekstraktinës ámonës;
b) ámonës, kuriose produktai yra gaminami, perdirbami, valomi, tai-

somi, dekoruojami, baigiami ir prirengiami parduoti arba kuriose
medþiaga yra perdirbama, neišskiriant laivø statybos, ardymo darbø,
taip pat motorinës jëgos ir elektros gamybos, perdirbimo ir transmi-
sijos;

c) namø ir trobesiø, geleþinkeliø, tramvajø, uostø, dokø, uþtvankø, ka-
nalø, vidaus navigacijos átaisymø, keliø, tuneliø, tiltø, viadukø, kolek-
toriniø ir paprastø kanalø, šuliniø, telegrafø ir telefonø átaisymø,
elektros átaisymø, dujø fabrikø, vandentiekiø tinklø statymas, persta-
tymas, išlaikymas, taisymas, perdirbimas ir sugriovimas arba kiti sta-
tybos darbai, taip pat ir prisirengimas prie anksèiau minëtø darbø.

Kiekvienos šalies kompetentinga ástaiga nurodys ribà, kuri skiria jos
pramonæ nuo prekybos ir þemdirbystës.

2  s t r a i p s n i s
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Šià Konvencijà pildant terminas „naktis“ reikia suprasti maþiausia vie-
nuolikos valandø be pertraukos laikotarpis, kuriame laikas bûtinai turi bûti
nuo dešimtos val. vakaro iki penktos val. ryto.

Šalyse, kur jokios valstybës taisyklës netvarko moterø nakties darbo
pramonës ámonëse, terminas „naktis“, laikinai ir daugiausia trejiems me-
tams, Vyriausybës nuoþiûra, galës reikšti tik dešimties valandø laikotarpá,
apimant ir tarpà nuo dešimtos v. v. iki penktos v. r.

3  s t r a i p s n i s
Moterys, be amþiaus skirtumo, negalës dirbti nakties metu nei valdþios,

nei privaèios pramonës ámonëse, nei šiø ámoniø skyriuose, išskyrus tokias
ástaigas, kur dirba tiktai vienos šeimos nariai.

4  s t r a i p s n i s
3 straipsnis nebus taikomas:
a) nenugalimoms kliûtims esant, kada pramonës ámonëj ištinka iš

anksto nenumatyta ir neturinti periodinio pobûdþio darbo pertrauka.
b) tuo atveju, kai reikia greitai imtis darbo, kad išgelbëtø nuo þuvimo

jau tai þaliàjà, jau tai perdirbamàjà medþiagà, kuri šiaip labai greit
sugestø.

5  s t r a i p s n i s
Indijoje ir Siame vyriausybë galës sulaikyti šios Konvencijos 2–jo

straipsnio taikymà išskyrus šalies ástatymø nustatytas ámones (faktorijas).
Apie kiekvienà išskirtà ámonæ bus notifikuota Tarptautiniam darbo biurui.

6  s t r a i p s n i s
Pramonës ámonëse, kurioms turi reikšmës sezonai ir visais atvejais, kai

to reikalauja ypatingos sàlygos, 2–me straipsny numatytas nakties laikotar-
pis gali bûti sumaþintas iki dešimties valandø šešiasdešimèiai dienø me-
tuose.

7  s t r a i p s n i s
Šalyse, kur dienos darbas dël klimato yra ypatingai varginantis, nakties

laikotarpis gali bûti trumpesnis, negu tas aukšèiau suþymëtuose straips-
niuose buvo nustatyta su ta sàlyga, kad uþ tà bûtø suteikiamas poilsis die-
nos metu.

8  s t r a i p s n i s
Šios Konvencijos ratifikavimo oficialûs dokumentai, 1919 m. birþelio 28

dienos Versalës sutarties XIII skyriaus ir 1919 m. rugsëjo 10 dienos Saint–
Germaino sutarties numatytomis sàlygomis, bus áteikti Tautø Sàjungos Ge-
neraliniam sekretoriui ir jo áregistruoti.

9  s t r a i p s n i s
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Kiekvienas Tarptautinës darbo organizacijos narys, ratifikuodamas šià
Konvencijà, pasiþada ja taikyti toms savo kolonijoms bei valdymo sritims ir
tiems savo protektoratams, kurie neturi pilnos autonomijos, išskyrus tuos
atvejus:

a) kai dël vietos sàlygø, Konvencijos nuostatai yra nepritaikomi;
b) kai reikalingi Konvencijai pritaikyti prie vietos sàlygø pakeitimai gali

bûti á jà átraukiami.
Kiekvienas narys turës notifikuoti Tarptautiniam darbo biurui savo de-

cizijà dël kiekvienos savo kolonijos, arba valdymo srities, arba
protektorato, kuris dar neturi pilnos autonomijos.

1 0  s t r a i p s n i s
Kai tik dviejø Tarptautinës darbo organizacijos nariø ratifikacijos Sek-

retariate bus áregistruotos, Tautø Sàjungos Generalinis sekretorius tuoj
notifikuos šá faktà visiems Tarptautinës darbo organizacijos nariams.

1 1  s t r a i p s n i s
Ši Konvencija ásigalios tà dienà, kada Generalinis sekretorius bus pada-

ræs aukšèiau paminëtà notifikacijà, bet ji bus privaloma tik tiems nariams,
kurie bus áregistravæ savo ratifikacijas Sekretariate. Toliau ši konvencija
bus privaloma kiekvienam kitam Nariui nuo tos dienos, kada jis bus jos
ratifikavimà áregistravæs Sekretariate.

1 2  s t r a i p s n i s
Kiekvienas narys, kuris ratifikuoja šià Konvencijà, pasiþada pradëti tai-

kyti jos nuostatus vëliausia 1922 m. liepos mën. 1 d. ir imtis tokiø priemo-
niø, kurios bus reikalingos šioms dispozicijoms pildyti.

1 3  s t r a i p s n i s
Kiekvienas ratifikavæs šià Konvencijà narys, praslinkus 10 metø nuo

pirmojo Konvencijos ásigaliojimo, gali nuo jos atsisakyti, pasiøsdamas šio
atsisakymo aktà áregistruoti Tautø Sàjungos Generaliniam sekretoriui. At-
sisakymas ásigalios, tiktai metams praslinkus nuo jo áregistravimo dienos
Sekretariate.

1 4  s t r a i p s n i s
Tarptautinio darbo biuro Administracijos taryba turës maþiausia kartà

per dešimtá metø patiekti pranešimà Generalinei konferencijai apie šios
Konvencijos pildymà ir nuspræs, ar yra reikalinga ánešti á Konferencijos
dienotvarkæ šios Konvencijos perþiûrëjimà bei pakeitimà.

1 5  s t r a i p s n i s
Šios Konvencijos abu tekstai, prancûzø ir anglø kalba surašyti, bus au-

tentiški.
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Ratifikacija áregistruota1931 06 19
Vertimas (kalba netaisyta)

Tautø Sàjungos Tarptautinës darbo organizacijos Visuotina konferen-
cija,

Amerikos Jungtiniø Valstybiø Vyriausybës sušaukta Vašingtone 1919
m. spaliø mën. 29 dienà,

nutarusi priimti ávairius pasiûlymus dël „vaikø nakties darbo“, iškeltus
Konferencijos posëdþio Vašingtone ketvirtoj dienotvarkës eilëj ir

nutarusi, kad šie pasiûlymai bus suredaguoti tarptautinës konvencijos
projekto formoje, prisilaikydama 1919 m. birþelio mën. 28 d. Versalës su-
tarties dalies apie darbà nuostatø ir 1919 m. rugsëjo mën. 10 d. Saint–
Germaino sutarties, priima sekanèios Konvencijos projektà Tarptautinës
darbo organizacijos nariams ratifikuoti.

1  s t r a i p s n i s
Taikant šià Konvencijà bus laikomos „pramonës ámonëmis“:
a) kasyklos, akmenskaldës ir ávairiø rûšiø gaunamosios pramonës ámo-

nës:
b) ámonës, kuriose gamybos produktai gaminami, keièiami, valomi, tai-

somi, graþinami, galutinai apdirbami, paruošiami pardavimui arba
kuriose medþiagos yra perdirbamos, èia suprantama laivø statyba,
ardymo pramonë, taip pat motorø jëgos bendrai ir elektros gamyba,
perdirbimas ir perdavimas.

c) visø namø, trobesiø, geleþinkeliø, tramvajø, uostø, dokø, tvenkiniø,
kanalø, vidaus navigacijos átaisymø, keliø, tuneliø, tiltø, viadukø, ko-
lektorinës ir paprastos kanalizacijos, šuliniø, telefonø arba telegrafø
átaisymø, elektros átaisymø, dujø ámoniø, vandentiekiø statyba, per-
statymas, išlaikymas, taisymas, keitimas arba griovimas, arba kiti sta-
tybos darbai, taip pat ir jiems paruošiamieji;

d) ámoniø ir prekiø transportas keliu, geleþinkeliu arba vidaus vandens
keliais, taip pat prekiø saugojimas dokuose, uostuose, verfëse ir san-
dëliuose, išskyrus pergabenimà rankomis.
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Kiekvienos šalies kompetentinga ástaiga nustatys ribà tarp pramonës ir
prekybos bei þemës ûkio.

2  s t r a i p s n i s
Yra draudþiama duoti darbo nakties metu vaikams þemiau aštuonioli-

kos metø amþiaus pramonës ámonëse, viešose ar privatinëse, arba joms
priklausanèiose, išskyrus tas, kur dirba vienos šeimos nariai, su þemiau nu-
matytomis išimtimis.

Draudimas darbo nakties metu nebus taikomas vaikams, turintiems
daugiau šešiolikos metø amþiaus, dirbantiems þemiau išvardintose ámo-
nëse, prie darbø, kurie iš esmës privalo bûti nenutraukiami dienà ir naktá:

a) plieno ir geleþies ámonës darbai, kur yra naudojami reverberinës ir
regeneratyvinës krosnys ir geleþinës skardos ir vielos galvanizavimas;

b) stiklo ámonës;
c) popierio ámonës;
d) cukraus ámonës, kur smulkinamas stambus cukrus;
e) aukso rûdos apdirbimas.

3  s t r a i p s n i s
Taikant šià Konvencijà terminas „naktis“ reikia suprasti laiko bûvá ma-

þiausia vienuolikos valandø iš eilës, áskaitant laikà tarp dešimties valandø
vakaro ir penkiø valandø ryto.

Anglies ir lignito kasyklose gali bûti numatytas pakeitimas, kai dël poil-
sio laiko nustatyto ankstyvesniame paragrafe, jeigu tarpas tarp dviejø
darbo periodø yra paprastai penkiolikos valandø, bet jokiu bûdu, jeigu
šitas tarpas yra maþesnis kaip trylika valandø.

Jeigu šalies ástatymai draudþia nakties darbà visam kepyklos personalui,
galima bûtø pakeisti šioje pramonëje laiko bûvá tarp devyniø valandø va-
karo ir keturiø valandø ryto laiko bûviu tarp dešimties valandø vakaro ir
penkiø valandø ryto.

Tropikø šalyse, kur darbas per tam tikrà laikà vidudieny yra nutraukia-
mas, nakties poilsio laiko bûvis gali bûti maþesnis kaip vienuolika valandø,
jeigu dienos metu bus duodamas kompensacinis poilsis.

4  s t r a i p s n i s
Vaikø tarp šešiolikos ir aštuoniolikos metø amþiaus nakties darbui 2 ir

3 str. str. nuostatai nebus taikomi, jeigu yra nenugalimos kliûtys, kuriø
negalima buvo numatyti ar áspëti ir kurios neturi periodinio pobûdþio,
kliudanèio normaliam pramonës ámonës veikimui.

5  s t r a i p s n i s
Kas dël šios Konvencijas taikymo Japonijoj iki 1925 m. liepos mën. 1 d.,

2 str. bus taikomas tik vaikams iki 15 metø amþiaus ir, pradedant nuo pa-
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þymëto laiko, kalbamas 2 str. bus taikomas vaikams iki šešiolikos metø am-
þiaus.

6  s t r a i p s n i s
Taikant šià Konvencijà Indijoj, terminu „pramonës“ ámonë bus vadi-

nami tiktai „fabrikai“, nustatyti kaipo tokie Indijos „fabrikø ástatyme“ (In-
dian Factory Act), ir 2 str. nebus taikomas vaikams vyriškos lyties virš ketu-
riolikos metø amþiaus.

7  s t r a i p s n i s
Jeigu dël ypatingai svarbiø aplinkybiø, vieša gerovë reikalaus, draudi-

mas dël vaikø nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metø darbo nakties viešosios
ástaigos nutarimu galës bûti panaikintas.

8  s t r a i p s n i s
1919 m. birþelio mën. 28 d. Versalës sutarties tryliktos dalies ir 1919 m.

rugsëjo mën. 10 d. Saint–Germaino sutarties numatytomis sàlygomis šios
Konvencijos oficialës ratifikacijos bus pranešamos Tautø Sàjungos Gene-
raliniam Sekretoriui ir jo áregistruotos.

9  s t r a i p s n i s
Visi Tarptautinës darbo organizacijos nariai, ratifikuojantieji šià Kon-

vencijà, sutinka jà taikyti tose savo kolonijose ir valdomose srityse arba
tose savo protektoratuose, kurie neturi pilnos savivaldos, rezervuodami
sau:

a) kad šios Konvencijos nuostatai nebûtø netaikomi dël vietos sàlygø;
b) kad pakeitimai, kurie bus reikalingi Konvencijos taikymui vietos sàly-

gose, bûtø á jà átraukti.
Kiekvienas narys privalës pranešti Tarptautiniam darbo biurui savo nu-

sistatymà dël kiekvienos savo kolonijø, arba valdymo srièiø arba kiekvieno
protektorato, kurie neturi pilnos savivaldos.

1 0  s t r a i p s n i s
Kaip tik dviejø Tarptautinës darbo organizacijos nariø ratifikacijos bus

áregistruotos Sekretariate, Tautø Sàjungos Generalinis sekretorius praneš
šá visiems Tarptautinës darbo organizacijos nariams.

1 1  s t r a i p s n i s
Ši Konvencija ágis galios tà dienà, kada bus padarytas šis Tautø Sàjun-

gos Generalinio sekretoriaus pranešimas; ji lies tiktai tuos narius, kurie
áregistruos savo ratifikacijas Sekretariate. Vëliau, ši Konvencija ágis galios
visiems kitiems nariams tà dienà, kada tø nariø ratifikacijos bus áregistruo-
tos Sekretariate.

1 2  s t r a i p s n i s
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Kiekvienas narys, ratifikuojàs šià Konvencijà, pasiþada taikyti jos nuo-
status vëliausia 1922 m. liepos mën. 1 d. ir imtis tokiø priemoniø, kurios
bus reikalingos šiuos nuostatus vykdyti.

1 3  s t r a i p s n i s
Kiekvienas narys, ratifikuojàs šià Konvencijà, gali nuo jos atsisakyti po

dešimties metø jos ásigaliojimo, pasiøsdamas atsisakymo aktà Tautø Sàjun-
gos Generaliniam sekretoriui ir jam já áregistravus. Atsisakymas pradës
veikti po metø nuo áregistravimo dienos Sekretariate.

1 4  s t r a i p s n i s
Tarptautinio darbo biuro Administracinë taryba turës bent kartà per

dešimtá metø pranešti Visuotinai konferencijai dël šios Konvencijos tai-
kymo ir nutars, jeigu bus reikalo, átraukti šios konvencijos revizijos ar pa-
keitimo klausimà á Konferencijos dienotvarkæ.

1 5  s t r a i p s n i s
Šios Konvencijos prancûzø ir anglø tekstai bus autentiški.
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Ratifikacija áregistruota1994 09 26
(Valstybës þinios. 1996. Nr. 27–647)

Tarptautinës darbo organizacijos Generalinë konferencija,
Tarptautinio darbo biuro Administracinës tarybos sušaukta Þenevoje ir

1921 m. spalio 25 d. susirinkusi á savo treèiàjà sesijà,
nutarusi priimti tam tikrus pasiûlymus dël þemës ûkio darbuotojø teisiø

jungtis á asociacijas ir vienytis, o tai yra ketvirtasis sesijos darbotvarkës
klausimas,

nusprendusi áforminti šiuos pasiûlymus kaip tarptautinæ konvencijà,
tûkstantis devyni šimtai dvidešimt pirmøjø metø spalio dvidešimt penk-

tà dienà priima šià Konvencijà, kurià galima vadinti 1921 metø konvencija
dël teisës jungtis á asociacijas (þemës ûkyje), ir kurià pateikia ratifikuoti
Tarptautinës darbo organizacijos narëms pagal Tarptautinës darbo organi-
zacijos Statuto nuostatas:

1  s t r a i p s n i s
Kiekviena Tarptautinës darbo organizacijos narë, kuri ratifikuoja šià

Konvencijà, ásipareigoja visiems þemës ûkio darbuotojams garantuoti tas
paèias kaip pramonës darbuotojø teises jungtis á asociacijas ir vienytis ir
panaikinti visas ástatymø ar kitas nuostatas, ribojanèias šias þemës ûkio
darbuotojø teises.

2  s t r a i p s n i s
Oficialûs šios Konvencijos ratifikavimo raštai siunèiami Tarptautinio

darbo biuro Generaliniam direktoriui uþregistruoti.
3  s t r a i p s n i s

1. Ši Konvencija ásigalioja nuo tos dienos, kurià Generalinis direktorius
uþregistruoja dviejø Tarptautinës darbo organizacijos nariø ratifikavimo
raštus.

2. Ši Konvencija privaloma tik toms Tarptautinës darbo organizacijos
narëms, kuriø ratifikavimo raštai uþregistruoti Tarptautiniame darbo
biure.



120

3. Vëliau ši Konvencija ásigalioja kiekvienoje valstybëje, Tarptautinës
darbo organizacijos narëje, tà dienà, kai jos ratifikavimo raštas yra
uþregistruotas Tarptautiniame darbo biure.

4  s t r a i p s n i s
1. Tarptautinio darbo biuro Generalinis direktorius informuoja visas

Tarptautinës darbo organizacijos nares apie visø ratifikavimo raštø ir pa-
reiškimø dël denonsavimo, kuriuos jam atsiuntë Organizacijos narës, uþre-
gistravimà.

2. Informuodamas Organizacijos nares apie gauto antrojo ratifikavimo
rašto uþregistravimo, Generalinis direktorius atkreipia jø dëmesá á šios
Konvencijos ásigaliojimo datà.

5  s t r a i p s n i s
Kiekviena šià Konvencijà ratifikuojanti Tarptautinës darbo organizaci-

jos narë ásipareigoja efektyviai taikyti šios Konvencijos nuostatas nuo 1924
m. sausio 1 dienos.

6  s t r a i p s n i s
Kiekviena šià Konvencijà ratifikuojanti Tarptautinës darbo organizaci-

jos narë ásipareigoja Konvencijà taikyti savo kolonijose, valdomose terito-
rijose ir protektoratuose pagal Tarptautinës darbo organizacijos statuto 35
straipsnio nuostatas.

7  s t r a i p s n i s
1. Kiekviena Organizacijos narë, ratifikavusi šià Konvencijà, praëjus de-

šimèiai metø nuo jos ásigaliojimo dienos, gali jà denonsuoti pasiøsdama
Tarptautinio darbo biuro Generaliniam direktoriui uþregistruoti pareiš-
kimà dël denonsavimo. Denonsavimas ásigalioja po metø nuo jo uþregistra-
vimo dienos.

2. Kiekvienai Organizacijos narei, kuri ratifikavo šià Konvencijà ir pasi-
baigus 1 punkte nurodytam dešimties metø terminui per metus nepasinau-
dojo šiame straipsnyje numatyta denonsavimo teise, Konvencija galios dar
dešimtá metø, o vëliau galës jà denonsuoti pasibaigus kiekvienam dešimties
metø terminui šiame straipsnyje nustatyta tvarka.

8  s t r a i p s n i s
Jei Tarptautinio darbo biuro Administracinë taryba laiko, jog yra bû-

tina, ji informuoja Generalinæ konferencijà apie šios Konvencijos taikymà
ir svarsto, ar á Konferencijos darbotvarkæ átraukti klausimà dël Konvencijos
visiško ar dalinio pakeitimo.

9  s t r a i p s n i s
Šios Konvencijos angliškas ir prancûziškas tekstai turi vienodà galià.
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Ratifikacija áregistruota1931 06 19
Vertimas (kalba netaisyta)

Tautø Sàjungos Tarptautinës darbo organizacijos Visuotina konferencija,
Tarptautinio darbo biuro Administracinës tarybos sušaukta Þenevoje ir

ten susirinkusi 1921 m. spaliø mën. 25 d. savo treèiam posëdþiui,
nutarusi priimti ávairius pasiûlymus dël savaitinio poilsio pramonëje, iš-

keltus septintoj posëdþio dienotvarkës eilëj ir
nutarusi, kad šie pasiûlymai priims tarptautinës konvencijos projekto

formà, prisilaikydama Versalës sutarties tryliktos dalies ir kitø taikos sutar-
èiø atitinkamø daliø nuostatø, priima sekanèios konvencijos projektà Tarp-
tautinës darbo organizacijos nariams ratifikuoti.

1  s t r a i p s n i s
Taikant Šià konvencijà „pramonës ámonëmis“ bus vadinamos:
a) kasyklos, akmenskaldës ir ávairiø rûšiø ekstraktinës pramonës ámonës;
b) ámonës, kuriose gamybos produktai gaminami, keièiami, valoma, tai-

somi, graþinami, galutinai apdirbami, paruošiami pardavimui arba
kuriose medþiagos yra perdirbamos, èia suprantama laivø statyba,
griovimø darbai, taip pat motorø jëgos bendrai ir elektros gamyba,
transformacija ir transmisija;

c) statyba, perstatymas, išlaikymas, taisymas, keitimas arba griovimas,
visø namø ir trobesiø, geleþinkeliø, tramvajø, uostø, dokø, tvenkiniø,
kanalø, vidujinës navigacijos átaisymø, keliø, tuneliø, tiltø, viadukø,
kolektorinës ir paprastos kanalizacijos, šuliniø, telefonø arba teleg-
rafø átaisymø, elektros átaisymø, dujø ámoniø,vandentiekiø arba kiti
statybos darbai, taip pat jiems paruošiamieji;

d) þmoniø ir prekiø transportas keliu, geleþinkeliu arba vidaus vandens
keliais, taip pat prekiø saugojimas dokuose, uostuose, verfëse ir san-
dëliuose, išskyrus rankø transportà.

Šie išvardymai padaryti, atsimenant ypatingas tautines išimtis, numaty-
tas Vašingtono konferencijos, siekianèios nustatyti aštuoniø valandø darbo
dienai ir 48 val. darbo savaitei pramonës ámonëse tiek,kiek išimtys yra pri-
taikintos prie šios konvencijos.
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Be to, jei bus reikalo, kiekvienas narys aukšèiau padarytiems išvardymams
nustatys demarkacijos ribà tarp pramonës ir prekybos bei þemës ûkio.

2  s t r a i p s n i s
Kiekvienas personalas, dirbàs ávairiose pramonës ámonëse, viešose arba

privatinëse, arba joms priklausanèiose, atsimenant išimtis, numatytas se-
kanèiuose straipsniuose, turës gauti per kiekvienas septynias dienas poilsá
maþiausiai 24 valandø iš eilës.

Šis poilsis bus duodamas, kiek galima, tuo pat laiku visam kiekvienos
ámonës personalui.

Jis bus duodamas, kiek galima, tomis dienomis, kuriomis šalies ar apy-
linkës tradicija arba paproèiu švenèiama.

3  s t r a i p s n i s
Kiekvienas narys, taikant 2 str. nuostatus, galës padaryti išimtis asme-

nims, dirbantiems pramonës ámonëse, kur dirba vienos šeimos nariai.
4  s t r a i p s n i s

Kiekvienas narys gali leisti pilnas arba dalinas išimtis (èia suprantama po-
ilsio panaikinimas arba sumaþinimas) dël 2 str. nuostatø, ypatingai atsiþvelg-
damas á visus ekonominius ir humanitarinius samprotavimus ir pasitaræs su
kvalifikuotomis darbdaviø ir darbininkø organizacijomis, ten, kur tokios yra.

Šis pasitarimas nebus reikalingas, jeigu išimtys bus nustatytos, taikant
veikianèius ástatymus.

5  s t r a i p s n i s
Kiekvienas narys, kiek galima, turës priimti nuostatus, numatanèius po-

ilsio periodus, kompensuojant panaikinimus arba sumaþinimus, padarytus
einant 4 str., išskyrus tuos atsitikimus, kur vietos susitarimai ar paproèiai
toká poilsá jau numatë.

6  s t r a i p s n i s
Kiekvienas narys nustatys išimèiø sàrašà, einant šios konvencijos 3 ir 4

str. str., ir já praneša Tarptautiniam darbo biurui. Kiekvienas narys praneš
kas dveji metai visus pakeitimus, kurie bus ánešti á sàrašà.

Tarptautinis darbo biuras darys šiuo klausimu pranešimus Tarptautinës
darbo organizacijos Visuotinai konferencijai.

7  s t r a i p s n i s
Šios Konvencijos nuostatø taikymo palengvinimui kiekvienas

darbdavys, direktorius arba vedëjas turës sekanèias prievoles:
a) pranešti skelbimais, iškabintais atitinkamu bûdu ámonëje arba kitose

tinkamose vietose, arba kitu vyriausybës pripaþintu bûdu kolektyvo
poilsio dienas ir valandas, kai savaitinis poilsis yra duotas visiems
tarnautojams kolektyviai;
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b) pranešti darbininkø ir tarnautojø sàrašà, sudarytà laikantis krašto
ástatymø arba kompetentingos ástaigos taisykliø, nustatant jø poilsio
tvarkà ir jà paskelbiant, jeigu poilsis duotas ne visiems tarnautojams
kolektyviai.

8  s t r a i p s n i s
Šios Konvencijos oficialës ratifikacijos Versalës sutarties tryliktos dalies

ir kitø taikos sutarèiø atitinkamø daliø numatytomis sàlygomis bus praneš-
tos Tautø Sàjungos Generaliniam sekretoriui ir jo áregistruotos.

9  s t r a i p s n i s
Ši Konvencija pradës veikti nuo dienos, kai du Tarptautinës darbo or-

ganizacijos nariai áregistruos savo ratifikacijas pas Generaliná sekretoriø.
Ji lies tiktai tuos narius, kuriø ratifikacijos bus áregistruotos Sekretariate.
Vëliau ši Konvencija ágis galios kiekvienam nariui nuo dienos, kai jo ra-

tifikacija bus áregistruota Sekretariate.
1 0  s t r a i p s n i s

Kaip tik dviejø Tarptautinës darbo organizacijos nariø ratifikacijos bus
áregistruotos Sekretariate, Tautø Sàjungos Generalinis sekretorius tà pra-
neš visiems Tarptautinës darbo organizacijos nariams. Taip pat jis jiems
praneš ratifikacijø áregistravimà, kurios jam bus vë1iau patiektos kitø Or-
ganizacijos nariø.

1 1  s t r a i p s n i s
Kiekvienas narys, ratifikuojàs šià Konvencijà, sutinka taikyti 1, 2, 3, 4, 5,

6, ir 7 str. str. nuostatus vëliausia nuo 1924 m. sausio mën. 1 d. ir imtis to-
kiø priemoniø, kurios bus reikalingos šiems nuostatams vykdyti.

1 2  s t r a i p s n i s
Kiekvienas Tarptautinës darbo organizacijos narys, ratifikuojàs šià

Konvencijà, sutinka jà taikyti savo kolonijose, valdymo srityse, ir protekto-
ratuose, prisilaikant Versalës sutarties 421 str. nuostatø ir kitø taikos sutar-
èiø atitinkamø straipsniø.

1 3  s t r a i p s n i s
Kiekvienas narys, ratifikavæs šià Konvencijà, gali nuo jos atsisakyti po

dešimties metø nuo jos ásigaliojimo dienos, pranešdamas aktu apie tà
Tautø Sàjungos Generaliniam sekretoriui ir jam já áregistravus. Atsisaky-
mas pradës veikti po metø já Sekretariate áregistravus.

1 4  s t r a i p s n i s
Tarptautinio darbo biuro Administracinë taryba turës bent kartà per

dešimtá metø patiekti Visuotinai konferencijai raportà dël šios Konvencijos
taikymo ir nuspræs, jei yra reikalo, ánešti á Konferencijos dienotvarkæ klau-
simà dël šios konvencijos patikrinimo ar keitimo.
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1 5  s t r a i p s n i s
Šios Konvencijos prancûzø ir anglø tekstai yra autentiški.
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Ratifikacija áregistruota1931 06 19
Vertimas (kalba netaisyta)

Tautø Sàjungos Tarptautinës darbo organizacijos Visuotina Konferen-
cija,

sušaukta Tarptautinio darbo biuro Administracinës tarybos Þenevoje ir
ten susirinkusi 1927 m. geguþës mën. 25 d. savo dešimtam posëdyje,

nutarusi priimti ávairius pasiûlymus dël draudimo ligoje pramonës ir
prekybos ir namø ruošos darbininkø, iškeltus posëdþio dienotvarkës pirmoj
eilëj, ir

nutarusi, kad šitie pasiûlymai bus suformuluoti tarptautinës konvencijos
projekto formoje, prisilaikydama Versalio sutarties tryliktos dalies ir kitø
taikos sutarèiø atitinkamø daliø nuostatø, priima, šiø tûkstantis devyni šim-
tai dvidešimt septintø metø birþelio mënesio 15 dienà sekanèios konvenci-
jos projektà Tarptautinës darbo organizacijos nariams ratifikuoti:

1  s t r a i p s n i s
Kiekvienas Tarptautinës darbo organizacijos narys, ratifikuojàs šià

Konvencijà, pasiþada ávesti privalomàjá draudimà ligoje bent atitinkamomis
sàlygomis, numatytomis šioje konvencijoje.

2  s t r a i p s n i s
Privalomas draudimas ligoje taikomas pramonës ir prekybos ámoniø

darbininkams, tarnautojams ir gizeliams, darbininkams, kurie nedirba ámo-
nëj, ir tarnams.

Taèiau, kiekvienam nariui leidþiama numatyti savo šalies ástatymuose
tokias išimtis, kurias jis laiko reikalingomis, lieèianèias:

a) laikinus tarnautojus, kuriø darbo laikas nesiekia ribos, nustatytos vie-
tos ástatymø, nenuolatiniai darbai nesurišti su profesija arba darbda-
vio ámone, atsitiktini darbai ir papildomieji darbai;

b) darbininkus, kuriø alga ar pajamos viršija ribà, kuri gali bûti vietos
ástatymø nustatyta;

c) darbininkus, kurie negauna atlyginimo pinigais;
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d) namø darbininkus, kuriø darbo sàlygos negali bûti prilyginamos prie
samdomøjø;

e) darbininkus, nepasiekusius arba perviršijusius amþiaus ribà, kuri gali
bût vietos ástatymø nustatyta;

f) darbdavio šeimos narius.
Be to, gali bût atleisti nuo privalomojo draudimo ligoje, asmens turin-

tieji teisës, ligos atveju, einant ástatymu arba taisyklëmis arba specialiu sta-
tutu á pagelbà, kuri visumoje atitinka bent ekvivalentui, šios konvencijos
numatytam.

Ši Konvencija nelieèia jûrininkø ir jûros þvejø, kuriø draudimas ligoje
galës bût svarstomas vëlesniam Konferencijos posëdyje.

3  s t r a i p s n i s
Draudþiamasis, negalintis dirbti dël savo anormalës fizinës ar proto

sveikatos bûklës, turi teisës á atlyginimà pinigais maþiausia per dvidešimt
šešias pirmàsias savo ligos savaites, skaitant atlyginimà nuo pirmos dienos.

Atlyginimo teisë gali priklausyti nuo draudþiamojo atlikto staþo ir pra-
ëjus daugiausia trims dienoms laiko.

Atlyginimas gali bûti sulaikytas:
a) jeigu draudþiamasis jau gauna pagal ástatymà kità pašalpà ir uþ tà pat

ligà kitoj vietoj; šis nutraukimas galës bûti pilnas arba dalinis, atsi-
þvelgiant á tai, ar ta pastaroji pašalpa bus lygi ar þemesnë, nei šio
straipsnio numatyta pašalpa;

b) taip pat tol, kol draudþiamasis dë1 savo nedarbingumo nenustoja
normalaus darbo atlyginimo, arba jeigu jis yra laikomas draudimo
arba viešojo fondo lëšomis; taèiau pašalpos nutraukimas bus dalinis,
jeigu draudþiamasis be savæs išlaiko dar šeimà;

c) taip pat tol, kol draudþiamasis atsisako pildyti be rimtø motyvø gydy-
tojo nurodymus ir instrukcijas, lieèianèias ligoniø elgesá, arba vengia
be leidimo ir sauvaliai draudimo ástaigos kontrolës.

Pašalpa gali bûti sumaþinta arba atimta, jeigu liga draudþiamojo iš-
šaukta tyèiomis.

4  s t r a i p s n i s
Draudþiamasis turi teisës dovanai, pradedant nuo ligos pradþios ir bent

iki galui periodo, numatyto gauti pašalpà ligoje, á pakankamai kvalifikuoto
gydytojo pagalbà, taipogi á vaistus ir terapeutiškus reikmenis pakankamos
kokybës ir kiekio.

Taèiau iš draudþiamojo gali bûti reikalaujama dalyvauti pagalbinëse iš-
laidose vietos ástatymø nustatytomis sàlygomis.
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Pagalba ligoje gali bûti sustabdyta, kol draudþiamasis be svarbiø motyvø
atsisako pildyti gydytojo nurodymus ir instrukcijas dël ligoniø elgesio arba
netinkamai naudojasi pagalba, kurià jam teikia draudimo ástaiga.

5  s t r a i p s n i s
Vietos ástatymai gali leisti arba nustatyti teikimà medicinos pagalbos

draudþiamojo šeimos nariams, gyvenantiems drauge su juo ir jo išlaiko-
miems; jie nustato sàlygas, kuriose šita pagalba gali bût teikiama.

6  s t r a i p s n i s
Draudimas ligoje turi bûti pavestas autonominëms ástaigoms, viešøjø

organø administraciniu ir finansiniu atþvilgiu kontroliuojamoms ir neturin-
èioms pasipelnijimo tikslo, ástaigos, ásteigtos privatine iniciatyva, reikalin-
gos specialaus viešøjø organø pripaþinimo.

Draudþiamieji turi bût pakviesti dalyvauti draudimo autonominiø
ástaigø valdyme vietos ástatymø nustatytomis sàlygomis.

Taèiau draudimo ligoje tvarkymà gali prisiimti tiesioginiai valstybë,
jeigu autonominiø ástaigø valdymas sunkus arba neámanomas arba nepri-
taikomas dël krašto sàlygø ir ypaè dël nepakankamos profesionaliø darbda-
viø ir darbininkø organizacijø raidos.

7  s t r a i p s n i s
Draudþiamieji ir jø darbdaviai turi dalyvauti draudimo ligoje lëšø suda-

ryme.
Vietos ástatymams priklauso nustatyti viešøjø organø finansinæ pagalbà.

8  s t r a i p s n i s
Ši Konvencija nelieèia prievoliø, išeinanèiø iš konvencijos dël moterø

darbo prieš ir po gimdymo, priimtos Tarptautinës darbo konferencijos pir-
moje sesijoj.

9  s t r a i p s n i s
Esant ginèui dël draudþiamojo teisiø á atlyginimà, jam turi bûti pripa-

þinta skundo teisë.
1 0  s t r a i p s n i s

Valstybës, turinèios didelius maþai apgyvendintus p1otus, ga1i netaikyti
šios Konvencijos nuostatø jø teritorijos dalyse, kur dël gyventojø retumo
arba išblaškymo ir dël stokos susisiekimo priemoniø draudimo ligoje orga-
nizavimas, prisilaikant šios Konvencijos, yra neámanomas.

Valstybës, norinèios pasinaudoti leistinu pakeitimu, einant šiuo straips-
niu privalës pareikšti savo nuomones, pranešdamos savo formales konven-
cijos ratifikacijas Tautø Sàjungos Generaliniam sekretoriui. Jos turës pa-
þymëti Tarptautiniam darbo biurui tas jø teritorijos dalis, kurioms jos taiko
pakeitimà, nurodydamos savo sprendimo motyvus.
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Europoje pakeitimas, šiame straipsnyje numatytas, galës bûti pritaikin-
tas tiktai Suomijoje.

1 1  s t r a i p s n i s
Versalio sutarties tryliktoje dalyje ir kitø taikos sutarèiø atitinkamose

dalyse numatytomis sàlygomis, oficialës šios konvencijos ratifikacijos bus
pranešamos Tautø Sàjungos Generaliniam sekretoriui ir jo áregistruotos.

1 2  s t r a i p s n i s
Ši Konvencija ásigalios po devyniasdešimt dienø, kai dviejø

Tarptautinës darbo organizacijos nariø ratifikacijos bus Generalinio
sekretoriaus áregistruotos.

Ji lies tiktai tuos narius, kuriø ratifikacija bus áregistruota Sekretariate.
Toliau ši Konvencija ásigalios kiekvienam nariui per devyniasdešimt

dienø po jo ratifikacijos áregistravimo Sekretariate.
1 3  s t r a i p s n i s

Kaip tik dviejø Tarptautinës darbo organizacijos nariø ratifikacijos bus
áregistruotos Sekretariate, Tautø Sàjungos Generalinis sekretorius praneš
šá visiems Tarptautinës darbo organizacijos nariams. Jis jiems taip pat pra-
neš apie ratifikacijas, kurios vëliau kitø Organizacijø nariø jam bus patiek-
tos.

1 4  s t r a i p s n i s
Prisilaikant 12 str. nuostatø sàlygos, visi nariai, ratifikuojà šià Konven-

cijà, pasiþada taikyti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10 str. str. nuostatus vëliausia
nuo 1929 m. sausio mën. 1 d. ir imtis tokiø priemoniø, kurios bus reikalin-
gos šiems nuostatams vykdyti.

1 5  s t r a i p s n i s
Kiekvienas Tarptautinës darbo organizacijos narys, ratifikuojàs šià

Konvencijà, sutinka jà taikyti savo kolonijose, valdymo srityse ir
protektoratuose, prisilaikant Versalio sutarties 421 str. ir kitø taikos
sutarèiø atitinkamø straipsniø.

1 6  s t r a i p s n i s
Kiekvienas narys, ratifikuojàs šià Konvencijà, gali nuo jos atsisakyti,

praëjus dešimties metø laikotarpiui nuo jos ásigaliojimo dienos, pranešda-
mas aktu Tautø Sàjungos generaliniam Sekretoriui ir jam já áregistravus.
Atsisakymas ásigalioja po metø, áregistravus já Sekretariate.

1 7  s t r a i p s n i s
Tarptautinio darbo biuro Administracinë taryba privalës bent kartà per

dešimtá metø patiekti Visuotinai konferencijai pranešimà dël taikymo šios
Konvencijos ir nuspræs, jeigu bus reikalo, ánešti á konferencijos dienotvarkæ
klausimà dël šios Konvencijos patikrinimo arba pakeitimo.
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1 8  s t r a i p s n i s
Šios Konvencijos prancûzø ir anglø tekstai bus autentiški.
Aukšèiau minëtasis tekstas yra autentiškas Konvencijos tekstas, tinka-

mai priimtas Tarptautinës darbo organizacijos visuotinos konferencijos
Genevoj dešimtoj sesijoj, kuri buvo uþdaryta 1927 metais birþelio 16 d.

ŠIAM PATVIRTINTI padëjo savo parašus, 1927 m. liepos 7 d.:

Konferencijos pirmininkas ATUL C. CHATTERJEE.

Tarptautinio Darbo Biuro direktorius          ALBERT THOMAS.
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DDëëll  pprriivveerrssttiinniioo  aarr  pprriivvaalloommoojjoo  ddaarrbboo

Ratifikacija áregistruota1994 09 26
(Valstybës þinios. 1996. Nr. 27–648)

Tarptautinës darbo organizacijos Generalinë konferencija,
Tarptautinio darbo biuro Administracinës tarybos sušaukta Þenevoje ir

1930 m. birþelio 10 d. susirinkusi á keturioliktàjà sesijà,
nutarusi priimti tam tikrus pasiûlymus dël priverstinio ar privalomojo

darbo, o tai yra pirmasis sesijos darbotvarkës klausimas,
nusprendusi áforminti šiuos pasiûlymus kaip tarptautinæ konvencijà,
tûkstantis devyni šimtai trisdešimtøjø metø birþelio dvidešimt aštuntà

dienà priima šià Konvencijà, kurià galima vadinti 1930 metø konvencija dël
priverstinio darbo, ir pateikia jà Tarptautinës darbo organizacijos narëms
ratifikuoti pagal Tarptautinës darbo organizacijos statuto nuostatas:

1  s t r a i p s n i s
1. Kiekviena Tarptautinës darbo organizacijos narë, kuri ratifikuoja šià

Konvencijà, ásipareigoja panaikinti visø formø priverstiná ar privalomàjá
darbà per kiek galima trumpiausià laikotarpá.

2. Kadangi tokios darbo formos visiškai panaikinamos, pereinamuoju
laikotarpiu priverstinis ar privalomasis darbas gali bûti naudojamas tik
valstybiniams tikslams ir tik kaip išskirtinë priemonë, laikantis toliau
pateiktø sàlygø bei garantijø.

3. Pasibaigus penkeriø metø terminui nuo šios Konvencijos ásigaliojimo,
Tarptautinës darbo organizacijos Administracinë taryba, rengdama ata-
skaità pagal toliau pateikiamà 31 straipsná, turi apsvarstyti galimybæ uþ-
drausti visø formø priverstiná ar privalomàjá darbà, nepalikdama pereina-
mojo laikotarpio bei galimybës árašyti šá klausimà á Konferencijos darbot-
varkæ.

2  s t r a i p s n i s
1. Šioje Konvencijoje terminas „priverstinis ar privalomasis darbas“

reiškia bet koká darbà ar tarnybà, kuriø buvo išreikalauta prievarta, grasi-
nant nuobauda ir kuriø asmuo nesutiko atlikti sava valia.

2. Taèiau šioje Konvencijoje vartojamas terminas „priverstinis ar priva-
lomasis darbas“ nereiškia:
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(a) kokio nors darbo ar tarnybos, reikalaujamos pagal privalomosios ka-
rinës tarnybos ástatymus vien tik kariniams tikslams;

(b) kokio nors darbo ar tarnybos, tiesiogiai susijusios su visiškai
savarankiškos valstybës pilietiniø pareigø vykdymu;

(c) kokio nors darbo ar tarnybos, kurie bûtø išreikalauti iš asmenø kaip
nuteisimo pasekmë, jeigu tas darbas ar tarnyba atliekami priþiûrint
ir kontroliuojant valdþios institucijai ir jeigu asmens nepasamdë ar
neádarbino privatûs asmenys, kompanijos ar asociacijos;

(d) kokio nors darbo ar tarnybos, išreikalautos ypatingais atvejais: karo
ar stichinës nelaimës grësmës atveju, t.y. kilus gaisrui, potvyniui, ba-
dui, þemës drebëjimui, smarkiai epidemijai ar epizootinëms ligoms,
uþpuolus laukiniams gyvuliams, vabzdþiams ar darþoviø kenkëjams,
taip pat bet kokiomis kitomis aplinkybëmis, sukelianèiomis pavojø
visø ar dalies gyventojø egzistencijai ar jø gerovei;

(e) nedidelës visuomeninës paslaugos, kurias bendruomenës nariai at-
lieka savo bendruomenës labui, todël jos gali bûti laikomos norma-
liomis pilietinëmis pareigomis, privalomomis bendruomenës na-
riams, su sàlyga, kad bendruomenës nariai ar tiesioginiai jø atstovai
turi teisæ konsultuotis dël tokiø paslaugø reikalingumo.

3  s t r a i p s n i s
Terminas „kompetentinga valdþios institucija“ šioje Konvencijoje reiš-

kia metropolinës šalies ar aukšèiausiàjà centrinës valdþios institucijà tam
tikros šalies teritorijoje.

4  s t r a i p s n i s
1. Kompetentinga valdþios institucija nenustato arba neleidþia nustatyti

priverstinio ar privalomojo darbo naudojimo privaèiø asmenø, kompanijø
ar asociacijø naudai.

2. Jeigu kuri nors Organizacijos narë naudoja priverstiná ar privalomàjá
darbà privaèiø asmenø, kompanijø ar asociacijø naudai ir, kai Tarptautinio
darbo biuro Generalinis direktorius áregistruoja šios Konvencijos ratifika-
vimà, ta Organizacijos narë visiškai uþdraudþia toká priverstiná ar privalo-
màjá darbà nuo šios Konvencijos ásigaliojimo toje šalyje datos.

5  s t r a i p s n i s
1. Privatiems asmenims, kompanijoms ar asociacijoms netaikomos jo-

kios nuolaidos naudoti bet koká priverstiná ar privalomàjá darbà gamyboje
ar produkcijai surinkti, kurià šie privatûs asmenys, kompanijos ar organiza-
cijos vartoja ar ja prekiauja.
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2. Ten, kur leidþiama naudoti tokios rûšies priverstiná ar privalomàjá
darbà, tos nuolaidos kiek galima greièiau panaikinamos, kad atitiktø šios
Konvencijos 1 straipsnio keliamus reikalavimus.

6  s t r a i p s n i s
Administracijos pareigûnai netrukdo gyventojams ar atskiriems asmenis

dirbti privatiems asmenims, kompanijoms ar asociacijoms netgi tuo atveju,
kai jiems pagal pareigas galima skatinti gyventojus savo noru uþsiimti kokia
nors darbo forma.

7  s t r a i p s n i s
1. Vadovai, nevykdantys administraciniø funkcijø, nenaudoja priversti-

nio ar privalomojo darbo.
2. Vadovai, vykdantys administracines funkcijas, kompetentingai val-

dþios institucijai leidus, gali naudoti priverstiná ar privalomàjá darbà, jeigu
tai neprieštarauja šios Konvencijos 10 straipsniui.

3. Vadovai, kurie yra atitinkamai pripaþinti ir kurie negauna pakan-
kamo atlyginimo kitomis formomis, gali naudotis asmeninëmis paslaugo-
mis, jeigu tai atitinkamai reguliuojama ir jeigu numatytos visos reikiamos
priemonës piktnaudþiavimui išvengti.

8  s t r a i p s n i s
1. Atsakomybë uþ kiekvienà sprendimà leisti naudoti priverstiná ar pri-

valomàjá darbà tenka tos teritorijos aukšèiausiajai valstybinës valdþios insti-
tucijai.

2. Taèiau ši valdþios institucija gali ágalioti aukšèiausiàsias vietinës val-
dþios institucijas naudoti priverstiná ar privalomàjá darbà, jeigu nereikia
perkelti darbininkø iš jø nuolatinës gyvenamosios vietos. Šios valdþios
institucijos taip pat gali ágalioti aukšèiausiàsias vietinës valdþios institucijas
leisti naudoti priverstiná ar privalomàjá darbà, perkëlus darbuotojus iš jø
nuolatinës gyvenamosios vietos tam tikram laikotarpiui ir tam tikromis sà-
lygomis, kurios gali bûti nustatytos kituose norminiuose aktuose vadovau-
jantis šios Konvencijos 23 straipsniu, jeigu reikia padëti perkelti administ-
racinës valdþios pareigûnus jø tarnybinëms pareigoms atlikti ir jeigu reikia
perveþti vyriausybës fondus.

9  s t r a i p s n i s
Jeigu nenurodyta kitaip šios Konvencijos 10 straipsnyje, bet kuri val-

dþios institucija, turinti ágaliojimus leisti naudoti priverstiná ar privalomàjá
darbà, prieš priimdama sprendimà leisti naudoti tokià darbo formà, ásiti-
kina, kad:
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(a) darbas ar tarnyba, kuriuos reikia atlikti, yra ypatingai svarbûs tai
bendruomenei, kuri raginama juos atlikti;

(b) darbas ar tarnyba tuo metu yra neišvengiama bûtinybë;
(c) kad negalima buvo suorganizuoti savanoriškos veiklos šiam darbui

ar tarnybai atlikti siûlant ne blogesná darbo uþmokestá ir darbo sàlygas
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negu nustatytos toje teritorijoje uþ atitinkamà darbà ar tarnybà;
(d) kad toks darbas ar tarnyba nebus per sunkûs gyventojams pagal

darbo mastà ir galimybes já atlikti.
1 0  s t r a i p s n i s

1. Priverstinis ar privalomasis darbas kaip prievolë ir priverstinis ar pri-
valomasis darbas kaip viešieji darbai, reikalaujami atlikti pagal administra-
cines funkcijas vykdanèiø vadovø kreipimàsi, palaipsniui panaikinami.

2. Tuo tarpu ten, kur reikalaujama priverstinio ar privalomojo darbo
kaip prievolës ir priverstinio ar privalomojo darbo kaip viešøjø darbø pagal
administracines funkcijas vykdanèiø vadovø kreipimàsi, atitinkama
valdþios institucija ásitikina, kad:

(a) darbas ar tarnyba, kuriuos reikia atlikti, yra ypatingai svarbûs tai
bendruomenei, kuri raginama juos atlikti;

(b) tas darbas ar pareigos tuo metu yra neišvengiama bûtinybë;
(c) tas darbas ar tarnyba nebus per sunkûs gyventojams pagal darbø

mastà ir galimybes juos atlikti;
(d) šiam darbui ar tarnybai atlikti nereikës perkelti darbuotojø iš nuola-

tinës jø gyvenamosios vietos;
(e) toks darbas ar tarnyba bus atliekama atsiþvelgiant á bûtinus religijos,

visuomeninio gyvenimo ir þemës ûkio darbø reikalavimus.
1 1  s t r a i p s n i s

1. Tik suaugæ darbingi vyrai, ne jaunesni kaip 18 metø ir ne vyresni kaip
45 metø, gali bûti kvieèiami priverstiniams ar privalomiesiems darbams.
Išskyrus šios Konvencijos 10 straipsnyje nurodytas darbo rûšis, taikomos
šios sàlygos ir apribojimai:

(a) ten, kur ámanoma, administracija paskiria specialø pareigûnà medi-
kà patikrinti, ar asmenys, kvieèiami šiems darbams, neserga kokia
nors infekcine ar uþkreèiama liga, ar yra fiziškai tinkami numaty-
tiems darbams ir tokioms sàlygoms, kokiomis jiems teks dirbti;

(b) visiškai atleisti mokytojus, moksleivius bei valstybës pareigûnus;
(c) išlaikyti bendruomenëje tam tikrà suaugusiø darbingø vyrø skaièiø,

bûtinà šeimyniniam ir socialiniam gyvenimui;
(d) gerbti santuokinius ir šeimyninius ryšius.
2. 1 punkto c papunkèio tikslams šios Konvencijos 23 straipsnyje numa-

tytos sàlygos nuolatiniø gyventojø – suaugusiø darbingø vyrø proporcijai
nustatyti, kuriuos galima bet kuriuo metu paimti priverstiniams ar privalo-
miesiems darbams, su sàlyga, kad ši proporcija niekada neviršytø 25 pro-
centø. Nustatant šià proporcijà, kompetentingos valdþios institucijos atsi-
þvelgia á gyventojø tankumà,fiziná bei socialiná išsivystymà, metø laikus ir á
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darbus, kuriuos pašauktieji asmenys privalo atlikti savo gyvenamojoje vie-
toje, taip pat á ekonominius ir socialinius atitinkamos bendruomenës nor-
malaus gyvenimo poreikius.

1 2  s t r a i p s n i s
1. Maksimalus laikotarpis, kuriam koks nors asmuo gali bûti paimtas

bet kokios rûšies priverstiniam ar privalomajam darbui, per vienà dvylikos
mënesiø periodà negali viršyti šešiasdešimties dienø, áskaitant ir laikà, su-
gaištà vykstant á darbo vietà ir gráþtant atgal.

2. Kiekvienam asmeniui, atliekanèiam priverstiná ar privalomàjá darbà,
išduodamas paþymëjimas, kuriame nurodomas atlikto darbo trukmë.

1 3  s t r a i p s n i s
1. Asmens, atliekanèio priverstiná ar privalomàjá darbà, darbo laikas yra

toks pat, kaip ir atliekanèio savanoriškà darbà, o uþ viršvalandþius atlygi-
nama pagal toká patá tarifà, kaip ir uþ savanoriško darbo viršvalandþius.

2. Viena savaitinë poilsio diena suteikiama visiems asmenims, atliekan-
tiems bet kokios rûšies priverstiná ar privalomàjá darbà. Pagal galimybes ta
diena turi sutapti su atitinkamoje teritorijoje ar regione tradiciškai pagal
paproèius nusistovëjusia poilsio diena.

1 4  s t r a i p s n i s
1. Visais priverstinio ar privalomojo darbo atvejais, išskyrus numatytus

šios Konvencijos 10 straipsnyje, uþ bet kokios rûšies priverstiná ar privalo-
màjá darbà apmokama grynaisiais pinigais ne maþesniu tarifu, negu nusta-
tyta uþ atitinkamà darbo rûšá tame rajone, kuriame darbas atliekamas, arba
tame rajone, kuriame šis darbas buvo uþsakytas, pagal tai, kuris tarifas di-
desnis.

2. Tais atvejais, kai darbas atliekamas pagal vadovø, vykdanèiø admi-
nistracines funkcijas, nurodymus, uþmokesèio išmokëjimas pagal 1 punkte
išdëstytas nuostatas pradedamas kiek galima greièiau.

3. Uþmokestis išmokamas kiekvienam darbuotojui asmeniškai, o ne jo
genties vadui ar kitam kuriam nors viršininkui.

4. Dienos, sugaištos vykstant á darbà ir gráþtant iš jo, laikomos darbo
dienomis ir átraukiamos á darbo uþmokesèio apskaità.

5. Pagal šá straipsná nenumatyta uþdrausti áprastinio maisto davinio, su-
teikiamo kaip uþmokesèio dalies, jei toks maisto davinys bent jau atitinka
piniginæ vertæ uþmokesèio, kurá jis pakeièia, taèiau atskaitymai iš uþmokes-
èio neatliekami nei mokesèiams, nei uþ specialøjá maistà, nei uþ drabuþius,
nei uþ gyvenamàsias patalpas, nei uþ darbo árankius, kurie suteikiami dar-
buotojui darbo metu darbingumui palaikyti ir sudaryti tinkamas sàlygas
darbui atlikti specifinëmis sàlygomis.
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1 5  s t r a i p s n i s
1. Bet kokie ástatymai ar kiti norminiai aktai dël kompensacijos darbuo-

tojams nelaimingø atsitikimø ar susirgimo darbe atvejais ir bet kokie ásta-
tymai ar kiti norminiai aktai dël kompensacijos mirusio ar tapusio nedar-
bingu darbuotojo išlaikytiniams, galiojantys ar ásigaliosiantys atitinkamoje
teritorijoje, vienodai taikomi tiek asmenims, atliekantiems priverstinius ar
privalomuosius darbus, tiek ir asmenims, atliekantiems savanoriškà darbà.

2. Visais atvejais bet kuri valdþios institucija, ádarbinanti bet kurá dar-
buotojà priverstiniam ar privalomajam darbui, ásipareigoja garantuoti pragy-
venimà tam darbuotojui, kuris dël nelaimingo atsitikimo ar susirgimo darbe
tapo visiškai ar iš dalies nedarbingas ir nebegali pats uþsidirbti pragyvenimui,
ir imtis priemoniø garantuoti faktiškai nuo tokio darbuotojo priklausomø
asmenø išlaikymà tuo atveju, kai jis darbo metu tapo nedarbingas ar mirë.

1 6  s t r a i p s n i s
1. Asmenys, atliekantys priverstinius ar privalomuosius darbus, neve-

þami á tokius rajonus, kur maistas ir klimato sàlygos labai skiriasi nuo ápras-
tiniø ir yra pavojingos sveikatai, išskyrus ypaè svarbius atvejus.

2. Jokiu bûdu negalima leisti veþti tokiø darbuotojø tol, kol nebus grieþ-
tai imtasi visø priemoniø, susijusiø su higiena ir apgyvendinimu, reikalingø
tokiø darbuotojø prisitaikymui prie sàlygø ir jø sveikatos apsaugai.

3. Jeigu negalima išvengti tokio darbuotojø veþimo, imamasi priemoniø
laipsniškam jø prisitaikymui prie naujø mitybos ir klimato sàlygø vadovau-
jantis kompetentingø medikø patarimais.

4. Tais atvejais, kai tokie darbuotojai reikalingi nuolatiniams darbams,
prie kuriø jie nëra pripratæ, imamasi priemoniø jiems adaptuotis, ypaè at-
kreipiant dëmesá á nuoseklø apmokymà, darbo valandas ir pertraukø poil-
siui suteikimà, taip pat á maitinimo pagausinimà ir pagerinimà.

1 7  s t r a i p s n i s
Duodamos leidimà panaudoti priverstinius ar privalomuosius statybos

ar remonto darbus, dël kuriø darbuotojai turi bûti darbo vietose tam tikrà
laiko tarpà, kompetentingos valdþios institucijos ásitikina kad:

(1) bus imtasi visø reikiamø priemoniø darbuotojø sveikatos apsaugai ir
garantuojama bûtina medicinos pagalba ir, ypaè, (a) kad darbuotojø
sveikata bûtø patikrinta prieš darbø pradþià ir periodiškai bûtø tikri-
nama darbø metu, (b) kad medicinos punktuose ir ligoninëse pagal
reikalavimus pakanka medicinos personalo ir bûtiniausios medicini-
nës árangos bei vaistø ir (c) kad sanitarinës sàlygos darbo vietose yra
patenkinamos, kad yra geriamojo vandens, maisto, kuro, maisto ga-
mybos priemoniø ir, kur bûtina, gyvenamosios patalpos bei drabuþiø;
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(2) sudarytos sàlygos šeimoms išlaikyti, ypaè organizuojant saugø dar-
buotojø uþmokesèio dalies pervedimà šeimoms pagal darbuotojø
prašymà arba sutikimà;

(3) administracija pasirûpino darbuotojø kelione á darbo vietà ir atgal
visomis prieinamomis transporto rûšimis ir apmokëjo darbuotojø
kelionës išlaidas;

(4) ligos ar nelaimingo atsitikimo atveju, dël kurio darbuotojas tam
tikrà laikà tampa nedarbingu, darbuotojas bus parveþamas
administracijos lëšomis;

(5) kiekvienam darbuotojui, pareiškusiam norà savanoriškai pasilikti
dirbti pasibaigus jo priverstinio ar privalomojo darbo laikui, bus lei-
dþiama pasilikti dvejus metus neprarandant teisës bûti parveþtam
nemokamai.

1 8  s t r a i p s n i s
1. Prekiø ir asmenø gabenimo priverstinis ar privalomasis darbas, pavyz-

dþiui, palydovø ar valtininkø, per trumpiausià laikà turi bûti panaikintas.
Kompetentingos valdþios institucijos paskelbia norminius aktus, reglamen-
tuojanèius inter alia, (a) kad toks darbas bus panaudojamas tik veþant admi-
nistracijos pareigûnus, kai jie atlieka tarnybines pareigas arba vyriausybës
fondams gabenti ar, ypaè svarbiais atvejais, veþant kitus asmenis; (b) kad taip
ádarbintø darbuotojø fizinis tinkamumas bûtø mediciniškai patvirtintas, kur
medicininis patikrinimas yra ámanomas, o kur toks medicininis patikrinimas
nepraktikuojamas, tai asmuo, ádarbinantis tokius darbuotojus, prisiima visà
atsakomybæ ir garantuoja, kad asmenys yra fiziškai tinkami tokiam darbui ir
neserga kokiomis nors infekcinëmis ar uþkreèiamomis ligomis; (c)
maksimalø krovinio dydá, koká šie darbuotojai gali veþti; (d) maksimalø
atstumà nuo jø namø, koká jie gali nukeliauti; (e) maksimalø dienø skaièiø
per mënesá ar kità laikotarpá, kuriam jie gali išvykti, áskaitant ir dienas,
sugaištas kelionei namo, ir (f) asmenis, turinèius teisæ reikalauti tokios
priverstinio ar privalomojo darbo formos, ir tos teisës panaudojimo ribas.

2. Nustatydamos maksimalius dydþius, nurodytus 1 punkto (c), (d) ir (e)
papunkèiuose, kompetentingos valdþios institucijos atsiþvelgia á visus veiks-
nius, taip pat ir á fiziná išsivystymà tø gyventojø, iš kuriø verbuojami tokie
darbuotojai, šalies gamtà, per kurià jiems teks keliauti, ir klimato sàlygas.

3. Kompetentingos valdþios institucijos toliau nustato, kad darbuotojø
normali kelionës trukmë per dienà neviršytø atstumo, atitinkanèio vidutinæ
aštuoniø valandø darbo dienà, atsiþvelgiant ne tik á veþamo krovinio svorá
ir á kelionës atstumà, bet ir á keliø bûklæ, metø laikà ir kitus veiksnius, taip
pat á tai, kad ten, kur faktinë kelionës trukmë viršija nustatytà vienos
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dienos
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kelionës trukmæ, turi bûti apmokama didesniais uþ tarifinius ákainiais.
1 9  s t r a i p s n i s

1. Kompetentingos valdþios institucijos gali leisti panaudoti privalo-
muosius darbus þemdirbystëje tik kaip atsargumo priemonæ nuo bado ar
nepakankamo maisto produktø tiekimo ir tik su ta sàlyga, kad pagaminta
maisto ar kita þemës ûkio produkcija liks tos šalies gyventojø ar tos ben-
druomenës, kuri tà produkcijà pagamino, nuosavybë.

2. Pagal šá straipsná nenumatyta teisë reikalauti panaikinti prievolës
bendruomenës nariams atlikti tokius darbus remiantis ástatymais ar papro-
èiais bendruomenei reikalaujant, kai organizuojama tokios produkcijos
gamyba visuomeniniais pagrindais pagal ástatymà ar paproèius ir, kur pro-
dukcija ar bet koks pelnas, gautas pardavus šià produkcijà, lieka bendruo-
menës nuosavybë.

2 0  s t r a i p s n i s
Kolektyvines bausmes numatanèiuose ástatymuose, pagal kuriuos ben-

druomenë gali bûti baudþiama uþ nusikaltimus, padarytus kurio nors jos
nario, negali bûti nuostatø, numatanèiø priverstiná ar privalomàjá darbà
kaip vienà iš bausmës taikymo tai bendruomenei metodø.

2 1  s t r a i p s n i s
Priverstinis ar privalomasis darbas nedirbamas poþeminëse šachtose.

2 2  s t r a i p s n i s
Metinëse ataskaitose, kurias Organizacijos narës, ratifikavusios šià

Konvencijà, ásipareigoja pateikti Tarptautiniam darbo biurui pagal Tarp-
tautinës darbo organizacijos statuto 22 straipsná dël priemoniø, kokiø buvo
imtasi ágyvendinant šios Konvencijos nuostatas, pateikiama kuo išsamesnë
informacija apie kiekvienà teritorijà, atsiþvelgiant á priverstinio ar privalo-
mojo darbo panaudojimo mastà toje teritorijoje, tikslus, sergamumà ir mir-
tingumà, nustatytà darbo trukmæ, uþmokesèio išmokëjimo metodus ir jø
dydá bei kita atitinkama informacija.

2 3  s t r a i p s n i s
1. Kad bûtø efektyviai ágyvendinamos šios Konvencijos nuostatos, kom-

petentingos valdþios institucijos išleidþia išsamius ir tikslius norminius ak-
tus,reguliuojanèius priverstinio ar privalomojo darbo panaudojimà.

2. Šiuose norminiuose aktuose numatomos inter alia taisyklës, leidþian-
èios asmeniui, iš kurio reikalaujama atlikti priverstiná ar privalomàjá darbà,
pateikti visus skundus dël darbo sàlygø valdþios institucijoms, ir garantuo-
janèios, kad tokie skundai bus ištirti ir atitinkamai á juos atsiþvelgta.

2 4  s t r a i p s n i s
Visais atvejais imamasi adekvaèiø priemoniø, kad grieþtai bûtø laiko-
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masi numatytø taisykliø dël priverstinio ar privalomojo darbo panaudo-
jimo, arba išpleèiant bet kokios veikianèios darbo inspekcijos, kuri buvo
ásteigta savanoriško darbo kontrolei, pareigas ir pavedant jai kontroliuoti ir
priverstinio ar privalomojo darbo sritá, arba bet kokiu kitu bûdu. Taip pat
imamasi priemoniø garantuoti, kad visi asmenys, iš kuriø reikalaujama pri-
verstinio ar privalomojo darbo prievolës, bûtø supaþindinti su šiomis tai-
syklëmis.

2 5  s t r a i p s n i s
Uþ neteisëtà priverstinio ar privalomojo darbo panaudojimà numatoma

baudþiamoji atsakomybë, ir kiekvienos Organizacijos narës, ratifikavusios
šià Konvencijà, pareiga yra garantuoti, kad ástatymuose numatytos
bausmës atitiktø nusiþengimà ir bûtø paskirtos grieþtai pagal ástatymà.

2 6  s t r a i p s n i s
1. Kiekviena Organizacijos narë, ratifikavusi šià Konvencijà,

ásipareigoja taikyti jà visose tai šaliai priklausanèiose teritorijose pagal
suverenumà, jurisdikcijà, protektoratà, suverenumà, globà ar valdþios
vientisumà tiek, kiek ji turi teisæ prisiimti ásipareigojimus, turinèius átakos
vidaus jurisdikcijai. Jei tokia Organizacijos narë pageidauja pasinaudoti
Tarptautinës darbo organizacijos statuto 35 straipsnyje pateiktomis
nuostatomis, prie ratifikavimo rašto ji prideda deklaracijà, kurioje
nurodomos:

1. teritorijos, kuriose numatoma taikyti šios Konvencijos reikalavimus
be jokiø pakeitimø;

2. teritorijos, kuriose numatoma taikyti šios Konvencijos reikalavimus
su pakeitimais kartu nurodant ir tø pakeitimø detales;

3. teritorijos, kuriose ji rezervuoja savo sprendimà.
2. Tokia deklaracija laikoma ratifikavimo rašto neatskiriama dalimi ir

turi vienodà reikšmæ, kaip ir pats ratifikavimo raštas. Bet kuri Organizaci-
jos narë vëlesne deklaracija visiškai ar iš dalies gali atšaukti pirmojoje de-
klaracijoje pagal šio straipsnio 1 punkto 2 ir 3 papunkèius padarytas
išlygas.

2 7  s t r a i p s n i s
Oficialûs šios Konvencijos ratifikavimo raštai siunèiami Tarptautinio

darbo biuro Generaliniam direktoriui uþregistruoti.
2 8  s t r a i p s n i s

1. Ši Konvencija privaloma tik toms Tarptautinës darbo organizacijos
narëms, kuriø ratifikavimo raštus yra uþregistravæs Generalinis direktorius.

2. Ji ásigalioja po dvylikos mënesiø nuo tos dienos, kai Generalinis di-
rektorius uþregistruoja dviejø Organizacijos nariø ratifikavimo raštus.
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3. Kiekvienoje valstybëje Organizacijos narëje ši Konvencija pradeda
galioti po dvylikos mënesiø nuo jos ratifikavimo rašto uþregistravimo dienos.

2 9  s t r a i p s n i s
1. Tarptautinio darbo biuro Generalinis direktorius informuoja visas

Tarptautinës darbo organizacijos nares apie visø ratifikavimo raštø ir pa-
reiškimø dël denonsavimo, kuriuos jam atsiuntë Organizacijos narës, uþre-
gistravimà.

2. Informuodamas Organizacijos nares apie gauto antrojo ratifikavimo
rašto uþregistravimà, Generalinis direktorius atkreipia jø dëmesá á šios
Konvencijos ásigaliojimo datà.

3 0  s t r a i p s n i s
1. Kiekviena Organizacijos narë, ratifikavusi šià Konvencijà, praëjus de-

šimèiai metø nuo jos ásigaliojimo dienos, gali jà denonsuoti pasiøsdama
Tarptautinio darbo biuro Generaliniam direktoriui uþregistruoti pareiš-
kimà dël denonsavimo. Denonsavimas ásigalioja po metø nuo jo uþregistra-
vimo dienos.

2. Kiekvienai Organizacijos narei, kuri ratifikavo šià Konvencijà ir pasi-
baigus 1 punkte nurodytam dešimties metø terminui per metus nepasinau-
dojo šiame straipsnyje numatyta denonsavimo teise, Konvencija galios dar
dešimtá metø, o vëliau galës jà denonsuoti pasibaigus kiekvienam dešimties
metø terminui šiame straipsnyje nustatyta tvarka.

3 1  s t r a i p s n i s
Jei Tarptautinio darbo biuro Administracinë taryba laiko, jog yra bû-

tina, ji informuoja Generalinæ konferencijà apie šios Konvencijos taikymà
ir svarsto, ar á Konferencijos darbotvarkæ átraukti klausimà dël Konvencijos
visiško ar dalinio pakeitimo.

3 2  s t r a i p s n i s
1. Jei Konferencija priims naujà konvencijà, ištisai ar iš dalies pakei-

èianèià šià Konvencijà, ir jeigu naujojoje konvencijoje nebus numatyta ki-
taip, tai:

(a) kuriai nors Organizacijos narei ratifikavus naujàjà – pakeièianèià
konvencijà, nepaisant 30 straipsnio nuostatø, automatiškai tuoj pat
denonsuojama ši Konvencija, su sàlyga, kad naujoji – pakeièianti
konvencija yra ásigaliojusi;

(b) nuo naujosios – pakeièianèios konvencijos ásigaliojimo dienos Orga-
nizacijos narës šios Konvencijos ratifikuoti negali.

2. Ši Konvencija kiekvienu atveju galioja savo forma ir turiniu toms Or-
ganizacijos narëms, kurios jà ratifikavo, bet neratifikavo pakeièianèios kon-
vencijos.
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3 3  s t r a i p s n i s
Šios Konvencijos angliškas ir prancûziškas tekstai turi vienodà galià.
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Ratifikacija áregistruota1994 09 26
(Valstybës þinios. 1996. Nr. 27–649)

Tarptautinës darbo organizacijos Generalinë konferencija, 1935 metø
birþelio 4 dienà susirinkusi Þenevoje á devynioliktàjà sesijà,

atsiþvelgdama, kad klausimas dël darbo laiko sutrumpinimo átrauktas
šeštuoju punktu á sesijos darbotvarkæ;

atkreipdama dëmesá á tai, kad nedarbas ágavo toká didelá mastà ir tæsiasi
toká ilgà laikà, kad dabar pasaulyje milijonai darbuotojø kenèia nuo skurdo
ir nepritekliø, uþ kuriuos jie neatsako ir nuo kuriø jie turi teisæ bûti tinka-
mai apsaugoti;

pageidaudama, kad darbuotojai, kiek tai ámanoma, galëtø praktiškai
naudotis techninës paþangos, kurios sparti plëtra apibûdina dabartinæ pra-
monæ, vaisiais;

laikydama, kad ágyvendinant Tarptautinës darbo Konferencijos 18–
ojoje ir 19–ojoje sesijose priimtas rezoliucijas, bûtina stengtis sutrumpinti,
kiek tai ámanoma, darbo laikà visø kategorijø darbuotojams,

tûkstantis devyni šimtai trisdešimt penktøjø metø birþelio 22 d. priima
šià Konvencijà, kurià galima vadinti 1935 metø konvencija dël 40 valandø
darbo savaitës:

1  s t r a i p s n i s
Kiekviena Tarptautinës darbo organizacijos narë, ratifikuojanti šià

Konvencijà, pareiškia savo pritarimà:
(a) 40 valandø darbo savaitës principui, kuris bûtø taikomas taip, kad

nenukentëtø darbuotojø pragyvenimo lygis;
(b) priimtinoms arba remtinoms priemonëms, kurios bus laikomos tin-

kamomis šiam tikslui pasiekti;
ir ásipareigoja šá principà taikyti ávairioms darbuotojø kategorijoms, re-

miantis išsamiomis atskirø konvencijø, kurias Organizacijos narë yra ratifi-
kavusi, nuostatomis.

2  s t r a i p s n i s
Oficialûs šios Konvencijos ratifikavimo raštai siunèiami Tarptautinio

darbo biuro Generaliniam direktoriui uþregistruoti.
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3  s t r a i p s n i s
1. Ši Konvencija privaloma tik toms Tarptautinës darbo organizacijos

narëms, kuriø ratifikavimo raštus yra uþregistravæs Generalinis direktorius.
2. Ji ásigalioja po dvylikos mënesiø nuo tos dienos, kai Generalinis di-

rektorius uþregistruoja dviejø Organizacijos nariø ratifikavimo raštus.
3. Kiekvienoje valstybëje Organizacijos narëje ši Konvencija pradeda

galioti po dvylikos mënesiø nuo jos ratifikavimo rašto uþregistravimo die-
nos.

4  s t r a i p s n i s
1. Tarptautinio darbo biuro Generalinis direktorius informuoja visas

Tarptautinës darbo organizacijos nares apie visø ratifikavimo raštø ir pa-
reiškimø dël denonsavimo, kuriuos jam atsiuntë Organizacijos narës, uþre-
gistravimà.

2. Informuodamas Organizacijos nares apie jo gauto antro ratifikavimo
rašto uþregistravimà, Generalinis direktorius atkreipia jø dëmesá á šios
Konvencijos ásigaliojimo datà.

5  s t r a i p s n i s
1. Kiekviena Organizacijos narë, kuri ratifikuoja šià Konvencijà,

praëjus dešimèiai metø nuo jos pradinio ásigaliojimo dienos, gali jà
denonsuoti pasiøsdama pareiškimà dël denonsavimo Tarptautinio darbo
biuro Generaliniam direktoriui uþregistruoti. Denonsavimas ásigalios po
metø nuo jo uþregistravimo dienos.

2. Kiekvienai Organizacijos narei, kuri ratifikavo šià Konvencijà ir pasi-
baigus ankstesniame punkte nurodytam dešimties metø terminui metus
laiko nepasinaudojo šiame straipsnyje numatyta denonsavimo teise, Kon-
vencija galios dar dešimt metø, o vëliau galës jà denonsuoti pasibaigus
kiekvienam dešimties metø terminui šiame straipsnyje nustatyta tvarka.

6  s t r a i p s n i s
Jei Tarptautinio darbo biuro Administracinë taryba laiko, jog yra bû-

tina, ji informuoja Generalinæ konferencijà apie šios Konvencijos taikymà
ir svarsto, ar á Konferencijos darbotvarkæ átraukti klausimà dël jos visiško
ar dalinio pakeitimo.

7  s t r a i p s n i s
1. Jei Konferencija priims naujà konvencijà, ištisai ar iš dalies pakei-

èianèià šià Konvencijà, ir jeigu naujojoje konvencijoje nebus numatyta ki-
taip, tai:

(a) kuriai nors Organizacijos narei ratifikavus naujàjà–pakeièianèià
konvencijà, nepaisant 5 straipsnio nuostatø, automatiškai tuoj pat
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denonsuojama ši Konvencija, su sàlyga, kad naujoji–pakeièianti kon-
vencija yra ásigaliojusi;

(b) nuo naujosios–pakeièianèios konvencijos ásigaliojimo dienos šios
Konvencijos negali ratifikuoti Organizacijos narës.

2. Ši Konvencija kiekvienu atveju savo forma ir turiniu galioja toms Or-
ganizacijoms narëms, kurios jà ratifikavo, bet neratifikavo pakeièianèios
konvencijos.

8  s t r a i p s n i s
Šios Konvencijos angliškas ir prancûziškas tekstai turi vienodà galià.
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DDëëll  jjûûrreeiivviiøø  ssvveeiikkaattooss  ppaattiikkrriinniimmoo

Ratifikacija áregistruota1997 11 19
(Valstybës þinios. 1997. Nr. 95–2381)

Tarptautinës darbo organizacijos Generalinë konferencija,
Tarptautinio darbo biuro Administracinës tarybos sušaukta Sietle ir

1946 m. birþelio 6 d. susirinkusi á dvidešimt aštuntàjà sesijà,
nusprendusi priimti tam tikrus pasiûlymus dël jûreiviø sveikatos patik-

rinimo, o tai yra penktasis sesijos darbotvarkës klausimas,
nusprendusi áforminti šiuos pasiûlymus kaip tarptautinæ konvencijà,
tûkstantis devyni šimtai keturiasdešimt šeštøjø metø birþelio dvidešimt

devintà dienà priima šià Konvencijà, kurià galima vadinti 1946 m. konven-
cija dël (jûreiviø) sveikatos patikrinimo:

1  s t r a i p s n i s
1. Ši Konvencija taikoma kiekvienam tiek valstybës, tiek ir privaèiam jû-

roje plaukiojanèiam laivui, perveþanèiam kroviná prekybiniais tikslais arba
keleivius ir registruotam teritorijoje, kurioje galioja ši Konvencija.

2. Nacionaliniai ástatymai ar kiti norminiai aktai nustato atvejus, kada
laivai laikomi jûroje plaukiojanèiais.

3. Ši Konvencija netaikoma:
(a) maþesniems kaip 200 tonø bruto registro talpos laivams;
(b) tokiems primityviu bûdu pastatytiems mediniams laivams, kaip plok-

šèiadugniai ir dþonkos;
(c) þvejybiniams laivams;
(d) upiø þiotyse plaukiojantiems laivams.

2  s t r a i p s n i s
Nedarydama þalos priemonëms, kuriø imamasi garantuoti, kad toliau

minimi asmenys bûtø geros sveikatos ir nesukurtø pavojaus kitø laive esan-
èiø asmenø sveikatai, ši Konvencija taikoma kiekvienam asmeniui, laive
einanèiam bet kokias pareigas, išskyrus –

(a) pilotà (ne komandos nará);
(b) asmenis, kuriuos laive ádarbino ne laivo savininkas, o kitas darb-

davys, išskyrus karininkus–radistus arba operatorius, tarnaujanèius
belaidþio telegrafo kompanijoje;

(c) dokininkus (ne komandos narius);
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(d) krante dirbanèius asmenis, kurie paprastai jûroje nedirba.
3  s t r a i p s n i s

1. Asmuo, kuriam taikoma ši Konvencija, nepriimamas á darbà laive,
kuriame taikoma ši Konvencija, jeigu jis nepateikia daktaro pasirašyto pa-
þymëjimo, patvirtinanèio, jog šis asmuo tinka darbui jûroje, arba jei paþy-
mëjimas yra tik apie jo regëjimà, – asmens, kompetentingo valdþios institu-
cijos ágalioto išduoti toká paþymëjimà.

2. Taèiau dvejus metus nuo šios Konvencijos ásigaliojimo atitinkamoje
teritorijoje datos asmuo gali bûti priimtas á darbà, jeigu jis pateikia árody-
mus, kad prieš tai dvejus metus didþiàjà laiko dalá dirbo jûroje plaukiojan-
èiame laive, kuriame taikoma ši Konvencija.

4  s t r a i p s n i s
1. Kompetentinga valdþios institucija, pasikonsultavusi su atitinkamo-

mis laivø savininkø ir jûreiviø organizacijomis, nustato sveikatos patikri-
nimo pobûdá bei duomenis, kurie árašomi sveikatos paþymëjime.

2. Nustatant patikrinimo pobûdá, atsiþvelgiama á tikrinamo asmens am-
þiø bei pareigas, kurias jis turës eiti.

3. Be to, sveikatos paþymëjimas patvirtina –
(a) kad asmens klausa ir regëjimas, o tuo atveju, kai asmuo numatomas

darbui denyje (išskyrus tam tikrus specialistus, kuriø sugebëjimas
skirti spalvas neturi átakos bûsimam darbui), jo sugebëjimas skirti
spalvas, yra patenkinami;

(b) kad jis neserga jokia liga, kuri galëtø paaštrëti arba padaryti já netin-
kamu tarnybai jûroje, arba galëtø sukelti pavojø kitø laive esanèiø
asmenø sveikatai.

5  s t r a i p s n i s
1. Sveikatos paþymëjimas galioja ne ilgiau kaip dvejus metus nuo jo iš-

davimo datos.
2. Sveikatos paþymëjimas, nurodantis sugebëjimà skirti spalvas, galioja

ne ilgiau kaip šešerius metus nuo jo išdavimo datos.
3. Jeigu paþymëjimo galiojimo laikas baigiasi kelionës metu, jo galioji-

mas pratæsiamas iki kelionës pabaigos.
6  s t r a i p s n i s

1. Išimties atvejais kompetentinga valdþios institucija gali leisti priimti á
darbà asmená vienai kelionei, neatsiþvelgdama á prieš tai esanèiø straipsniø
reikalavimus.

2. Tokiais atvejais priëmimo á darbà terminai ir sàlygos yra tokios pat,
kaip ir tos paèios kategorijos jûreiviams, turintiems sveikatos paþymëjimà.
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3. Šiame straipsnyje nurodytas darbas 3 straipsnio tikslu niekada vëliau
nebus laikomas ankstesniu darbu.

7  s t r a i p s n i s
Kompetentinga valdþios institucija, kaip sveikatos paþymëjimo

pakaitalà gali numatyti nustatytos formos paþymà, liudijanèià, kad
reikalaujamas paþymëjimas buvo išduotas.

8  s t r a i p s n i s
Asmeniui, kuriam po atlikto patikrinimo buvo atsisakyta išduoti paþy-

mëjimà, sudaroma galimybë kreiptis á medikà arba medikus, nepriklauso-
mus nuo bet kurio laivo savininko ar nuo bet kurios laivø savininkø arba
jûreiviø organizacijos, pasitikrinti dar kartà.

9  s t r a i p s n i s
Pagal šià Konvencijà bet kuri kompetentingos valdþios institucijos funk-

cija, pasikonsultavus su laivø savininkø ir jûreiviø organizacijomis, gali bûti
visiškai ar iš dalies perduota organizacijai ar valdþios institucijai, paprastai
atliekanèioms panašias funkcijas jûreiviø atþvilgiu.

1 0  s t r a i p s n i s
Oficialûs šios Konvencijos ratifikavimo raštai siunèiami Tarptautinio

darbo biuro Generaliniam direktoriui uþregistruoti.
1 1  s t r a i p s n i s

1. Ši Konvencija privaloma tik toms Tarptautinës darbo organizacijos
narëms, kuriø ratifikavimo raštus yra uþregistravæs Generalinis direktorius.

2. Ji ásigalioja po dvylikos mënesiø nuo tos dienos, kai Generalinis di-
rektorius uþregistruoja dviejø Organizacijos nariø ratifikavimo raštus.

3. Kiekvienoje valstybëje Organizacijos narëje ši Konvencija pradeda
galioti po dvylikos mënesiø nuo jos ratifikavimo rašto uþregistravimo die-
nos.

1 2  s t r a i p s n i s
1. Kiekviena Organizacijos narë, ratifikavusi šià Konvencijà, praëjus de-

šimèiai metø nuo jos ásigaliojimo dienos, gali jà denonsuoti pasiøsdama
Tarptautinio darbo biuro Generaliniam direktoriui uþregistruoti pareiš-
kimà dël denonsavimo. Denonsavimas ásigalioja po metø nuo jo uþregistra-
vimo dienos.

2. Kiekvienai Organizacijos narei, kuri ratifikavo šià Konvencijà ir pasi-
baigus 1 punkte nurodytam dešimties metø terminui per metus nepasinau-
dojo šiame straipsnyje numatyta denonsavimo teise, Konvencija galios dar
dešimtá metø, o vëliau galës jà denonsuoti pasibaigus kiekvienam dešimties
metø terminui šiame straipsnyje nustatyta tvarka.

1 3  s t r a i p s n i s
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1. Tarptautinio darbo biuro Generalinis direktorius informuoja visas
Tarptautinës darbo organizacijos nares apie visø ratifikavimo raštø ir pa-
reiškimø dël denonsavimo, kuriuos jam atsiuntë Organizacijos narës, uþre-
gistravimà.

2. Informuodamas Organizacijos nares apie gauto antrojo ratifikavimo
rašto uþregistravimà, Generalinis direktorius atkreipia jø dëmesá á šios
Konvencijos ásigaliojimo datà.

1 4  s t r a i p s n i s
Tarptautinio darbo biuro Generalinis direktorius nusiunèia Jungtiniø

Tautø Generaliniam sekretoriui uþregistruoti pagal Jungtiniø Tautø Ástatø
102 straipsná išsamius duomenis apie visus ratifikavimo raštus ir pareiški-
mus dël denonsavimo, kuriuos jis yra uþregistravæs pagal ankstesniø
straipsniø nuostatas.

1 5  s t r a i p s n i s
Jei Tarptautinio darbo biuro Administracinë taryba laiko, jog yra bû-

tina, ji informuoja Generalinæ konferencijà apie šios Konvencijos taikymà
ir svarsto, ar á Konferencijos darbotvarkæ átraukti klausimà dël Konvencijos
visiško ar dalinio pakeitimo.

1 6  s t r a i p s n i s
1. Jei Konferencija priims naujà konvencijà, ištisai ar iš dalies pakei-

èianèià šià Konvencijà, ir jeigu naujojoje konvencijoje nebus numatyta ki-
taip, tai:

• kuriai nors Organizacijos narei ratifikavus naujàjà–pakeièianèià kon-
vencijà, nepaisant 12 straipsnio nuostatø, automatiškai tuoj pat de-
nonsuojama ši Konvencija, su sàlyga, kad naujoji–pakeièianti kon-
vencija yra ásigaliojusi;

• nuo naujosios–pakeièianèios konvencijos ásigaliojimo dienos Organi-
zacijos narës šios Konvencijos ratifikuoti negali.

2. Ši Konvencija kiekvienu atveju galioja savo forma ir turiniu toms Or-
ganizacijos narëms, kurios jà ratifikavo, bet neratifikavo pakeièianèios kon-
vencijos.

1 7  s t r a i p s n i s
Šios Konvencijos angliškas ir prancûziškas tekstai turi vienodà galià.
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Ratifikacija áregistruota1994 09 26
(Valstybës þinios. 1996. Nr. 27–650)

Tarptautinës darbo organizacijos Generalinë konferencija,
Tarptautinio darbo biuro Administracinës tarybos sušaukta Monrealyje

ir 1946 m. rugsëjo 19 d. susirinkusi á dvidešimt devintàjà sesijà,
nusprendusi priimti tam tikrus pasiûlymus dël vaikø ir jaunuoliø nakti-

nio darbo apribojimo nepramoniniuose darbuose, o tai yra treèiasis sesijos
darbotvarkës klausimas,

nusprendusi áforminti šiuos pasiûlymus kaip tarptautinæ konvencijà,
tûkstantis devyni šimtai keturiasdešimt šeštøjø metø spalio devintà

dienà priima šià Konvencijà, kurià galima vadinti 1946 metø konvencija dël
jaunuoliø naktinio darbo (nepramoniniuose darbuose):„

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1  s t r a i p s n i s
1. Ši Konvencija yra taikoma vaikams ir jaunuoliams, dirbantiems ne-

pramoninius darbus uþ darbo uþmokestá arba uþ kitoká tiesioginá ar netie-
sioginá atlyginimà.

2. Šioje Konvencijoje terminas „nepramoniniai darbai“ reiškia visus
darbus, išskyrus kompetentingø valdþios institucijø priskirtus pramonës,
þemës ûkio ir jûreivystës darbams.

3. Kompetentinga valdþios institucija nustato kriterijus, pagal kuriuos
nepramoniniai darbai yra atskiriami nuo pramonës, þemës ûkio ir jûreivys-
tës darbø.

4. Nacionaliniuose ástatymuose ar kituose norminiuose aktuose gali bûti
nustatyta, jog ši Konvencija netaikoma:

• pagalbiniams darbams privaèiuose namø ûkiuose;
• darbams, kurie nelaikomi kenksmingais, þalingais ar pavojingais vai-

kams bei jaunuoliams ir yra atliekami šeimyninëse ámonëse, kuriose
dirba tik tëvai ir jø vaikai arba globotiniai.
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2  s t r a i p s n i s
1. Vaikai iki keturiolikos metø, pripaþinti tinkamais dirbti visà arba ne

visà darbo dienà, taip pat vyresni kaip keturiolikos metø vaikai, kurie pri-
valo lankyti mokyklà visà mokymo laikà, negali bûti ádarbinti ir dirbti nak-
ties laikotarpiu, kuris yra ne trumpesnis kaip keturiolika nepertraukiamø
valandø, áskaitant laikà nuo aštuntos valandø vakaro iki aštuntos valandos
ryto.

2. Nacionaliniuose ástatymuose ar kituose norminiuose aktuose gali bûti
nustatytas, jeigu to reikalauja vietos sàlygos, kitoks atitinkamas dvylikos
valandø laikotarpis, kuris prasideda ne vëliau kaip pusë devyniø valandø
vakaro ir baigiasi ne anksèiau šeštà valandà ryto.

3  s t r a i p s n i s
1. Vyresni kaip keturiolikos metø vaikai, kurie nebeprivalo lankyti mo-

kyklos visà mokymo laikà, taip pat jaunuoliai iki aštuoniolikos metø negali
bûti ádarbinti ir dirbti nakties laikotarpiu, kuris yra ne trumpesnis kaip dvy-
lika nepertraukiamø valandø, áskaitant laikà nuo dešimtos valandos vakaro
iki šeštos valandos ryto.

2. Išimtinëmis aplinkybëmis konkreèioje veiklos srityje ar vietovëje
kompetentinga valdþios institucija, pasikonsultavusi su atitinkamomis
darbdaviø bei darbuotojø organizacijomis, gali nuspræsti, jog toje srityje ar
vietovëje dirbantiems vaikams ir jaunuoliams vietoj minëto laiko nuo de-
šimtos valandos vakaro iki šeštos valandos ryto gali bûti nustatytas kitas
nuo vienuoliktos valandos vakaro iki septintos valandos ryto.

4  s t r a i p s n i s
1. Tose šalyse, kur dël klimato sàlygø darbas dienà yra ypaè sunkus, ati-

tinkamas nakties laikotarpis gali bûti trumpesnis negu nurodytas ankstes-
niuose straipsniuose, jeigu uþ já yra atitinkamai kompensuojama poilsiu
dienà.

2. Draudimas dirbti naktá šešiolikos metø ir vyresniems jaunuoliams
gali bûti vyriausybës pristabdytas tuo atveju, kai to reikalauja valstybës
interesai ypatingos kritinës situacijos metu.

3. Nacionaliniai ástatymai ar kiti norminiai aktai gali leisti atitinkamai
valdþios institucijai išduoti individualius laikinuosius leidimus šešiolikos
metø ir vyresniems jaunuoliams dirbti naktá, atsiþvelgiant á specialius
profesinio mokymo poreikius su sàlyga, jog jiems turi bûti suteiktas ne
trumpesnis kaip vienuolikos nepertraukiamø valandø poilsis per kiekvienas
dvidešimt keturias valandas.
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5  s t r a i p s n i s
1. Nacionaliniai ástatymai ar kiti norminiai aktai gali leisti atitinkamai

valdþios institucijai išduoti individualius leidimus vaikams ir jaunuoliams
iki aštuoniolikos metø bûti viešøjø pramoginiø renginiø atlikëjais naktá
arba nakties metu dalyvauti kuriant kino filmus.

2. Minimalus amþius tokiems leidimams gauti yra nustatomas naciona-
liniuose ástatymuose ar norminiuose aktuose.

3. Tokie leidimai neišduodami, jeigu dalyvavimas pramoginiame rengi-
nyje arba kuriant filmà gali kelti pavojø vaiko ar jaunuolio gyvybei, sveika-
tai arba þaloti jo moralæ dël atitinkamo pramoginio renginio pobûdþio ar jo
organizavimo aplinkybiø arba kino filmo pobûdþio ar jo kûrimo aplinkybiø.

4. Išduodant leidimus laikomasi šiø sàlygø:
(a) darbo laikas neturi tæstis po vidurnakèio;
(b) nustatomos grieþtos sàlygos vaiko ar jaunuolio sveikatai bei moralei

apsaugoti, garantuojamas geras elgesys su juo ir nesudaroma kliûèiø
jo mokymuisi;

(c) vaikui ar jaunuoliui suteikiamas nepertraukiamas ne trumpesnis
kaip keturiolikos valandø poilsis.

6  s t r a i p s n i s
1. Deramam šios Konvencijos ágyvendinimui garantuoti nacionaliniuose

ástatymuose ar kituose norminiuose aktuose yra:
(a) sukurta ávairiø veiklos srièiø, kurioms taikoma ši Konvencija,

specifines reikmes atitinkanti valstybinës inspekcijos ir kontrolës
sistema;

(b) reikalaujama iš kiekvieno darbdavio tvarkyti registrà arba turëti ir
pildyti oficialius dokumentus, kuriuose nurodytos visø jo ádarbintø
asmenø iki aštuoniolikos metø pavardës, gimimo datos ir darbo va-
landos; jei vaikai ir jaunuoliai dirba gatvëse arba viešosiose vietose,
registre bei dokumentuose nurodomos darbo valandos, nustatytos
darbo sutartyje;

(c) nustatytos tinkamos priemonës, garantuojanèios, kaip atpaþinti bei
kontroliuoti asmenis iki aštuoniolikos metø, kurie darbdavio pave-
dimu arba savo iniciatyva dirba gatvëse arba viešosiose vietose;

(d) nustatomos sankcijos darbdaviams ir kitiems atsakingiems suaugu-
siems asmenims uþ atitinkamø ástatymø ar kitø norminiø aktø paþei-
dimus.

2. Kasmetinëse pagal Tarptautinës darbo organizacijos statuto 22
straipsná pateikiamose ataskaitose išdëstoma visa informacija apie visus
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ástatymus ir norminius aktus, kurie suteikia galià šios Konvencijos nuosta-
toms, taip pat apie:

(a) bet kurá laikotarpá, kuris gali bûti remiantis 2 straipsnio 2 punktu
nustatytas vietoj 2 straipsnio 1 punkte nurodytojo;

(b) tai, kaip pasinaudota 3 straipsnio 2 punkte numatytomis galimybë-
mis;

(c) valdþios institucijas, ágaliotas išduoti pagal 5 straipsnio 1 punktà in-
dividualius leidimus, ir minimalø amþiø leidimams gauti pagal 5
straipsnio 2 punktà.

II SKYRIUS. SPECIALIOSIOS NUOSTATOS
ATSKIROMS ŠALIMS

7  s t r a i p s n i s
1. Bet kuri Organizacijos narë, kuri iki ástatymø ar kitø norminiø aktø,

suteikianèiø teisæ ratifikuoti šià Konvencijà, priëmimo, nebuvo priëmusi
vaikø ir jaunuoliø naktiná darbà nepramoniniuose darbuose ribojanèiø ásta-
tymø ir norminiø aktø, gali ratifikuodama Konvencijà atskira deklaracija 3
straipsnyje nurodytàjà amþiaus ribà pakeisti þemesne kaip aštuoniolika
metø, bet ne þemesne kaip šešiolika metø amþiaus riba.

2. Bet kuri Organizacijos narë, pateikusi 1 punkte nurodytà deklaracijà,
gali kitoje deklaracijoje jà atšaukti.

3. Kiekviena Organizacijos narë, kuriai galioja šio straipsnio 1 punkte
nurodyta deklaracija, kasmetinëse ataskaitose apie Konvencijos laikymàsi
nurodo, kas padaryta, kad bûtø visiškai ágyvendintos Konvencijos nuosta-
tos.

8  s t r a i p s n i s
Pakeitimai taikant Konvencijà Indijai.

III SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9  s t r a i p s n i s
Jokia šios Konvencijos nuostata neturi paþeisti ástatymø, sprendimø,

paproèiø bei darbdaviø ir darbuotojø susitarimø, garantuojanèiø palankes-
nes negu nustatomos šioje Konvencijoje sàlygas.

1 0  s t r a i p s n i s
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Oficialûs šios Konvencijos ratifikavimo raštai siunèiami Tarptautinio
darbo biuro Generaliniam direktoriui uþregistruoti.

1 1  s t r a i p s n i s
1. Ši Konvencija privaloma tik toms Tarptautinës darbo organizacijos

narëms, kuriø ratifikavimo raštus yra uþregistravæs Generalinis direktorius.
2. Ji ásigalioja po dvylikos mënesiø nuo tos dienos, kai Generalinis di-

rektorius uþregistruoja dviejø Organizacijos nariø ratifikavimo raštus.
3. Kiekvienoje valstybëje Organizacijos narëje ši Konvencija pradeda

galioti po dvylikos mënesiø nuo jos ratifikavimo rašto uþregistravimo die-
nos.

1 2  s t r a i p s n i s
1. Kiekviena Organizacijos narë, ratifikavusi šià Konvencijà, praëjus de-

šimèiai metø nuo jos ásigaliojimo dienos, gali jà denonsuoti pasiøsdama
Tarptautinio darbo biuro Generaliniam direktoriui uþregistruoti pareiš-
kimà dël denonsavimo. Denonsavimas ásigalioja po metø nuo jo uþregistra-
vimo dienos.

2. Kiekvienai Organizacijos narei, kuri ratifikavo šià Konvencijà ir pasi-
baigus 1 punkte nurodytam dešimties metø terminui per metus nepasinau-
dojo šiame straipsnyje numatyta denonsavimo teise, Konvencija galios dar
dešimtá metø, o vëliau galës jà denonsuoti pasibaigus kiekvienam dešimties
metø terminui šiame straipsnyje nustatyta tvarka.

1 3  s t r a i p s n i s
1. Tarptautinio darbo biuro Generalinis direktorius informuoja visas

Tarptautinës darbo organizacijos nares apie visø ratifikavimo raštø ir pa-
reiškimø dël denonsavimo, kuriuos jam atsiuntë Organizacijos narës, uþre-
gistravimà.

2. Informuodamas Organizacijos nares apie gauto antrojo ratifikavimo
rašto uþregistravimà, Generalinis direktorius atkreipia jø dëmesá á šios
Konvencijos ásigaliojimo datà.

1 4  s t r a i p s n i s
Tarptautinio darbo biuro Generalinis direktorius nusiunèia Jungtiniø

Tautø Generaliniam sekretoriui uþregistruoti pagal Jungtiniø Tautø Ástatø
102 straipsná išsamius duomenis apie visus ratifikavimo raštus ir pareiški-
mus dël denonsavimo, kuriuos jis yra uþregistravæs pagal ankstesniø
straipsniø nuostatas.

1 5  s t r a i p s n i s
Jei Tarptautinio darbo biuro Administracinë taryba laiko, jog yra bû-

tina, ji informuoja Generalinæ konferencijà apie šios Konvencijos taikymà
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ir svarsto, ar á Konferencijos darbotvarkæ átraukti klausimà dël Konvencijos
visiško ar dalinio pakeitimo.

1 6  s t r a i p s n i s
1. Jei Konferencija priims naujà konvencijà, ištisai ar iš dalies pakei-

èianèià šià Konvencijà, ir jeigu naujojoje konvencijoje nebus numatyta ki-
taip, tai:

(a) kuriai nors Organizacijos narei ratifikavus naujàjà–pakeièianèià
konvencijà, nepaisant 12 straipsnio nuostatø, automatiškai tuoj pat
denonsuojama ši Konvencija, su sàlyga, kad naujoji–pakeièianti kon-
vencija yra ásigaliojusi;

(b) nuo naujosios–pakeièianèios konvencijos ásigaliojimo dienos
Organizacijos narës šios Konvencijos ratifikuoti negali.

2. Ši Konvencija kiekvienu atveju galioja savo forma ir turiniu toms Or-
ganizacijos narëms, kurios jà ratifikavo, bet neratifikavo pakeièianèios kon-
vencijos.

1 7  s t r a i p s n i s
Šios Konvencijos angliškas ir prancûziškas tekstai turi vienodà galià.
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KK oo nn vv ee nn cc ii jj aa   NN rr ..   88 00
DDëëll  TTaarrppttaauuttiinnëëss  DDaarrbboo  OOrrggaanniizzaacciijjooss  GGeenneerraalliinnëëss  kkoonnffeerreenncciijjooss

ppiirrmmoossiioossee  ddvviiddeeššiimmtt  aaššttuuoonniioossee  sseessiijjoossee  pprriiiimmttøø  kkoonnvveenncciijjøø
ddaalliinniioo  ppaakkeeiittiimmoo  nnoorriinntt  ggaarraannttuuoottii,,  kkaadd  bbûûttøø  vvyykkddoommii  kkaaii  kkuurriiee

ffoorrmmaallûûss  ááppaarreeiiggoojjiimmaaii,,  kkuurriiee  ppaaggaall  mmiinnëëttaass  kkoonnvveenncciijjaass  pprriikkllaauussëë
TTaauuttøø  SSààjjuunnggooss  GGeenneerraalliinniiaamm  sseekkrreettoorriiuuii  iirr  kkaadd  áá  ššiiaass  kkoonnvveenncciijjaass
bbûûttøø  ááttrraauukkttooss  kkaaii  kkuurriiooss  ppaappiillddoommooss  ppaattaaiissooss,,  ssuussiijjuussiiooss  ssuu  TTaauuttøø

SSààjjuunnggooss  ppaannaaiikkiinniimmuu  bbeeii  TTaarrppttaauuttiinnëëss  DDaarrbboo  OOrrggaanniizzaacciijjooss
SSttaattuuttoo  ppaakkeeiittiimmuu

Ratifikacija áregistruota1994 09 26
(Valstybës þinios. 1996. Nr. 27–651)

Tarptautinës darbo organizacijos Generalinë konferencija,
Tarptautinio darbo biuro Administracinës tarybos sušaukta Monrealyje

ir 1946 m. rugsëjo 19 d. susirinkusi á dvidešimt devintàjà sesijà,
nutarusi priimti tam tikrus pasiûlymus dël Tarptautinës darbo organiza-

cijos Generalinës konferencijos pirmosiose dvidešimt aštuoniose sesijose
priimtø konvencijø dalinio pakeitimo norint garantuoti, kad bûtø vykdomi
kai kurie formalûs ápareigojimai, kurie pagal minëtas konvencijas priklausë
Tautø Sàjungos Generaliniam sekretoriui, ir kad á šias konvencijas bûtø
átrauktos kai kurios papildomos pataisos, susijusios su Tautø Sàjungos pa-
naikinimu bei Tarptautinës darbo organizacijos statuto pakeitimu, o tai yra
2–ojo sesijos darbotvarkës klausimo dalis,

nusprendusi áforminti šiuos pasiûlymus kaip tarptautinæ konvencijà,
tûkstantis devyni šimtai keturiasdešimt šeštøjø metø rugsëjo devynio-

liktà dienà priima šià Konvencijà, kurià galima vadinti 1946 metø konven-
cija dël baigiamøjø straipsniø pakeitimo:

1  s t r a i p s n i s
1. Tarptautinës darbo konferencijos pirmosiose dvidešimt penkiose se-

sijose priimtø konvencijø tekstuose þodþiai „Tautø Sàjungos Generalinis
sekretorius“ pakeièiami þodþiais „Tarptautinio darbo biuro Generalinis
direktorius“, þodþiai „Generalinis sekretorius“ pakeièiami þodþiais
„Generalinis direktorius“ ir þodis „Sekretoriatas“ pakeièiamas þodþiais
„Tarptautinis darbo biuras“ visais atvejais, kur šie ávairûs terminai atitin-
kamai árašyti.
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2. Tarptautinio darbo biuro Generalinio direktoriaus uþregistruotos
konvencijos ir jø pataisø ratifikavimo raštai, pareiškimai dël denonsavimo,
kaip yra numatyta Konferencijos pirmosiose dvidešimt penkiose sesijose
priimtose konvencijose, visais atvejais turi tokià pat reikšmæ ir galià, kaip ir
tokie ratifikavimo raštai bei pareiškimai dël denonsavimo, kuriuos pagal
nurodytø konvencijø pirminio teksto sàlygas yra uþregistravæs Tautø Sàjun-
gos Generalinis sekretorius.

3. Tarptautinio darbo biuro Generalinis direktorius nusiunèia Jungtiniø
Tautø Generaliniam sekretoriui uþregistruoti pagal Jungtiniø Tautø Ástatø
102 straipsná išsamius duomenis apie visus ratifikavimo raštus ir pareiški-
mus dël denonsavimo, kuriuos jis yra uþregistravæs pagal Konferencijos
pirmosiose dvidešimt penkiose sesijose priimtø konvencijø nuostatas, ir
pakeitimus pagal šio straipsnio ankstesnes nuostatas.

2  s t r a i p s n i s
1. Iš kiekvienos konvencijos, kurias Konferencija priëmë savo pirmo-

siose septyniolikoje sesijø, preambulës pirmosios pastraipos išbraukiami
þodþiai „Tautø Sàjunga“.

2. Vietoj þodþiø „pagal Versalio sutarties XIII dalies ir kitø taikos su-
tarèiø atitinkamø daliø nuostatas“ ir ávairiø šios frazës variantø, kurie yra
Konferencijos pirmosiose septyniolikoje sesijø priimtø konvencijø pream-
bulëse, árašomi þodþiai „pagal Tarptautinës darbo organizacijos statuto
nuostatas“.

3. Vietoj þodþiø „pagal Versalio sutarties XIII dalies ir kitø taikos su-
tarèiø atitinkamø daliø nuostatas“ arba ávairiø šios frazës variantø Konfe-
rencijos pirmosiose dvidešimt penkiose sesijose priimtø konvencijø visuose
straipsniuose, kuriuose yra minëtieji þodþiai arba jø variantai, árašomi þo-
dþiai „pagal Tarptautinës darbo organizacijos statuto nustatytas sàlygas“.

4. Vietoj þodþiø „pagal Versalio sutarties 408 straipsná ir kitø taikos su-
tarèiø atitinkamus straipsnius“ arba ávairiø šios frazës variantø Konferen-
cijos pirmosiose dvidešimt penkiose sesijose priimtø konvencijø visuose
straipsniuose, kuriuose yra minëtieji þodþiai arba jø variantai, árašomi þo-
dþiai „pagal Tarptautinës darbo organizacijos statuto 22 straipsná“.

5. Vietoj þodþiø „pagal Versalio sutarties 421 straipsná ir kitø taikos su-
tarèiø atitinkamus straipsnius“ arba ávairiø šios frazës variantø Konferen-
cijos pirmosiose dvidešimt penkiose sesijose priimtø konvencijø visuose
straipsniuose, kuriuose yra minëtieji þodþiai arba jø variantai, rašomi þo-
dþiai „pagal Tarptautinës darbo organizacijos statuto 35 straipsná“.

6. Konferencijos pirmosiose dvidešimt penkiose sesijose priimtø kon-
vencijø preambulëse iš frazës „konvencijos projektas“ ir iš visø nurodytø
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konvencijø straipsniø, kuriuose yra ši frazë, išbraukiamas þodis
„projektas“.

7. Konferencijos pirmosiose dvidešimt aštuoniose sesijose priimtose
konvencijose, kuriose minimas Tarptautinio darbo biuro Direktorius,
vietoj titulo „Direktorius“ árašomas titulas „Generalinis direktorius“.

8. Konferencijos pirmosiose dvidešimt aštuoniose sesijose visø priimtø
konvencijø preambulëse árašomi þodþiai „kurià galima vadinti“ kartu su
sutrumpintu pavadinimu, kurá paprastai vartoja Tarptautinis darbo biuras,
vardindamas konkreèias konvencijas.

9. Konferencijos pirmosiose keturiolikoje sesijø visø priimtø konvencijø
nesunumeruoti straipsniø punktai, kurie turi daugiau kaip vienà pastraipà,
paþymimi eilës numeriais.

Kiekviena Organizacijos narë, kuri po šios Konvencijos ásigaliojimo nu-
siøs Tarptautinio darbo biuro Generaliniam direktoriui raštus dël bet ku-
rios konvencijos, kurià Konferencija priëmë savo pirmosiose dvidešimt aš-
tuoniose sesijose, ratifikavimo, bus laikoma, kad atitinkamà konvencijà
ratifikuoja su pagal šià Konvencijà padarytais pakeitimais.

4  s t r a i p s n i s
Du šios Konvencijos egzempliorius pasirašo Tarptautinio darbo biuro

Generalinis direktorius. Vienas iš šiø egzemplioriø saugomas Tarptautinio
darbo biuro archyve, kitas siunèiamas Jungtiniø Tautø Generaliniam
sekretoriui uþregistruoti pagal Jungtiniø Tautø Ástatø 102 straipsná.
Generalinis direktorius kiekvienai Tarptautinës darbo organizacijos narei
išsiunèia po vienà patvirtintà šios Konvencijos kopijà.

5  s t r a i p s n i s
1. Oficialûs šios Konvencijos ratifikavimo raštai siunèiami Tarptautinio

darbo biuro Generaliniam direktoriui uþregistruoti.
2. Ši Konvencija ásigalioja nuo tos dienos, kai Generalinis direktorius

gauna dviejø Organizacijos nariø ratifikavimo raštus.
3. Apie šios Konvencijos ásigaliojimà, taip pat kiekvienà kartà apie vë-

liau gautà jos ratifikavimo raštà Tarptautinio darbo biuro Generalinis di-
rektorius praneša visoms Tarptautinës darbo organizacijos narëms ir Jung-
tiniø Tautø Generaliniam sekretoriui.

4. Kiekviena Organizacijos narë, kuri ratifikuoja šià Konvencijà, tuo pa-
èiu pripaþásta galiojanèiu bet kurá veiksmà, kuris pagal šià Konvencijà buvo
priimtas laikotarpiu nuo jos pirminio ásigaliojimo iki šios Konvencijos rati-
fikavimo datos.

6  s t r a i p s n i s
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Šiai Konvencijai ásigaliojus, Tarptautinio darbo biuro Generalinis
direktorius pagal jos reikalavimus pataiso konvencijø, kurias Konferencija
priëmë savo pirmosiose dvidešimt aštuoniose sesijose, oficialius tekstus,
parengia po du jø originalo egzempliorius ir juos pasirašo. Vienas iš jø sau-
gomas Tarptautinio darbo biuro archyve, kitas nusiunèiamas Jungtiniø
Tautø Generaliniam sekretoriui uþregistruoti pagal Jungtiniø Tautø Ástatø
102 straipsná.

Generalinis direktorius kiekvienai Organizacijos narei išsiunèia tø teks-
tø patvirtintas kopijas.

7  s t r a i p s n i s
Organizacijos narei ratifikavus šià Konvencijà, automatiškai nedenon-

suojama bet kuri Konferencijos pirmosiose dvidešimt aštuoniose sesijose
priimta konvencija, nesvarbu, koks jos turinys; šios Konvencijos ásigalioji-
mas nesustabdo tø konvencijø tolesnio ratifikavimo.

8  s t r a i p s n i s
1. Jei Konferencija priims naujà konvencijà, ištisai ar iš dalies pakei-

èianèià šià Konvencijà, ir jeigu naujojoje konvencijoje nebus numatyta ki-
taip, tai:

(a) kuriai nors Organizacijos narei ratifikavus naujàjà–pakeièianèià
konvencijà, automatiškai tuoj pat denonsuojama ši Konvencija, su
sàlyga, kad naujoji–pakeièianti konvencija yra ásigaliojusi;

(b) nuo naujosios–pakeièianèios konvencijos ásigaliojimo dienos
Organizacijos narës šios Konvencijos ratifikuoti negali.

2. Ši Konvencija kiekvienu atveju galioja savo forma ir turiniu toms Or-
ganizacijos narëms, kurios jà ratifikavo, bet neratifikavo pakeièianèios kon-
vencijos.

9  s t r a i p s n i s
Šios Konvencijos angliškas ir prancûziškas tekstai turi vienodà galià.
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KK oo nn vv ee nn cc ii jj aa   NN rr ..   88 11
DDëëll  ddaarrbboo  iinnssppeekkcciijjooss  pprraammoonnëëjjee  iirr  pprreekkyybboojjee

Ratifikacija áregistruota1994 09 26
(Valstybës þinios. 1996. Nr. 27–652)

Tarptautinës darbo organizacijos Generalinë konferencija,
Tarptautinio darbo biuro Administracinës tarybos sušaukta Þenevoje ir

1947 m. birþelio 19 d. susirinkusi á tryliktàjà sesijà,
nutarusi priimti tam tikrus pasiûlymus dël darbo inspekcijos pramonëje

ir prekyboje organizavimo, o tai yra ketvirtasis sesijos darbotvarkës klausi-
mas,

nusprendusi áforminti šiuos pasiûlymus kaip tarptautinæ konvencijà,
tûkstantis devyni šimtai keturiasdešimt septintøjø metø birþelio vienuo-

liktà dienà priima šià Konvencijà, kurià galima vadinti 1947 metø konven-
cija dël darbo inspekcijos:

I SKYRIUS. DARBO INSPEKCIJA PRAMONËJE

1  s t r a i p s n i s
Kiekviena Tarptautinës darbo organizacijos narë, kuriai galioja ši Kon-

vencija, remia darbo inspekcijos sistemà pramonës darbo vietose.
2  s t r a i p s n i s

1. Darbo inspekcijos sistema pramonës darbo vietose taikoma visoms
darbo vietoms, kuriose darbo inspektoriai reikalauja laikytis teisiniø nuo-
statø, susijusiø su darbo sàlygomis ir darbuotojø sauga darbo metu.

2. Nacionaliniai ástatymai ar kiti norminiai aktai gali padaryti Konven-
cijos taikymo išimtis kalnakasybos ir transporto ámonëms arba jø dalims.

3  s t r a i p s n i s
1. Darbo inspekcijos sistemos funkcijos:
• uþtikrinti laikymàsi teisiniø nuostatø, susijusiø su darbo sàlygomis ir

darbuotojø sauga darbe, t.y. nuostatø dël darbo laiko, darbo uþmo-
kesèio, saugumo, sveikatos ir gerovës, vaikø ir jaunuoliø uþimtumo ir
kitø susijusiø klausimø, jeigu tø nuostatø laikymosi reikalauja darbo
inspektoriai;

• teikti darbdaviams bei darbuotojams patarimus ir techninæ informa-
cijà apie efektyviausias teisiniø nuostatø laikymosi priemones;
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• teikti kompetentingoms valdþios institucijoms susipaþinti su trûku-
mais ir paþeidimais, nors jie ir nepriklausytø teisiniø nuostatø srièiai.

2. Visos kitos pareigos, patikëtinos darbo inspektoriams, neturi trukdyti
gerai atlikti pagrindines pareigas arba kokiu nors bûdu pakenkti
autoritetui ir nešališkumui, kurie yra bûtini inspektoriams santykiuose su
darbdaviais ir darbuotojais.

4  s t r a i p s n i s
1. Kiek tai yra suderinama su Organizacijos narës administracine prak-

tika, darbo inspekcijà priþiûri ir kontroliuoja centrinë institucija.
2. Federalinës valstybës atveju sàvoka „centrinë institucija“ gali reikšti

arba federalinæ institucijà, arba centrinæ federalinio vieneto institucijà.
5  s t r a i p s n i s

Kompetentinga valdþios institucija sudaro sàlygas:
• efektyviam inspekcijos tarnybø ir kitø vyriausybiniø tarnybø bei vals-

tybiniø arba privaèiø institucijø, uþsiimanèiø panašia veikla, bendra-
darbiavimui;

• darbo inspekcijos pareigûnø bendradarbiavimui su darbdaviais bei
darbuotojais arba jø organizacijomis.

6  s t r a i p s n i s
Inspekcijos personalas sudaromas iš valstybës tarnautojø, kuriø statusas

ir tarnybos sàlygos yra tokios, jog jiems garantuotas pastovus darbas ir yra
nepriklausomi nuo vyriausybës pasikeitimø bei netinkamø išoriniø veiks-
niø.

7  s t r a i p s n i s
1. Pagal priëmimo á valstybinæ tarnybà sàlygas, kurios gali bûti nurody-

tos nacionaliniuose ástatymuose ar kituose norminiuose aktuose, darbo
inspektoriai priimami á darbà atsiþvelgiant tik á jø kvalifikacijà pareigoms
atlikti.

2. Kompetentinga valdþios institucija numato tokios kvalifikacijos nu-
statymo bûdus.

3. Darbo inspektoriai atitinkamai apmokomi atlikti pareigas.
8  s t r a i p s n i s

Ir vyrai, ir moterys turi teisæ bûti skiriami inspekcijos darbuotojais;
jeigu reikia, vyrams inspektoriams ir moterims inspektorëms gali bûti
skiriamos specialios pareigos.

9  s t r a i p s n i s
Kiekviena Organizacijos narë gali imtis bûtinø priemoniø laiduoti, kad

tinkamos kvalifikacijos techniniai ekspertai ir specialistai, tarp jø – medici-
nos, inþinerijos, elektros ir chemijos, inspekcijos darbe bûtø susieti tokiu
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bûdu, kuris nacionalinëmis sàlygomis geriausiai tiktø teisiniø nuostatø dël
darbuotojø sveikatos ir saugos darbo metu laikymuisi bei darbo procesø,
medþiagø ir metodø, veikianèiø darbuotojø sveikatà ir saugà, tyrimui ga-
rantuoti.

1 0  s t r a i p s n i s
Darbo inspektoriø turi bûti pakankamai, norint garantuoti, kad bûtø

efektyviai atliktos inspekcijos pareigos. Inspektoriø skaièius nustatomas
atsiþvelgiant á:

• inspektoriø atliekamø pareigø svarbà, tarp jø –
– inspektuotinø darbo vietø skaièiø, pobûdá, dydá ir situacijà jose;
– darbuotojø, dirbanèiø tokiose darbo vietose, skaièiø ir kategorijas;
– taikytinø teisiniø nuostatø kieká ir sudëtingumà;

• inspektoriø turimas materialines priemones;
• praktines sàlygas, kurioms esant inspekcijos vizitai bûna efektyvûs.

1 1  s t r a i p s n i s
1. Kompetentinga valdþios institucija imasi bûtinø priemoniø, kad

darbo inspektoriai bûtø aprûpinti:
(a) biurais vietose, árengtais pagal tarnybos reikalavimus ir prieinamais

visiems suinteresuotiems asmenims;
(b) transporto priemonëmis, bûtinomis pareigoms atlikti tais atvejais,

kai nëra tinkamø visuomeniniø priemoniø.
2. Kompetentinga valdþios institucija imasi bûtinø priemoniø, kad

darbo inspektoriams bûtø atlygintos bet kokios transporto ir atsitiktinës
išlaidos, kuriø prireikë atliekant pareigas.

1 2  s t r a i p s n i s
1. Darbo inspektoriai,turintys ágaliojamuosius raštus, gali:
• laisvai ir be išankstinio perspëjimo bet kuriuo paros metu áeiti á bet

kurià inspektuotinà darbo vietà;
• dienos metu áeiti á bet kokias patalpas, kurioms inspektuoti jie mano

turá pagrástà prieþastá;
• atlikti bet koká tikrinimà, tyrimà ir apklausà, kuriuos jie mano esant

bûtinais norint ásitikinti, kad yra grieþtai laikomasi teisiniø nuostatø,
taip pat –
– apklausti vieni arba esant liudininkams darbdavá ar ámonës perso-

nalà apie bet kokius dalykus, susijusius su teisiniø nuostatø tai-
kymu;

– reikalauti pateikti knygas, registrus ir kitus dokumentus, kuriuos
vesti nustatyta nacionaliniuose ástatymuose ar kituose norminiuose
aktuose dël darbo sàlygø, kad ásitinkintø, ar jie atitinka teisines
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nuostatas, ir kopijuoti tokius dokumentus ar pasidaryti jø ištrau-
kas;

– siekti, kad pagal teisines nuostatas reikiami pranešimai bûtø pa-
skelbti;

– analizei paimti arba nuimti naudojamø ar imamø rankomis me-
dþiagø pavyzdþius ir apie bet kokiø pavyzdþiø ar medþiagø paë-
mimà ar nuëmimà šiuo tikslu pranešti darbdaviui arba jo atstovui.

2. Inspekcinio vizito metu inspektoriai praneša darbdaviui arba jo atsto-
vui apie savo buvimà, jeigu nemano, kad toks pranešimas gali pakenkti at-
likti pareigas.

1 3  s t r a i p s n i s
1. Darbo inspektoriai ágaliojami imtis priemoniø, kad trûkumai, rasti

árengimuose, plane ar darbo metoduose, galintys, jø nuomone, sukelti pa-
vojø darbuotojø sveikatai ir saugai, bûtø pataisyti.

2. Kad inspektoriai turëtø teisæ imtis tokiø priemoniø, jie ágaliojami,
laikydamiesi apskundimo teisinëms arba administracinëms institucijoms
taisykliø, kurios gali bûti numatytos nacionaliniuose ástatymuose, duoti nu-
rodymus arba reikalauti;

(a) kad pakeitimai árengime arba gamykloje bûtø atlikti per nustatytà
terminà, nes gali reikëti garantuoti, jog atitiktø teisines nuostatas dël
darbuotojø sveikatos ir saugos; arba

(b) kad bûtø imtasi neatidëliotinà vykdomàjà galià turinèiø priemoniø
tuo atveju, kai darbuotojø sveikatai ir saugai gresia neišvengiamas
pavojus.

3. Jeigu 2 punkte nurodyta procedûra neatitinka Organizacijos narës
administracinës arba teismo praktikos, inspektoriai privalo turëti teisæ
kreiptis á kompetentingà valdþios institucijà, kad ši duotø ásakymus arba
inicijuotø neatidëliotinas vykdomàjà galià turinèias priemones.

1 4  s t r a i p s n i s
Darbo inspekcijai pranešama apie nelaimingus atsitikimus darbe ir pro-

fesinius susirgimus tais atvejais ir tokiais bûdais, kokius nustato nacionali-
niai ástatymai ar kiti norminiai aktai.

1 5  s t r a i p s n i s
Atsiþvelgiant á išimtis, kurias gali padaryti nacionaliniai ástatymai ar kiti

norminiai aktai, darbo inspektoriams:
(a) draudþiama tiesiogiai ar netiesiogiai turëti naudos iš jø priþiûrimø

ámoniø;
(b) net ir išëjusiems iš tarnybos draudþiama atskleisti bet kokias ga-

mybos arba komercines paslaptis ar darbo procesus, apie kuriuos
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galima suþinoti atliekant pareigas, nes uþ tai gresia atitinkama
bausmë ar drausminës priemonës;

(c) privalu laikyti visiškai konfidencialiai šaltinius visø skundø, atkrei-
pianèiø dëmesá á teisiniø nuostatø trûkumus ar spragas, ir nedaryti
uþuominø darbdaviui ar jo atstovui, kad inspekcinis vizitas vyko dël
to, kad gautas toks skundas.

1 6  s t r a i p s n i s
Darbo vietos inspektuojamos taip daþnai ir taip išsamiai, kaip yra reika-

linga, kad bûtø garantuotas efektyvus atitinkamø teisiniø nuostatø taiky-
mas.

1 7  s t r a i p s n i s
1. Asmenys, paþeidþiantys arba nepaisantys teisiniø nuostatø, kurias

ágyvendina darbo inspektoriai, nedelsiant traukiami atsakomybën pagal
ástatymà be išankstinio perspëjimo, taèiau nacionaliniai ástatymai ar kiti
norminiai aktai gali padaryti išimtis tais atvejais, kai iš anksto perspëjama,
kad bûtø imtasi pataisomøjø arba prevenciniø priemoniø.

2. Inspektoriams paliekama teisë spræsti, ar perspëti arba duoti pata-
rimà, ar patraukti atsakomybën arba rekomenduoti patraukti
atsakomybën.

1 8  s t r a i p s n i s
Nacionaliniai ástatymai ar kiti norminiai aktai numato atitinkamas

sankcijas bei efektyvø jø taikymà uþ teisiniø nuostatø, kurias ágyvendina
darbo inspektoriai, paþeidimus bei trukdymà inspektoriams atlikti savo
pareigas.

1 9  s t r a i p s n i s
1. Iš darbo inspektoriø arba inspekcijø biurø vietose, jeigu to reikia, rei-

kalaujama centrinei inspekcijos institucijai teikti periodines ataskaitas apie
inspekcinës veiklos rezultatus.

2. Šios ataskaitos rengiamos tokiu bûdu ir apima tokius klausimus, ku-
riuos kartkartëmis gali nustatyti centrinë institucija; jø pateikimo daþnumà
taip pat nustato ši institucija, taèiau bet kokiu atveju yra pateikiamos ne
reèiau kaip kartà per metus.

2 0  s t r a i p s n i s
1. Centrinë inspekcijos institucija spausdina bendrà metinæ ataskaità

apie kontroliuojamø inspekcijos tarnybø darbà.
2. Tokios metinës ataskaitos paskelbiamos per priimtinà laikà, pasibai-

gus metams, su kuriais jos susijusios, ir bet kuriuo atveju per dvylika mëne-
siø.

2 1  s t r a i p s n i s
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Centrinës inspekcijos institucijos spausdinama metinë ataskaita apima
šiuos ir kitus svarbius klausimus, kuriuos minëta institucija kontroliuoja:

• inspekcijos tarnybos darbui reikalingus ástatymus bei taisykles;
• darbo inspekcijos tarnybos darbuotojus;
• inspektuotinø darbo vietø ir jose dirbanèiø darbuotojø skaièiaus sta-

tistikà;
• inspekciniø vizitø statistikà;
• paþeidimø ir paskirtø nuobaudø statistikà;
• nelaimingø atsitikimø darbe statistikà;
• profesiniø susirgimø statistikà.

II SKYRIUS. DARBO INSPEKCIJA PREKYBOJE

2 2  s t r a i p s n i s
Kiekviena Tarptautinës darbo organizacijos narë, kuriai galioja šis Kon-

vencijos skyrius, remia darbo inspekcijos sistemà prekybos darbo vietose.
2 3  s t r a i p s n i s

Darbo inspekcijos sistema prekybos darbo vietose taikoma visoms
darbo vietoms, kuriose darbo inspektoriai reikalauja laikytis teisiniø nuo-
statø, susijusiø su darbo sàlygomis ir darbuotojø sauga darbo metu.

2 4  s t r a i p s n i s
Darbo inspekcijos sistema prekybos darbo vietose atitinka šios Konven-

cijos 3 ir 21 straipsniø reikalavimus tik tiek, kiek jie yra taikomi.

III SKYRIUS. ÁVAIRIOS NUOSTATOS

2 5  s t r a i p s n i s
1. Bet kuri Tarptautinës darbo organizacijos narë, kuri ratifikuoja šià

Konvencijà, gali nepriimti II šios Konvencijos skyriaus, apie tai
pranešdama prie ratifikavimo rašto pridedamoje deklaracijoje.

2. Bet kuri Organizacijos narë, pateikusi tokià deklaracijà, gali bet ku-
riuo metu kita deklaracija jos atsisakyti.

3. Kiekviena Organizacijos narë, kuriai galioja pagal šio straipsnio 1
punktà pateikta deklaracija, kiekvienais metais šios Konvencijos taikymo
metinëje ataskaitoje nurodo savojo ástatymo ir praktikos pozicijà dël šios
Konvencijos II skyriaus nuostatø ir mastà, kokiu ásigaliojo arba ásigalios
minëtos nuostatos.
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2 6  s t r a i p s n i s
Bet kuriuo atveju, jeigu kyla abejoniø dël šios Konvencijos taikymo ko-

kiai nors ámonei, ámonës daliai arba tarnybai ar darbo vietai ámonëje, klau-
simà sprendþia kompetentinga valdþios institucija.

2 7  s t r a i p s n i s
Šioje Konvencijoje terminas „teisinës nuostatos“, be ástatymø ir kitø

norminiø aktø, apima arbitraþo sprendimus ir kolektyvinius susitarimus,
kuriems suteikiama ástatymo galia ir kuriuos ágyvendina darbo inspektoriai.

2 8  s t r a i p s n i s
Á metines ataskaitas, pateikiamas pagal Tarptautinës darbo organizaci-

jos statuto 22 straipsná, átraukiama visa informacija apie ástatymus ir kitus
norminius aktus, kuriø laikantis ágyvendinamos šios Konvencijos nuostatos.

2 9  s t r a i p s n i s
1. Kai á Organizacijos narës teritorijà áeina didelës sritys, kuriose dël gy-

ventojø pasklidimo ar srities išsivystymo lygio kompetentinga valdþios insti-
tucija laiko, kad nëra verta taikyti šios Konvencijos nuostatø, šios Konven-
cijos tose srityse valdþios institucija gali netaikyti iš viso, arba taikyti su iš-
imtimis tam tikrø ámoniø ar profesijø atþvilgiu, jeigu joms, valdþios institu-
cijos manymu, tai tinka.

2. Kiekviena Organizacijos narë pirmojoje metinëje šios Konvencijos
taikymo ataskaitoje, pateikiamoje pagal Tarptautinës darbo organizacijos
statuto 22 straipsná, nurodo sritis, kuriø atþvilgiu numato pasinaudoti šio
straipsnio nuostatomis, ir prieþastis, dël kuriø numato pasinaudoti šiomis
nuostatomis; në viena Organizacijos narë po savo pirmosios metinës ata-
skaitos parašymo dienos negali pasinaudoti šio straipsnio nuostatomis, iš-
skyrus nurodytoms ataskaitoje sritims.

3. Kiekviena Organizacijos narë, pasinaudojanti šio straipsnio nuosta-
tomis, kitose metinëse ataskaitose nurodo sritis, kuriø atþvilgiu atsisako
teisës pasinaudoti šio straipsnio nuostatomis.

3 0  s t r a i p s n i s
1. Dël teritorijø, nurodytø Tarptautinës darbo organizacijos statuto 35

straipsnyje su 1946 m. priimta dokumento pataisa, bet nenurodytø minëto
papildyto straipsnio 4 ir 5 punktuose, kiekviena šià Konvencijà ratifikavusi
Organizacijos narë Tarptautinio darbo biuro Generaliniam direktoriui kuo
greièiau po ratifikavimo pateikia deklaracijà, kurioje nurodomos:

• teritorijos, kuriose narë ásipareigoja taikyti Konvencijos nuostatas be
pakeitimø;

• teritorijos, kuriose narë ásipareigoja taikyti Konvencijos nuostatas su
pakeitimais;



169

• teritorijos, kuriose Konvencija negali bûti taikoma, ir prieþastys, dël
kuriø ji negali bûti taikoma;

• teritorijos, dël kuriø narë rezervuoja savo sprendimà.
2. Šio straipsnio 1 punkto a ir b papunkèiuose nurodyti ásipareigojimai

yra laikomi neatskiriama ratifikavimo dalimi ir turi ratifikavimo galià.
3. Bet kuri Organizacijos narë bet kuriuo metu vëlesne deklaracija vi-

siškai arba iš dalies gali anuliuoti padarytas pirmojoje deklaracijoje išlygas
pagal šio straipsnio 1 punkto b, c ar d papunkèius.

4. Kai Konvencijos yra atsisakoma pagal 34 straipsná, bet kuri Organiza-
cijos narë gali bet kuriuo metu perduoti Generaliniam direktoriui deklara-
cijà, keièianèià bet kurias kitas ankstesnëse deklaracijose nustatytas sàlygas
ir išreiškianèià dabartinæ pozicijà dël atitinkamø teritorijø.

3 1  s t r a i p s n i s
1. Kai šioje Konvencijoje aptariami klausimai patenka bet kurios ne

metropolijø teritorijos kompetencijai, Organizacijos narë, atsakinga uþ ati-
tinkamos teritorijos tarptautinius santykius, susitarusi su teritorijos vyriau-
sybe, Tarptautinio darbo biuro Generaliniam direktoriui gali perduoti de-
klaracijà, kuria tos teritorijos vardu prisiima Konvencijoje nurodytus ásipa-
reigojimus.

2. Deklaracijà, kuria prisiimami šioje Konvencijoje nurodyti ásipareigo-
jimai,Tarptautinio darbo biuro Generaliniam direktoriui gali perduoti:

• dvi ar daugiau Organizacijos nariø dël bet kurios jø bendrai valdomos
teritorijos; arba

• tarptautinë institucija, atsakinga uþ atitinkamos teritorijos valdymà
pagal Jungtiniø Tautø Ástatus ar kitu pagrindu dël tokios teritorijos.

3. Tarptautinio darbo biuro Generaliniam direktoriui perduodamose
deklaracijose pagal šio straipsnio 1 ir 2 punktus yra nurodoma, ar šios Kon-
vencijos nuostatos bus taikomos atitinkamai teritorijai be pakeitimø ar su
pakeitimais; jeigu deklaracijoje yra nurodoma, kad Konvencijos nuostatos
bus taikomos su pakeitimais, kartu deklaracijoje pateikiamos ir šiø pakei-
timø detalës.

4. Suinteresuota Organizacijos narë arba tarptautinë institucija gali bet
kada vëlesne deklaracija visiškai arba iš dalies atsisakyti teisës taikyti bet
kuriose ankstesnëse deklaracijose nurodytus pakeitimus.

5. Kai šios Konvencijos yra atsisakoma pagal statuto 34 straipsná, suin-
teresuota Organizacijos narë, narës arba tarptautinë institucija gali bet
kada perduoti Generaliniam direktoriui deklaracijà, keièianèià bet kurias
kitas ankstesnëse deklaracijose nustatytas sàlygas ir išreiškianèià jø dabar-
tinæ pozicijà dël Konvencijos taikymo.
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IV SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

3 2  s t r a i p s n i s
Oficialûs šios Konvencijos ratifikavimo raštai siunèiami Tarptautinio

darbo biuro Generaliniam direktoriui uþregistruoti.
3 3  s t r a i p s n i s

1. Ši Konvencija privaloma tik toms Tarptautinës darbo organizacijos
narëms, kuriø ratifikavimo raštus yra uþregistravæs Generalinis direktorius.

2. Ji ásigalioja po dvylikos mënesiø nuo tos dienos, kai Generalinis di-
rektorius uþregistruoja dviejø Organizacijos nariø ratifikavimo raštus.

3. Kiekvienoje valstybëje Organizacijos narëje ši Konvencija pradeda
galioti po dvylikos mënesiø nuo jos ratifikavimo rašto uþregistravimo die-
nos.

3 4  s t r a i p s n i s
1. Kiekviena Organizacijos narë, ratifikavusi šià Konvencijà, praëjus de-

šimèiai metø nuo jos ásigaliojimo dienos, gali jà denonsuoti pasiøsdama
Tarptautinio darbo biuro Generaliniam direktoriui uþregistruoti pareiš-
kimà dël denonsavimo. Denonsavimas ásigalioja po metø nuo jo uþregistra-
vimo dienos.

2. Kiekvienai Organizacijos narei, kuri ratifikavo šià Konvencijà ir pasi-
baigus 1 punkte nurodytam dešimties metø terminui per metus nepasinau-
dojo šiame straipsnyje numatyta denonsavimo teise, Konvencija galios dar
dešimtá metø, o vëliau galës jà denonsuoti pasibaigus kiekvienam dešimties
metø terminui šiame straipsnyje nustatyta tvarka.

3 5  s t r a i p s n i s
1. Tarptautinio darbo biuro Generalinis direktorius informuoja visas

Tarptautinës darbo organizacijos nares apie visø ratifikavimo raštø ir pa-
reiškimø dël denonsavimo, kuriuos jam atsiuntë Organizacijos narës, uþre-
gistravimà.

2. Informuodamas Organizacijos nares apie gauto antrojo ratifikavimo
rašto uþregistravimà, Generalinis direktorius atkreipia jø dëmesá á šios
Konvencijos ásigaliojimo datà.

3 6  s t r a i p s n i s
Tarptautinio darbo biuro Generalinis direktorius nusiunèia Jungtiniø

Tautø Generaliniam sekretoriui uþregistruoti pagal Jungtiniø Tautø Ástatø
102 straipsná išsamius duomenis apie visus ratifikavimo raštus ir pareiški-
mus dël denonsavimo, kuriuos jis yra uþregistravæs pagal ankstesniø
straipsniø nuostatas.
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3 7  s t r a i p s n i s
Jei Tarptautinio darbo biuro Administracinë taryba laiko, jog yra bû-

tina, ji informuoja Generalinæ konferencijà apie šios Konvencijos taikymà
ir svarsto, ar á Konferencijos darbotvarkæ átraukti klausimà dël Konvencijos
visiško ar dalinio pakeitimo.

3 8  s t r a i p s n i s
1. Jei Konferencija priims naujà konvencijà, ištisai ar iš dalies pakei-

èianèià šià Konvencijà, ir jeigu naujojoje konvencijoje nebus numatyta ki-
taip, tai:

(a) kuriai nors Organizacijos narei ratifikavus naujàjà–pakeièianèià
konvencijà, nepaisant 34 straipsnio nuostatø, automatiškai tuoj pat
denonsuojama ši Konvencija, su sàlyga, kad naujoji–pakeièianti kon-
vencija yra ásigaliojusi;

(b) nuo naujosios–pakeièianèios konvencijos ásigaliojimo dienos
Organizacijos narës šios Konvencijos ratifikuoti negali.

2. Ši Konvencija kiekvienu atveju galioja savo forma ir turiniu toms Or-
ganizacijos narëms, kurios jà ratifikavo, bet neratifikavo pakeièianèios kon-
vencijos.

3 9  s t r a i p s n i s
Šios Konvencijos angliškas ir prancûziškas tekstai turi vienodà galià.
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Ratifikacija áregistruota1994 09 26
(Valstybës þinios. 1996. Nr. 27–653)

Tarptautinës darbo organizacijos Generalinë konferencija,
Tarptautinio darbo biuro Administracinës tarybos sušaukta San Fran-

ciske ir 1948 m. birþelio 17 d. susirinkusi á trisdešimt pirmàjà sesijà;
nusprendusi priimti kai kuriuos pasiûlymus dël asociacijø laisvës ir tei-

sës jungtis á organizacijas gynimo ir juos áforminti kaip konvencijà, o tai yra
septintasis sesijos darbotvarkës klausimas;

atsiþvelgdama á tai, kad Tarptautinës darbo organizacijos statuto pre-
ambulëje yra deklaruojama, jog „asociacijø laisvës principo pripaþinimas“
yra priemonë darbo sàlygoms pagerinti ir taikai átvirtinti;

atsiþvelgdama á tai, kad Filadelfijos deklaracijoje yra patvirtinta, jog
„þodþio bei asociacijø laisvës yra iš tikrøjø svarbios nepertraukiamam pro-
gresui“;

atsiþvelgdama á tai, kad Tarptautinës darbo konferencijos trisdešimto-
sios sesijos metu buvo vienbalsiai patvirtinti principai, turintys tapti pa-
grindu tarptautiniam šiø klausimø reguliavimui;

atsiþvelgdama taip pat á tai, kad Jungtiniø Tautø Generalinë Asamblëja
antrosios sesijos metu patvirtino minëtus principus ir kreipësi á Tarptautinæ
darbo organizacijà, prašydama tæsti visokeriopas pastangas, kad bûtø áma-
noma priimti vienà ar keletà atitinkamø tarptautiniø konvencijø;

tûkstantis devyni šimtai keturiasdešimt aštuntøjø metø liepos devintà
dienà priima šià Konvencijà, kurià galima vadinti 1948 metø konvencija dël
asociacijø laisvës ir teisës jungtis á organizacijas gynimo:

I SKYRIUS. ASOCIACIJØ LAISVËS

1  s t r a i p s n i s
Kiekviena Tarptautinës darbo organizacijos narë, kuriai galioja ši Kon-

vencija, ásipareigoja ágyvendinti toliau išdëstytas nuostatas.
2  s t r a i p s n i s
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Darbuotojai ir darbdaviai be jokiø išimèiø turi teisæ pasirinkti, be iš-
ankstinio leidimo steigti ir stoti á organizacijas, vadovaudamiesi tik tø orga-
nizacijø taisyklëmis.

3  s t r a i p s n i s
1. Darbuotojø ir darbdaviø organizacijos turi teisæ parengti savo ástatus

ir taisykles, visiškai laisvai rinkti savo atstovus, organizuoti valdymà ir veik-
là bei rengti savo programas.

2. Valstybinës valdþios institucijos turi susilaikyti nuo bet kokio kiši-
mosi, galinèio apriboti šià teisæ arba suvarþyti naudojimàsi ja.

4  s t r a i p s n i s
Darbuotojø ir darbdaviø organizacijos negali bûti paleistos arba laikinai

uþdraustos administracine tvarka.
5  s t r a i p s n i s

Darbuotojø ir darbdaviø organizacijos turi teisæ steigti federacijas ir
konfederacijas bei stoti á jas; bet kuri tokia organizacija, federacija ar kon-
federacija turi teisæ prisijungti prie darbuotojø ir darbdaviø tarptautiniø
organizacijø.

6  s t r a i p s n i s
2, 3 ir 4 straipsniø nuostatos yra taikomos ir darbuotojø bei darbdaviø

organizacijø federacijoms ir konfederacijoms.
7  s t r a i p s n i s

Darbuotojø ir darbdaviø organizacijoms, norinèioms ágyti juridinio as-
mens statusà, neturi bûti keliamos sàlygos, galinèios suvarþyti 2, 3 ir 4
straipsniuose išdëstytø nuostatø ágyvendinimà.

8  s t r a i p s n i s
1. Naudodamiesi šios Konvencijos teikiamomis teisëmis, darbuotojai ir

darbdaviai bei jø atitinkamos organizacijos, taip pat kiti asmenys bei orga-
nizuoti kolektyvai turi gerbti atitinkamos šalies ástatymus.

2. Šalies ástatymai neturi paþeisti nurodytø šioje Konvencijoje garantijø
ir neturi bûti taikomi taip, kad paþeistø jas.

9  s t r a i p s n i s
1. Nacionaliniai ástatymai ir kiti norminiai aktai nustato, kaip nurodytos

šioje Konvencijoje garantijos yra taikomos ginkluotosioms pajëgoms ir
policijai.

2. Pagal Tarptautinës darbo organizacijos statuto 19 straipsnio 8 punkte
nustatytà principà bet kuri organizacijos narë, ratifikuojanti šià
Konvencijà, neturi paveikti galiojanèiø ástatymø, privilegijø, paproèiø bei
susitarimø, suteikianèiø ginkluotøjø pajëgø nariams arba policijos
darbuotojams bet kokià teisæ, kurià garantuoja ši Konvencija.
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1 0  s t r a i p s n i s
Šioje Konvencijoje terminas „organizacija“ reiškia bet kurià darbuotojø

arba darbdaviø organizacijà, norinèià átvirtinti ir apginti darbuotojø arba
darbdaviø interesus.

II SKYRIUS. TEISËS JUNGTIS Á ORGANIZACIJAS GYNIMAS

1 1  s t r a i p s n i s
Kiekviena Tarptautinës darbo organizacijos narë, kuriai galioja ši Kon-

vencija, ásipareigoja imtis visø reikiamø bei tinkamø priemoniø, garantuo-
janèiø darbuotojams bei darbdaviams galimybes laisvai naudotis teise jung-
tis á organizacijas.

III SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1 2  s t r a i p s n i s
1. Dël teritorijø, nurodytø Tarptautinës darbo organizacijos statuto 35

straipsnyje ir 1946 m. priimtoje Statuto pataisoje, bet nenurodytø minëto
papildyto straipsnio 4 ir 5 punktuose, kiekviena Organizacijos narë, ratifi-
kavusi šià Konvencijà, privalo kuo greièiau po ratifikavimo perduoti Tarp-
tautinio darbo biuro Generaliniam direktoriui deklaracijà, nurodanèià:

• teritorijas, kuriose ji ásipareigoja taikyti Konvencijos nuostatas be
pakeitimø;

• teritorijas, kuriose ji ásipareigoja taikyti Konvencijos nuostatas su
pakeitimais;

• teritorijas, kuriose Konvencija negali bûti taikoma, ir prieþastis, dël
kuriø ji negali bûti taikoma tokiais atvejais;

• teritorijas, kuriose ji rezervuoja savo sprendimà.
2. Šio straipsnio 1 punkto a ir b papunkèiuose minimi ásipareigojimai

yra laikomi neatskiriama ratifikavimo dalimi ir turi ratifikavimo galià.
3. Bet kuri narë gali bet kuriuo metu vëlesnëje deklaracijoje visiškai

arba iš dalies atšaukti padarytas pradinëje deklaracijoje išlygas, susijusias
su šio straipsnio 1 punkto b, c ar d papunkèiais.

4. Bet kuri narë gali bet kuriuo metu, kai Konvencijos yra atsisakoma
remiantis 34 straipsniu, perduoti Generaliniam direktoriui deklaracijà, kei-
èianèià bet kurias kitas ankstesnëse deklaracijose nustatytas sàlygas ir iš-
dëstanèià jos dabartinæ pozicijà dël atitinkamø teritorijø.

1 3  s t r a i p s n i s
1. Tais atvejais, kai šioje Konvencijoje aptariami klausimai patenka bet

kurios ne metropolijø teritorijos kompetencijai, Organizacijos narë, atsa-
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kinga uþ atitinkamos teritorijos tarptautinius santykius, gali, susitarusi su
teritorijos vyriausybe, perduoti Tarptautinio darbo biuro Generaliniam
direktoriui deklaracijà, kuria jis tos teritorijos vardu prisiima Konvencijoje
nurodytus ásipareigojimus.

2. Deklaracijà, kuria yra prisiimami šioje Konvencijoje nurodyti ásipa-
reigojimai, Tarptautinio darbo biuro Generaliniam direktoriui gali perduoti:

(a) dvi ar daugiau Organizacijos nariø dël bet kurios jø bendrai valdo-
mos teritorijos; arba

(b) tarptautinë institucija, atsakinga uþ atitinkamos teritorijos valdymà
pagal Jungtiniø Tautø Ástatus ar kitu pagrindu dël tokios teritorijos.

3. Tarptautinio darbo biuro Generaliniam direktoriui perduodamose
deklaracijose pagal šio straipsnio 1 ir 2 punktus, yra nurodoma, ar šios
Konvencijos nuostatos bus taikomos atitinkamai teritorijai be pakeitimø ar
su pakeitimais; jeigu deklaracijoje yra nurodoma, kad Konvencijos nuosta-
tos bus taikomos su pakeitimais, kartu pateikiamos ir šiø pakeitimø
detalës.

4. Suinteresuota narë arba tarptautinë institucija gali bet kada vëlesne
deklaracija visiškai arba iš dalies atsisakyti teisës taikyti ankstesnëse dekla-
racijose nurodytus pakeitimus.

5. Kai šios Konvencijos yra atsisakoma pagal Tarptautinës darbo orga-
nizacijos statuto 34 straipsná, suinteresuota narë, narës arba tarptautinë
institucija gali bet kada perduoti Generaliniam direktoriui deklaracijà, kei-
èianèià bet kurias kitas ankstesnëse deklaracijose nustatytas sàlygas ir iš-
reiškianèià jø dabartinæ pozicijà dël Konvencijos taikymo.

IV SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1 4  s t r a i p s n i s
Oficialûs šios Konvencijos ratifikavimo raštai siunèiami Tarptautinio

darbo biuro Generaliniam direktoriui uþregistruoti.
1 5  s t r a i p s n i s

1. Ši Konvencija privaloma tik toms Tarptautinës darbo organizacijos
narëms, kuriø ratifikavimo raštus yra uþregistravæs Generalinis direktorius.

2. Ji ásigalioja po dvylikos mënesiø nuo tos dienos, kai Generalinis di-
rektorius uþregistruoja dviejø Organizacijos nariø ratifikavimo raštus.

3. Kiekvienoje valstybëje Organizacijos narëje ši Konvencija pradeda
galioti po dvylikos mënesiø nuo jos ratifikavimo rašto uþregistravimo die-
nos.

1 6  s t r a i p s n i s
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1. Kiekviena Organizacijos narë, ratifikavusi šià Konvencijà, praëjus de-
šimèiai metø nuo jos ásigaliojimo dienos, gali jà denonsuoti pasiøsdama
Tarptautinio darbo biuro Generaliniam direktoriui uþregistruoti pareiš-
kimà dël denonsavimo. Denonsavimas ásigalioja po metø nuo jo uþregistra-
vimo dienos.

2. Kiekvienai Organizacijos narei, kuri ratifikavo šià Konvencijà ir pasi-
baigus 1 punkte nurodytam dešimties metø terminui per metus nepasinau-
dojo šiame straipsnyje numatyta denonsavimo teise, Konvencija galios dar
dešimtá metø, o vëliau galës jà denonsuoti pasibaigus kiekvienam dešimties
metø terminui šiame straipsnyje nustatyta tvarka.

1 7  s t r a i p s n i s
1. Tarptautinio darbo biuro Generalinis direktorius informuoja visas

Tarptautinës darbo organizacijos nares apie visø ratifikavimo raštø ir pa-
reiškimø dël denonsavimo, kuriuos jam atsiuntë Organizacijos narës, uþre-
gistravimà.

2. Informuodamas Organizacijos nares apie gauto antrojo ratifikavimo
rašto uþregistravimà, Generalinis direktorius atkreipia jø dëmesá á šios
Konvencijos ásigaliojimo datà.

1 8  s t r a i p s n i s
Tarptautinio darbo biuro Generalinis direktorius nusiunèia Jungtiniø

Tautø Generaliniam sekretoriui uþregistruoti pagal Jungtiniø Tautø Ástatø
102 straipsná išsamius duomenis apie visus ratifikavimo raštus ir pareiški-
mus dël denonsavimo, kuriuos jis yra uþregistravæs pagal ankstesniø
straipsniø nuostatas.

1 9  s t r a i p s n i s
Jei Tarptautinio darbo biuro Administracinë taryba laiko, jog yra bû-

tina, ji informuoja Generalinæ konferencijà apie šios Konvencijos taikymà
ir svarsto, ar á Konferencijos darbotvarkæ átraukti klausimà dël Konvencijos
visiško ar dalinio pakeitimo.

2 0  s t r a i p s n i s
1. Jei Konferencija priims naujà konvencijà, ištisai ar iš dalies pakei-

èianèià šià Konvencijà, ir jeigu naujojoje konvencijoje nebus numatyta ki-
taip, tai:

(a) kuriai nors Organizacijos narei ratifikavus naujàjà–pakeièianèià
konvencijà, nepaisant 16 straipsnio nuostatø, automatiškai tuoj pat
denonsuojama ši Konvencija, su sàlyga, kad naujoji–pakeièianti kon-
vencija yra ásigaliojusi;

(b) nuo naujosios–pakeièianèios konvencijos ásigaliojimo dienos
Organizacijos narës šios Konvencijos ratifikuoti negali.
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2. Ši Konvencija kiekvienu atveju galioja savo forma ir turiniu toms Or-
ganizacijos narëms, kurios jà ratifikavo, bet neratifikavo pakeièianèios kon-
vencijos.

2 1  s t r a i p s n i s
Šios Konvencijos angliškas ir prancûziškas tekstai turi vienodà galià.
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KK oo nn vv ee nn cc ii jj aa   NN rr ..   88 88
DDëëll  ááddaarrbbiinniimmoo  ttaarrnnyybbøø  oorrggaanniizzaavviimmoo

Ratifikacija áregistruota1994 09 26
(Valstybës þinios. 1996. Nr. 28–672)

Tarptautinës darbo organizacijos Generalinë konferencija,
Tarptautinio darbo biuro Administracinës tarybos sušaukta San Fran-

ciske ir 1948 m. birþelio 17 d. susirinkusi á trisdešimt pirmàjà sesijà,
nutarusi priimti tam tikrus pasiûlymus dël ádarbinimo tarnybø ákûrimo,

o tai yra ketvirtasis sesijos darbotvarkës klausimas,
nusprendusi áforminti šiuos pasiûlymus kaip tarptautinæ konvencijà,
tûkstantis devyni šimtai keturiasdešimt aštuntøjø metø liepos devintà

dienà priima šià Konvencijà, kurià galima vadinti 1948 metø konvencija dël
ádarbinimo tarnybø:

1  s t r a i p s n i s
1. Kiekviena Tarptautinës darbo organizacijos narë, kuriai galioja ši

Konvencija, remia arba garantuoja paramà nemokamai valstybinei ádarbi-
nimo tarnybai.

2. Ádarbinimo tarnybos pagrindinë pareiga – kai yra bûtina bendradar-
biaujant su kitomis atitinkamomis valstybinëmis ir privaèiomis institucijo-
mis – laiduoti pagal galimybes geriausià darbo rinkos organizavimà, kaip
sudëtinæ nacionalinës programos dalá pasiekti ir išlaikyti visiškà uþimtumà
bei plëtoti ir naudoti gamybos išteklius.

2  s t r a i p s n i s
Ádarbinimo tarnybà sudaro nacionalinë ádarbinimo biurø sistema, kuriai

vadovauja nacionalinë valdþios institucija.
3  s t r a i p s n i s

1. Sistemà sudaro vietiniai ir, kur tinkama, teritoriniai biurai, gana gau-
sûs, kad aptarnautø kiekvienà šalies geografinæ sritá bei patogiai išdëstyti ir
darbdaviams, ir darbuotojams.

2. Sistemos organizacija turi:
(a) bûti tikrinama –

(i) kai tik ávyksta reikšmingø pasikeitimø ekonominëje veikloje ir
tarp dirbanèiøjø gyventojø,
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(ii) kai kompetentinga valdþios institucija nusprendþia, kad toks tik-
rinimas reikalingas patyrimui, ágytam bandomosios veiklos metu,
ávertinti;

(b) bûti keièiama, jeigu tokie patikrinimai rodo, kad pakeisti yra bûtina.
4  s t r a i p s n i s

1. Darbdaviø ir darbuotojø atstovai bendradarbiauja patariamuosiuose
komitetuose organizuojant ádarbinimo tarnybà, jai veikiant ir plëtojant
ádarbinimo tarnybos politikà.

2. Tokios teisës suteikiamos vienam ar keletui nacionaliniø patariamøjø
komitetø ir, kur yra bûtina, teritoriniams bei vietiniams komitetams.

3. Vienodas darbdaviø ir darbuotojø atstovø skaièius á šiuos komitetus
paskiriamas po konsultacijø su darbdaviams ir darbuotojams atstovaujan-
èiomis organizacijomis, kur tokios organizacijos yra.

5  s t r a i p s n i s
Ádarbinimo tarnybos bendroji politika dël darbuotojø galimo

ádarbinimo yra formuojama po konsultacijø su darbdaviø ir darbuotojø
atstovais per patariamuosius komitetus, numatytus 4 straipsnyje.

6  s t r a i p s n i s
Ádarbinimo tarnyba organizuojama taip, kad garantuotø efektyvø pri-

ëmimà á darbà ir paskirstymà. Šiuo tikslu:
(a) padeda darbuotojams rasti tinkamà darbà, o darbdaviams –

tinkamà darbuotojà, ir, vadovaudamasi nacionalinëmis taisyklëmis,
(i) registruoja kandidatus ásidarbinti, uþrašo jø profesinæ kvalifika-

cijà, patyrimà ir pageidavimus, juos apklausia, jeigu reikia, áver-
tina jø fizinius ir profesinius sugebëjimus, padeda jiems, jeigu
reikia, profesiniu orientavimu, profesijos apmokymu arba
permokymu,

(ii) gauna iš darbdaviø tikslià informacijà apie laisvas darbo vietas
kartu su pretenduojantiems darbuotojams keliamais reikalavi-
mais,

(iii) nukreipia ádarbinti kandidatus, turinèius tinkamø fiziniø ir profe-
siniø sugebëjimø,

(iv) nukreipia kandidatus ir laisvas darbo vietas iš vieno ádarbinimo
biuro á kità tuo atveju, kai šis biuras negali kandidatø tinkamai
nukreipti ar laisvø darbo vietø tinkamai uþimti, ar esant kitoms
toká veiksmà pateisinanèioms situacijoms;

(b) imasi atitinkamø priemoniø, kad –
(i) tikslingai derindama ávairiø profesijø darbo pasiûlà su

ádarbinimo galimybëmis, palengvintø profesiná mobilumà,
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(ii) tikslingai padëdama darbuotojams persikelti á vietoves, kuriose
yra tinkamos galimybës ásidarbinti, palengvintø geografiná mobi-
lumà,

(iii) norëdama patenkinti laikinà vietinæ darbuotojø paklausà ar pa-
siûlà, palengvintø laikinà darbuotojø persikëlimà iš vienos vieto-
vës á kità,

(iv) palengvintø bet kurá darbuotojø persikëlimà iš vienos šalies á
kità, kuris gali bûti suinteresuotøjø vyriausybiø patvirtintas;

(c) renka ir analizuoja, kai reikia, bendradarbiaudama su kitomis val-
dþios institucijomis, vadovais ir profesinëmis sàjungomis, prieina-
miausià informacijà apie situacijà darbo rinkoje ir galimus jos pasi-
keitimus visoje šalyje ir skirtingose gamybos šakose, profesijose bei
vietovëse ir nuolatos, nedelsdama pateikia šià informacijà valstybi-
nëms valdþios institucijoms, suinteresuotø darbdaviø ir darbuotojø
organizacijoms bei visuomenei;

(d) bendradarbiauja tvarkant draudimà ir pagalbà nedarbo atvejais bei
kitas pagalbos bedarbiams priemones;

(e) kad bûtø palanki ádarbinimo situacija, padeda, jei bûtina, kitoms
valstybinëms ir privaèioms institucijoms, kurios numato socialinæ ir
ekonominæ plëtotæ.

7  s t r a i p s n i s
Priemonës taikomos norint:
(a) palengvinti ávairiø ádarbinimo biurø specializacijà pagal profesijas ir

atskiras šakas, tokias kaip þemës ûkio ir kitas gamybos šakas,
kuriose specializacija gali bûti naudinga,

(b) adekvaèiai atsiþvelgti á ypatingø kategorijø kandidatø, tokiø kaip in-
validai, darbo poreiká.

8  s t r a i p s n i s
Ádarbinimo ir profesinio orientavimo tarnybose numatomos ir plëtoja-

mos specialios priemonës paaugliams.
9  s t r a i p s n i s

1. Ádarbinimo tarnybø personalà sudaro valstybës tarnautojai, kurie pa-
gal padëtá ir sàlygas nepriklauso nuo vyriausybës pasikeitimø ir nuo nede-
ramos išorinës átakos ir, kaip to reikalauja tarnyba, yra garantuoti darbo
pastovumu.

2. Ádarbinimo tarnybos personalas parenkamas atsiþvelgiant tiktai á kva-
lifikacinius sugebëjimus atlikti pareigas, esant bet kokioms priëmimo á vals-
tybinæ tarnybà sàlygoms, nustatytoms nacionaliniuose ástatymuose ir ki-
tuose norminiuose aktuose.
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3. Kompetentinga valdþios institucija nustato priemones tokiems kvali-
fikaciniams sugebëjimams išaiškinti.

4. Ádarbinimo tarnybø personalas atitinkamai apmokomas atlikti savo
pareigas.

1 0  s t r a i p s n i s
Ádarbinimo tarnyba ir kitos valstybinës valdþios institucijos, kur tai tin-

kama, bendradarbiaudamos su darbdaviø ir darbuotojø organizacijomis bei
kitomis suinteresuotomis þinybomis, imasi visø ámanomø priemoniø ska-
tinti darbdavius ir darbuotojus savanoriškai naudotis visomis ádarbinimo
tarnybø teikiamomis galimybëmis.

1 1  s t r a i p s n i s
Kompetentinga valdþios institucija imasi bûtinø priemoniø išsaugoti

efektyvø bendradarbiavimà tarp visø ádarbinimo tarnybø ir privaèiø ne
pelno siekianèiø ádarbinimo agentûrø.

1 2  s t r a i p s n i s
1. Kai á Organizacijos narës teritorijà áeina didelës sritys, kuriose dël gy-

ventojø pasklidimo ar srities išsivystymo lygio kompetentinga valdþios insti-
tucija laiko, kad nëra verta taikyti šios Konvencijos nuostatø, šios Konven-
cijos tose srityse valdþios institucija gali netaikyti iš viso, arba taikyti su iš-
imtimis tam tikrø ámoniø ar profesijø atþvilgiu, jeigu joms, valdþios institu-
cijos manymu, tai tinka.

2. Kiekviena Organizacijos narë pirmojoje metinëje šios Konvencijos
taikymo ataskaitoje, pateikiamoje pagal Tarptautinës darbo organizacijos
statuto 22 straipsná, nurodo sritis, kuriø atþvilgiu numato pasinaudoti šio
straipsnio nuostatomis, ir prieþastis, dël kuriø numato pasinaudoti šiomis
nuostatomis; në viena Organizacijos narë po savo pirmosios metinës ata-
skaitos parašymo dienos negali pasinaudoti šio straipsnio nuostatomis, iš-
skyrus nurodytoms ataskaitoje sritims.

3. Kiekviena Organizacijos narë, pasinaudojanti šio straipsnio nuosta-
tomis, kitose metinëse ataskaitose nurodo sritis, kuriø atþvilgiu atsisako
teisës pasinaudoti šio straipsnio nuostatomis.

1 3  s t r a i p s n i s
1. Dël teritorijø, nurodytø Tarptautinës darbo organizacijos statuto 35

straipsnyje su 1946 m. priimta dokumento pataisa, bet nenurodytø minëto
papildyto straipsnio 4 ir 5 punktuose, kiekviena šià Konvencijà ratifikavusi
Organizacijos narë Tarptautinio darbo biuro Generaliniam direktoriui kuo
greièiau po ratifikavimo pateikia deklaracijà, kurioje nurodomos:

(a) teritorijos, kuriose narë ásipareigoja taikyti Konvencijos nuostatas
be pakeitimø;
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(b) teritorijos, kuriose narë ásipareigoja taikyti Konvencijos nuostatas su
pakeitimais;

(c) teritorijos, kuriose Konvencija negali bûti taikoma, ir prieþastys, dël
kuriø ji negali bûti taikoma;

(d) teritorijos, dël kuriø narë rezervuoja savo sprendimà.
2. Šio straipsnio 1 punkto a ir b papunkèiuose nurodyti ásipareigojimai

yra laikomi neatskiriama ratifikavimo dalimi ir turi ratifikavimo galià.
3. Bet kuri Organizacijos narë bet kuriuo metu vëlesne deklaracija vi-

siškai arba iš dalies gali anuliuoti padarytas pirmojoje deklaracijoje išlygas
pagal šio straipsnio 1 punkto b, c ar d papunkèius.

4. Kai Konvencijos yra atsisakoma pagal 34 straipsná, bet kuri Organiza-
cijos narë gali bet kuriuo metu perduoti Generaliniam direktoriui deklara-
cijà, keièianèià bet kurias kitas ankstesnëse deklaracijose nustatytas sàlygas
ir išreiškianèià dabartinæ pozicijà dël atitinkamø teritorijø.

1 4  s t r a i p s n i s
1. Kai šioje Konvencijoje aptariami klausimai patenka bet kurios ne

metropolijø teritorijos kompetencijai, Organizacijos narë, atsakinga uþ ati-
tinkamos teritorijos tarptautinius santykius, susitarusi su teritorijos vyriau-
sybe, Tarptautinio darbo biuro Generaliniam direktoriui gali perduoti de-
klaracijà, kuria tos teritorijos vardu prisiima Konvencijoje nurodytus ásipa-
reigojimus.

2. Deklaracijà, kuria prisiimami šioje Konvencijoje nurodyti ásipareigo-
jimai, Tarptautinio darbo biuro Generaliniam direktoriui gali perduoti:

(a) dvi ar daugiau Organizacijos nariø dël bet kurios jø bendrai valdo-
mos teritorijos; arba

(b) tarptautinë institucija, atsakinga uþ atitinkamos teritorijos valdymà
pagal Jungtiniø Tautø Ástatus ar kitu pagrindu dël tokios teritorijos.

3. Tarptautinio darbo biuro Generaliniam direktoriui perduodamose
deklaracijose pagal šio straipsnio 1 ir 2 punktus yra nurodoma, ar šios Kon-
vencijos nuostatos bus taikomos atitinkamai teritorijai be pakeitimø ar su
pakeitimais; jeigu deklaracijoje yra nurodoma, kad Konvencijos nuostatos
bus taikomos su pakeitimais, kartu deklaracijoje pateikiamos ir šiø pakei-
timø detalës.

4. Suinteresuota Organizacijos narë arba tarptautinë institucija gali bet
kada vëlesne deklaracija visiškai arba iš dalies atsisakyti teisës taikyti bet
kuriose ankstesnëse deklaracijose nurodytus pakeitimus.

5. Kai šios Konvencijos yra atsisakoma pagal Tarptautinës darbo orga-
nizacijos statuto 34 straipsná, suinteresuota Organizacijos narë, narës arba
tarptautinë institucija gali bet kada perduoti Generaliniam direktoriui de-
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klaracijà, keièianèià bet kurias kitas ankstesnëse deklaracijose nustatytas
sàlygas ir išreiškianèià jø dabartinæ pozicijà dël Konvencijos taikymo.

1 5  s t r a i p s n i s
Oficialûs šios Konvencijos ratifikavimo raštai siunèiami Tarptautinio

darbo biuro Generaliniam direktoriui uþregistruoti.
1 6  s t r a i p s n i s

1. Ši Konvencija privaloma tik toms Tarptautinës darbo organizacijos
narëms, kuriø ratifikavimo raštus yra uþregistravæs Generalinis direktorius.

2. Ji ásigalioja po dvylikos mënesiø nuo tos dienos, kai Generalinis di-
rektorius uþregistruoja dviejø Organizacijos nariø ratifikavimo raštus.

3. Kiekvienoje valstybëje, Organizacijos narëje, ši Konvencija pradeda
galioti po dvylikos mënesiø nuo jos ratifikavimo rašto uþregistravimo die-
nos.

1 7  s t r a i p s n i s
1. Kiekviena Organizacijos narë, ratifikavusi šià Konvencijà, praëjus de-

šimèiai metø nuo jos ásigaliojimo dienos, gali jà denonsuoti pasiøsdama
Tarptautinio darbo biuro Generaliniam direktoriui uþregistruoti pareiš-
kimà dël denonsavimo. Denonsavimas ásigalioja po metø nuo jo uþregistra-
vimo dienos.

2. Kiekvienai Organizacijos narei, kuri ratifikavo šià Konvencijà ir pasi-
baigus 1 punkte nurodytam dešimties metø terminui per metus nepasinau-
dojo šiame straipsnyje numatyta denonsavimo teise, Konvencija galios dar
dešimtá metø, o vëliau galës jà denonsuoti pasibaigus kiekvienam dešimties
metø terminui šiame straipsnyje nustatyta tvarka.

1 8  s t r a i p s n i s
1. Tarptautinio darbo biuro Generalinis direktorius informuoja visas

Tarptautinës darbo organizacijos nares apie visø ratifikavimo raštø ir pa-
reiškimø dël denonsavimo, kuriuos jam atsiuntë Organizacijos narës, uþre-
gistravimà.

2. Informuodamas Organizacijos nares apie gauto antrojo ratifikavimo
rašto uþregistravimà, Generalinis direktorius atkreipia jø dëmesá á šios
Konvencijos ásigaliojimo datà.

1 9  s t r a i p s n i s
Tarptautinio darbo biuro Generalinis direktorius nusiunèia Jungtiniø

Tautø Generaliniam sekretoriui uþregistruoti pagal Jungtiniø Tautø Ástatø
102 straipsná išsamius duomenis apie visus ratifikavimo raštus ir pareiški-
mus dël denonsavimo, kuriuos jis yra uþregistravæs pagal ankstesniø straip-
sniø nuostatas.

2 0  s t r a i p s n i s



185

Jei Tarptautinio darbo biuro Administracinë taryba laiko, jog yra bû-
tina, ji informuoja Generalinæ konferencijà apie šios Konvencijos taikymà
ir svarsto, ar á Konferencijos darbotvarkæ átraukti klausimà dël Konvencijos
visiško ar dalinio pakeitimo.

2 1  s t r a i p s n i s
1. Jei Konferencija priims naujà konvencijà, ištisai ar iš dalies pakei-

èianèià šià Konvencijà, ir jeigu naujojoje konvencijoje nebus numatyta ki-
taip, tai:

(a) kuriai nors Organizacijos narei ratifikavus naujàjà–pakeièianèià
konvencijà, nepaisant 17 straipsnio nuostatø, automatiškai tuoj pat
denonsuojama ši Konvencija, su sàlyga, kad naujoji–pakeièianti kon-
vencija yra ásigaliojusi;

(b) nuo naujosios–pakeièianèios konvencijos ásigaliojimo dienos
Organizacijos narës šios Konvencijos ratifikuoti negali.

2. Ši Konvencija kiekvienu atveju galioja savo forma ir turiniu toms Or-
ganizacijos narëms, kurios jà ratifikavo, bet neratifikavo pakeièianèios kon-
vencijos.

2 2  s t r a i p s n i s
Šios Konvencijos angliškas ir prancûziškas tekstai turi vienodà galià.
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Ratifikacija áregistruota1994 09 26
(Valstybës þinios. 1996. Nr. 28–673)

Tarptautinës darbo organizacijos Generalinë konferencija,
Tarptautinio darbo biuro Administracinës tarybos sušaukta San Fran-

ciske ir 1948 m. birþelio 17 d. susirinkusi á trisdešimt pirmàjà sesijà,
nusprendusi priimti tam tikrus pasiûlymus dël pirmojoje sesijoje priim-

tos 1919 m. konvencijos dël jaunuoliø naktinio darbo (pramonëje) dalinio
pakeitimo, o tai yra dešimtasis sesijos darbotvarkës klausimas,

nusprendusi áforminti šiuos pasiûlymus kaip tarptautinæ konvencijà,
tûkstantis devyni šimtai keturiasdešimt aštuntøjø metø liepos dešimtà

dienà priima šià Konvencijà, kurià galima vadinti 1948 metø Konvencija
(pakeista) dël jaunuoliø naktinio darbo (pramonëje):

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1  s t r a i p s n i s
1. Šioje Konvencijoje terminas „pramonës ámonë“ reiškia:
(a) šachtas, karjerus ir kitas mineralø gavybos iš þemës gelmiø ámones;
(b) ámones, kuriose gaminiai pagaminami, modifikuojami, valomi, tai-

somi, dailinami, pabaigiami, paruošiami parduoti, sulauþomi ar išar-
domi arba kuriose medþiagos yra perdirbamos, áskaitant laivø staty-
bos ar elektros energijos arba visø rûšiø varomosios jëgos genera-
vimo, transformavimo ar perdavimo ámones;

(c) statybos ir inþineriniø darbø ámones, tarp jø atliekanèias, statybos,
remonto, eksploatavimo, perstatymo bei ardymo darbus;

(d) ámones, gabenanèias keleivius ar prekes automobiliø keliais arba
geleþinkeliais, áskaitant kroviniø apdorojimà dokuose, krantinëse,
prieplaukose, sandëliuose ir aerouostuose.

2. Kompetentinga valdþios institucija nustato kriterijus, pagal kuriuos
darbai pramonëje yra atskiriami nuo þemës ûkio, prekybos ir kitø nepra-
moniniø darbø.

3. Nacionaliniuose ástatymuose ar kituose norminiuose aktuose gali bûti
nustatyta, jog ši Konvencija nëra taikoma darbams, kurie nelaikomi
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kenksmingais, þalingais ar pavojingais jaunuoliams ir yra atliekami šeimy-
ninëse ámonëse, kuriose dirba tik tëvai ir jø vaikai arba globotiniai.

2  s t r a i p s n i s
1. Šioje Konvencijoje terminas „naktis“ reiškia ne trumpesná kaip dvyli-

kos valandø nepertraukiamà laikotarpá.
2. Paaugliams iki šešiolikos metø tai laikotarpis nuo dešimtos valandos

vakaro iki šeštos valandos ryto.
3. Jaunuoliams nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metø tai

kompetentingos valdþios institucijos nustatytas ne trumpesnis kaip
septyniø nepertraukiamø valandø laikotarpis nuo dešimtos valandos
vakaro iki septintos valandos ryto; kompetentinga valdþios institucija gali
nustatyti nevienodus laikotarpius skirtingose vietovëse, skirtingoms
pramonës šakoms, ámonëms ar jø filialams, taèiau turi konsultuotis su
atitinkamomis darbdaviø ir darbuotojø organizacijomis prieš nustatydama
tokius laikotarpius po vienuoliktos valandos vakaro.

3  s t r a i p s n i s
1. Jaunuoliai iki aštuoniolikos metø negali bûti ádarbinti ir dirbti naktá

bet kuriose valstybinëse bei privaèiose ámonëse ar jø filialuose kitokia negu
šioje Konvencijoje nustatyta tvarka.

2. Kompetentinga valdþios institucija, pasikonsultavusi su atitinkamo-
mis darbdaviø bei darbuotojø organizacijomis, profesinio mokymo bei lavi-
nimo tikslais gali leisti jaunuoliams nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metø
dirbti naktá konkreèiai nurodytose pramonës šakose ar nepertraukiamus
darbus.

3. Pagal 2 punktà naktiná darbà dirbantiems jaunuoliams tarp dviejø
darbo laikotarpiø suteikiamas ne trumpesnis kaip trylikos valandø neper-
traukiamas poilsis.

4. Jei visø darbuotojø naktinis darbas kepimo pramonëje yra draudþia-
mas, vyresniø kaip šešiolikos metø jaunuoliø profesinio mokymo bei lavi-
nimo tikslais kompetentinga valdþios institucija gali nustatyti laikà nuo de-
vintos valandos vakaro iki ketvirtos valandos ryto vietoj pagal 2 straipsnio 3
punktà valdþios institucijos nustatytojo ne trumpesnio kaip septyniø va-
landø nepertraukiamo laiko nuo dešimtos valandos vakaro iki septintos
valandos ryto.

4  s t r a i p s n i s
1. Šalyse, kur dël klimato sàlygø darbas dienà yra ypaè sunkus, nurody-

tas naktinis laikotarpis ir laikas, kurá draudþiama dirbti, gali bûti trumpesni
negu nurodyti ankstesniuose straipsniuose, jeigu uþ juos yra atitinkamai
kompensuojama poilsiu dienà.
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2. 2 ir 3 straipsniø nuostatos netaikomos jaunuoliø nuo šešiolikos iki aš-
tuoniolikos metø naktiniam darbui kritinëmis situacijomis, kurios atsirado
nekontroliuojamai ar nenumatytai, kurios nëra periodiškos ir sudaro kliûtis
normaliai atitinkamos pramonës ámonës veiklai.

5  s t r a i p s n i s
Draudimas dirbti naktá jaunuoliams nuo šešiolikos iki aštuoniolikos

metø gali bûti Vyriausybës pristabdytas, jeigu to reikalauja valstybës intere-
sai ypatingai kritišku atveju.

6  s t r a i p s n i s
1. Ástatymuose ar kituose norminiuose aktuose, kuriuose ágyvendinamos

šios Konvencijos nuostatos, yra:
(a) numatyta, jog su jomis supaþindinami suinteresuoti asmenys;
(b) nurodomi asmenys, atsakingi uþ jø laikymàsi;
(c) numatytos atitinkamos sankcijos uþ jø paþeidimus;
(d) sukurta tinkama kontrolës sistema, garantuojanti, kad bus jø laiko-

masi;
(e) reikalaujama iš kiekvieno darbdavio valstybinëse ir privaèiose pra-

monës ámonëse tvarkyti registrà arba turëti oficialius dokumentus,
kuriuose nurodytos jo ádarbintø asmenø iki aštuoniolikos metø pa-
vardës, gimimo datos bei visa kita informacija, kuri gali bûti reika-
linga kompetentingai valdþios institucijai.

2. Kasmetinëse ataskaitose, kurias pagal Tarptautinës darbo organiza-
cijos statuto 22 straipsná pateikia Organizacijos narës, išdëstoma visa in-
formacija apie tokius ástatymus bei kitus norminius aktus, taip pat jais re-
miantis atliktø patikrinimø bendras aprašymas.

II SKYRIUS. SPECIALIOSIOS NUOSTATOS
ATSKIROMS ŠALIMS

7  s t r a i p s n i s
1. Bet kuri Organizacijos narë, kuri iki ástatymø ar kitø norminiø aktø,

suteikianèiø teisæ ratifikuoti šià Konvencijà, priëmimo buvo priëmusi ásta-
tymus ar kitus norminius aktus, ribojanèius jaunuoliø naktiná darbà pramo-
nëje ir nustatanèius þemesnæ negu aštuoniolika metø amþiaus ribà, gali
ratifikuodama Konvencijà atskira deklaracija 3 straipsnio 1 punkte nurody-
tàjà amþiaus ribà pakeisti þemesne kaip aštuoniolika metø, bet ne þemesne
kaip šešiolika metø amþiaus riba.
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2. Bet kuri Organizacijos narë, pateikusi 1 punkte nurodytà deklaracijà,
gali kitoje deklaracijoje jà atšaukti.

3. Kiekviena Organizacijos narë, kuriai galioja šio straipsnio 1 punkte
nurodyta deklaracija, kasmetinëse ataskaitose apie Konvencijos laikymàsi
nurodo, kas padaryta, kad bûtø visiškai ágyvendintos Konvencijos nuostatos.

8–10 straipsniuose nurodyti pakeitimai taikant Konvencijà Indijoje ir
Pakistane bei tø pakeitimø papildymo procedûra.

III SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1 1  s t r a i p s n i s
Oficialûs šios Konvencijos ratifikavimo raštai siunèiami Tarptautinio

darbo biuro Generaliniam direktoriui uþregistruoti.
1 2  s t r a i p s n i s

1. Ši Konvencija privaloma tik toms Tarptautinës darbo organizacijos
narëms, kuriø ratifikavimo raštus yra uþregistravæs Generalinis direktorius.

2. Ji ásigalioja po dvylikos mënesiø nuo tos dienos, kai Generalinis di-
rektorius uþregistruoja dviejø Organizacijos nariø ratifikavimo raštus.

3. Kiekvienoje valstybëje Organizacijos narëje ši Konvencija pradeda
galioti po dvylikos mënesiø nuo jos ratifikavimo rašto uþregistravimo die-
nos.

1 3  s t r a i p s n i s
1. Kiekviena Organizacijos narë, ratifikavusi šià Konvencijà, praëjus de-

šimèiai metø nuo jos ásigaliojimo dienos, gali jà denonsuoti pasiøsdama
Tarptautinio darbo biuro Generaliniam direktoriui uþregistruoti pareiš-
kimà dël denonsavimo. Denonsavimas ásigalioja po metø nuo jo uþregistra-
vimo dienos.

2. Kiekvienai Organizacijos narei, kuri ratifikavo šià Konvencijà ir pasi-
baigus 1 punkte nurodytam dešimties metø terminui per metus nepasinau-
dojo šiame straipsnyje numatyta denonsavimo teise, Konvencija galios dar
dešimtá metø, o vëliau galës jà denonsuoti pasibaigus kiekvienam dešimties
metø terminui šiame straipsnyje nustatyta tvarka.

1 4  s t r a i p s n i s
1. Tarptautinio darbo biuro Generalinis direktorius informuoja visas

Tarptautinës darbo organizacijos nares apie visø ratifikavimo raštø ir pa-
reiškimø dël denonsavimo, kuriuos jam atsiuntë Organizacijos narës, uþre-
gistravimà.
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2. Informuodamas Organizacijos nares apie gauto antrojo ratifikavimo
rašto uþregistravimà, Generalinis direktorius atkreipia jø dëmesá á šios
Konvencijos ásigaliojimo datà.

1 5  s t r a i p s n i s
Tarptautinio darbo biuro Generalinis direktorius nusiunèia Jungtiniø

Tautø Generaliniam sekretoriui uþregistruoti pagal Jungtiniø Tautø Ástatø
102 straipsná išsamius duomenis apie visus ratifikavimo raštus ir pareiški-
mus dël denonsavimo, kuriuos jis yra uþregistravæs pagal ankstesniø
straipsniø nuostatas.

1 6  s t r a i p s n i s
Jei Tarptautinio darbo biuro Administracinë taryba laiko, jog yra bû-

tina, ji informuoja Generalinæ konferencijà apie šios Konvencijos taikymà
ir svarsto, ar á Konferencijos darbotvarkæ átraukti klausimà dël Konvencijos
visiško ar dalinio pakeitimo.

1 7  s t r a i p s n i s

1. Jei Konferencija priims naujà konvencijà, ištisai ar iš dalies pakei-
èianèià šià Konvencijà, ir jeigu naujojoje konvencijoje nebus numatyta ki-
taip, tai:

(a) kuriai nors Organizacijos narei ratifikavus naujàjà–pakeièianèià
konvencijà, nepaisant 13 straipsnio nuostatø, automatiškai tuoj pat
denonsuojama ši Konvencija, su sàlyga, kad naujoji–pakeièianti kon-
vencija yra ásigaliojusi;

(b) nuo naujosios–pakeièianèios konvencijos ásigaliojimo dienos
Organizacijos narës šios Konvencijos ratifikuoti negali.

2. Ši Konvencija kiekvienu atveju galioja savo forma ir turiniu toms Or-
ganizacijos narëms, kurios jà ratifikavo, bet neratifikavo pakeièianèios kon-
vencijos.

1 8  s t r a i p s n i s
Šios Konvencijos angliškas ir prancûziškas tekstai turi vienodà galià.
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Ratifikacija áregistruota1994 09 26
(Valstybës þinios. 1996. Nr. 28–674)

Tarptautinës darbo organizacijos Generalinë konferencija,
Tarptautinio darbo biuro Administracinës tarybos sušaukta Þenevoje ir

1949 m. birþelio 8 d. susirinkusi á trisdešimt antràjà sesijà,
nutarusi priimti tam tikrus pasiûlymus dël teisës jungtis á organizacijas

ir vesti kolektyvines derybas principø taikymo, o tai yra ketvirtasis sesijos
darbotvarkës klausimas,

nusprendusi áforminti šiuos pasiûlymus kaip tarptautinæ konvencijà,
tûkstantis devyni šimtai keturiasdešimt devintøjø metø liepos pirmà

dienà priima šià Konvencijà, kurià galima vadinti 1949 metø konvencija dël
teisës jungtis á organizacijas ir vesti kolektyvines derybas:

1  s t r a i p s n i s
1. Darbuotojai yra tinkamai ginami nuo diskriminacijos veiksmø, nelei-

dþianèiø jiems jungtis á organizacijas darbe.
2. Jie yra ginami konkreèiai nuo veiksmø, kuriais norima:
(a) darbuotojà priimti á darbà arba palikti já dirbti su sàlyga, kad jis ne-

stos á profesinæ sàjungà arba išstos iš jos;
(b) atleisti darbuotojà arba padaryti jam þalos kitokiu bûdu dël jo narys-

tës profesinëje sàjungoje ar dalyvavimo jos veikloje ne darbo metu,
arba, esant atitinkamam darbdavio sutikimui, ir darbo metu.

2  s t r a i p s n i s
1. Darbuotojø ir darbdaviø organizacijos yra tinkamai ginamos nuo bet

kokio kišimosi á jø steigimo, veiklos bei valdymo reikalus iš jø paèiø, jø
agentø arba nariø pusës.

2. Šiame straipsnyje kišimosi veiksmais yra laikomi veiksmai, kuriais
skatinama steigti darbuotojø organizacijas, vadovaujamas darbdaviø arba
jø organizacijø, taip pat remti darbuotojø organizacijas finansiškai ar kito-
kiu bûdu norint, kad šios organizacijos taptø darbdaviø arba jø
organizacijø kontroliuojamos.

3  s t r a i p s n i s
1 ir 2 straipsniuose nurodytà teisæ jungtis á organizacijas garantuoja tam
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tikslui sukurtos, jeigu reikia, specialios, atitinkanèios tos valstybës sàlygas,
procedûros.

4  s t r a i p s n i s
Kad darbo sàlygas reguliuotø kolektyviniai susitarimai, imamasi, jeigu

reikia, atitinkanèiø tos valstybës sàlygas priemoniø, skatinanèiø bei plëto-
janèiø visokeriopà savanoriškø derybø tarp darbdaviø ar darbdaviø organi-
zacijø ir darbuotojø organizacijø mechanizmo vystymà bei panaudojimà.

5  s t r a i p s n i s
1. Nacionaliniai ástatymai ir kiti norminiai aktai nustato, kaip nurodytos

šioje Konvencijoje garantijos yra taikomos ginkluotosioms pajëgoms ir po-
licijai.

2. Pagal Tarptautinës darbo organizacijos statuto 19 straipsnio 8 punkte
nustatytà principà bet kurios Organizacijos narës, ratifikavusios šià Kon-
vencijà, neturi paþeisti galiojanèiø ástatymø, privilegijø, paproèiø bei susita-
rimø, suteikianèiø ginkluotøjø pajëgø nariams arba policijos darbuotojams
šios Konvencijos garantuojamas teises.

6  s t r a i p s n i s
Ši Konvencija netaikoma valstybës tarnautojams, dalyvaujantiems vals-

tybës valdyme ir jokiu bûdu nepaþeidþia jø teisiø bei statuso.
7  s t r a i p s n i s

Oficialûs šios Konvencijos ratifikavimo raštai siunèiami Tarptautinio
darbo biuro Generaliniam direktoriui uþregistruoti.

8  s t r a i p s n i s
1. Ši Konvencija privaloma tik toms Tarptautinës darbo organizacijos

narëms, kuriø ratifikavimo raštus yra uþregistravæs Generalinis direktorius.
2. Ji ásigalioja po dvylikos mënesiø nuo tos dienos, kai Generalinis di-

rektorius uþregistruoja dviejø Organizacijos nariø ratifikavimo raštus.
3. Kiekvienoje valstybëje Organizacijos narëje ši Konvencija pradeda

galioti po dvylikos mënesiø nuo jos ratifikavimo rašto uþregistravimo die-
nos.

9  s t r a i p s n i s
1. Pagal Tarptautinës darbo organizacijos statuto 35 straipsnio 2 punktà

Tarptautinio darbo biuro Generaliniam direktoriui perduodamose dekla-
racijose yra nurodomos:

(a) teritorijos, kuriose atitinkama Organizacijos narë ásipareigoja taikyti
Konvencijos nuostatas be pakeitimø;

(b) teritorijos, kuriose Organizacijos narë ásipareigoja taikyti Konvenci-
jos nuostatas su pakeitimais, taip pat šiø pakeitimø detalës;
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(c) teritorijos, kuriose Konvencija negali bûti taikoma, ir prieþastys, dël
kuriø ji negali bûti taikoma;

(d) teritorijos dël kuriø Organizacijos narë rezervuoja savo sprendimà
iki vëliau nusistatys savo pozicijà.

2. Šio straipsnio 1 punkto a ir b papunkèiuose nurodyti ásipareigojimai
yra laikomi neatskiriama ratifikavimo dalimi ir turi ratifikavimo galià.

3. Bet kuri Organizacijos narë bet kuriuo metu vëlesne deklaracija vi-
siškai arba iš dalies gali atšaukti pirmojoje deklaracijoje pagal šio
straipsnio 1 punkto b, c ar d papunkèius padarytas išlygas.

4. Kai Konvencija yra denonsuojama pagal jos 11 straipsná, bet kuri Or-
ganizacijos narë bet kuriuo metu gali perduoti Generaliniam direktoriui
deklaracijà, keièianèià bet kurias kitas ankstesnëse deklaracijose nustatytas
sàlygas ir išreiškianèià dabartinæ pozicijà dël atitinkamø teritorijø.

1 0  s t r a i p s n i s
1. Tarptautinio darbo biuro Generaliniam direktoriui pagal Tarptauti-

nës darbo organizacijos statuto 35 straipsnio 4 arba 5 punktus perduoda-
mose deklaracijose yra nurodoma, ar Konvencijos nuostatos bus taikomos
atitinkamai teritorijai be pakeitimø ar su pakeitimais; jeigu deklaracijoje
yra nurodoma, kad Konvencijos nuostatos bus taikomos su pakeitimais,
kartu deklaracijoje yra pateikiamos ir šiø pakeitimø detalës.

2. Organizacijos narë, narës arba tarptautinë valdþios institucija gali bet
kuriuo metu kita deklaracija visiškai ar iš dalies atšaukti teisæ pasinaudoti
bet kuriuo ankstesnëje deklaracijoje nurodytu pakeitimu.

3. Kai Konvencija yra denonsuojama pagal jos 11 straipsná, atitinkama
Organizacijos narë, narës arba tarptautinë valdþios institucija gali bet ku-
riuo metu perduoti Generaliniam direktoriui deklaracijà, keièianèià bet
kurias kitas ankstesnëse deklaracijose nustatytas sàlygas ir išreiškianèià
dabartinæ pozicijà dël Konvencijos taikymo.

1 1  s t r a i p s n i s
1. Kiekviena Organizacijos narë, ratifikavusi šià Konvencijà, praëjus de-

šimèiai metø nuo jos ásigaliojimo dienos, gali jà denonsuoti pasiøsdama
Tarptautinio darbo biuro Generaliniam direktoriui uþregistruoti pareiš-
kimà dël denonsavimo. Denonsavimas ásigalioja po metø nuo jo uþregistra-
vimo dienos.

2. Kiekvienai Organizacijos narei, kuri ratifikavo šià Konvencijà ir pasi-
baigus 1 punkte nurodytam dešimties metø terminui per metus nepasinau-
dojo šiame straipsnyje numatyta denonsavimo teise, Konvencija galios dar
dešimtá metø, o vëliau galës jà denonsuoti pasibaigus kiekvienam dešimties
metø terminui šiame straipsnyje nustatyta tvarka.
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1 2  s t r a i p s n i s
1. Tarptautinio darbo biuro Generalinis direktorius informuoja visas

Tarptautinës darbo organizacijos nares apie visø ratifikavimo raštø ir pa-
reiškimø dël denonsavimo, kuriuos jam atsiuntë Organizacijos narës, uþre-
gistravimà.

2. Generalinis direktorius, informuodamas Organizacijos nares apie jo
gauto antro ratifikavimo rašto uþregistravimà, atkreipia jø dëmesá á šios
Konvencijos ásigaliojimo datà.

1 3  s t r a i p s n i s
Tarptautinio darbo biuro Generalinis direktorius nusiunèia Jungtiniø

Tautø Generaliniam sekretoriui uþregistruoti pagal Jungtiniø Tautø Ástatø
102 straipsná išsamius duomenis apie visus ratifikavimo raštus ir pareiški-
mus dël denonsavimo, kuriuos jis yra uþregistravæs pagal ankstesniø straip-
sniø nuostatas.

1 4  s t r a i p s n i s
Jei Tarptautinio darbo biuro Administracinë taryba laiko, jog yra bû-

tina, ji informuoja Generalinæ konferencijà apie šios Konvencijos taikymà
ir svarsto, ar á Konferencijos darbotvarkæ átraukti klausimà dël Konvencijos
visiško ar dalinio pakeitimo.

1 5  s t r a i p s n i s
1. Jei Konferencija priims naujà konvencijà, ištisai ar iš dalies pakei-

èianèià šià Konvencijà, ir jeigu naujojoje konvencijoje nebus numatyta ki-
taip, tai:

(a) kuriai nors Organizacijos narei ratifikavus naujàjà–pakeièianèià
konvencijà, nepaisant 11 straipsnio nuostatø, automatiškai tuoj pat
denonsuojama ši Konvencija, su sàlyga, kad naujoji–pakeièianti kon-
vencija yra ásigaliojusi;

(b) nuo naujosios–pakeièianèios konvencijos ásigaliojimo dienos
Organizacijos narës šios Konvencijos ratifikuoti negali.

2. Ši Konvencija kiekvienu atveju galioja savo forma ir turiniu toms Or-
ganizacijos narëms, kurios jà ratifikavo, bet neratifikavo pakeièianèios kon-
vencijos.

1 6  s t r a i p s n i s
Šios Konvencijos angliškas ir prancûziškas tekstai turi vienodà galià.



195



196

KK oo nn vv ee nn cc ii jj aa   NN rr ..   11 00 00
DDëëll  vviieennooddoo  aattllyyggiinniimmoo  vvyyrraammss  iirr  mmootteerriimmss  uuþþ  llyyggiiaavveerrttáá  ddaarrbbàà

Ratifikacija áregistruota1994 09 26
(Valstybës þinios. 1996. Nr. 28–675)

Tarptautinës darbo organizacijos Generalinë konferencija,
Tarptautinio darbo biuro Administracinës tarybos sušaukta Þenevoje ir

1951 m. birþelio 6 d. susirinkusi á trisdešimt ketvirtàjà sesijà,
nusprendusi priimti tam tikrus pasiûlymus dël vienodo atlyginimo vy-

rams ir moterims uþ lygiavertá darbà, o tai yra septintasis sesijos darbotvar-
kës klausimas,

nusprendusi áforminti šiuos pasiûlymus kaip tarptautinæ konvencijà,
tûkstantis devyni šimtai penkiasdešimt pirmøjø metø birþelio dvidešimt

devintà dienà priima šià Konvencijà, kurià galima vadinti 1951 metø kon-
vencija dël vienodo atlyginimo:

1  s t r a i p s n i s
Šioje Konvencijoje:
(a) terminas „atlyginimas“ apima áprastiná, pagrindiná ar minimalø

darbo uþmokestá arba algà ir bet kokius papildomus uþdarbius, bet
kokiu bûdu tiesiogiai ar netiesiogiai darbdavio išmokamus darbuo-
tojui grynaisiais pinigais arba natûra uþ darbuotojo darbà;

(b) terminas „vienodas atlyginimas vyrams ir moterims uþ lygiavertá
darbà“ susijæs su atlyginimo tarifais, nustatytais nediskriminuojant
pagal lytá.

2  s t r a i p s n i s
1. Kiekviena Organizacijos narë atlyginimo tarifø nustatymo metodams

tinkamomis priemonëmis turi skatinti ir tiek, kiek tai suderinama su šiais
metodais, garantuoti vienodo atlyginimo vyrams ir moterims uþ lygiavertá
darbà principo taikymà visiems darbuotojams.

2. Šis principas gali bûti taikomas vadovaujantis –
(a) nacionaliniais ástatymais ar kitais norminiais aktais;
(b) ástatymø nustatytu arba pripaþintu darbo uþmokesèio nustatymo

mechanizmu;
(c) darbdaviø ir darbuotojø kolektyviniais susitarimais arba
(d) šiø ávairiø priemoniø deriniu.
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3  s t r a i p s n i s
1. Tais atvejais, kai tokie veiksmai padës ágyvendinti šios Konvencijos

nuostatas, imamasi priemoniø, kurios skatintø objektyviai ávertinti ásiparei-
gojimus pagal atliekamà darbà.

2. Metodus, kuriais bûtø atliekamas šis ávertinimas, parinkti gali uþ atly-
ginimo tarifø nustatymà atsakingos valdþios institucijos arba, kur tokie tari-
fai nustatomi kolektyvinëse sutartyse,– jose dalyvaujanèios šalys.

3. Objektyviai ávertinus ir nustaèius darbo atlikimo skirtumus, diferen-
cijuoti tarifai darbuotojams, nepaisant lyties, neturi bûti laikomi priešta-
raujanèiais principui uþ lygiavertá darbà mokëti vienodà atlyginimà ir vy-
rams, ir moterims.

4  s t r a i p s n i s
Kiekviena Organizacijos narë turi atitinkamai bendradarbiauti su suin-

teresuotomis darbdaviø ir darbuotojø organizacijomis, kad bûtø ágyvendin-
tos šios Konvencijos nuostatos.

5  s t r a i p s n i s
Oficialûs šios Konvencijos ratifikavimo raštai siunèiami Tarptautinio

darbo biuro Generaliniam direktoriui uþregistruoti.
6  s t r a i p s n i s

1. Ši Konvencija privaloma tik toms Tarptautinës darbo organizacijos
narëms, kuriø ratifikavimo raštus yra uþregistravæs Generalinis direktorius.

2. Ji ásigalioja po dvylikos mënesiø nuo tos dienos, kai Generalinis di-
rektorius uþregistruoja dviejø Organizacijos nariø ratifikavimo raštus.

3. Kiekvienoje valstybëje Organizacijos narëje ši Konvencija pradeda
galioti po dvylikos mënesiø nuo jos ratifikavimo rašto uþregistravimo die-
nos.

7  s t r a i p s n i s
1. Pagal Tarptautinës darbo organizacijos statuto 35 straipsnio 2 punktà

Tarptautinio darbo biuro Generaliniam direktoriui perduodamose dekla-
racijose yra nurodomos:

(a) teritorijos, kuriose atitinkama Organizacijos narë ásipareigoja taikyti
Konvencijos nuostatas be pakeitimø;

(b) teritorijos, kuriose Organizacijos narë ásipareigoja taikyti Konvenci-
jos nuostatas su pakeitimais, taip pat šiø pakeitimø detalës;

(c) teritorijos, kuriose Konvencija negali bûti taikoma, ir prieþastys, dël
kuriø ji negali bûti taikoma;

(d) teritorijos dël kuriø Organizacijos narë rezervuoja savo sprendimà
iki vëliau nusistatys savo pozicijà.
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2. Šio straipsnio 1 punkto a ir b papunkèiuose nurodyti ásipareigojimai
yra laikomi neatskiriama ratifikavimo dalimi ir turi ratifikavimo galià.

3. Bet kuri Organizacijos narë bet kuriuo metu vëlesne deklaracija vi-
siškai arba iš dalies gali atšaukti pirmojoje deklaracijoje padarytas išlygas
pagal šio straipsnio 1 punkto b, c ar d papunkèius.

4. Kai Konvencijos yra atsisakoma pagal statuto 9 straipsná, bet kuri Or-
ganizacijos narë bet kuriuo metu gali perduoti Generaliniam direktoriui
deklaracijà, keièianèià bet kurias kitas ankstesnëse deklaracijose nustatytas
sàlygas ir išreiškianèià dabartinæ pozicijà dël atitinkamø teritorijø.

8  s t r a i p s n i s
1. Tarptautinio darbo biuro Generaliniam direktoriui pagal Tarptauti-

nës darbo organizacijos statuto 35 straipsnio 4 arba 5 punktus perduoda-
mose deklaracijose yra nurodoma, ar Konvencijos nuostatos bus taikomos
atitinkamai teritorijai be pakeitimø ar su pakeitimais; jeigu deklaracijoje
yra nurodoma, kad Konvencijos nuostatos bus taikomos su pakeitimais,
kartu deklaracijoje yra pateikiamos ir šiø pakeitimø detalës.

2. Kai Konvencijos yra atsisakoma pagal statuto 9 straipsná, atitinkama
narë, narës arba tarptautinë institucija gali bet kuriuo metu perduoti
Generaliniam direktoriui deklaracijà, keièianèià bet kurias kitas
ankstesnëse deklaracijose nustatytas sàlygas ir išreiškianèià jø dabartinæ
pozicijà dël Konvencijos taikymo.

9  s t r a i p s n i s
1. Kiekviena Organizacijos narë, ratifikavusi šià Konvencijà, praëjus de-

šimèiai metø nuo jos ásigaliojimo dienos, gali jà denonsuoti pasiøsdama
Tarptautinio darbo biuro Generaliniam direktoriui uþregistruoti pareiš-
kimà dël denonsavimo. Denonsavimas ásigalioja po metø nuo jo uþregistra-
vimo dienos.

2. Kiekvienai Organizacijos narei, kuri ratifikavo šià Konvencijà ir pasi-
baigus 1 punkte nurodytam dešimties metø terminui per metus nepasinau-
dojo šiame straipsnyje numatyta denonsavimo teise, Konvencija galios dar
dešimtá metø, o vëliau galës jà denonsuoti pasibaigus kiekvienam dešimties
metø terminui šiame straipsnyje nustatyta tvarka.

1 0  s t r a i p s n i s
1. Tarptautinio darbo biuro Generalinis direktorius informuoja visas

Tarptautinës darbo organizacijos nares apie visø ratifikavimo raštø ir pa-
reiškimø dël denonsavimo, kuriuos jam atsiuntë Organizacijos narës, uþre-
gistravimà.

2. Generalinis direktorius, informuodamas Organizacijos nares apie jo



199

gauto antro ratifikavimo rašto uþregistravimà, atkreipia jø dëmesá á šios
Konvencijos ásigaliojimo datà.

1 1  s t r a i p s n i s
Tarptautinio darbo biuro Generalinis direktorius nusiunèia Jungtiniø

Tautø Generaliniam sekretoriui uþregistruoti pagal Jungtiniø Tautø Ástatø
102 straipsná išsamius duomenis apie visus ratifikavimo raštus ir pareiški-
mus dël denonsavimo, kuriuos jis yra uþregistravæs pagal ankstesniø straip-
sniø nuostatas.

1 2  s t r a i p s n i s
Jei Tarptautinio darbo biuro Administracinë taryba laiko, jog yra bû-

tina, ji informuoja Generalinæ konferencijà apie šios Konvencijos taikymà
ir svarsto, ar á Konferencijos darbotvarkæ átraukti klausimà dël Konvencijos
visiško ar dalinio pakeitimo.

1 3  s t r a i p s n i s
1. Jei Konferencija priims naujà konvencijà, ištisai ar iš dalies pakei-

èianèià šià Konvencijà, ir jeigu naujojoje konvencijoje nebus numatyta ki-
taip, tai:

(a) kuriai nors Organizacijos narei ratifikavus naujàjà–pakeièianèià
konvencijà, nepaisant 9 straipsnio nuostatø, automatiškai tuoj pat
denonsuojama ši Konvencija, su sàlyga, kad naujoji–pakeièianti kon-
vencija yra ásigaliojusi;

(b) nuo naujosios–pakeièianèios konvencijos ásigaliojimo dienos
Organizacijos narës šios Konvencijos ratifikuoti negali.

2. Ši Konvencija kiekvienu atveju galioja savo forma ir turiniu toms Or-
ganizacijos narëms, kurios jà ratifikavo, bet neratifikavo pakeièianèios kon-
vencijos.

1 4  s t r a i p s n i s
Šios Konvencijos angliškas ir prancûziškas tekstai turi vienodà galià.
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Ratifikacija áregistruota 1994 09 26
(Valstybës þinios. 1996. Nr. 28–676)

Tarptautinës darbo organizacijos Generalinë konferencija,
Tarptautinio darbo biuro Administracinës tarybos sušaukta Þenevoje ir

1957 m. birþelio 5 d. susirinkusi á keturiasdešimtàjà sesijà,
apsvarsèiusi priverstinio darbo klausimà, kuris yra ketvirtasis darbotvar-

kës klausimas,
paþymëdama 1930 metø konvencijos dël priverstinio darbo nuostatas,
paþymëdama, kad 1926 metø konvencija dël vergovës nustato, jog

reikia imtis visø bûtinø priemoniø, kad priverstinis ar privalomasis darbas
nevirstø panašiu á vergovæ, ir kad 1956 metø papildoma konvencija dël
vergovës, vergø prekybos ir á vergovæ panašiø institutø bei praktikos
panaikinimo nustato visiškà pavergimo uþ skolas ir baudþiavinës padëties
panaikinimà,

paþymëdama, kad 1949 metø konvencija dël darbo uþmokesèio apsau-
gos nustato, jog darbo uþmokestis yra mokamas reguliariai ir draudþia mo-
këjimo metodus, kurie iš darbuotojo atima galimybæ nutraukti darbinæ
veiklà,

nusprendusi priimti papildomus pasiûlymus dël tam tikrø priverstinio ar
privalomojo darbo formø, paþeidþianèiø Jungtiniø Tautø Organizacijos
Ástatuose numatytas ir Visuotinëje Þmogaus Teisiø Deklaracijoje paskelb-
tas þmogaus teises, panaikinimo,

nusprendusi áforminti šiuos pasiûlymus kaip tarptautinæ konvencijà,
tûkstantis devyni šimtai penkiasdešimt septintøjø metø birþelio dvide-

šimt penktà dienà priima šià Konvencijà, kurià galima vadinti 1957 metø
konvencija dël priverstinio darbo panaikinimo:

1  s t r a i p s n i s
Kiekviena Tarptautinës darbo organizacijos narë, kuri ratifikuoja šià

Konvencijà, ásipareigoja uþdrausti ir nenaudoti bet kokios formos priversti-
nio ar privalomojo darbo–

(a) kaip politinës prievartos arba auklëjimo priemonës arba bausmës uþ
politines paþiûras ar jø reiškimà arba uþ paþiûras, ideologiškai
priešingas esamai politinei, socialinei ar ekonominei sistemai;
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(b) kaip metodo, telkianèio ir naudojanèio darbà ekonominio vystymo
tikslais;

(c) kaip darbo disciplinos priemonës;
(d) kaip bausmës uþ dalyvavimà streikuose;
(e) kaip rasinës, socialinës, tautinës ar religinës diskriminacijos prie-

monës.
2  s t r a i p s n i s

Kiekviena Tarptautinës darbo organizacijos narë, kuri ratifikuoja šià
Konvencijà, ásipareigoja imtis efektyviø priemoniø, kad bûtø garantuotas
greitas ir visiškas priverstinio ar privalomojo darbo panaikinimas, kaip nu-
rodyta šios Konvencijos 1 straipsnyje.

3  s t r a i p s n i s
Oficialûs šios Konvencijos ratifikavimo raštai siunèiami Tarptautinio

darbo biuro Generaliniam direktoriui uþregistruoti.
4  s t r a i p s n i s

1. Ši Konvencija privaloma tik toms Tarptautinës darbo organizacijos
narëms, kuriø ratifikavimo raštus yra uþregistravæs Generalinis direktorius.

2. Ji ásigalioja po dvylikos mënesiø nuo tos dienos, kai Generalinis di-
rektorius uþregistruoja dviejø Organizacijos nariø ratifikavimo raštus.

3. Kiekvienoje valstybëje Organizacijos narëje ši Konvencija pradeda
galioti po dvylikos mënesiø nuo jos ratifikavimo rašto uþregistravimo die-
nos.

5  s t r a i p s n i s
1. Kiekviena Organizacijos narë, ratifikavusi šià Konvencijà, praëjus de-

šimèiai metø nuo jos ásigaliojimo dienos, gali jà denonsuoti pasiøsdama
Tarptautinio darbo biuro Generaliniam direktoriui uþregistruoti pareiš-
kimà dël denonsavimo. Denonsavimas ásigalioja po metø nuo jo uþregistra-
vimo dienos.

2. Kiekvienai Organizacijos narei, kuri ratifikavo šià Konvencijà ir pasi-
baigus 1 punkte nurodytam dešimties metø terminui per metus nepasinau-
dojo šiame straipsnyje numatyta denonsavimo teise, Konvencija galios dar
dešimtá metø, o vëliau galës jà denonsuoti pasibaigus kiekvienam dešimties
metø terminui šiame straipsnyje nustatyta tvarka.

6  s t r a i p s n i s
1. Tarptautinio darbo biuro Generalinis direktorius informuoja visas

Tarptautinës darbo organizacijos nares apie visø ratifikavimo raštø ir pa-
reiškimø dël denonsavimo, kuriuos jam atsiuntë Organizacijos narës, uþre-
gistravimà.
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2. Informuodamas Organizacijos nares apie gauto antrojo ratifikavimo
rašto uþregistravimà, Generalinis direktorius atkreipia jø dëmesá á šios
Konvencijos ásigaliojimo datà.

7  s t r a i p s n i s
Tarptautinio darbo biuro Generalinis direktorius nusiunèia Jungtiniø

Tautø Generaliniam sekretoriui uþregistruoti pagal Jungtiniø Tautø Ástatø
102 straipsná išsamius duomenis apie visus ratifikavimo raštus ir pareiški-
mus dël denonsavimo, kuriuos jis yra uþregistravæs pagal ankstesniø
straipsniø nuostatas.

8  s t r a i p s n i s
Jei Tarptautinio darbo biuro Administracinë taryba laiko, jog yra bû-

tina, ji informuoja Generalinæ konferencijà apie šios Konvencijos taikymà
ir svarsto, ar á Konferencijos darbotvarkæ átraukti klausimà dël Konvencijos
visiško ar dalinio pakeitimo.

9  s t r a i p s n i s
1. Jei Konferencija priims naujà konvencijà, ištisai ar iš dalies pakei-

èianèià šià Konvencijà,ir jeigu naujojoje konvencijoje nebus numatyta ki-
taip, tai:

(a) kuriai nors Organizacijos narei ratifikavus naujàjà–pakeièianèià
konvencijà, nepaisant 5 straipsnio nuostatø, automatiškai tuoj pat
denonsuojama ši Konvencija, su sàlyga, kad naujoji–pakeièianti kon-
vencija yra ásigaliojusi;

(b) nuo naujosios–pakeièianèios konvencijos ásigaliojimo dienos
Organizacijos narës šios Konvencijos ratifikuoti negali.

2. Ši Konvencija kiekvienu atveju galioja savo forma ir turiniu toms Or-
ganizacijos narëms, kurios jà ratifikavo, bet neratifikavo pakeièianèios kon-
vencijos.

1 0  s t r a i p s n i s
Šios Konvencijos angliškas ir prancûziškas tekstai turi vienodà galià.
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Ratifikacija áregistruota 1997 11 19
(Valstybës þinios. 1997. Nr. 95–2382)

Tarptautinës darbo organizacijos Generalinë konferencija,
Tarptautinio darbo biuro Administracinës tarybos sušaukta Þenevoje ir

1958 m. balandþio 29 d. susirinkusi á keturiasdešimt pirmàjà sesijà,
nusprendusi priimti tam tikrus pasiûlymus dël tarpusavio arba tarptau-

tinio jûreiviø nacionaliniø asmens paþymëjimø pripaþinimo, o tai yra sep-
tintasis sesijos darbotvarkës klausimas,

nusprendusi áforminti šiuos pasiûlymus kaip tarptautinæ konvencijà,
tûkstantis devyni šimtai penkiasdešimt aštuntøjø metø geguþës tryliktà

dienà priima šià Konvencijà, kurià galima vadinti 1958 m. konvencija dël
jûreiviø asmens paþymëjimø:

1  s t r a i p s n i s
1. Ši Konvencija taikoma kiekvienam jûreiviui, einanèiam bet kokias

pareigas laive, išskyrus kariná laivà, uþregistruotame teritorijoje, kurioje ši
Konvencija galioja, ir paprastai plaukiojanèiame jûroje.

2. Iškilus bet kokioms abejonëms dël bet kuriø kategorijø asmenø pri-
paþinimo jûreiviais pagal šià Konvencijà, kiekvienos šalies kompetentinga
valdþios institucija, pasikonsultavusi su atitinkamomis laivø savininkø ir
jûreiviø organizacijomis, dël to priima sprendimà.

2  s t r a i p s n i s
1. Kiekviena Organizacijos narë, kuriai galioja ši Konvencija, kiekvie-

nam savo pilieèiui, esanèiam jûreiviu, paprašius, išduoda jûreivio asmens
paþymëjimà, atitinkantá šios Konvencijos 4 straipsnio nuostatas. Taèiau jei
tam tikroms jûreiviø kategorijoms išduoti tokiø paþymëjimø neámanoma,
Organizacijos narë gali vietoj jø išduoti pasà, nurodantá, kad jo savininkas
yra jûreivis ir kad toks pasas pagal šià Konvencijà turi tokià pat galià, kaip
ir jûreivio asmens paþymëjimas.

2. Kiekviena Organizacijos narë, kuriai galioja ši Konvencija, gali iš-
duoti jûreivio asmens paþymëjimà bet kuriam kitam tokio dokumento pra-
šanèiam jûreiviui, tarnaujanèiam laive, uþregistruotam jos teritorijoje arba
toje teritorijoje esanèiame ádarbinimo biure.

3  s t r a i p s n i s
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Jûreivio asmens paþymëjimas visada lieka jûreivio nuosavybë.
4  s t r a i p s n i s

1. Jûreivio asmens paþymëjimas surašomas paprasta forma, gaminamas
iš patvarios medþiagos ir yra toks, kad bet kokius jo pakeitimus yra lengva
rasti.

2. Jûreivio asmens paþymëjime yra já išdavusio valdþios atstovo pavardë
ir titulas, išdavimo data ir vieta bei uþrašas, skelbiantis, kad šis dokumentas
yra jûreivio asmens paþymëjimas pagal šià Konvencijà.

3. Jûreivio asmens paþymëjime yra tokie duomenys apie jo savininkà:
(a) visas vardas (pirmas ir antras vardai, jeigu tokie yra);
(b) gimimo data ir vieta;
(c) pilietybë;
(d) fizinës charakteristikos;
(e) nuotrauka; ir
(f) parašas arba, jei savininkas nesugeba pasirašyti, nykšèio antspaudas.
4. Jeigu Organizacijos narë išduoda jûreivio asmens paþymëjimà uþsie-

nio jûreiviui, tai jame nëra bûtina nurodyti jûreivio pilietybæ ir tokia nuo-
roda nebus galutinis jo tautybës patvirtinimas.

5. Jûreivio asmens paþymëjime aiškiai nurodomas bet koks šio paþymë-
jimo galiojimo laiko apribojimas.

6. Pagal aukšèiau esanèiø punktø nuostatas jûreivio asmens
paþymëjimo tikslià formà ir turiná nustato já išduodanti Organizacijos narë,
pasikonsultavusi su atitinkamomis laivø savininkø ir jûreiviø
organizacijomis.

7. Nacionaliniuose ástatymuose ar kituose norminiuose aktuose gali bûti
nurodyta, kokius papildomus duomenis átraukti á jûreivio asmens paþymë-
jimà.

5  s t r a i p s n i s
1. Kiekvienam jûreiviui, turinèiam galiojantá jûreivio asmens paþymë-

jimà, kompetentingos valdþios institucijos išduotà teritorijoje, kurioje ga-
lioja ši Konvencija, leidþiama sugráþti á tà teritorijà.

2. Jûreiviui taip pat leidþiama sugráþti ne vëliau kaip per vienerius me-
tus po šiame dokumente nurodyto galiojimo laiko pabaigos.

6  s t r a i p s n i s
1. Jûreiviui, turinèiam galiojantá jûreivio asmens paþymëjimà, kiekviena

Organizacijos narë leidþia áeiti á teritorijà, kurioje galioja ši Konvencija,
kada tokio áëjimo paprašoma laikinoms atostogoms, kai laivas yra uoste.

2. Jeigu jûreivio asmens paþymëjime yra skiltis, kurioje nurodomi ati-
tinkami áëjimo tikslai, kiekviena Organizacijos narë taip pat leidþia jûrei-
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viui, turinèiam galiojantá jûreivio asmens paþymëjimà, áeiti á teritorijà, ku-
rioje galioja ši Konvencija, jei leidimo áeiti á teritorijà prašoma norint –

(a) patekti á savo laivà arba pereiti á kità laivà;
(b) tranzitu patekti á savo laivà, esantá kitoje teritorijoje, arba sugráþti á

tëvynæ; arba
(c) bet kokiø kitø, atitinkamos Organizacijos narës valdþios institucijø

patvirtintø, tikslø.
3. Kiekviena Organizacijos narë, prieš áleisdama á savo teritorijà dël

vieno 2 punkte nurodyto tikslo, gali reikalauti patenkinanèiø árodymø, tarp
jø ir pagrástø dokumentais, iš jûreivio, iš atitinkamo laivo savininko arba jo
atstovo, arba iš atitinkamo konsulo apie jûreivio ketinimus ir apie jo suge-
bëjimà tuos ketinimus ávykdyti. Organizacijos narë taip pat gali apriboti
jûreivio buvimà iki tam tikro laiko, jeigu mano, jog jis bûtinas šiam tikslui
ágyvendinti.

4. Niekas šiame straipsnyje nebus išaiškinta kaip Organizacijos narës
teisës neáleisti kurio nors konkretaus asmens á teritorijà arba neleisti pasi-
likti joje apribojimas.

7  s t r a i p s n i s
Oficialûs šios Konvencijos ratifikavimo raštai siunèiami Tarptautinio

darbo biuro Generaliniam direktoriui uþregistruoti.
8  s t r a i p s n i s

1. Ši Konvencija privaloma tik toms Tarptautinës darbo organizacijos
narëms, kuriø ratifikavimo raštus yra uþregistravæs Generalinis direktorius.

2. Ji ásigalioja po dvylikos mënesiø nuo tos dienos, kai Generalinis di-
rektorius uþregistruoja dviejø Organizacijos nariø ratifikavimo raštus.

3. Kiekvienoje valstybëje Organizacijos narëje ši Konvencija pradeda
galioti po dvylikos mënesiø nuo jos ratifikavimo rašto uþregistravimo die-
nos.

9  s t r a i p s n i s
1. Kiekviena Organizacijos narë, ratifikavusi šià Konvencijà, praëjus de-

šimèiai metø nuo jos ásigaliojimo dienos, gali jà denonsuoti pasiøsdama
Tarptautinio darbo biuro Generaliniam direktoriui uþregistruoti pareiš-
kimà dël denonsavimo. Denonsavimas ásigalioja po metø nuo jo uþregistra-
vimo dienos.

2. Kiekvienai Organizacijos narei, kuri ratifikavo šià Konvencijà ir pasi-
baigus 1 punkte nurodytam dešimties metø terminui per metus nepasinau-
dojo šiame straipsnyje numatyta denonsavimo teise, Konvencija galios dar
dešimtá metø, o vëliau galës jà denonsuoti pasibaigus kiekvienam dešimties
metø terminui šiame straipsnyje nustatyta tvarka.
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1 0  s t r a i p s n i s
1. Tarptautinio darbo biuro Generalinis direktorius informuoja visas
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Tarptautinës darbo organizacijos nares apie visø ratifikavimo raštø ir pa-
reiškimø dël denonsavimo, kuriuos jam atsiuntë Organizacijos narës, uþre-
gistravimà.

2. Informuodamas Organizacijos nares apie gauto antrojo ratifikavimo
rašto uþregistravimà, Generalinis direktorius atkreipia jø dëmesá á šios
Konvencijos ásigaliojimo datà.

1 1  s t r a i p s n i s
Tarptautinio darbo biuro Generalinis direktorius nusiunèia Jungtiniø

Tautø Generaliniam sekretoriui uþregistruoti pagal Jungtiniø Tautø Ástatø
102 straipsná išsamius duomenis apie visus ratifikavimo raštus ir pareiški-
mus dël denonsavimo, kuriuos jis yra uþregistravæs pagal ankstesniø
straipsniø nuostatas.

1 2  s t r a i p s n i s
Jei Tarptautinio darbo biuro Administracinë taryba laiko, jog yra bû-

tina, ji informuoja Generalinæ konferencijà apie šios Konvencijos taikymà
ir svarsto, ar á Konferencijos darbotvarkæ átraukti klausimà dël Konvencijos
visiško ar dalinio pakeitimo.

1 3  s t r a i p s n i s
1. Jei Konferencija priims naujà konvencijà, ištisai ar iš dalies pakei-

èianèià šià Konvencijà, ir jeigu naujojoje konvencijoje nebus numatyta ki-
taip, tai:

(a) kuriai nors Organizacijos narei ratifikavus naujàjà–pakeièianèià
konvencijà, nepaisant 9 straipsnio nuostatø, automatiškai tuoj pat
denonsuojama ši Konvencija, su sàlyga, kad naujoji–pakeièianti kon-
vencija yra ásigaliojusi;

(b) nuo naujosios–pakeièianèios konvencijos ásigaliojimo dienos
Organizacijos narës šios Konvencijos ratifikuoti negali.

2. Ši Konvencija kiekvienu atveju galioja savo forma ir turiniu toms Or-
ganizacijos narëms, kurios jà ratifikavo, bet neratifikavo pakeièianèios kon-
vencijos.

1 4  s t r a i p s n i s
Šios Konvencijos angliškas ir prancûziškas tekstai turi vienodà galià.
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Ratifikacija áregistruota1994 09 26
(Valstybës þinios. 1996. Nr. 28–677)

Tarptautinës darbo organizacijos Generalinë konferencija,
Tarptautinio darbo biuro Administracinës tarybos sušaukta Þenevoje ir

1958 m. birþelio 4 d. susirinkusi á keturiasdešimt aštuntàjà sesijà,
nutarusi priimti tam tikrus pasiûlymus dël diskriminacijos darbo ir pro-

fesinës veiklos srityje, o tai yra ketvirtasis sesijos darbotvarkës klausimas,
nusprendusi áforminti šiuos pasiûlymus kaip tarptautinæ konvencijà,
atsiþvelgdama á tai, kad Filadelfijos deklaracija skelbia, jog visi þmonës

nepaisant rasës,
ásitikinimø ar lyties turi teisæ siekti materialinës gerovës ir dvasinio to-

bulëjimo laisvës ir orumo, ekonominio stabilumo ir lygiateisiškumo sàly-
gomis,

ásitikinusi, kad diskriminacija yra Visuotinës þmogaus teisiø
deklaracijos skelbiamø teisiø paþeidimas,

tûkstantis devyni šimtai penkiasdešimt aštuntøjø metø birþelio dvide-
šimt penktà dienà priima šià Konvencijà, kurià galima vadinti 1958 metø
Konvencija dël diskriminacijos darbo ir profesinës veiklos srityje:

1  s t r a i p s n i s
1. Šioje Konvencijoje terminas „diskriminacija“ reiškia:
(a) bet koká lygias darbo ir profesinës veiklos galimybes ir lygiateisius

santykius paþeidþiantá arba panaikinantá išskyrimà, apribojimà ar
pranašumo teikimà pagal rasæ, odos spalvà, lytá, religijà, politinius
ásitikinimus, tautinæ ar socialinæ kilmæ;

(b) bet koká kità išskyrimà, apribojimà ar pranašumo teikimà, kai pa-
þeidþiamos ar panaikinamos lygios darbo ir profesinës veiklos ga-
limybës ir lygiateisiai santykiai, jeigu tai nustatë atitinkama Tarp-
tautinës darbo organizacijos narë, pasikonsultavusi su darbdaviams
ir darbuotojams atstovaujanèiomis organizacijomis, kur jos yra, ir su
kitomis atitinkamomis institucijomis.

2. Bet koks išskyrimas, apribojimas ar pranašumo teikimas, susijæs su
konkreèiam darbui keliamais reikalavimais, nëra laikomas diskriminacija.
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3. Šioje konvencijoje terminai „darbas“ ir „profesinë veikla“ reiškia ga-
limybæ ágyti profesiná parengimà, ásidarbinti arba uþsiimti profesine veikla,
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darbo sàlygas bei santykius.
2  s t r a i p s n i s

Kiekviena Organizacijos narë, kurioje galioja ši Konvencija, ásipareigoja
skelbti ir vykdyti tokià valstybës politikà, kuri tos šalies sàlygas ir galiojan-
èià tvarkà atitinkanèiais metodais skatina sudaryti lygias darbo ir
profesinës veiklos galimybes bei lygiateisius santykius, kad taip bûtø
panaikinta bet kokia šios srities diskriminacija.

3  s t r a i p s n i s
Kiekviena Organizacijos narë, kurioje galioja ši Konvencija, ásipareigoja

tos šalies sàlygas ir galiojanèià tvarkà atitinkanèiais metodais:
(a) siekti darbdaviø ir darbuotojø organizacijø bei kitø atitinkamø insti-

tucijø bendradarbiavimo, skatinanèio tokios politikos pripaþinimà ir
vykdymà;

(b) priimti tokius ástatymus ir plëtoti tokias švietimo programas, kurios
padëtø sudaryti reikiamas sàlygas šiai politikai pripaþinti ir vykdyti;

(c) panaikinti bet kokias ástatymø nuostatas ir pakeisti administracines
instrukcijas ar jø taikymo praktikà, jeigu tai neatitinka vykdomos
politikos;

(d) vykdyti gyventojø uþimtumo politikà, tiesiogiai kontroliuojamà vals-
tybinës valdþios institucijø;

(e) garantuoti, valstybinës valdþios institucijoms vadovaujant, nustatytos
politikos laikymàsi profesinio orientavimo, profesinio rengimo ir
ádarbinimo tarnybø veikloje;

(f) kasmetinëse ataskaitose dël Konvencijos taikymo nurodyti, kokiø
priemoniø imtasi šiai politikai vykdyti ir kokiø rezultatø pasiekta.

4  s t r a i p s n i s
Bet kokios priemonës, taikomos asmeniui, pagrástai átariamam uþsii-

mant arba uþsiimanèiam veikla, kenkianèia valstybës saugumui, nëra lai-
komos diskriminacija, jei tas asmuo turi teisæ kreiptis á toje šalyje nustatyta
tvarka veikianèias kompetentingas institucijas.

5  s t r a i p s n i s
1. Kitose Tarptautinës darbo organizacijos konvencijose ir rekomenda-

cijose numatytos specialiosios apsaugos ar pagalbos priemonës neturi bûti
laikomos diskriminacija.

2. Bet kuri Organizacijos narë, pasikonsultavusi su darbdaviams ir dar-
buotojams atstovaujanèiomis organizacijomis, kur jos yra, gali nuspræsti,
kad neturi bûti laikomos diskriminacija ir kitos specialiosios priemonës,
numatytos tam tikriems asmenims, kuriems dël jø lyties, amþiaus, invali-
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dumo, šeimyniniø pareigø, socialinio ar kultûrinio statuso yra visuotinai
pripaþinta ypatinga apsauga ar pagalba.

6  s t r a i p s n i s
Kiekviena Organizacijos narë, kuri ratifikuoja šià Konvencijà, pagal

Tarptautinës darbo organizacijos statutà ásipareigoja taikyti jà visose tos
valstybës valdomose teritorijose.

7  s t r a i p s n i s
Oficialûs šios Konvencijos ratifikavimo raštai siunèiami Tarptautinio

darbo biuro Generaliniam direktoriui uþregistruoti.
8  s t r a i p s n i s

1. Ši Konvencija privaloma tik toms Tarptautinës darbo organizacijos
narëms, kuriø ratifikavimo raštus yra uþregistravæs Generalinis direktorius.

2. Ji ásigalioja po dvylikos mënesiø nuo tos dienos, kai Generalinis di-
rektorius uþregistruoja dviejø Organizacijos nariø ratifikavimo raštus.

3. Kiekvienoje valstybëje Organizacijos narëje ši Konvencija pradeda
galioti po dvylikos mënesiø nuo jos ratifikavimo rašto uþregistravimo die-
nos.

9  s t r a i p s n i s
1. Kiekviena Organizacijos narë, ratifikavusi šià Konvencijà, praëjus de-

šimèiai metø nuo jos ásigaliojimo dienos, gali jà denonsuoti pasiøsdama
Tarptautinio darbo biuro Generaliniam direktoriui uþregistruoti pareiš-
kimà dël denonsavimo. Denonsavimas ásigalioja po metø nuo jo uþregistra-
vimo dienos.

2. Kiekvienai Organizacijos narei, kuri ratifikavo šià Konvencijà ir pasi-
baigus 1 punkte nurodytam dešimties metø terminui per metus nepasinau-
dojo šiame straipsnyje numatyta denonsavimo teise, Konvencija galios dar
dešimtá metø, o vëliau galës jà denonsuoti pasibaigus kiekvienam dešimties
metø terminui šiame straipsnyje nustatyta tvarka.

1 0  s t r a i p s n i s
1. Tarptautinio darbo biuro Generalinis direktorius informuoja visas

Tarptautinës darbo organizacijos nares apie visø ratifikavimo raštø ir pa-
reiškimø dël denonsavimo, kuriuos jam atsiuntë Organizacijos narës, uþre-
gistravimà.

2. Informuodamas Organizacijos nares apie gauto antrojo ratifikavimo
rašto uþregistravimà, Generalinis direktorius atkreipia jø dëmesá á šios
Konvencijos ásigaliojimo datà.

1 1  s t r a i p s n i s
Tarptautinio darbo biuro Generalinis direktorius nusiunèia Jungtiniø

Tautø Generaliniam sekretoriui uþregistruoti pagal Jungtiniø Tautø Ástatø
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102 straipsná išsamius duomenis apie visus ratifikavimo raštus ir pareiški-
mus dël denonsavimo, kuriuos jis yra uþregistravæs pagal ankstesniø straip-
sniø nuostatas.

1 2  s t r a i p s n i s
Jei Tarptautinio darbo biuro Administracinë taryba laiko, jog yra bû-

tina, ji informuoja Generalinæ konferencijà apie šios Konvencijos taikymà
ir svarsto, ar á Konferencijos darbotvarkæ átraukti klausimà dël Konvencijos
visiško ar dalinio pakeitimo.

1 3  s t r a i p s n i s
1. Jei Konferencija priims naujà konvencijà, ištisai ar iš dalies pakei-

èianèià šià Konvencijà,ir jeigu naujojoje konvencijoje nebus numatyta ki-
taip, tai:

(a) kuriai nors Organizacijos narei ratifikavus naujàjà–pakeièianèià
konvencijà, nepaisant 9 straipsnio nuostatø, automatiškai tuoj pat
denonsuojama ši Konvencija, su sàlyga, kad naujoji–pakeièianti kon-
vencija yra ásigaliojusi;

(b) nuo naujosios–pakeièianèios konvencijos ásigaliojimo dienos
Organizacijos narës šios Konvencijos ratifikuoti negali.

2. Ši Konvencija kiekvienu atveju galioja savo forma ir turiniu toms Or-
ganizacijos narëms, kurios jà ratifikavo, bet neratifikavo pakeièianèios kon-
vencijos.

1 4  s t r a i p s n i s
Šios Konvencijos angliškas ir prancûziškas tekstai turi vienodà galià.
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Ratifikacija áregistruota1994 09 26
(Valstybës þinios. Nr. 28–678)

Tarptautinës darbo organizacijos Generalinë konferencija,
Tarptautinio darbo biuro Administracinis tarybos sušaukta Þenevoje ir

1961 m. birþelio 7 d. susirinkusi á keturiasdešimt penktàjà sesijà,
nutarusi priimti tam tikrus pasiûlymus dël Tarptautinës darbo konfe-

rencijos pirmosiose trisdešimt dviejose sesijose priimtø konvencijø dalinio
pakeitimo, kad bûtø suvienodintos nuostatos dël Tarptautinio darbo biuro
Administracinës tarybos pranešimø rengimo dël konvencijø taikymo,

nusprendusi áforminti šiuos pasiûlymus kaip tarptautinæ konvencijà,
tûkstantis devyni šimtai šešiasdešimt pirmøjø metø birþelio 7 d. priima

šià Konvencijà, kurià galima vadinti 1961 metø konvencija dël baigiamøjø
straipsniø pakeitimo:

1  s t r a i p s n i s
Konvencijø, kurias Tarptautinë darbo konferencija priëmë savo pirmo-

siose trisdešimt dviejose sesijose, tekstuose baigiamieji straipsniai,
kuriuose numatyta, kad Tarptautinio darbo biuro Administracinë taryba
pateikia Tarptautinei darbo konferencijai pranešimus dël konvencijø
taikymo, išbraukiami ir pakeièiami tokiais straipsniais:

„Jei Tarptautinio darbo biuro Administracinë taryba mano, kad tai yra
bûtina, ji informuoja Generalinæ konferencijà apie šios Konvencijos tai-
kymà ir svarsto, ar tikslinga á Konferencijos darbotvarkæ átraukti klausimà
dël jos visiško ar dalinio pakeitimo“.

2  s t r a i p s n i s
Jei Organizacijos narë po šios Konvencijos ásigaliojimo Tarptautinio

darbo biuro Generaliniam direktoriui praneša, kad formaliai ratifikuoja
bet kokià Konferencijos pirmosiose trisdešimt dviejose sesijose priimtà
konvencijà, laikoma, kad tà konvencijà ji ratifikuoja jau pakeistà pagal šià
Konvencijà.
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3  s t r a i p s n i s
Šios Konvencijos du egzempliorius pasirašo Konferencijos pirmininkas

ir Tarptautinio darbo biuro Generalinis direktorius. Vienas egzempliorius
saugomas Tarptautinio darbo biuro archyve, kitas siunèiamas Jungtiniø
Tautø Organizacijos Generaliniam sekretoriui uþregistruoti pagal Jungti-
niø Tautø Organizacijos ástatø 102 straipsná. Generalinis direktorius kiek-
vienai Tarptautinës darbo organizacijos narei siunèia po vienà patvirtintà
šios Konvencijos kopijà.

4  s t r a i p s n i s
1. Oficialûs šios Konvencijos ratifikavimo raštai siunèiami Tarptautinio

darbo biuro Generaliniam direktoriui uþregistruoti.
2. Ši Konvencija ásigalios nuo tos dienos, kai Generalinis direktorius

gaus dviejø Tarptautinës darbo organizacijos nariø ratifikavimo raštus.
3. Kai tik ši Konvencija ásigalios, taip pat kiekvienà kartà, kai Generali-

nis direktorius vëliau gaus naujus ratifikavimo raštus, Tarptautinio darbo
biuro Generalinis direktorius apie tai informuos visas Tarptautinës darbo
organizacijos nares ir Jungtiniø tautø Organizacijos Generaliná sekretoriø.

4. Kiekviena Organizacijos narë, ratifikuodama šià Konvencijà, pripa-
þásta, kad Konvencijos 1 straipsnyje árašytos pakeisto straipsnio nuostatos
nuo šios Konvencijos ásigaliojimo pakeièia ápareigojimà, pagal kurá Admi-
nistracinë taryba dël Konferencijos pirmosiose trisdešimt dviejose sesijose
priimtø konvencijø ir pagal šiose konvencijose nustatytà laikà turëjo jai
pateikti pranešimà dël kiekvienos konvencijos taikymo ir kartu svarstyti, ar
tikslinga á Konferencijos darbotvarkæ átraukti klausimà dël jos visiško ar
dalinio pakeitimo.

5  s t r a i p s n i s
Nepaisant bet kurios konvencijos, kurias Konferencija priëmë savo pir-

mosiose trisdešimt dviejose sesijose, jokiø nuostatø, Organizacijos narei
ratifikavus šià Konvencijà, automatiškai bus denonsuojama bet kuri iš tø
konvencijø, o šios Konvencijos ásigaliojimas netrukdys vëliau ratifikuoti
kurià nors iš šiø konvencijø.

6  s t r a i p s n i s
1. Jei Konferencija priims naujà konvencijà, ištisai ar iš dalies pakei-

èianèià šià Konvencijà, ir jeigu naujojoje konvencijoje nebus numatyta ki-
taip, tai:

(a) kuriai nors Organizacijos narei ratifikavus naujàjà–pakeièianèià
konvencijà, automatiškai tuoj pat denonsuojama ši Konvencija su
sàlyga, kad naujoji–pakeièianti konvencija yra ásigaliojusi;
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(b) nuo naujosios–pakeièianèios konvencijos ásigaliojimo dienos
Organizacijos narës šios Konvencijos ratifikuoti negali.

2. Ši Konvencija kiekvienu atveju galioja savo forma ir turiniu toms Or-
ganizacijos narëms, kurios jà ratifikavo, bet neratifikavo pakeièianèios kon-
vencijos.

7  s t r a i p s n i s
Šios Konvencijos angliškas ir prancûziškas tekstai turi vienodà galià.
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Ratifikacija áregistruota1994 09 26
(Valstybës þinios. 1996. Nr. 30–735)

Tarptautinës darbo organizacijos Generalinë konferencija,
Tarptautinio darbo biuro Administracinës tarybos sušaukta Þenevoje ir

1967 m. birþelio 7 d. susirinkusi á penkiasdešimt pirmàjà sesijà,
nutarusi priimti tam tikrus pasiûlymus dël vienam darbuotojui leistino

maksimalaus krûvio pernešimo, o tai yra šeštasis sesijos darbotvarkës klau-
simas,

nusprendusi šiuos pasiûlymus áforminti kaip tarptautinæ konvencijà,
tûkstantis devyni šimtai šešiasdešimt septintøjø metø birþelio septintà

dienà priima šià Konvencijà, kurià galima vadinti 1967 metø konvencija dël
maksimalaus krûvio:

1  s t r a i p s n i s
Šioje Konvencijoje:
(a) terminas „sunkumø pernešimas rankomis“ reiškia vieno darbuotojo

viso krûvio pernešimà rankomis; jis apima krûvio pakëlimà ir
nuleidimà;

(b) terminas „reguliarus sunkumø pernešimas rankomis“ reiškia bet
koká darbà, kuris nuolat arba išimtinai susijæs su sunkumø perne-
šimu rankomis arba daþnai, nors ir ne nuolat, susijæs su sunkumø
pernešimu rankomis;

(c) terminas „jaunuolis“ reiškia jaunesná nei 18 metø darbuotojà.
2  s t r a i p s n i s

1. Ši Konvencija taikoma dël reguliaraus krûvio pernešimo rankomis.
2. Ši Konvencija taikoma visose ekonominës veiklos šakose, kurioms

Organizacijos narë nustatë darbo inspekcijos sistemà.
3  s t r a i p s n i s

Draudþiama reikalauti arba leisti darbuotojams pernešti rankomis
krûvá, kurio svoris gali pakenkti sveikatai arba paþeisti saugumo technikà.

4  s t r a i p s n i s
Taikydama 3 straipsnyje nurodytà principà, Organizacijos narë ávertina

visas sàlygas, kuriomis dirbamas darbas.
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5  s t r a i p s n i s
Kiekviena Organizacijos narë imasi reikalingø priemoniø, kad kiekvie-

nas darbuotojas, skiriamas reguliariai pernešti rankomis krûvius, išskyrus
lengvus, iki tokio paskyrimo bûtø pakankamai parengtas arba instruktuotas
dël darbo metodø, kurie padëtø saugoti sveikatà ir išvengti nelaimingø atsi-
tikimø.

6  s t r a i p s n i s
Kad bûtø apribotas arba palengvintas sunkumø pernešimas rankomis,

naudojamos, kiek tai ámanoma, tinkamos techninës priemonës.
7  s t r a i p s n i s

1. Moterø ir jaunuoliø skyrimas pernešti rankomis krûvá, išskyrus leng-
vus krovinius, ribojamas.

2. Kai sunkumus perneša rankomis moterys ir jaunuoliai, tokiø sun-
kumø maksimalus svoris nustatomas gerokai maþesnis negu leistinas sun-
kumø pernešimo svoris suaugusiems vyrams.

8  s t r a i p s n i s
Kiekviena Organizacijos narë, remdamasi ástatymais ar kitais

norminiais aktais arba bet kuriuo kitu nacionalinæ praktikà ir nacionalines
sàlygas atitinkanèiu metodu, ir konsultuodamasi su atitinkamomis
labiausiai darbdaviams ir darbuotojams atstovaujanèiomis organizacijomis,
imasi reikalingø priemoniø šios Konvencijos nuostatoms ágyvendinti.

9  s t r a i p s n i s
Oficialûs šios Konvencijos ratifikavimo raštai siunèiami Tarptautinio

darbo biuro Generaliniam direktoriui uþregistruoti.
1 0  s t r a i p s n i s

1. Ši Konvencija privaloma tik toms Tarptautinës darbo organizacijos
narëms, kuriø ratifikavimo raštus yra uþregistravæs Generalinis direktorius.

2. Ji ásigalioja po dvylikos mënesiø nuo tos dienos, kai Generalinis di-
rektorius uþregistruoja dviejø Organizacijos nariø ratifikavimo raštus.

3. Kiekvienoje valstybëje Organizacijos narëje ši Konvencija pradeda
galioti po dvylikos mënesiø nuo jos ratifikavimo rašto uþregistravimo die-
nos.

1 1  s t r a i p s n i s
1. Kiekviena Organizacijos narë, ratifikavusi šià Konvencijà, praëjus de-

šimèiai metø nuo jos ásigaliojimo dienos, gali jà denonsuoti pasiøsdama
Tarptautinio darbo biuro Generaliniam direktoriui uþregistruoti pareiš-
kimà dël denonsavimo. Denonsavimas ásigalioja po metø nuo jo uþregistra-
vimo dienos.
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2. Kiekvienai Organizacijos narei, kuri ratifikavo šià Konvencijà ir pasi-
baigus 1 punkte nurodytam dešimties metø terminui per metus nepasinau-
dojo šiame straipsnyje numatyta denonsavimo teise, Konvencija galios dar
dešimtá metø, o vëliau galës jà denonsuoti pasibaigus kiekvienam dešimties
metø terminui šiame straipsnyje nustatyta tvarka.

1 2  s t r a i p s n i s
1. Tarptautinio darbo biuro Generalinis direktorius informuoja visas

Tarptautinës darbo organizacijos nares apie visø ratifikavimo raštø ir pa-
reiškimø dël denonsavimo, kuriuos jam atsiuntë Organizacijos narës, uþre-
gistravimà.

2. Informuodamas Organizacijos nares apie gauto antrojo ratifikavimo
rašto uþregistravimà, Generalinis direktorius atkreipia jø dëmesá á šios
Konvencijos ásigaliojimo datà.

1 3  s t r a i p s n i s
Tarptautinio darbo biuro Generalinis direktorius nusiunèia Jungtiniø

Tautø Generaliniam sekretoriui uþregistruoti pagal Jungtiniø Tautø Ástatø
102 straipsná išsamius duomenis apie visus ratifikavimo raštus ir pareiški-
mus dël denonsavimo, kuriuos jis yra uþregistravæs pagal ankstesniø straip-
sniø nuostatas.

1 4  s t r a i p s n i s
Jei Tarptautinio darbo biuro Administracinë taryba laiko, jog yra bû-

tina, ji informuoja Generalinæ konferencijà apie šios Konvencijos taikymà
ir svarsto, ar á Konferencijos darbotvarkæ átraukti klausimà dël Konvencijos
visiško ar dalinio pakeitimo.

1 5  s t r a i p s n i s
1. Jei Konferencija priims naujà konvencijà, ištisai ar iš dalies pakei-

èianèià šià Konvencijà, ir jeigu naujojoje konvencijoje nebus numatyta ki-
taip, tai:

(a) kuriai nors Organizacijos narei ratifikavus naujàjà–pakeièianèià
konvencijà, nepaisant 11 straipsnio nuostatø, automatiškai tuoj pat
denonsuojama ši Konvencija, su sàlyga, kad naujoji–pakeièianti kon-
vencija yra ásigaliojusi;

(b) nuo naujosios–pakeièianèios konvencijos ásigaliojimo dienos Orga-
nizacijos narës šios Konvencijos ratifikuoti negali.

2. Ši Konvencija kiekvienu atveju galioja savo forma ir turiniu toms Or-
ganizacijos narëms, kurios jà ratifikavo, bet neratifikavo pakeièianèios kon-
vencijos.

1 6  s t r a i p s n i s
Šios Konvencijos angliškas ir prancûziškas tekstai turi vienodà galià.
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Ratifikacija áregistruota1994 09 26
(Valstybës þinios. 1996. Nr. 30–736)

Tarptautinës darbo organizacijos Generalinë konferencija,
Tarptautinio darbo biuro Administracinës tarybos sušaukta Þenevoje ir

1970 metø birþelio 3 dienà susirinkusi á penkiasdešimt ketvirtàjà sesijà,
atsiþvelgdama á sàlygas 1928 metø konvencijos dël minimalaus darbo

uþmokesèio nustatymo mechanizmo ir 1951 metø konvencijos dël vienodo
atlyginimo, kurias ratifikavo daug Organizacijos nariø, taip pat á 1951 metø
konvencijos dël minimalaus darbo uþmokesèio nustatymo mechanizmo
(þemës ûkyje) sàlygas,

atsiþvelgdama, kad šios konvencijos atliko svarbø vaidmená gindamos
samdomøjø darbuotojø nuskurdusias grupes,

manydama, kad atëjo laikas priimti naujà aktà, kuris papildytø šias kon-
vencijas ir numatytø ginti samdomuosius darbuotojus, kadangi jie gauna
nepateisinamai maþà, nors ir visuotinai taikomà, darbo uþmokestá,
ypatingà dëmesá skiria besivystanèiø šaliø poreikiams,

nutarusi priimti tam tikrus pasiûlymus dël minimalaus darbo uþmokes-
èio nustatymo mechanizmo ir su tuo susijusiø problemø, ypaè atsiþvelgiant
á besivystanèias šalis, o tai yra penktasis sesijos darbotvarkës klausimas,

nusprendusi áforminti šiuos pasiûlymus kaip tarptautinæ konvencijà,
tûkstantis devyni šimtai septyniasdešimtøjø metø birþelio antrà dienà

priima šià Konvencijà, kurià galima vadinti 1970 metø konvencija dël mi-
nimalaus darbo uþmokesèio nustatymo:

1  s t r a i p s n i s
1. Kiekviena Tarptautinës darbo organizacijos narë, kuri ratifikuoja šià

Konvencijà, ásipareigoja sukurti minimalaus darbo uþmokesèio nustatymo
sistemà, apimanèià visas samdomøjø darbuotojø grupes, dël kuriø darbo
sàlygø tokià sistemà taikyti yra tikslinga.

2. Kiekvienos valstybës kompetentinga valdþios institucija, gavusi atitin-
kamø darbdaviams ir darbuotojams atstovaujanèiø organizacijø, kur tokios
yra, sutikimà arba išsamiai su jomis pasikonsultavusi, nustato samdomøjø
darbuotojø grupes, kurioms ši sistema taikoma.
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3. Kiekviena Organizacijos narë, kuri ratifikuoja šià Konvencijà, pirma-
jame pranešime apie šios Konvencijos taikymà, kuris pateikiamas pagal
Tarptautinës darbo organizacijos Statuto 22 straipsná, išvardija visas sam-
domøjø darbuotojø grupes, kurioms netaikomos šio straipsnio nuostatos,
kartu nurodydama tokio išskyrimo prieþastis, ir vëlesniuose pranešimuose
informuoja apie savo ástatymø bûklæ ir praktikà išskirtøjø grupiø atþvilgiu,
taip pat apie tai, kaip Konvencija ágyvendinta arba ketinama jà ágyvendinti
tokiø grupiø atþvilgiu.

2  s t r a i p s n i s
1. Minimalus darbo uþmokestis turi ástatymo galià ir negali bûti maþi-

namas; šios nuostatos nevykdymas uþtraukia baudþiamàsias arba kitas san-
kcijas atsakingam asmeniui arba asmenims.

2. Laikantis šio straipsnio 1 punkto nuostatø, visiškai gerbiama kolekty-
viniø derybø vedimo laisvë.

3  s t r a i p s n i s
Nustatant minimalaus darbo uþmokesèio dydá, kiek tai ámanoma ir

priimtina pagal nacionalinæ praktikà ir sàlygas, atsiþvelgiama á:
(a) darbuotojø ir jø šeimø poreikius, atsiþvelgiant á bendrà darbo ap-

mokëjimo lygá šalyje, pragyvenimo išlaidas, socialinës apsaugos iš-
mokas, kitø socialiniø grupiø pragyvenimo lygá;

(b) ekonominius veiksnius, áskaitant ekonominæ plëtrà, darbo našumà ir
ketinimus siekti ir išlaikyti aukštà uþimtumo lygá.

4  s t r a i p s n i s
1. Kiekviena Organizacijos narë, kuri ratifikuoja šià Konvencijà,nustato

ir išsaugo mechanizmà, pagal kurá, atsiþvelgus á nacionalines sàlygas ir po-
reikius, leidþiama nustatyti ir periodiškai patikslinti samdomøjø darbuo-
tojø, kuriems taikomos 1 straipsnio nuostatos, minimalø darbo uþmokestá.

2. Tokiam mechanizmui nustatyti, taikyti ir keisti numatomos išsamios
konsultacijos su atitinkamomis darbdaviams ir darbuotojams atstovaujan-
èiomis organizacijomis arba, kur tokiø nëra, su atitinkamais darbdaviø ir
darbuotojø atstovais.

3. Tais atvejais, kai tai atitinka minimalaus darbo uþmokesèio nusta-
tymo mechanizmà, numatoma, kad taikant šá mechanizmà taip pat tiesio-
giai dalyvauja:

(a) atitinkamos darbdaviø ir darbuotojø organizacijos arba, kur tokiø
nëra, darbdaviø ir darbuotojø atstovai lygiomis teisëmis;

(b) asmenys, turintys pripaþintus ágaliojimus atstovauti bendriems vals-
tybës interesams ir, kur leidþia sàlygos, po išsamiø konsultacijø su
atitinkamomis darbdaviams ir darbuotojams atstovaujanèiomis or-
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ganizacijomis, kur tokios yra, ir kur tokios konsultacijos atitinka na-
cionalinius ástatymus arba praktikà, paskirti asmenys.

5  s t r a i p s n i s
Kad visos nuostatos dël minimalaus darbo uþmokesèio bûtø taikomos

efektyviai, imamasi atitinkamø priemoniø, tokiø kaip reikiama inspekcija,
papildyta kitomis reikalingomis priemonëmis.

6  s t r a i p s n i s
Ši Konvencija nekeièia kurios nors kitos konvencijos.

7  s t r a i p s n i s
Oficialûs šios Konvencijos ratifikavimo raštai siunèiami Tarptautinio

darbo biuro Generaliniam direktoriui uþregistruoti.
8  s t r a i p s n i s

1. Ši Konvencija privaloma tik toms Tarptautinës darbo organizacijos
narëms, kuriø ratifikavimo raštus yra uþregistravæs Generalinis direktorius.

2. Ji ásigalioja po dvylikos mënesiø nuo tos dienos, kai Generalinis di-
rektorius uþregistruoja dviejø Organizacijos nariø ratifikavimo raštus.

3. Kiekvienoje valstybëje Organizacijos narëje ši Konvencija pradeda
galioti po dvylikos mënesiø nuo jos ratifikavimo rašto uþregistravimo die-
nos.

9  s t r a i p s n i s
1. Kiekviena Organizacijos narë, ratifikavusi šià Konvencijà, praëjus de-

šimèiai metø nuo jos ásigaliojimo dienos, gali jà denonsuoti pasiøsdama
Tarptautinio darbo biuro Generaliniam direktoriui uþregistruoti pareiš-
kimà dël denonsavimo. Denonsavimas ásigalioja po metø nuo jo uþregistra-
vimo dienos.

2. Kiekvienai Organizacijos narei, kuri ratifikavo šià Konvencijà ir pasi-
baigus 1 punkte nurodytam dešimties metø terminui per metus nepasinau-
dojo šiame straipsnyje numatyta denonsavimo teise, Konvencija galios dar
dešimtá metø, o vëliau galës jà denonsuoti pasibaigus kiekvienam dešimties
metø terminui šiame straipsnyje nustatyta tvarka.

1 0  s t r a i p s n i s
1. Tarptautinio darbo biuro Generalinis direktorius informuoja visas

Tarptautinës darbo organizacijos nares apie visø ratifikavimo raštø ir pa-
reiškimø dël denonsavimo, kuriuos jam atsiuntë Organizacijos narës, uþre-
gistravimà.

2. Informuodamas Organizacijos nares apie gauto antrojo ratifikavimo
rašto uþregistravimà, Generalinis direktorius atkreipia jø dëmesá á šios
Konvencijos ásigaliojimo datà.
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1 1  s t r a i p s n i s
Tarptautinio darbo biuro Generalinis direktorius nusiunèia Jungtiniø

Tautø Generaliniam sekretoriui uþregistruoti pagal Jungtiniø Tautø Ástatø
102 straipsná išsamius duomenis apie visus ratifikavimo raštus ir pareiški-
mus dël denonsavimo, kuriuos jis yra uþregistravæs pagal ankstesniø
straipsniø nuostatas.

1 2  s t r a i p s n i s
Jei Tarptautinio darbo biuro Administracinë taryba laiko, jog yra bû-

tina, ji informuoja Generalinæ konferencijà apie šios Konvencijos taikymà
ir svarsto, ar á Konferencijos darbotvarkæ átraukti klausimà dël Konvencijos
visiško ar dalinio pakeitimo.

1 3  s t r a i p s n i s
1. Jei Konferencija priims naujà konvencijà, ištisai ar iš dalies pakei-

èianèià šià Konvencijà, ir jeigu naujojoje konvencijoje nebus numatyta ki-
taip, tai:

(a) kuriai nors Organizacijos narei ratifikavus naujàjà–pakeièianèià
konvencijà, nepaisant 9 straipsnio nuostatø, automatiškai tuoj pat
denonsuojama ši Konvencija, su sàlyga, kad naujoji–pakeièianti kon-
vencija yra ásigaliojusi;

(b) nuo naujosios–pakeièianèios konvencijos ásigaliojimo dienos
Organizacijos narës šios Konvencijos ratifikuoti negali.

2. Ši Konvencija kiekvienu atveju galioja savo forma ir turiniu toms Or-
ganizacijos narëms, kurios jà ratifikavo, bet neratifikavo pakeièianèios kon-
vencijos.

1 4  s t r a i p s n i s
Šios Konvencijos angliškas ir prancûziškas tekstai turi vienodà galià.
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Ratifikacija áregistruota1994 09 26
(Valstybës þinios. 1996. Nr. 30–737)

Tarptautinës darbo organizacijos Generalinë konferencija,
Tarptautinio darbo biuro Administracinës tarybos sušaukta Þenevoje ir

1971 m. birþelio 2 d. susirinkusi á penkiasdešimt pirmàjà sesijà,
atsiþvelgdama á 1949 metø konvencijos dël teisës jungtis á organizacijas

ir vesti kolektyvines derybas nuostatas, kuriose numatyta ginti darbuotojus
nuo bet kokiø diskriminaciniø veiksmø, ribojanèiø laisvæ vienytis darbo srityje,

atsiþvelgdama á pageidavimus papildyti šias nuostatas darbuotojø at-
stovø atþvilgiu,

nutarusi priimti tam tikrus pasiûlymus dël darbuotojø atstovø gynimo ir
jiems teikiamø galimybiø ámonëje, o tai yra penktasis sesijos darbotvarkës
klausimas,

nusprendusi áforminti šiuos pasiûlymus kaip tarptautinæ konvencijà,
tûkstantis devyni šimtai septyniasdešimt pirmøjø metø birþelio treèià

dienà priima šià Konvencijà, kurià galima vadinti 1971 metø konvencija dël
darbuotojø atstovø:

1  s t r a i p s n i s
Darbuotojø atstovai ámonëje naudojasi efektyviu gynimu nuo bet kokiø

veiksmø, kurie gali padaryti jiems þalà, áskaitant atleidimà iš darbo dël jø
statuso arba jø, kaip darbuotojø atstovø, veiklos, arba dël jø narystës profe-
sinëse sàjungose, arba veiklos profesinëse sàjungose tokiu mastu, kokiu jie
veikia pagal galiojanèius ástatymus ar kolektyvinius susitarimus, arba pagal
kitas bendrai suderintas sàlygas.

2  s t r a i p s n i s
1. Darbuotojø atstovams ámonëje suteikiamos atitinkamos galimybës

operatyviai ir efektyviai vykdyti savo funkcijas.
2. Dël to atsiþvelgiama á konkreèios šalies darbo santykiø sistemà, ati-

tinkamos ámonës dydá, poreikius ir galimybes.
3. Tokiø galimybiø teikimas negali maþinti atitinkamos ámonës darbo

efektyvumo.
3  s t r a i p s n i s
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Šioje Konvencijoje terminas „darbuotojø atstovai“ reiškia asmenis, ku-
rie tokiais pripaþinti pagal nacionalinius ástatymus arba praktikà, tai:

(a) profesiniø sàjungø atstovai, tai yra profesiniø sàjungø nariø paskirti
arba išrinkti atstovai; arba

(b) renkami atstovai, tai yra ámonës darbuotojø pagal nacionaliniø ásta-
tymø ar kitø norminiø aktø arba kolektyviniø susitarimø nuostatas
laisvai išrinkti atstovai, á kuriø funkcijas neáeina veikla, kuri atitin-
kamose šalyse pripaþinta kaip profesiniø sàjungø išimtinë preroga-
tyva.

4  s t r a i p s n i s
Nacionaliniuose ástatymuose ar kituose norminiuose aktuose, kolekty-

viniuose susitarimuose, arbitraþo arba teismø sprendimuose gali bûti
nustatyta darbininkø atstovø kategorija arba kategorijos, kuriems
pripaþástama teisë á numatytà gynimà ir šioje Konvencijoje numatytas
galimybes.

5  s t r a i p s n i s
Kai toje paèioje ámonëje yra ir profesiniø sàjungø atstovø, ir renkamø

atstovø, imamasi atitinkamø priemoniø, jeigu to reikia, kad išrinkti atstovai
nebûtø panaudojami atitinkamø profesiniø sàjungø arba jø atstovø pozici-
joms silpninti, taip pat, kad bûtø skatinamas bendradarbiavimas tarp ren-
kamø atstovø bei atitinkamø profesiniø sàjungø ir jø atstovø.

6  s t r a i p s n i s
Ši Konvencija gali bûti ágyvendinama nacionaliniais ástatymais ar kitais

norminiais aktais, kolektyviniais susitarimais, arba bet kokiu kitu naciona-
linæ praktikà atitinkanèiu bûdu.

7  s t r a i p s n i s
Oficialûs šios Konvencijos ratifikavimo raštai siunèiami Tarptautinio

darbo biuro Generaliniam direktoriui uþregistruoti.
8  s t r a i p s n i s

1. Ši Konvencija privaloma tik toms Tarptautinës darbo organizacijos
narëms, kuriø ratifikavimo raštus yra uþregistravæs Generalinis direktorius.

2. Ji ásigalioja po dvylikos mënesiø nuo tos dienos, kai Generalinis di-
rektorius uþregistruoja dviejø Organizacijos nariø ratifikavimo raštus.

3. Kiekvienoje valstybëje Organizacijos narëje ši Konvencija pradeda
galioti po dvylikos mënesiø nuo jos ratifikavimo rašto uþregistravimo die-
nos.

9  s t r a i p s n i s
1. Kiekviena Organizacijos narë, ratifikavusi šià Konvencijà, praëjus de-

šimèiai metø nuo jos ásigaliojimo dienos, gali jà denonsuoti pasiøsdama
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Tarptautinio darbo biuro Generaliniam direktoriui uþregistruoti pareiš-
kimà dël denonsavimo. Denonsavimas ásigalioja po metø nuo jo uþregistra-
vimo dienos.

2. Kiekvienai Organizacijos narei, kuri ratifikavo šià Konvencijà ir pasi-
baigus 1 punkte nurodytam dešimties metø terminui per metus nepasinau-
dojo šiame straipsnyje numatyta denonsavimo teise, Konvencija galios dar
dešimtá metø, o vëliau galës jà denonsuoti pasibaigus kiekvienam dešimties
metø terminui šiame straipsnyje nustatyta tvarka.

1 0  s t r a i p s n i s
1. Tarptautinio darbo biuro Generalinis direktorius informuoja visas

Tarptautinës darbo organizacijos nares apie visø ratifikavimo raštø ir pa-
reiškimø dël denonsavimo, kuriuos jam atsiuntë Organizacijos narës, uþre-
gistravimà.

2. Informuodamas Organizacijos nares apie gauto antrojo ratifikavimo
rašto uþregistravimà, Generalinis direktorius atkreipia jø dëmesá á šios
Konvencijos ásigaliojimo datà.

1 1  s t r a i p s n i s
Tarptautinio darbo biuro Generalinis direktorius nusiunèia Jungtiniø

Tautø Generaliniam sekretoriui uþregistruoti pagal Jungtiniø Tautø Ástatø
102 straipsná išsamius duomenis apie visus ratifikavimo raštus ir pareiški-
mus dël denonsavimo, kuriuos jis yra uþregistravæs pagal ankstesniø
straipsniø nuostatas.

1 2  s t r a i p s n i s
Jei Tarptautinio darbo biuro Administracinë taryba laiko, jog yra bû-

tina, ji informuoja Generalinæ konferencijà apie šios Konvencijos taikymà
ir svarsto, ar á Konferencijos darbotvarkæ átraukti klausimà dël Konvencijos
visiško ar dalinio pakeitimo.

1 3  s t r a i p s n i s
1. Jei Konferencija priims naujà konvencijà, ištisai ar iš dalies pakei-

èianèià šià Konvencijà, ir jeigu naujojoje konvencijoje nebus numatyta ki-
taip, tai:

(a) kuriai nors Organizacijos narei ratifikavus naujàjà–pakeièianèià
konvencijà, nepaisant 9 straipsnio nuostatø, automatiškai tuoj pat
denonsuojama ši Konvencija, su sàlyga, kad naujoji–pakeièianti
konvencija yra ásigaliojusi;

(b) nuo naujosios–pakeièianèios konvencijos ásigaliojimo dienos Orga-
nizacijos narës šios Konvencijos ratifikuoti negali.
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2. Ši Konvencija kiekvienu atveju galioja savo forma ir turiniu toms Or-
ganizacijos narëms, kurios jà ratifikavo, bet neratifikavo pakeièianèios kon-
vencijos.

1 4  s t r a i p s n i s
Šios Konvencijos angliškas ir prancûziškas tekstai turi vienodà galià.
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Ratifikacija áregistruota 1998 06 20
(Valstybës þinios, 1997, Nr.95-2383)

Tarptautinës darbo organizacijos Generalinë konferencija,
Tarptautinio darbo biuro Administracinës tarybos sušaukta Þenevoje ir
1973 m. birþelio 6 d. susirinkusi á penkiasdešimt aštuntàjà sesijà,
nusprendusi priimti tam tikrus pasiûlymus dël minimalaus ádarbinimo
amþiaus, o tai yra ketvirtasis sesijos darbotvarkës klausimas,

atsiþvelgdama á 1919 m. konvencijos dël minimalaus amþiaus (pramo-
nëje), 1920 m. konvencijos dël minimalaus amþiaus (jûroje), 1921 m. kon-
vencijos dël minimalaus amþiaus (þemës ûkyje), 1921 m. konvencijos dël
minimalaus amþiaus (kûrikams), 1932 m. konvencijos dël minimalaus am-
þiaus (nepramoninëje veikloje), 1936 m. (pakeistos) konvencijos dël mini-
malaus amþiaus (jûroje), 1937 m. (pakeistos) konvencijos dël minimalaus
amþiaus (nepramoninëje veikloje), 1959 m. konvencijos dël minimalaus
amþiaus (þvejams) ir 1965 m. konvencijos dël minimalaus amþiaus (poþe-
miniuose darbuose) terminus,

manydama, jog šiuo klausimu metas sukurti tokias bendràsias priemo-
nes, kuriomis bûtø visiškai panaikintas vaikø darbas ir kurios laipsniškai
pakeistø egzistuojanèias, taikomas ribotiems ekonomikos sektoriams,

nusprendusi áforminti šiuos pasiûlymus kaip tarptautinæ konvencijà,
tûkstantis devyni šimtai septyniasdešimt treèiøjø metø birþelio dvide-

šimt šeštà dienà priima šià Konvencijà, kurià galima vadinti 1973 metø
Konvencija dël minimalaus amþiaus:

1  s t r a i p s n i s
1. Kiekviena Organizacijos narë, kuriai galioja ši Konvencija, laikosi na-

cionalinës politikos, kuria siekiama panaikinti vaikø darbà ir didinti mini-
malø ádarbinimo ar darbo amþiø iki lygio, suderinamo su visišku jaunø as-
menø fiziniu ir protiniu išsivystymu.

2  s t r a i p s n i s
1. Kiekviena Organizacijos narë, ratifikavusi šià Konvencijà, papildan-

èioje ratifikavimà deklaracijoje nurodo minimalø ádarbinimo ar darbo am-
þiø savo teritorijoje bei darbui su transporto priemonëmis, registruotomis
savo teritorijoje. Pagal šios Konvencijos 4 – 8 straipsnius në vienam jaunes-
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niam nei èia nurodyta asmeniui negali bûti leista ásidarbinti ar dirbti pagal
bet kurià specialybæ (profesijà).

2. Kiekviena Organizacijos narë, ratifikavusi šià Konvencijà, nedels-
dama praneša tolesnëmis deklaracijomis Tarptautinio darbo biuro Gene-
raliniam direktoriui, kad ji nustatë didesná minimalø amþiø uþ anksèiau
nustatytàjá.

3. Minimalus amþius, nurodytas atsiþvelgiant á šio straipsnio 1 punktà,
neturi bûti maþesnis negu pradinës mokyklos baigimo amþius ir bet kuriuo
atveju neturi bûti maþesnis negu 15 metø.

4. Nepaisant šio straipsnio 3 punkto nuostatø, Organizacijos narë, ku-
rios ekonomikos ir švietimo sàlygos yra nepakankamai išvystytos, gali, pasi-
konsultavusi su darbdaviø ir darbuotojø organizacijomis, kur tokios yra, iš
pat pradþiø nustatyti 14 metø minimalø amþiø.

5. Kiekviena Organizacijos narë, kuri nustatë 14 metø minimalø amþiø
remdamasi šio straipsnio 4 punkto nuostatomis, savo pranešimuose dël
šios Konvencijos taikymo pagal Tarptautinës darbo organizacijos Statuto
22 straipsná átraukia teiginá, kad:

(a) egzistuoja prieþastis tai daryti; arba
(b) tai atmeta teisæ pasinaudoti tomis nuostatomis nuo nustatytos

datos.
3  s t r a i p s n i s

1. Minimalus ádarbinimo ar bet kurios rûšies darbo, kuris pagal savo
pobûdá ar aplinkybes, kuriomis jis dirbamas, gali kelti pavojø jaunuoliø
sveikatai, saugumui ar moralei, amþius

turi bûti ne maþesnis nei 18 metø.
2. Ádarbinimo ar darbo rûšis, nurodytas šio straipsnio 1 punkte, nustato

nacionaliniai ástatymai ar kiti norminiai aktai arba kompetentinga valdþios
institucija, pasikonsultavusi su darbdaviø ir darbuotojø organizacijomis,
kur tokios yra.

3. Nepaisant šio straipsnio 1 punkto nuostatø, nacionaliniai ástatymai ar
kiti norminiai aktai arba kompetentinga valdþios institucija, pasikonsulta-
vusi su darbdaviø ir darbuotojø organizacijomis, kur tokios yra, gali leisti
ádarbinti ar dirbti nuo 16 metø su ta sàlyga, kad jaunuoliø sveikata, saugu-
mas ar moralë yra visiškai saugûs ir kad jaunuoliai yra gavæ atitinkamas
specialias instrukcijas ar profesiškai apmokyti tinkamoje veiklos srityje.

4  s t r a i p s n i s
1. Kiek tai bûtina, kompetentinga valdþios institucija, pasikonsultavusi

su darbdaviø ir darbuotojø organizacijomis, kur tokios yra, gali netaikyti
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šios Konvencijos ribotoms ádarbinimo ar darbo kategorijoms, dël kuriø
kyla ypatingø ir esminiø taikymo problemø.

2. Kiekviena Organizacijos narë, ratifikavusi šià Konvencijà, savo pra-
nešimuose dël Konvencijos taikymo pagal Tarptautinës darbo
organizacijos Statuto 22 straipsná išvardija bet kurias kategorijas, kurios
gali bûti atmestos pagal šio straipsnio 1 punktà, ir pateikia tokio atmetimo
prieþastis, o vëlesniuose pranešimuose išdësto savo ástatymø ir praktikos
pozicijà dël atmetamø kategorijø ágyvendinimo ar siûlomo ágyvendinimo
dël šiø kategorijø.

3. Vadovaujantis šiuo straipsniu, nurodytiems šios Konvencijos 3
straipsnyje ádarbinimui ar darbui šios Konvencijos negalima netaikyti.

5  s t r a i p s n i s
1. Organizacijos narë, kurios ekonominës ir administracinës galimybës

yra nepakankamai išvystytos, gali, pasikonsultavusi su atitinkamomis darb-
daviø ir darbuotojø organizacijomis, kur tokios yra, iš pat pradþiø apriboti
šios Konvencijos taikymo sritá.

2. Kiekviena Organizacijos narë, kuri pasinaudoja šio straipsnio 1
punkto nuostatomis, deklaracijoje, papildanèioje jos ratifikavimà, apibrëþia
ekonominës veiklos sritis ar ámoniø tipus, kuriems bus taikomi
Konvencijos nuostatai.

3. Konvencijos nuostatos taikomos bent jau tokioms sritims: kalnakasy-
bai ir akmens skaldykloms; apdirbamajai pramonei; statybai; elektrai, du-
joms ir vandeniui; sanitarinei tarnybai; transportui, sandëliavimui ir ry-
šiams; augalininkystei ir kitoms þemës ûkio ámonëms, gamybai komerci-
niams tikslams, atmetant šeiminá ir maþàjá ûká, gaminanèius vietiniam var-
tojimui ir nereguliariai ádarbinanèius samdomus darbininkus.

4. Bet kuri Organizacijos narë, kuri apribojo šios Konvencijos taikymo
sritis pagal šá straipsná:

(a) savo pranešimuose dël šios Konvencijos taikymo pagal Tarptautinës
darbo organizacijos Statuto 22 straipsná nurodo jaunuoliø ir vaikø
ádarbinimo ar darbo bendràjà bûklæ veiklos srityse, kurioms netai-
koma ši Konvencija, ir bet kokià paþangà, padarytà link šios Kon-
vencijos nuostatø platesnio taikymo;

(b) savo deklaracija, adresuota Tarptautinio darbo biuro Generaliniam
direktoriui, gali bet kuriuo metu formaliai išplësti taikymo sritá.

6  s t r a i p s n i s
Ši Konvencija netaikoma darbui, kurá atlieka jaunuoliai ir vaikai mo-

kyklose bendrajam, profesiniam ar techniniam išsilavinimui ugdyti arba
kitose mokymo institucijose, arba darbui, kurá atlieka maþiausiai 14 metø
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amþiaus asmenys ámonëse, kuriose toks darbas atliekamas pagal sàlygas,
kurias aprašo kompetentinga valdþios institucija, pasikonsultavusi su atitin-
kamomis darbdaviø ir darbuotojø organizacijomis, kur tokios yra, ir tas
darbas yra:

(a) švietimo ar mokymo kurso, uþ kurá mokykla ar mokymo institucija
yra atsakinga, sudëtinë dalis;

(b) mokymo, iš esmës ar visiškai atliekamo ámonëje, kurá patvirtino
kompetentinga valdþios institucija, programos sudëtinë dalis;

(c) vadovavimo ar orientavimo, kuriuo siekiama palengvinti profesijos
ar mokymo pasirinkimà, programos sudëtinë dalis.

7  s t r a i p s n i s
1. Nacionaliniai ástatymai ar kiti norminiai aktai gali leisti ádarbinti ar

dirbti lengvà darbà 13–15 metø amþiaus asmenims, jeigu tas darbas:
(a) neatrodo pavojingas jø sveikatai ar vystymuisi;
(b) ne toks, kuris formuoja nepalankø jø poþiûrá á mokyklà, jø dalyva-

vimà profesiniame orientavime ar mokymo programose, patvirtin-
tose kompetentingos valdþios institucijos, ar jø sugebëjimà gauti
naudos iš gautos instrukcijos.

2. Nacionaliniai ástatymai ar kiti norminiai aktai taip pat gali leisti ádar-
binti ar dirbti asmenims, kurie yra bent jau 15 metø amþiaus, taèiau dar
nebaigë privalomojo darbinio mokymo, atitinkanèio šio straipsnio 1 punkto
(a) ir (b) papunkèiuose nurodytus reikalavimus.

3. Kompetentinga valdþios institucija nustato veiklos sritis, kuriose
ádarbinimas ar darbas bûtø leidþiamas pagal šio straipsnio 1 ir 2 punktus, ir
numato valandas ir sàlygas, kuriomis toks ádarbinimas ar darbas gali bûti
atliekamas.

4. Nepaisant šio straipsnio 1 ir 2 punktø nuostatø, Organizacijos narë,
kuri pasinaudojo 2 straipsnio 4 punkto nuostatomis, gali tam tikram laikui
pakeisti 12 ir 14 metø amþiø á 13 ir 15 metø amþiø 1 punkte ir 14 metø am-
þiø á 15 metø amþiø šio straipsnio 2 punkte.

8  s t r a i p s n i s
1. Kompetentinga valdþios institucija, pasikonsultavusi su atitinkamo-

mis darbdaviø ir darbuotojø organizacijomis, kur tokios yra, gali pagal
kiekvienu atveju duotà leidimà kaip išimtá uþdrausti ádarbinimà ar darbà,
numatytus šios Konvencijos 2 straipsnyje, tokiais tikslais kaip dalyvavimas
vaidinime.

2. Tokiu bûdu suteiktuose leidimuose apribojamos valandos ir aprašo-
mos sàlygos, kuriomis toks ádarbinimas ar darbas yra leidþiamas.

9  s t r a i p s n i s
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1. Kompetentinga valdþios institucija imasi visø reikalingø priemoniø,
kad bûtø numatytos tam tikrø baudø nuostatos, ágalinanèios garantuoti
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efektyvø šios Konvencijos nuostatø vykdymà.
2. Nacionaliniai ástatymai ar kiti norminiai aktai arba kompetentinga

valdþios institucija nustato asmenis, atsakingus uþ nuostatø, ágyvendinanèiø
Konvencijà, laikymàsi.

3. Nacionaliniai ástatymai ar kiti norminiai aktai arba kompetentinga
valdþios institucija nustato sàrašus ar kitus dokumentus, kuriuos turi turëti
darbdavys. Tokiuose sàrašuose ar dokumentuose nurodoma asmenø, kurie
ádarbinami ar kurie dirba ir yra jaunesni nei 18 metø amþiaus, pavardës,
vardai ir amþius ar gimimo data, kur tai ámanoma, patvirtinta paþymomis.

1 0  s t r a i p s n i s
1. Šiame straipsnyje numatytais terminais ši Konvencija keièia 1919 m.

konvencijà dël minimalaus amþiaus (pramonëje), 1920 m. konvencijà dël
minimalaus amþiaus (jûroje), 1921 m. konvencijà dël minimalaus amþiaus
(þemës ûkyje), 1921 m. konvencijà dël minimalaus amþiaus (kûrikams),
1932 m. konvencijà dël minimalaus amþiaus (nepramoninëje veikloje),
1936 m. (pakeistà) konvencijà dël minimalaus amþiaus (jûroje), 1937 m.
(pakeistà) konvencijà dël minimalaus amþiaus (nepramoninëje veikloje),
1959 m. konvencijà dël minimalaus amþiaus (þvejams) ir 1965 m. konven-
cijà dël minimalaus amþiaus (poþeminiuose darbuose).

2. Šios Konvencijos ásigaliojimas neuþkerta kelio toliau ratifikuoti 1936
m. (pakeistos) konvencijos dël minimalaus amþiaus (jûroje), 1937 m. (pa-
keistos) konvencijos dël minimalaus amþiaus (pramonëje), 1937 m.
(pakeistos) konvencijos dël minimalaus amþiaus (nepramoninëje veikloje),
1959 m. konvencijos dël minimalaus amþiaus (þvejams) arba 1965 m.
konvencijos dël minimalaus amþiaus (poþeminiuose darbuose).

3. 1919 m. konvencijos dël minimalaus amþiaus (pramonëje), 1920 m.
konvencijos dël minimalaus amþiaus (jûroje), 1921 m. konvencijos dël mi-
nimalaus amþiaus (þemës ûkyje) ir 1921 m. konvencijos dël minimalaus
amþiaus (kûrikams) tolesnis ratifikavimas turi bûti atmestas, kada visos
šalys taip pat pritaria tokiam atmetimui šios Konvencijos ratifikavimu ar
deklaracija, adresuota Tarptautinio darbo biuro Generaliniam direktoriui.

4. Kada šios Konvencijos ásipareigojimus prisiima:
(a) Organizacijos narë, kuri yra pasirašiusi 1937 m. (pakeistà) konven-

cijà dël minimalaus amþiaus (pramonëje), ir minimalus amþius, ne
maþesnis nei 15 metø, yra numatytas atsiþvelgiant á šios Konvencijos
2 straipsná, ji ipso jure átraukia neatidëliotinà šios Konvencijos pa-
skelbimà negaliojanèia,

(b) dël nepramoninës veiklos, kaip tai apibrëþta 1932 m. konvencijoje
dël minimalaus amþiaus (nepramoninëje veikloje), Organizacijos
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narë, kuri yra pasirašiusi šià Konvencijà, ji ipso jure átraukia neati-
dëliotinà šios Konvencijos paskelbimà negaliojanèia,

(c) dël nepramoninës veiklos, kaip tai apibrëþta 1937 m. (pakeistoje)
konvencijoje dël minimalaus amþiaus (nepramoninëje veikloje), Or-
ganizacijos narë, kuri yra pasirašiusi šià Konvencijà, ir minimalus
amþius, ne maþesnis nei 15 metø, yra numatytas atsiþvelgiant á šios
Konvencijos 2 straipsná, ji ipso jure átraukia neatidëliotinà šios Kon-
vencijos paskelbimà negaliojanèia,

(d) dël pajûrio veiklos Organizacijos narë, kuri yra pasirašiusi 1936 m.
(pakeistà) konvencijà dël minimalaus amþiaus (jûroje), ir minimalus
amþius, ne maþesnis nei 15 metø, yra numatytas atsiþvelgiant á šios
Konvencijos 2 straipsná, arba Organizacijos narë numato, kad šios
Konvencijos 3 straipsnis taikomas pajûrio veiklai, ji ipso jure
átraukia neatidëliotinà šios Konvencijos paskelbimà negaliojanèia,

(e) dël pajûrio þvejybinës veiklos Organizacijos narë, kuri yra pasirašiusi
1959 m. konvencijà dël minimalaus amþiaus (þvejams), ir minimalus
amþius, ne maþesnis nei 15 metø, yra numatytas atsiþvelgiant á šios
Konvencijos 2 straipsná, arba Organizacijos narë numato, kad šios
Konvencijos 3 straipsnis taikomas pajûrio þvejybinei veiklai, ji ipso
jure átraukia neatidëliotinà šios Konvencijos paskelbimà negaliojan-
èia,

(f) Organizacijos narë, kuri yra pasirašiusi 1965 m. konvencijà dël mi-
nimalaus amþiaus (poþeminiuose darbuose), ir minimalus amþius,
ne maþesnis nei 15 metø, yra numatytas atsiþvelgiant á šios
Konvencijos 2 straipsná, arba Organizacijos narë numato, kad toks
amþius taikomas poþeminiams darbams kasyklose remiantis šios
Konvencijos 3 straipsniu, ji ipso jure átraukia neatidëliotinà šios
Konvencijos paskelbimà negaliojanèia, jeigu ir kada ši Konvencija
turi ásigalioti.

5. Priimti šios Konvencijos ásipareigojimai:
(a) apima 1919 m. konvencijos dël minimalaus amþiaus (pramonëje) pa-

skelbimà negaliojanèia atsiþvelgiant á 12 straipsná,
(b) dël þemës ûkio veiklos apima 1919 m. konvencijos dël minimalaus

amþiaus (þemës ûkyje) paskelbimà negaliojanèia atsiþvelgiant á 9
straipsná,

(c) dël pajûrio veiklos apima 1920 m. konvencijos dël minimalaus am-
þiaus (jûroje), atsiþvelgiant á 10 straipsná, ir 1921 m. konvencijos dël
minimalaus amþiaus (kûrikams), atsiþvelgiant á 9 straipsná, paskel-
bimà negaliojanèiomis, jeigu ir kada ši Konvencija ásigalioja.
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1 1  s t r a i p s n i s
Oficialûs šios Konvencijos ratifikavimo raštai siunèiami Tarptautinio

darbo biuro Generaliniam direktoriui uþregistruoti.
1 2  s t r a i p s n i s

1. Ši Konvencija privaloma tik toms Tarptautinës darbo organizacijos
narëms, kuriø ratifikavimo raštus yra uþregistravæs Generalinis direktorius.

2. Ji ásigalioja po dvylikos mënesiø nuo tos dienos, kai Generalinis di-
rektorius uþregistruoja dviejø Organizacijos nariø ratifikavimo raštus.

3. Kiekvienoje valstybëje Organizacijos narëje ši Konvencija pradeda
galioti po dvylikos mënesiø nuo jos ratifikavimo rašto uþregistravimo die-
nos.

1 3  s t r a i p s n i s
1. Kiekviena Organizacijos narë, ratifikavusi šià Konvencijà, praëjus de-

šimèiai metø nuo jos ásigaliojimo dienos, gali jà denonsuoti pasiøsdama
Tarptautinio darbo biuro Generaliniam direktoriui uþregistruoti pareiš-
kimà dël denonsavimo. Denonsavimas ásigalioja po metø nuo jo uþregistra-
vimo dienos.

2. Kiekvienai Organizacijos narei, kuri ratifikavo šià Konvencijà ir pasi-
baigus 1 punkte nurodytam dešimties metø terminui per metus nepasinau-
dojo šiame straipsnyje numatyta denonsavimo teise, Konvencija galios dar
dešimtá metø, o vëliau galës jà denonsuoti pasibaigus kiekvienam dešimties
metø terminui šiame straipsnyje nustatyta tvarka.

1 4  s t r a i p s n i s
1. Tarptautinio darbo biuro Generalinis direktorius informuoja visas

Tarptautinës darbo organizacijos nares apie visø ratifikavimo raštø ir pa-
reiškimø dël denonsavimo, kuriuos jam atsiuntë Organizacijos narës, uþre-
gistravimà.

2. Informuodamas Organizacijos nares apie gauto antrojo ratifikavimo
rašto uþregistravimà, Generalinis direktorius atkreipia jø dëmesá á šios
Konvencijos ásigaliojimo datà.

1 5  s t r a i p s n i s
Tarptautinio darbo biuro Generalinis direktorius nusiunèia Jungtiniø

Tautø Generaliniam sekretoriui uþregistruoti pagal Jungtiniø Tautø Ástatø
102 straipsná išsamius duomenis apie visus ratifikavimo raštus ir pareiški-
mus dël denonsavimo, kuriuos jis yra uþregistravæs pagal ankstesniø
straipsniø nuostatas.

1 6  s t r a i p s n i s
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Jei Tarptautinio darbo biuro Administracinë taryba laiko, jog yra bû-
tina, ji informuoja Generalinæ konferencijà apie šios Konvencijos taikymà
ir svarsto, ar á Konferencijos darbotvarkæ átraukti klausimà dël Konvencijos
visiško ar dalinio pakeitimo.

1 7  s t r a i p s n i s
1. Jei Konferencija priims naujà konvencijà, ištisai ar iš dalies pakei-

èianèià šià Konvencijà, ir jeigu naujojoje konvencijoje nebus numatyta ki-
taip, tai:

(a) kuriai nors Organizacijos narei ratifikavus naujàjà – pakeièianèià
konvencijà, nepaisant 13 straipsnio nuostatø, automatiškai tuoj pat
denonsuojama ši Konvencija, su sàlyga, kad naujoji – pakeièianti
konvencija yra ásigaliojusi;

(b) nuo naujosios – pakeièianèios konvencijos ásigaliojimo –dienos Or-
ganizacijos narës šios Konvencijos ratifikuoti negali.

2. Ši Konvencija kiekvienu atveju galioja savo forma ir turiniu toms Or-
ganizacijos narëms, kurios jà ratifikavo, bet neratifikavo pakeièianèios kon-
vencijos.

1 8  s t r a i p s n i s
Šios Konvencijos angliškas ir prancûziškas tekstai turi vienodà galià.



236

KK oo nn vv ee nn cc ii jj aa   NN rr ..   11 44 22
DDëëll  pprrooffeessiinniioo  oorriieennttaavviimmoo  iirr  pprrooffeessiinniioo  rreennggiimmoo

uuggddaanntt  þþmmooggaauuss  iiššggaalleess

Ratifikacija áregistruota1994 09 26
(Valstybës þinios. 1996. Nr. 30–738)

Tarptautinës darbo organizacijos Generalinë konferencija,
Tarptautinio darbo biuro Administracinës tarybos sušaukta Þenevoje ir

1975 metø birþelio 4 d. susirinkusi á šešiasdešimtàjà sesijà,
nutarusi priimti tam tikrus pasiûlymus dël þmogaus išgaliø ugdymo:

profesinis orientavimas ir profesinis rengimas, o tai yra šeštasis sesijos dar-
botvarkës klausimas,

nusprendusi áforminti šiuos pasiûlymus kaip tarptautinæ konvencijà,
tûkstantis devyni šimtai septyniasdešimt penktøjø metø birþelio ketvirtà

dienà priima šià konvencijà, kurià galima vadinti 1975 metø konvencija dël
þmogaus išgaliø ugdymo:

1  s t r a i p s n i s
1. Kiekviena Organizacijos narë priima ir plëtoja visapusiškà ir koordi-

nuotà profesinio orientavimo ir profesinio rengimo politikà ir programas,
glaudþiai susijusias su uþimtumu, be kita ko, per valstybines uþimtumo tar-
nybas.

2. Ši politika ir šios programos atitinkamu bûdu apima:
(a) uþimtumo poreikius, galimybes ir problemas tiek regioniniu, tiek

nacionaliniu lygiu;
(b) ekonominio, socialinio ir kultûrinio išsivystymo stadijà ir lygá;
(c) þmogaus išgaliø ugdymo ir kitø ekonominiø, socialiniø bei

kultûriniø tikslø tarpusavio ryšius.
3. Ši politika ir šios programos ágyvendinamos nacionalines sàlygas ati-

tinkanèiais metodais.
4. Ši politika ir šios programos skiriamos didinti paskiro asmens suge-

bëjimus suvokti ir individualiai arba kolektyviai átakoti gamybinæ ir socia-
linæ aplinkà.

5. Ši politika ir šios programos skatina ir leidþia visiems asmenims ly-
giais pagrindais ir be jokios diskriminacijos plëtoti ir taikyti savo sugebëji-
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mus dirbti pagal savo siekius asmeniniam labui ir atsiþvelgiant á
visuomenës poreikius.

2  s t r a i p s n i s
Dël aukšèiau nurodytø tikslø kiekviena Organizacijos narë rengia ir to-

bulina atviras, lanksèias, viena kità papildanèias bendrojo ir profesinio
techninio mokymo, švietimo ir profesinio orientavimo bei profesinio ren-
gimo sistemas, nepaisant, ar ši veikla ágyvendinama formalaus mokymo
sistemoje, ar uþ jos ribø.

3  s t r a i p s n i s
1. Kiekviena Organizacijos narë nuosekliai pleèia profesinio orienta-

vimo sistemas, tarp jø nuolatines informavimo sistemas apie uþimtumà,
stengdamasi garantuoti, kad visapusiškas informavimas ir visa apimantis
orientavimas bûtø prieinami vaikams, jaunuoliams ir suaugusiems, áskai-
tant atitinkamas programas asmenims su fiziniais ir protiniais sutrikimais.

2. Toks informavimas ir orientavimas apima profesijos pasirinkimà,
profesiná rengimà ir su tuo susijusias mokymosi galimybes, uþimtumo
bûklæ ir perspektyvas, kilimo darbe perspektyvas, darbo sàlygas, darbo
saugà ir higienà, taip pat kitus darbo ávairiose ekonominës, socialinës ir
kultûrinës veiklos srityse bei atsakomybës visuose lygiuose aspektus.

3. Šá informavimà ir orientavimà papildo informacija apie kolektyvinius
susitarimus ir visø suinteresuotø pusiø teises ir pareigas pagal darbo ásta-
tymus; ši informacija teikiama pagal nacionalinius ástatymus ir praktikà,
atsiþvelgiant á suinteresuotø darbdaviø ir darbuotojø organizacijø atitinka-
mas funkcijas ir uþdavinius.

4  s t r a i p s n i s
Kiekviena Organizacijos narë nuosekliai pleèia, pritaiko ir priderina

profesinio rengimo sistemas tam, kad jauni þmonës ir suaugusieji turëtø
galimybiø ásigyti profesijà per visus savo gyvenimo metus, visose ekonomi-
kos šakose, visose ekonominës veiklos srityse ir visokio kvalifikacijos bei
atsakomybës lygio.

5  s t r a i p s n i s
Profesinio orientavimo ir profesinio rengimo politika ir programos ren-

giamos bei ágyvendinamos bendradarbiaujant su darbdaviø ir darbuotojø
organizacijomis ir, kai tai bûtina pagal nacionalinius ástatymus ir praktikà,
su kitomis suinteresuotomis institucijomis.

6  s t r a i p s n i s
Oficialûs šios Konvencijos ratifikavimo raštai siunèiami Tarptautinio

darbo biuro Generaliniam direktoriui uþregistruoti.
7  s t r a i p s n i s
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1. Ši Konvencija privaloma tik toms Tarptautinës darbo organizacijos
narëms, kuriø ratifikavimo raštus yra uþregistravæs Generalinis direktorius.

2. Ji ásigalioja po dvylikos mënesiø nuo tos dienos, kai Generalinis di-
rektorius uþregistruoja dviejø Organizacijos nariø ratifikavimo raštus.

3. Kiekvienoje valstybëje Organizacijos narëje ši Konvencija pradeda
galioti po dvylikos mënesiø nuo jos ratifikavimo rašto uþregistravimo die-
nos.

8  s t r a i p s n i s
1. Kiekviena Organizacijos narë, ratifikavusi šià Konvencijà, praëjus de-

šimèiai metø nuo jos ásigaliojimo dienos, gali jà denonsuoti pasiøsdama
Tarptautinio darbo biuro Generaliniam direktoriui uþregistruoti pareiš-
kimà dël denonsavimo. Denonsavimas ásigalioja po metø nuo jo uþregistra-
vimo dienos.

2. Kiekvienai Organizacijos narei, kuri ratifikavo šià Konvencijà ir pasi-
baigus 1 punkte nurodytam dešimties metø terminui per metus nepasinau-
dojo šiame straipsnyje numatyta denonsavimo teise, Konvencija galios dar
dešimtá metø, o vëliau galës jà denonsuoti pasibaigus kiekvienam dešimties
metø terminui šiame straipsnyje nustatyta tvarka.

9  s t r a i p s n i s
1. Tarptautinio darbo biuro Generalinis direktorius informuoja visas

Tarptautinës darbo organizacijos nares apie visø ratifikavimo raštø ir pa-
reiškimø dël denonsavimo, kuriuos jam atsiuntë Organizacijos narës, uþre-
gistravimà.

2. Informuodamas Organizacijos nares apie gauto antrojo ratifikavimo
rašto uþregistravimà, Generalinis direktorius atkreipia jø dëmesá á šios
Konvencijos ásigaliojimo datà.

1 0  s t r a i p s n i s
Tarptautinio darbo biuro Generalinis direktorius nusiunèia Jungtiniø

Tautø Generaliniam sekretoriui uþregistruoti pagal Jungtiniø Tautø Ástatø
102 straipsná išsamius duomenis apie visus ratifikavimo raštus ir pareiški-
mus dël denonsavimo, kuriuos jis yra uþregistravæs pagal ankstesniø
straipsniø nuostatas.

1 1  s t r a i p s n i s
Jei Tarptautinio darbo biuro Administracinë taryba laiko, jog yra bû-

tina, ji informuoja Generalinæ konferencijà apie šios Konvencijos taikymà
ir svarsto, ar á Konferencijos darbotvarkæ átraukti klausimà dël Konvencijos
visiško ar dalinio pakeitimo.

1 2  s t r a i p s n i s



239

1. Jei Konferencija priims naujà konvencijà, ištisai ar iš dalies pakei-
èianèià šià Konvencijà, ir jeigu naujojoje konvencijoje nebus numatyta ki-
taip, tai:

(a) kuriai nors Organizacijos narei ratifikavus naujàjà–pakeièianèià
konvencijà, nepaisant 8 straipsnio nuostatø, automatiškai tuoj pat
denonsuojama ši Konvencija, su sàlyga, kad naujoji–pakeièianti
konvencija yra ásigaliojusi;

(b) nuo naujosios–pakeièianèios konvencijos ásigaliojimo dienos Orga-
nizacijos narës šios Konvencijos ratifikuoti negali.

2. Ši Konvencija kiekvienu atveju galioja savo forma ir turiniu toms Or-
ganizacijos narëms, kurios jà ratifikavo, bet neratifikavo pakeièianèios kon-
vencijos.

1 3  s t r a i p s n i s
Šios Konvencijos angliškas ir prancûziškas tekstai turi vienodà galià.
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Ratifikacija áregistruota1994 09 26
(Valstybës þinios. 1996. Nr. 30–739)

Tarptautinës darbo organizacijos Generalinë konferencija,
Tarptautinio darbo biuro Administracinës tarybos sušaukta Þenevoje ir

1976 m. birþelio 2 d. susirinkusi á šešiasdešimt pirmàjà sesijà,
primindama tarptautinëse darbo konvencijose ir rekomendacijose –

ypaè 1948 metø konvencijoje dël asociacijø laisvës ir teisës jungtis á organi-
zacijas gynimo, 1949 metø konvencijoje dël teisës jungtis á organizacijas ir
vesti kolektyvines derybas, 1960 metø rekomendacijoje dël konsultacijø
(pramoniniu ir nacionaliniu lygiais) – esanèias sàlygas, patvirtinanèias
darbdaviø ir darbuotojø teisæ sukurti laisvas ir nepriklausomas organizaci-
jas ir raginanèias imtis priemoniø, skatinanèiø nacionaliniu lygiu efektyvias
valstybinës valdþios, darbdaviø ir darbuotojø organizacijø konsultacijas,
taip pat daugelio tarptautiniø darbo konvencijø ir rekomendacijø nuosta-
tas, numatanèias darbdaviø ir darbuotojø organizacijø konsultacijas šioms
konvencijoms ir rekomendacijoms ágyvendinti,

apsvarsèiusi sesijos darbotvarkës ketvirtàjá punktà „Trišalio mecha-
nizmo sukûrimas tarptautiniø darbo normø ágyvendinimui skatinti“ ir nuta-
rusi priimti tam tikrus pasiûlymus dël trišaliø konsultacijø tarptautinëms
darbo normoms ágyvendinti,

nusprendusi áforminti šiuos pasiûlymus kaip tarptautinæ konvencijà,
tûkstantis devyni šimtai septyniasdešimt šeštøjø metø birþelio dvidešimt

pirmà dienà priima šià Konvencijà, kurià galima vadinti 1976 metø Kon-
vencija dël trišaliø konsultacijø (tarptautinës darbo normos):

1  s t r a i p s n i s
Šioje Konvencijoje terminas „atstovaujanèios organizacijos“ reiškia

darbdaviams ir darbuotojams labiausiai atstovaujanèias organizacijas, ku-
rios pasinaudoja teise laisvai kurti asociacijas.

2  s t r a i p s n i s
1. Kiekviena Tarptautinës darbo organizacijos narë, kuri ratifikuoja šià

Konvencijà, ásipareigoja ágyvendinti procedûras, kurios garantuoja efekty-
vias vyriausybës, darbdaviø ir darbuotojø atstovø konsultacijas Tarptauti-
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nës darbo organizacijos veiklos klausimais, numatytais šios Konvencijos 5
straipsnio 1 punkte.

2. Šio straipsnio 1 punkte numatytø procedûrø esmë ir forma apibrë-
þiamos kiekvienoje šalyje atsiþvelgiant á nacionalinæ praktikà po konsulta-
cijø su atstovaujanèiomis organizacijomis, kur tokios organizacijos egzis-
tuoja ir tokios procedûros nëra nustatytos.

3  s t r a i p s n i s
1. Darbdaviø ir darbuotojø atstovai šios Konvencijos numatytoms pro-

cedûroms ágyvendinti laisvai renkami jiems atstovaujanèiose
organizacijose, kur tokios organizacijos yra.

2. Darbdaviai ir darbuotojai atstovaujami lygiais pagrindais bet kurioje
konsultacijoms skirtoje struktûroje.

4  s t r a i p s n i s
1. Kompetentinga valdþios institucija prisiima atsakomybæ teikti admi-

nistracinæ paramà šioje Konvencijoje numatytoms procedûroms.
2. Kompetentingos valdþios institucijos ir atstovaujanèiosios organiza-

cijos, jei jos yra, susitaria dël bet kokio reikiamo tø procedûrø dalyviø mo-
kymo finansavimo.

5  s t r a i p s n i s
1. Šios Konvencijos numatytø procedûrø tikslas yra konsultacijos dël –
(a) vyriausybës atsakymø á klausimynus Tarptautinës darbo Konfe-

rencijos darbotvarkës klausimais ir vyriausybës komentarø dël
Konferencijoje svarstyti siûlomø tekstø;

(b) pasiûlymø kompetentingai valdþios institucijai ar institucijoms dël
pagal Tarptautinës darbo organizacijos Statuto 19 straipsná teikia-
mø konvencijø ir rekomendacijø;

(c) persvarstymo atitinkamais laikotarpiais neratifikuotø konvencijø ir
rekomendacijø, kurios dar neturi galios, kad bûtø numatyta, kokios
jø ágyvendinimà ir ratifikavimà skatinanèios priemonës gali bûti
priimtos;

(d) klausimø, kylanèiø Tarptautiniam darbo biurui teikiamose ata-
skaitose pagal Tarptautinës darbo organizacijos Statuto 22 straips-
ná;

(e) pasiûlymø denonsuoti ratifikuotas konvencijas.
2. Kad bûtø reikiamai apsvarstyti šio straipsnio 1 punkte išdëstyti klau-

simai, konsultacijos rengiamos tam tikrais susitarime numatytais laikotar-
piais, bet ne reèiau kaip kartà per metus.
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6  s t r a i p s n i s
Kompetentinga valdþios institucija išleidþia metinæ ataskaità dël šioje

Konvencijoje numatytø procedûrø taikymo, kai po konsultacijø su atsto-
vaujanèiomis organizacijomis, kur tokios organizacijos yra, nutariama, kad
tai reikalinga.

7  s t r a i p s n i s
Oficialûs šios Konvencijos ratifikavimo raštai siunèiami Tarptautinio

darbo biuro Generaliniam direktoriui uþregistruoti.
8  s t r a i p s n i s

1. Ši Konvencija privaloma tik toms Tarptautinës darbo organizacijos
narëms, kuriø ratifikavimo raštus yra uþregistravæs Generalinis direktorius.

2. Ji ásigalioja po dvylikos mënesiø nuo tos dienos, kai Generalinis di-
rektorius uþregistruoja dviejø Organizacijos nariø ratifikavimo raštus.

3. Kiekvienoje valstybëje Organizacijos narëje ši Konvencija pradeda
galioti po dvylikos mënesiø nuo jos ratifikavimo rašto uþregistravimo die-
nos.

9  s t r a i p s n i s
1. Kiekviena Organizacijos narë, ratifikavusi šià Konvencijà, praëjus de-

šimèiai metø nuo jos ásigaliojimo dienos, gali jà denonsuoti pasiøsdama
Tarptautinio darbo biuro Generaliniam direktoriui uþregistruoti pareiš-
kimà dël denonsavimo. Denonsavimas ásigalioja po metø nuo jo uþregistra-
vimo dienos.

2. Kiekvienai Organizacijos narei, kuri ratifikavo šià Konvencijà ir pasi-
baigus 1 punkte nurodytam dešimties metø terminui per metus nepasinau-
dojo šiame straipsnyje numatyta denonsavimo teise, Konvencija galios dar
dešimtá metø, o vëliau galës jà denonsuoti pasibaigus kiekvienam dešimties
metø terminui šiame straipsnyje nustatyta tvarka.

1 0  s t r a i p s n i s
1. Tarptautinio darbo biuro Generalinis direktorius informuoja visas

Tarptautinës darbo organizacijos nares apie visø ratifikavimo raštø ir pa-
reiškimø dël denonsavimo, kuriuos jam atsiuntë Organizacijos narës, uþre-
gistravimà.

2. Informuodamas Organizacijos nares apie gauto antrojo ratifikavimo
rašto uþregistravimà, Generalinis direktorius atkreipia jø dëmesá á šios
Konvencijos ásigaliojimo datà.

1 1  s t r a i p s n i s
Tarptautinio darbo biuro Generalinis direktorius nusiunèia Jungtiniø

Tautø Generaliniam sekretoriui uþregistruoti pagal Jungtiniø Tautø Ástatø
102 straipsná išsamius duomenis apie visus ratifikavimo raštus ir pareiški-
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mus dël denonsavimo, kuriuos jis yra uþregistravæs pagal ankstesniø straip-
sniø nuostatas.

1 2  s t r a i p s n i s
Jei Tarptautinio darbo biuro Administracinë taryba laiko, jog yra bû-

tina, ji informuoja Generalinæ konferencijà apie šios Konvencijos taikymà
ir svarsto, ar á Konferencijos darbotvarkæ átraukti klausimà dël Konvencijos
visiško ar dalinio pakeitimo.

1 3  s t r a i p s n i s
1. Jei Konferencija priims naujà konvencijà, ištisai ar iš dalies pakei-

èianèià šià Konvencijà, ir jeigu naujojoje konvencijoje nebus numatyta ki-
taip, tai:

(a) kuriai nors Organizacijos narei ratifikavus naujàjà–pakeièianèià
konvencijà, nepaisant 9 straipsnio nuostatø, automatiškai tuoj pat
denonsuojama ši Konvencija, su sàlyga, kad naujoji–pakeièianti
konvencija yra ásigaliojusi;

(b) nuo naujosios–pakeièianèios konvencijos ásigaliojimo dienos Orga-
nizacijos narës šios Konvencijos ratifikuoti negali.

2. Ši Konvencija kiekvienu atveju galioja savo forma ir turiniu toms Or-
ganizacijos narëms, kurios jà ratifikavo, bet neratifikavo pakeièianèios kon-
vencijos.

1 4  s t r a i p s n i s
Šios Konvencijos angliškas ir prancûziškas tekstai turi vienodà galià.
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DDëëll  kkoolleekkttyyvviinniiøø  ddeerryybbøø  sskkaattiinniimmoo

Ratifikacija áregistruota1994 09 26
(Valstybës þinios. 1996. Nr. 30–740)

Tarptautinës darbo organizacijos Generalinë konferencija,
Tarptautinio darbo biuro Administracinës tarybos sušaukta Þenevoje ir

1981 m. birþelio 3 d. susirinkusi á šešiasdešimt septintàjà sesijà,
patvirtindama Filadelfijos deklaracijos nuostatà, pripaþástanèià „iškil-

mingà Tarptautinës darbo organizacijos ásipareigojimà remti pasaulio
tautø programas, kurios pasieks ... efektyvø teisës á kolektyvines derybas
pripaþinimà“ ir paþymëdama, kad šis principas yra „visiškai pritaikomas vi-
siems visur esantiems þmonëms“,

atsiþvelgdama á tarptautiniø normø, nustatytø 1948 m. konvencijoje dël
asociacijø laisvës ir teisës jungtis á organizacijas gynimo, 1949 m. konven-
cijoje dël teisës jungtis á organizacijas ir vesti kolektyvines derybas, 1951 m.
rekomendacijoje dël kolektyviniø sutarèiø, 1951 m. rekomendacijoje dël
savanoriško sutaikinimo ir arbitraþo, 1978 m. konvencijoje ir rekomenda-
cijoje dël darbo santykiø (valstybinëje tarnyboje) bei 1978 m. konvencijoje
ir rekomendacijoje dël darbo administravimo, svarbà,

suprasdama, kad norima dëti didesnes pastangas šiø normø tikslams pa-
siekti ir ypaè bendriems principams, nustatytiems 1949 m. konvencijos dël
teisës jungtis á organizacijas ir vesti kolektyvines derybas 4 straipsnyje bei
1951 m. rekomendacijos dël kolektyviniø sutarèiø 1 punkte, ágyvendinti,

atitinkamai suprasdama, kad šios normos turi bûti papildytos atitinka-
momis priemonëmis, skatinanèiomis laisvas bei savanoriškas kolektyvines
derybas,

nutarusi priimti tam tikrus pasiûlymus dël kolektyviniø derybø skati-
nimo, o tai yra ketvirtasis sesijos darbotvarkës klausimas,

nusprendusi áforminti šiuos pasiûlymus kaip tarptautinæ konvencijà,
tûkstantis devyni šimtai aštuoniasdešimt pirmøjø metø birþelio devynio-

liktà dienà priima šià Konvencijà, kurià galima vadinti 1981 metø konven-
cija dël kolektyviniø derybø:
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I SKYRIUS. TAIKYMO SFERA IR APIBRËÞIMAI

1  s t r a i p s n i s
1. Ši Konvencija taikoma visose ekonominës veiklos šakose.
2. Nacionaliniai ástatymai ar kiti norminiai aktai arba nacionalinë prak-

tika gali nustatyti, kaip šioje Konvencijoje numatomos garantijos yra tai-
komos ginkluotosioms pajëgoms ir policijai.

3. Specialius šios Konvencijos taikymo ypatumus valstybinei tarnybai
gali nustatyti nacionaliniai ástatymai ar kiti norminiai aktai arba
nacionalinë praktika.

2  s t r a i p s n i s
Šioje Konvencijoje terminas „kolektyvinës derybos“ apima visas

derybas tarp darbdavio, darbdaviø grupës ir vienos ar daugiau darbdaviø
organizacijø iš vienos pusës ir vienos ar daugiau darbuotojø organizacijø iš
kitos pusës, kuriomis norima:

(a) nustatyti darbo ir priëmimo á darbà sàlygas; ir/arba
(b) reguliuoti santykius tarp darbdaviø ir darbuotojø; ir/arba
(c) reguliuoti santykius tarp darbdaviø arba jø organizacijø ir darbuo-

tojø organizacijos arba organizacijø.
3  s t r a i p s n i s

1. Tais atvejais, kai nacionaliniai ástatymai arba kiti norminiai aktai pri-
paþásta darbuotojø atstovø egzistavimà pagal 1971 m. konvencijos dël dar-
buotojø atstovø 3 straipsnio b papunktá, nacionaliniuose ástatymuose arba
remiantis atitinkama valstybës praktika gali bûti nustatoma, kaip šios Kon-
vencijos terminas „kolektyvinës derybos“ yra taip pat taikytinas derybose
su minëtais atstovais.

2. Jeigu pagal šio straipsnio 1 punktà terminas „kolektyvinës derybos“
apima taip pat derybas su nurodytais minëtame punkte darbuotojø atsto-
vais, imamasi, jei reikia, atitinkamø priemoniø garantuoti, kad šiø atstovø
egzistavimas nebûtø panaudojamas atitinkamø darbuotojø organizacijø
padëèiai susilpninti.

II SKYRIUS. TAIKYMO METODAI

4  s t r a i p s n i s
Šios Konvencijos nuostatø taikymà garantuoja nacionaliniai ástatymai

ar kiti norminiai aktai, jeigu jø negarantuoja kolektyviniai susitarimai,
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arbitraþiniai sprendimai arba kitoks bûdas, atitinkantis tos valstybës
praktikà.

III SKYRIUS. KOLEKTYVINIØ DERYBØ SKATINIMAS

5  s t r a i p s n i s
1. Kolektyvinëms deryboms skatinti imamasi priemoniø, pritaikytø ati-

tinkamos valstybës sàlygoms.
2. Nurodytomis šio straipsnio 1 punkte priemonëmis siekiama, kad:
(a) kolektyviniø derybø galimybës bûtø suteikiamos visiems darbda-

viams ir visoms darbuotojø grupëms tose veiklos srityse, kuriose yra
taikytina ši Konvencija;

(b) kolektyvinës derybos bûtø palaipsniui taikomos visais klausimais,
nurodytais šios Konvencijos 2 straipsnio a, b ir c papunkèiuose;

(c) bûtø skatinama nustatyti procedûros taisykles, suderintas tarp
darbdaviø ir darbuotojø organizacijø;

(d) kolektyvinëms deryboms nekliudytø procedûros taisykliø nebuvi-
mas arba tokiø taisykliø neadekvatumas ar netinkamumas;

(e) darbo ginèø sprendimo institucijos ir procedûros bûtø sudaromos
taip, kad skatintø kolektyvines derybas.

6  s t r a i p s n i s
Šios Konvencijos nuostatos netrukdo veikti tokioms gamybiniø santykiø

sistemoms, kuriose kolektyvinës derybos vyksta norint susitaikyti, ir/arba
arbitravimo procesuose ar institucijose, kai kolektyviniø derybø šalys to-
kiuose procesuose ir institucijose savanoriškai dalyvauja.

7  s t r a i p s n i s
Dël priemoniø, kuriø valstybinës valdþios institucijos imasi, kad

skatintø ir plëtotø kolektyvines derybas, konsultuojamasi iš anksto ir, jei
ámanoma, susitariama tarp valstybinës valdþios institucijø ir darbdaviø bei
darbuotojø organizacijø.

8  s t r a i p s n i s
Priemonës, kuriø imamasi kolektyvinëms deryboms skatinti,

nustatomos bei taikomos taip, kad nepaþeistø kolektyviniø derybø laisvës.

IV SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9  s t r a i p s n i s
Ši Konvencija nekeièia jokiø galiojanèiø konvencijø ir rekomendacijø.

1 0  s t r a i p s n i s



247

Oficialûs šios Konvencijos ratifikavimo raštai siunèiami Tarptautinio
darbo biuro Generaliniam direktoriui uþregistruoti.

1 1  s t r a i p s n i s
1. Ši Konvencija privaloma tik toms Tarptautinës darbo organizacijos

narëms, kuriø ratifikavimo raštus yra uþregistravæs Generalinis direktorius.
2. Ji ásigalioja po dvylikos mënesiø nuo tos dienos, kai Generalinis di-

rektorius uþregistruoja dviejø Organizacijos nariø ratifikavimo raštus.
3. Kiekvienoje valstybëje Organizacijos narëje ši Konvencija pradeda

galioti po dvylikos mënesiø nuo jos ratifikavimo rašto uþregistravimo die-
nos.

1 2  s t r a i p s n i s
1. Kiekviena Organizacijos narë, ratifikavusi šià Konvencijà, praëjus de-

šimèiai metø nuo jos ásigaliojimo dienos, gali jà denonsuoti pasiøsdama
Tarptautinio darbo biuro Generaliniam direktoriui uþregistruoti pareiš-
kimà dël denonsavimo. Denonsavimas ásigalioja po metø nuo jo uþregistra-
vimo dienos.

2. Kiekvienai Organizacijos narei, kuri ratifikavo šià Konvencijà ir pasi-
baigus 1 punkte nurodytam dešimties metø terminui per metus nepasinau-
dojo šiame straipsnyje numatyta denonsavimo teise, Konvencija galios dar
dešimtá metø, o vëliau galës jà denonsuoti pasibaigus kiekvienam dešimties
metø terminui šiame straipsnyje nustatyta tvarka.

1 3  s t r a i p s n i s
1. Tarptautinio darbo biuro Generalinis direktorius informuoja visas

Tarptautinës darbo organizacijos nares apie visø ratifikavimo raštø ir pa-
reiškimø dël denonsavimo, kuriuos jam atsiuntë Organizacijos narës, uþre-
gistravimà.

2. Informuodamas Organizacijos nares apie gauto antrojo ratifikavimo
rašto uþregistravimà, Generalinis direktorius atkreipia jø dëmesá á šios
Konvencijos ásigaliojimo datà.

1 4  s t r a i p s n i s
Tarptautinio darbo biuro Generalinis direktorius nusiunèia Jungtiniø

Tautø Generaliniam sekretoriui uþregistruoti pagal Jungtiniø Tautø Ástatø
102 straipsná išsamius duomenis apie visus ratifikavimo raštus ir pareiški-
mus dël denonsavimo, kuriuos jis yra uþregistravæs pagal ankstesniø
straipsniø nuostatas.

1 5  s t r a i p s n i s
Jei Tarptautinio darbo biuro Administracinë taryba laiko, jog yra bû-

tina, ji informuoja Generalinæ konferencijà apie šios Konvencijos taikymà
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ir svarsto, ar á Konferencijos darbotvarkæ átraukti klausimà dël Konvencijos
visiško ar dalinio pakeitimo.

1 6  s t r a i p s n i s
1. Jei Konferencija priims naujà konvencijà, ištisai ar iš dalies pakei-

èianèià šià Konvencijà, ir jeigu naujojoje konvencijoje nebus numatyta ki-
taip, tai:

(a) kuriai nors Organizacijos narei ratifikavus naujàjà–pakeièianèià
konvencijà, nepaisant 12 straipsnio nuostatø, automatiškai tuoj pat
denonsuojama ši Konvencija, su sàlyga, kad naujoji–pakeièianti
konvencija yra ásigaliojusi;

(b) nuo naujosios–pakeièianèios konvencijos ásigaliojimo dienos Orga-
nizacijos narës šios Konvencijos ratifikuoti negali.

2. Ši Konvencija kiekvienu atveju galioja savo forma ir turiniu toms Or-
ganizacijos narëms, kurios jà ratifikavo, bet neratifikavo pakeièianèios kon-
vencijos.

1 7  s t r a i p s n i s
Šios Konvencijos angliškas ir prancûziškas tekstai turi vienodà galià.
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Ratifikacija áregistruota1994 09 26
(Valstybës þinios. 1996. Nr. 30–741)

Tarptautinës darbo organizacijos Generalinë konferencija,
Tarptautinio darbo biuro Administracinës tarybos sušaukta Þenevoje ir

1983 m. birþelio 1 d. susirinkusi á šešiasdešimt devintàjà sesijà,
priimdama tarptautines normas, esanèias 1955 metø rekomendacijoje

dël profesinës reabilitacijos (invalidø) ir 1975 metø rekomendacijoje dël
þmogaus išgaliø ugdymo,

paþymëdama, kad po to, kai buvo priimtos 1955 metø rekomendacijos
dël profesinës reabilitacijos (invalidø), labai pasikeitë supratimas apie rea-
bilitacijos reikalingumà, apie reabilitacijos tarnybø kieká ir organizavimà,
taip pat apie daugelio Organizacijos nariø ástatymus bei jø taikymà minëtø
rekomendacijø veikimo srityje,

atsiþvelgdama á tai, kad 1981 metai Jungtiniø Tautø Organizacijos Ge-
neralinës Asamblëjos buvo paskelbti tarptautiniais invalidø metais su de-
vizu „Visiškas dalyvavimas ir lygybë“ ir kad á visa apimanèià Pasaulinæ
veiklos programa, á kurià áeina ir invalidø veikla, turi áeiti veiksmingos tarp-
tautinës ir nacionalinës priemonës invalidø „visiškam dalyvavimui“ sociali-
niame gyvenime ir plëtojime bei „lygybës“ tikslams ágyvendinti,

manydama, kad dël minimø pasikeitimø šiuo klausimu vertëtø priimti
naujas tarptautines normas, kurias priimant bûtø ypaè atsiþvelgiama á bûti-
numà garantuoti vienodà poþiûrá á visø kategorijø invalidus tiek kaime, tiek
mieste ir lygias jø galimybes uþimtumo ir socialinës integracijos srityse,

nutarusi priimti tam tikrus pasiûlymus dël profesinës reabilitacijos, o tai
yra ketvirtasis sesijos darbotvarkës klausimas,

nusprendusi áforminti šiuos pasiûlymus kaip tarptautinæ konvencijà,
tûkstantis devyni šimtai aštuoniasdešimt treèiøjø metø birþelio dvide-

šimtà dienà priima šià Konvencijà, kurià galima vadinti 1983 m. konvencija
dël invalidø profesinës reabilitacijos ir uþimtumo:

I SKYRIUS. APIBRËÞIMAI IR TAIKYMO SFERA

1  s t r a i p s n i s
1. Šioje Konvencijoje terminas „invalidas“ reiškia asmená, kurio galimy-

bës gauti, išlaikyti tinkamà darbà ir kilti tarnyboje yra gerokai apribotos dël
atitinkamu bûdu patvirtinto fizinio ar psichinio šio asmens trûkumo.
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2. Šia Konvencija kiekviena Organizacijos narë profesine reabilitacija
nori sudaryti invalidui galimybæ gauti, išlaikyti tinkamà darbà, kilti tarny-
boje ir prisidëti prie jo socialinës integracijos ar reabilitacijos.

3. Šios Konvencijos nuostatas kiekviena Organizacijos narë taiko pa-
naudodama priemones, atitinkanèias nacionalines sàlygas ir neprieštarau-
janèias nacionalinei praktikai.

4. Šios Konvencijos nuostatos taikomos visø kategorijø invalidams.

II SKYRIUS. PROFESINËS REABILITACIJOS PRINCIPAI IR
INVALIDØ UÞIMTUMO POLITIKA

2  s t r a i p s n i s
Kiekviena Organizacijos narë, atsiþvelgdama á nacionalines sàlygas,

praktikà ir galimybes, rengia, vykdo ir nuolat perþiûri nacionalinæ politikà
dël invalidø profesinës reabilitacijos ir uþimtumo.

3  s t r a i p s n i s
Šios politikos tikslas – atitinkamas profesinës reabilitacijos priemones

taikyti visø kategorijø invalidams, kad jie galëtø dalyvauti laisvoje darbo
rinkoje.

4  s t r a i p s n i s
Minëta politika pagrásta invalidø ir visø darbuotojø lygybës principu. Ja

siekiama garantuoti vienodà poþiûrá á visus dirbanèius invalidus – ir vyrus,
ir moteris – ir suteikti jiems lygias galimybes. Specialios pozityvios priemo-
nës, kuriomis norima garantuoti tikrà poþiûrio ir galimybiø lygybæ invali-
dams ir kitiems darbuotojams, nelaikomos diskriminuojanèiomis kitus dar-
buotojus.

5  s t r a i p s n i s
Darbdaviams ir darbuotojams atstovaujanèioms organizacijoms organi-

zuojamos konsultacijos dël minëtos politikos ágyvendinimo ir dël taikymo
priemoniø, kurios skatina valstybiniø ir privaèiø institucijø, uþsiimanèiø
profesine reabilitacija, bendradarbiavimà ir koordinavimà. Taip pat ren-
giamos konsultacijos invalidams ir invalidø reikalams atstovaujanèioms
organizacijoms.

III SKYRIUS. NACIONALINËS PRIEMONËS INVALIDØ
PROFESINËS REABILITACIJOS IR UÞIMTUMO TARNYBOMS

PLËTOTI

6  s t r a i p s n i s
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Kiekviena Organizacijos narë vadovaudamasi ástatymais ar kitais nor-
miniais aktais arba kokiu nors kitu bûdu, atitinkanèiu nacionalines sàlygas
ir praktikà, imasi tokiø priemoniø, kurios gali bûti reikalingos šios Konven-
cijos 2, 3, 4 ir 5 straipsniø nuostatoms ágyvendinti.

7  s t r a i p s n i s
Kompetentingos valdþios institucijos imasi priemoniø profesinio orien-

tavimo, profesinio mokymo, ádarbinimo, uþimtumo tarnyboms ir kitoms su
jomis susijusioms tarnyboms organizuoti ir ávertinti, kad invalidai turëtø
galimybæ gauti, išlaikyti darbà ir kilti tarnyboje; áprastinëmis darbuotojams
skirtomis tarnybomis, kur tai yra ámanoma ir tikslinga, yra naudojamasi jas
atitinkamai pritaikius.

8  s t r a i p s n i s
Imamasi priemoniø invalidø profesinës reabilitacijos ir uþimtumo tar-

nyboms kaimuose ir tolimose vietovëse steigti ir plëtoti.
9  s t r a i p s n i s

Kiekviena Organizacijos narë turi tikslà parengti reabilitacijos konsul-
tantus ir kitus atitinkamos kvalifikacijos darbuotojus, atsakanèius uþ inva-
lidø profesiná orientavimà, profesiná mokymà, ádarbinimà ir uþimtumà.

IV SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1 0  s t r a i p s n i s
Oficialûs šios Konvencijos ratifikavimo raštai siunèiami Tarptautinio

darbo biuro Generaliniam direktoriui uþregistruoti.
1 1  s t r a i p s n i s

1. Ši Konvencija privaloma tik toms Tarptautinës darbo organizacijos
narëms, kuriø ratifikavimo raštus yra uþregistravæs Generalinis direktorius.

2. Ji ásigalioja po dvylikos mënesiø nuo tos dienos, kai Generalinis di-
rektorius uþregistruoja dviejø Organizacijos nariø ratifikavimo raštus.

3. Kiekvienoje valstybëje Organizacijos narëje ši Konvencija pradeda
galioti po dvylikos mënesiø nuo jos ratifikavimo rašto uþregistravimo die-
nos.

1 2  s t r a i p s n i s
1. Kiekviena Organizacijos narë, ratifikavusi šià Konvencijà, praëjus de-

šimèiai metø nuo jos ásigaliojimo dienos, gali jà denonsuoti pasiøsdama
Tarptautinio darbo biuro Generaliniam direktoriui uþregistruoti pareiš-
kimà dël denonsavimo. Denonsavimas ásigalioja po metø nuo jo uþregistra-
vimo dienos.
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2. Kiekvienai Organizacijos narei, kuri ratifikavo šià Konvencijà ir pasi-
baigus 1 punkte nurodytam dešimties metø terminui per metus nepasinau-
dojo šiame straipsnyje numatyta denonsavimo teise, Konvencija galios dar
dešimtá metø, o vëliau galës jà denonsuoti pasibaigus kiekvienam dešimties
metø terminui šiame straipsnyje nustatyta tvarka.

1 3  s t r a i p s n i s
1. Tarptautinio darbo biuro Generalinis direktorius informuoja visas

Tarptautinës darbo organizacijos nares apie visø ratifikavimo raštø ir pa-
reiškimø dël denonsavimo, kuriuos jam atsiuntë Organizacijos narës, uþre-
gistravimà.

2. Informuodamas Organizacijos nares apie gauto antrojo ratifikavimo
rašto uþregistravimà, Generalinis direktorius atkreipia jø dëmesá á šios
Konvencijos ásigaliojimo datà.

1 4  s t r a i p s n i s
Tarptautinio darbo biuro Generalinis direktorius nusiunèia Jungtiniø

Tautø Generaliniam sekretoriui uþregistruoti pagal Jungtiniø Tautø Ástatø
102 straipsná išsamius duomenis apie visus ratifikavimo raštus ir pareiški-
mus dël denonsavimo, kuriuos jis yra uþregistravæs pagal ankstesniø
straipsniø nuostatas.

1 5  s t r a i p s n i s
Jei Tarptautinio darbo biuro Administracinë taryba laiko, jog yra bû-

tina, ji informuoja Generalinæ konferencijà apie šios Konvencijos taikymà
ir svarsto, ar á Konferencijos darbotvarkæ átraukti klausimà dël Konvencijos
visiško ar dalinio pakeitimo.

1 6  s t r a i p s n i s
1. Jei Konferencija priims naujà konvencijà, ištisai ar iš dalies pakei-

èianèià šià Konvencijà, ir jeigu naujojoje konvencijoje nebus numatyta ki-
taip, tai:

(a) kuriai nors Organizacijos narei ratifikavus naujàjà–pakeièianèià
konvencijà, nepaisant 12 straipsnio nuostatø, automatiškai tuoj pat
denonsuojama ši Konvencija, su sàlyga, kad naujoji–pakeièianti
konvencija yra ásigaliojusi;

(b) nuo naujosios–pakeièianèios konvencijos ásigaliojimo dienos Orga-
nizacijos narës šios Konvencijos ratifikuoti negali.

2. Ši Konvencija kiekvienu atveju galioja savo forma ir turiniu toms Or-
ganizacijos narëms, kurios jà ratifikavo, bet neratifikavo pakeièianèios kon-
vencijos.

1 7  s t r a i p s n i s
Šios Konvencijos angliškas ir prancûziškas tekstai turi vienodà galià.
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Ratifikacija áregistruota1997 10 07
(Valstybës þinios. 1997. Nr. 95–2384)

Tarptautinës darbo organizacijos Generalinë konferencija,
Tarptautinio darbo biuro Administracinës tarybos sušaukta Þenevoje ir

1985 m. birþelio 7 d. susirinkusi á septyniasdešimt pirmàjà sesijà, nuspren-
dusi priimti tam tikrus pasiûlymus dël konvencijos pakeitimo atsiþvelgiant á
atlyginimø ir darbo valandø statistikà, 1938 (Nr. 63), o tai yra penktasis
sesijos darbotvarkës klausimas, nusprendusi áforminti šiuos pasiûlymus
kaip tarptautinæ konvencijà, tûkstantis devyni šimtai aštuoniasdešimt penk-
tøjø metø birþelio dvidešimt penktàjà dienà priima šià Konvencijà, kurià
galima vadinti 1985 m. konvencija dël darbo statistikos.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1  s t r a i p s n i s
Kiekviena Organizacijos narë, ratifikuodama šià Konvencijà, ásiparei-

goja reguliariai rinkti, apdoroti ir spausdinti pagrindinæ darbo statistikà,
kuri plëtojama pagal turimus išteklius. Statistikos objektai:

(a) ekonomiškai aktyvûs gyventojai, uþimtumas, kur tinkama, nedarbas
ir, kur galima, aiškus nepakankamas uþimtumas;

(b) ekonomiškai aktyviø gyventojø struktûra ir pasiskirstymas, kas yra
svarbu detaliai analizei atlikti ir naudojama kaip aukšèiausio lygio
duomenys;

(c) vidutinis uþdarbis ir darbo valandos (faktiškai dirbtos ar apmokë-
tos) ir, kur tai priimta, atlyginimø bei normaliø darbo valandø laiko
tarifai;

(d) atlyginimo struktûra ir pasiskirstymas;
(e) darbo kaina;
(f) vartojimo kainø indeksas;
(g) namø ûkio išlaidos arba, kur tai priimtina, šeimos išlaidos ir, kur tai

ámanoma, namø ûkio pajamos arba, kur tai priimtina, šeimos paja-
mos;

(h) profesinës traumos arba, kiek tai ámanoma, profesinës ligos;



254

(i) darbo ginèai.
2  s t r a i p s n i s

Rengdama arba keisdama koncepcijà, apibrëþimus ir metodologijà,
naudojamus pagal šià Konvencijà statistikai rinkti, apdoroti ir skelbti, Or-
ganizacijos narë atsiþvelgia á vëlesnius standartus ir nuorodas, nustatytus
remiant Tarptautinei darbo organizacijai.

3  s t r a i p s n i s
Rengiant arba keièiant koncepcijà, apibrëþimus ir metodologijà, nau-

dojamus pagal šià Konvencijà reikalingai statistikai rinkti, apdoroti ir
skelbti, konsultuojamasi su darbdaviø ir darbuotojø organizacijomis, kur
tokios yra, atsiþvelgiama á jø poreikius ir uþtikrinamas bendradarbiavimas
su jomis.

4  s t r a i p s n i s
Niekas šia Konvencija neápareigoja skelbti arba atskleisti duomenø, ku-

rie bus atskleisti informavimo bûdu, susijusiu su individualiu statistiniu
vienetu, tokiu kaip asmuo, namø ûkis, ástaiga ar ámonë.

5  s t r a i p s n i s
Kiekviena Organizacijos narë, ratifikavusi šià Konvencijà, praneša

Tarptautiniam darbo biurui kuo greièiau, kaip yra priimta, paskelbtà statis-
tikà, sudarytà atsiþvelgiant á šià Konvencijà, ir informacijà apie jos paskel-
bimà, t.y. –

(a) pagrindinæ informacijà apie naudojamas skleidimo priemones (ant-
raštës ir nuorodos numeriai, kaip spausdinamos publikacijos, ir ati-
tinkami aprašymai duomenø, kurie skleidþiami kitomis formomis);
ir

(b) naujausias datas ar periodus, kuriems yra tinkami skirtingi statisti-
kos tipai, ir jø paskelbimo ar išleidimo datas.

6  s t r a i p s n i s
Šaltiniø, koncepcijø, apibrëþimø ir metodologijos, naudojamø pagal šià

Konvencijà reikalingai statistikai rinkti ir apdoroti, detalûs aprašymai –
(a) sudaromi ir skiriami didesniems pasikeitimams paþymëti;
(b) kaip ámanoma kuo greièiau perduodami Tarptautiniam darbo biu-

rui; ir
(c) kompetentingos nacionalinës institucijos paskelbiami.

II. BAZINË DARBO STATISTIKA

7  s t r a i p s n i s
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Ekonomiškai aktyviø gyventojø uþimtumo, kur tinkama, nedarbo ir, kur
tai ámanoma, aiškaus nepakankamo uþimtumo einamoji statistika suda-
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roma tokiu bûdu, kad bûtø bûdinga visai šaliai.
8  s t r a i p s n i s

Ekonomiškai aktyviø gyventojø struktûros ir pasiskirstymo statistika su-
daroma tokiu bûdu, kad bûtø bûdinga visai šaliai – bûtø galima atlikti de-
talià analizæ ir naudotis kaip aukšèiausio lygio duomenimis.

9  s t r a i p s n i s
1. Vidutinio uþdarbio ir darbo valandø (faktiškai išdirbtø valandø ar

apmokëtø valandø) einamoji statistika sudaroma taip, kad apimtø visas
svarbias darbuotojø kategorijas ir visas svarbias ekonominës veiklos šakas,
ir kad bûtø bûdinga visai šaliai.

2. Kur tai ámanoma, uþmokesèio laiko normos ir áprastø darbo valandø
statistika sudaroma taip, kad apimtø svarbias profesijas ar profesijø grupes
svarbiose ekonominës veiklos šakose ir kad bûtø bûdinga visai šaliai.

1 0  s t r a i p s n i s
Uþmokesèio struktûros ir pasiskirstymo statistika sudaroma taip, kad

apimtø darbuotojus svarbiose ekonominës veiklos šakose.
1 1  s t r a i p s n i s

Darbo kaštø statistika sudaroma taip, kad apimtø svarbias ekonominës
veiklos šakas. Kur tai ámanoma, ši statistika derinama su duomenimis apie
uþimtumà ir darbo valandas (iš tikrøjø dirbtas valandas ar apmokëtas va-
landas).

1 2  s t r a i p s n i s
Vartojimo kainø indeksai apskaièiuojami taip, kad bûtø ávertintas svar-

besniø gyventojø grupiø ar visø gyventojø vartojimo krepšelius sudaranèiø
sudëtiniø daliø kainø kitimas per tam tikrà laikà.

1 3  s t r a i p s n i s
Namø ûkio išlaidø ar, kur tai bûdinga, šeimos išlaidø arba, kur tai áma-

noma, namø ûkio pajamø, ar, kur tai bûdinga, šeimos pajamø statistika
sudaroma taip, kad apimtø namø ûkiø ar šeimø visus tipus ir dydþius ir
bûtø bûdinga visai šaliai.

1 4  s t r a i p s n i s
1. Profesiniø traumø statistika sudaroma tokiu bûdu, kad bûtø bûdinga

visai šaliai, apimtø, kur tai ámanoma, visas ekonominës veiklos šakas.
2. Kiek tai ámanoma, profesiniø ligø statistika sudaroma taip, kad ap-

imtø visas ekonominës veiklos šakas ir bûtø bûdinga visai šaliai.
1 5  s t r a i p s n i s

Darbo ginèø statistika sudaroma tokiu bûdu, kad bûtø bûdinga visai ša-
liai ir apimtø visas ekonominës veiklos šakas.
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III. ÁSIPAREIGOJIMØ PRISIËMIMAS

1 6  s t r a i p s n i s
1. Kiekviena Organizacijos narë, kuri ratifikuoja šià Konvencijà, laiky-

damasi I dalyje nurodytø bendrøjø ásipareigojimø, prisiima Konvencijos
ásipareigojimus dël vieno ar daugiau II dalies straipsniø.

2. Kiekviena Organizacijos narë ratifikuodama apibrëþia II dalies
straipsná ar straipsnius, dël kuriø ji prisiima ásipareigojimus.

3. Kiekviena Organizacijos narë, kuri ratifikuoja šià Konvencijà, nedels-
dama praneša Tarptautinës darbo organizacijos Generaliniam direktoriui,
kad ji prisiima Konvencijos ásipareigojimus dël vieno ar daugiau II dalies
straipsniø, kurie dar nebuvo paþymëti jos ratifikavimo metu. Šie
pranešimai turi ratifikacijos galià nuo jø perdavimo.

4. Kiekviena Organizacijos narë, kuri ratifikuoja šià Konvencijà, savo pra-
nešimuose dël Konvencijos ratifikavimo pagal Tarptautinës darbo organiza-
cijos statuto 22 straipsná nurodo bûklæ savo ástatymø ir praktikos, susijusiø su
II dalies straipsniø objektais, dël kuriø neprisiima Konvencijos ápareigojimø,
ir Konvencijos ágyvendinimo ar siûlomo ágyvendinimo dël šiø objektø.

1 7  s t r a i p s n i s
1. Organizacijos narë gali nuo pat pradþios apriboti statistikos apimamà

sritá, paminëtà II dalies straipsnyje ar straipsniuose, dël kuriø ji turi prisië-
musi ásipareigojimus taikyti šià Konvencijà tam tikroms darbuotojø katego-
rijoms, ekonominës veiklos sektoriams, ekonominës veiklos šakoms ar ge-
ografinëms vietovëms.

2. Organizacijos narë, kuri apriboja statistikos apimamà sritá atsiþvelg-
dama á šio straipsnio 1 punktà, savo pirmame pranešime pagal Tarptauti-
nës darbo organizacijos statuto 22 straipsná nurodo II dalies straipsná ar
straipsnius, kuriems taikomas apribojimas, apibûdina tokio apribojimo pri-
gimtá ir prieþastis, o vëlesniuose pranešimuose nurodo apimtá, kiek galima
arba iki kokios ribos siûloma išplësti apimamà sritá kitoms darbuotojø ka-
tegorijoms, ekonominës veiklos sektoriams, ekonominës veiklos šakoms ar
geografinëms vietovëms.

3. Po konsultacijø su atitinkamomis darbdaviams ir darbuotojams atsto-
vaujanèiomis organizacijomis Organizacijos narë pagal deklaracijà, per-
duotà Tarptautinës darbo organizacijos Generaliniam direktoriui, per më-
nesá nuo kiekvienø Konvencijos ásigaliojimo metiniø pagal II dalies
straipsná ar straipsnius, dël kuriø prisiimti Konvencijos ásipareigojimai, gali
ávesti vëlesnius apribojimus statistikos techninio taikymo srièiai. Tokios
deklaracijos ásigalioja per vienerius metus nuo uþregistravimo datos. Kiek-
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viena Organizacijos narë, kuri taiko tokius Konvencijos apribojimus, savo
pranešimuose dël Konvencijos taikymo pagal Tarptautinës darbo organiza-
cijos statuto 22 straipsná numato šio straipsnio 2 punkte minëtas detales.

1 8  s t r a i p s n i s
Ši Konvencija pakeièia Konvencijà dël uþdarbio ir darbo valandø statis-

tikos, 1938.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1 9  s t r a i p s n i s
Oficialûs šios Konvencijos ratifikavimo raštai siunèiami Tarptautinio

darbo biuro Generaliniam direktoriui uþregistruoti.
2 0  s t r a i p s n i s

1. Ši Konvencija privaloma tik toms Tarptautinës darbo organizacijos
narëms, kuriø ratifikavimo raštus yra uþregistravæs Generalinis direktorius.

2. Ji ásigalioja po dvylikos mënesiø nuo tos dienos, kai Generalinis di-
rektorius uþregistruoja dviejø Organizacijos nariø ratifikavimo raštus.

3. Kiekvienoje valstybëje Organizacijos narëje ši Konvencija pradeda
galioti po dvylikos mënesiø nuo jos ratifikavimo rašto uþregistravimo dienos.

2 1  s t r a i p s n i s
1. Kiekviena Organizacijos narë, ratifikavusi šià Konvencijà, praëjus de-

šimèiai metø nuo jos ásigaliojimo dienos, gali jà denonsuoti pasiøsdama
Tarptautinio darbo biuro Generaliniam direktoriui uþregistruoti pareiš-
kimà dël denonsavimo. Denonsavimas ásigalioja po metø nuo jo uþregistra-
vimo dienos.

2. Kiekvienai Organizacijos narei, kuri ratifikavo šià Konvencijà ir pasi-
baigus 1 punkte nurodytam dešimties metø terminui per metus nepasinau-
dojo šiame straipsnyje numatyta denonsavimo teise, Konvencija galios dar
dešimtá metø, o vëliau galës jà denonsuoti pasibaigus kiekvienam dešimties
metø terminui šiame straipsnyje nustatyta tvarka.

3. Po konsultacijø su darbdaviams ir darbuotojams atstovaujanèiomis
organizacijomis Organizacijos narë, kuri ratifikavo šià Konvencijà, gali po
penkeriø metø nuo Konvencijos pirmosios ásigaliojimo datos pasibaigimo
pasiøsti deklaracijà Tarptautinio darbo biuro Generaliniam direktoriui at-
šaukus Konvencijos ásipareigojimø dël II dalies vieno ar daugiau straipsniø
prisiëmimà, uþtikrindama, kad ji palaiko ásipareigojimø dël maþiausiai
vieno šiø straipsniø prisiëmimà. Toks atšaukimas turi neturëti átakos viene-
rius metus nuo jo áregistravimo.

4. Kiekviena Organizacijos narë, kuri ratifikuoja šià Konvencijà ir kuri
neratifikuoja, per metus, einanèius po penkeriø metø periodo, minëto šio
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straipsnio 3 punkte, pabaigos, naudojasi numatyta šiame punkte atšaukimo
teise, turi bûti apribota II dalies straipsniais, dël kuriø ji prisiëmusi Kon-
vencijos ásipareigojimus kitam penkeriø metø periodui, ir vëliau gali at-
šaukti šiø ásipareigojimø prisiëmimà, pasibaigus kiekvienam penkeriø metø
periodui, per šiame straipsnyje numatytus terminus.

2 2  s t r a i p s n i s
1. Tarptautinio darbo biuro Generalinis direktorius informuoja visas

Tarptautinës darbo organizacijos nares apie visø ratifikavimo raštø ir pa-
reiškimø dël denonsavimo, kuriuos jam atsiuntë Organizacijos narës, uþre-
gistravimà.

2. Informuodamas Organizacijos nares apie gauto antrojo ratifikavimo
rašto uþregistravimà, Generalinis direktorius atkreipia jø dëmesá á šios
Konvencijos ásigaliojimo datà.

2 3  s t r a i p s n i s
Tarptautinio darbo biuro Generalinis direktorius nusiunèia Jungtiniø

Tautø Generaliniam sekretoriui uþregistruoti pagal Jungtiniø Tautø Ástatø
102 straipsná išsamius duomenis apie visus ratifikavimo raštus ir pareiški-
mus dël denonsavimo, kuriuos jis yra uþregistravæs pagal ankstesniø
straipsniø nuostatas.

2 4  s t r a i p s n i s
Jei Tarptautinio darbo biuro Administracinë taryba laiko, jog yra bû-

tina, ji informuoja Generalinæ konferencijà apie šios Konvencijos taikymà
ir svarsto, ar á Konferencijos darbotvarkæ átraukti klausimà dël Konvencijos
visiško ar dalinio pakeitimo.

2 5  s t r a i p s n i s
1. Jei Konferencija priims naujà konvencijà, ištisai ar iš dalies pakei-

èianèià šià Konvencijà, ir jeigu naujojoje konvencijoje nebus numatyta ki-
taip, tai:

(a) kuriai nors Organizacijos narei ratifikavus naujàjà–pakeièianèià
konvencijà, nepaisant 21 straipsnio nuostatø, automatiškai tuoj pat
denonsuojama ši Konvencija, su sàlyga, kad naujoji–pakeièianti
konvencija yra ásigaliojusi;

(b) nuo naujosios–pakeièianèios konvencijos ásigaliojimo dienos Orga-
nizacijos narës šios Konvencijos ratifikuoti negali.

2. Ši Konvencija kiekvienu atveju galioja savo forma ir turiniu toms Or-
ganizacijos narëms, kurios jà ratifikavo, bet neratifikavo pakeièianèios kon-
vencijos.

2 6  s t r a i p s n i s
Šios Konvencijos angliškas ir prancûziškas tekstai turi vienodà galià.
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Ratifikacija áregistruota1994 09 26
(Valstybës þinios. 1996. Nr. 31–767)

Tarptautinës darbo organizacijos Generalinë konferencija,
Tarptautinio darbo biuro Administracinës tarybos sušaukta Þenevoje ir

1990 m. birþelio 6 d. susirinkusi á septyniasdešimt septintàjà sesijà,
paþymëdama tarptautiniø darbo konvencijø ir rekomendacijø dël vaikø

ir jaunuoliø naktinio darbo nuostatas, – ypaè 1946 metø konvencijos bei
rekomendacijos dël jaunuoliø naktinio darbo (nepramoniniuose
darbuose), 1948 metø konvencijos (pakeistos) dël jaunuoliø naktinio darbo
(pramonëje) ir 1921 metø rekomendacijos dël vaikø ir jaunuoliø naktinio
darbo (þemës ûkyje) nuostatas,

paþymëdama tarptautiniø darbo konvencijø bei rekomendacijø dël mo-
terø naktinio darbo nuostatas, – ypaè 1948 metø konvencijos (pakeistos)
dël moterø naktinio darbo ir 1990 metø jos protokolo, 1921 metø reko-
mendacijos dël moterø naktinio darbo (þemës ûkyje) ir 1952 metø reko-
mendacijos dël motinystës apsaugos 5 punkto nuostatas,

paþymëdama 1958 metø konvencijos dël diskriminacijos darbo profesi-
nës veiklos srityje nuostatas,

paþymëdama 1952 metø konvencijos (pakeistos) dël motinystës apsau-
gos nuostatas,

nusprendusi priimti tam tikrus pasiûlymus dël naktinio darbo, o tai yra
ketvirtasis sesijos darbotvarkës klausimas,

nusprendusi áforminti šiuos pasiûlymus kaip tarptautinæ konvencijà,
tûkstantis devyni šimtai devyniasdešimtøjø metø birþelio dvidešimt

šeštà dienà priima šià Konvencijà, kurià galima vadinti 1990 metø
Konvencija dël naktinio darbo:

1  s t r a i p s n i s
Šioje Konvencijoje:
(a) terminas „naktinis darbas“ reiškia visus darbus, atliekamus per ne

trumpesná kaip septyniø valandø, áskaitant laikà nuo vidurnakèio iki
penktos valandos ryto, nepertraukiamà laikotarpá, kurá nustato
kompetentinga valdþios institucija, pasikonsultavusi su darbdaviams
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bei darbuotojams labiausiai atstovaujanèiomis organizacijomis arba
pagal kolektyvinius susitarimus;

(b) terminas „naktinis darbuotojas“ reiškia priimtà á darbà asmená, ku-
rio pareigos reikalauja atidirbti nakties metu tam tikrà valandø
skaièiø, viršijant nustatytà konkreèià ribà. Šià ribà nustato kompe-
tentinga valdþios institucija, pasikonsultavusi su darbdaviams bei
darbuotojams labiausiai atstovaujanèiomis organizacijomis arba
pagal kolektyvinius susitarimus.

2  s t r a i p s n i s
1. Ši Konvencija yra taikoma visiems ádarbintiems asmenims, išskyrus

dirbanèius þemës ûkyje, gyvulininkystëje, þvejybos versle, jûrø transporte ir
vidaus vandenø navigacijoje.

2. Šià Konvencijà ratifikavusi Organizacijos narë gali nutarti, pasikon-
sultavusi su atitinkamomis darbdaviams ir darbuotojams atstovaujanèiomis
organizacijomis, visiškai arba iš dalies netaikyti Konvencijos tam tikroms
darbuotojø kategorijoms, jeigu Konvencijos taikymas pastariesiems suda-
rytø esminiø ypatingø problemø.

3. Kiekviena Organizacijos narë, kuri naudojasi šio straipsnio 2 punkte
suteikta galimybe, privalo savo kasmetinëse pagal Tarptautinës darbo or-
ganizacijos statuto 22 straipsná pateikiamose ataskaitose apie Konvencijos
taikymà nurodyti konkreèias darbuotojø kategorijas, kurioms ši Konvencija
netaikoma, bei to prieþastis. Ji taip pat privalo apibûdinti visas priemones,
kuriø imamasi, kad bûtø laipsniškai pleèiamas Konvencijos nuostatø taiky-
mas tokiems darbuotojams.

3  s t r a i p s n i s
1. Specialiosios priemonës, susijusios su naktinio darbo ypatumais ir

bûtinai apimanèios bent jau 4–10 straipsniuose nurodytas priemones,
taikomos naktiniø darbuotojø sveikatai apsaugoti, padëti jiems atlikti jø
šeimos ir visuomenines pareigas, sudaryti galimybes profesiniam
tobulinimuisi ir tinkamai atlyginti uþ jø darbà. Tokios priemonës taip pat
taikomos darbo saugos ir motinystës apsaugos srityse visiems
darbuotojams, dirbantiems naktiná darbà.

2. Šio straipsnio 1 punkte nurodytos priemonës gali bûti taikomos laips-
niškai.

4  s t r a i p s n i s
1. Darbuotojai, jei jie to prašo, turi teisæ á nemokamà medicinos apþiûrà

ir konsultacijas, kaip sumaþinti arba išvengti sveikatos problemø, susijusiø
su jø darbu:

(a) prieš priimant juos á naktiná darbà;
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(b) reguliariai, jeigu jie dirba naktiná darbà;
(c) jeigu jiems, kol dirba naktiná darbà, kyla sveikatos problemø bûtent

dël naktinio darbo.
2. Medicinos apþiûrø duomenys, išskyrus diagnozæ apie netinkamumà

naktiniam darbui, neperduodami kitiems asmenims be atitinkamø darbuo-
tojø sutikimo ir nenaudojami jiems priešiškais tikslais.

5  s t r a i p s n i s
Naktiná darbà dirbantys darbuotojai aprûpinami tinkamomis pirmosios

medicinos pagalbos priemonëmis, áskaitant tas, kuriomis jie gali bûti pri-
reikus greitai nugabenti á vietà, kur jiems gali bûti suteiktas tinkamas gy-
dymas.

6  s t r a i p s n i s
1. Naktiniai darbuotojai, kurie dël sveikatos pripaþástami netinkamais

naktiniam darbui, perkeliami, jei tai praktiškai ámanoma, á panašø darbà,
kurá jie gali dirbti.

2. Jeigu perkelti á toká darbà praktiškai neámanoma, šiems
darbuotojams mokamos tokios pat pašalpos kaip ir kitiems darbuotojams,
kurie negali dirbti arba negali ásidarbinti.

3. Naktinis darbuotojas, pripaþintas laikinai netinkamu naktiniam dar-
bui, naudojasi tokia pat kaip ir kiti dël sveikatos negalintys dirbti darbuo-
tojai apsauga nuo atleidimo arba áspëjimo apie atleidimà.

7  s t r a i p s n i s
1. Priemonës, garantuojanèios, kad alternatyvus naktiniam darbas bûtø

suteiktas darbuotojoms moterims, kurios priešingu atveju turëtø atlikti
naktiná darbà, taikomos:

(a) ne trumpiau kaip 16 savaièiø iki ir po gimdymo, iš kuriø ne maþiau
kaip 8 savaitës turi bûti prieš numatomà gimdymo datà;

(b) papildomà laikà remiantis medicinos paþymomis,nurodanèiomis, jog
tai reikalinga motinos arba vaiko sveikatai apsaugoti:

(i) nëštumo metu;
(ii) konkretø laikotarpá, viršijantá šio punkto (a) papunktyje nustaty-

tàjá pogimdyviná laikà. Šio laikotarpio trukmæ nustato kompeten-
tinga valdþios institucija, pasikonsultavusi su darbdaviams ir
darbuotojams labiausiai atstovaujanèiomis organizacijomis.

2. Tarp šio straipsnio 1 punkte nurodytø priemoniø gali bûti
perkëlimas, kur ámanoma, á dieniná darbà, socialinës apsaugos pašalpos
mokëjimas arba motinystës atostogø pratæsimas.

3. Per šio straipsnio 1 punkte nurodytus laikotarpius:
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(a) darbuotoja moteris negali bûti atleista iš darbo arba áspëta apie at-
leidimà, išskyrus dël pateisinamø prieþasèiø, nesusijusiø su nëštumu
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arba gimdymu;
(b) darbuotojos moters pajamos palaikomos tiek, kad jø pakaktø paèiai

išsilaikyti ir vaikui išlaikyti pagal atitinkamas pragyvenimo normas.
Toks pajamø palaikymas gali bûti garantuojamas bet kuriomis šio
straipsnio 2 punkte nurodytomis priemonëmis, kitomis tinkamomis
priemonëmis arba jas derinant;

(c) darbuotoja moteris neturi prarasti su jos statusu, staþu ir kilimo tar-
nyboje galimybëmis susijusiø privalumø, kurie gali bûti jai teikiami
dël naktinio darbo.

4. Šio straipsnio nuostatos nesumaþina apsaugos ir lengvatø, susijusiø
su motinystës atostogomis.

8  s t r a i p s n i s
Su darbo laiku, apmokëjimu ar panašiomis garantijomis susijusios kom-

pensacijos naktiniams darbuotojams nustatomos atsiþvelgiant á naktinio
darbo pobûdá.

9  s t r a i p s n i s
Naktiniams darbuotojams ir, jei reikalinga, darbuotojams, atliekantiems

naktiná darbà, teikiamos atitinkamos socialinës paslaugos.
1 0  s t r a i p s n i s

1. Prieš nustatydamas darbo grafikus, kuriems reikia naktiniø darbuo-
tojø paslaugø, darbdavys konsultuojasi su darbuotojø atstovais dël tokiø
grafikø detaliø ir naktinio darbo organizavimo formø, kurios geriausiai
tiktø ástaigai ir jos personalui, taip pat dël atitinkamø profesijø darbuoto-
jams reikalingø sveikatos apsaugos priemoniø ir socialiniø paslaugø. Ástai-
gose, kuriose dirba naktiniai darbuotojai, šios konsultacijos rengiamos re-
guliariai.

2. Šiame straipsnyje terminas „darbuotojø atstovai“ reiškia asmenis, ku-
riuos tokiais pripaþásta nacionaliniai ástatymai arba praktika pagal 1971
metø konvencijà dël darbuotojø atstovø.

1 1  s t r a i p s n i s
1. Šios Konvencijos nuostatos gali bûti ágyvendinamos ástatymais ar ki-

tais norminiais aktais, kolektyviniais susitarimais, arbitraþø arba teismø
sprendimais, šias priemones derinant arba bet kokiu kitu nacionalines sàly-
gas ir praktikà atitinkanèiu bûdu. Jeigu šioms nuostatoms nesuteikiama
galia kitokiomis priemonëmis, jos ágyvendinamos ástatymais ar kitais nor-
miniais aktais.

2. Tais atvejais, kai šios Konvencijos nuostatos yra ágyvendinamos ásta-
tymais ar kitais norminiais aktais, prieš tai turi bûti rengiamos
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konsultacijos su darbdaviams bei darbuotojams labiausiai
atstovaujanèiomis organizacijomis.

1 2  s t r a i p s n i s
Oficialûs šios Konvencijos ratifikavimo raštai siunèiami Tarptautinio

darbo biuro Generaliniam direktoriui uþregistruoti.
1 3  s t r a i p s n i s

1. Ši Konvencija privaloma tik toms Tarptautinës darbo organizacijos
narëms, kuriø ratifikavimo raštus yra uþregistravæs Generalinis direktorius.

2. Ji ásigalioja po dvylikos mënesiø nuo tos dienos, kai Generalinis di-
rektorius uþregistruoja dviejø Organizacijos nariø ratifikavimo raštus.

3. Kiekvienoje valstybëje Organizacijos narëje ši Konvencija pradeda
galioti po dvylikos mënesiø nuo jos ratifikavimo rašto uþregistravimo die-
nos.

1 4  s t r a i p s n i s
1. Kiekviena Organizacijos narë, ratifikavusi šià Konvencijà, praëjus de-

šimèiai metø nuo jos ásigaliojimo dienos, gali jà denonsuoti pasiøsdama
Tarptautinio darbo biuro Generaliniam direktoriui uþregistruoti pareiš-
kimà dël denonsavimo. Denonsavimas ásigalioja po metø nuo jo uþregistra-
vimo dienos.

2. Kiekvienai Organizacijos narei, kuri ratifikavo šià Konvencijà ir pasi-
baigus 1 punkte nurodytam dešimties metø terminui per metus nepasinau-
dojo šiame straipsnyje numatyta denonsavimo teise, Konvencija galios dar
dešimtá metø, o vëliau galës jà denonsuoti pasibaigus kiekvienam dešimties
metø terminui šiame straipsnyje nustatyta tvarka.

1 5  s t r a i p s n i s
1. Tarptautinio darbo biuro Generalinis direktorius informuoja visas

Tarptautinës darbo organizacijos nares apie visø ratifikavimo raštø ir pa-
reiškimø dël denonsavimo, kuriuos jam atsiuntë Organizacijos narës, uþre-
gistravimà.

2. Informuodamas Organizacijos nares apie gauto antrojo ratifikavimo
rašto uþregistravimà, Generalinis direktorius atkreipia jø dëmesá á šios
Konvencijos ásigaliojimo datà.

1 6  s t r a i p s n i s
Tarptautinio darbo biuro Generalinis direktorius nusiunèia Jungtiniø

Tautø Generaliniam sekretoriui uþregistruoti pagal Jungtiniø Tautø Ástatø
102 straipsná išsamius duomenis apie visus ratifikavimo raštus ir pareiški-
mus dël denonsavimo, kuriuos jis yra uþregistravæs pagal ankstesniø
straipsniø nuostatas.
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1 7  s t r a i p s n i s
Jei Tarptautinio darbo biuro Administracinë taryba laiko, jog yra bû-

tina, ji informuoja Generalinæ konferencijà apie šios Konvencijos taikymà
ir svarsto, ar á Konferencijos darbotvarkæ átraukti klausimà dël Konvencijos
visiško ar dalinio pakeitimo.

1 8  s t r a i p s n i s
1. Jei Konferencija priims naujà konvencijà, ištisai ar iš dalies pakei-

èianèià šià Konvencijà, ir jeigu naujojoje konvencijoje nebus numatyta ki-
taip, tai:

(a) kuriai nors Organizacijos narei ratifikavus naujàjà–pakeièianèià
konvencijà, nepaisant 14 straipsnio nuostatø, automatiškai tuoj pat
denonsuojama ši Konvencija, su sàlyga, kad naujoji–pakeièianti kon-
vencija yra ásigaliojusi;

(b) nuo naujosios–pakeièianèios konvencijos ásigaliojimo dienos
Organizacijos narës šios Konvencijos ratifikuoti negali.

2. Ši Konvencija kiekvienu atveju galioja savo forma ir turiniu toms Or-
ganizacijos narëms, kurios jà ratifikavo, bet neratifikavo pakeièianèios kon-
vencijos.

1 9  s t r a i p s n i s
Šios Konvencijos angliškas ir prancûziškas tekstai turi vienodà galià.
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Ratifikacija áregistruota1994 09 26
(Valstybës þinios. 1996. Nr. 31–768)

Tarptautinës darbo organizacijos Generalinë konferencija,
Tarptautinio darbo biuro Administracinës tarybos sušaukta Þenevoje ir

1992 m. birþelio 3 d. susirinkusi á septyniasdešimt devintàjà sesijà,
pabrëþdama darbuotojø reikalavimø gynimo svarbà jø darbdaviui tapus

nemokiu ir primindama su tuo susijusias 1949 m. konvencijos dël darbo
uþmokesèio apsaugos 11 straipsnio bei 1925 m. konvencijos dël kompensa-
vimo dirbantiesiems (nelaimingi atsitikimai) 11 straipsnio nuostatas,

paþymëdama, kad priëmus 1949 m. konvencijà dël darbo uþmokesèio
apsaugos, daugiau dëmesio buvo skiriama nemokioms ámonëms rekonst-
ruoti ir kad dël nemokumo kylant socialiniams ir ekonominiams padari-
niams reikia dëti pastangø, kur ámanoma, rekonstruoti ámones ir išsaugoti
uþimtumà,

paþymëdama, kad priëmus aukšèiau minëtas normas, daugelio Organi-
zacijos nariø ástatymuose ir praktikoje ávyko nemaþø pasikeitimø, kuriø
dëka pagerëjo darbuotojø reikalavimø gynimas jø darbdaviui tapus nemo-
kiu, ir manydama, kad bûtø pats laikas Konferencijai priimti naujas
normas dël darbuotojø reikalavimø,

nusprendusi priimti tam tikrus pasiûlymus dël darbuotojø reikalavimø
gynimo jø darbdaviui tapus nemokiu, o tai yra ketvirtasis sesijos darbotvar-
kës klausimas,

nusprendusi áforminti šiuos pasiûlymus kaip tarptautinæ konvencijà,
tûkstantis devyni šimtai devyniasdešimt antrøjø metø birþelio dvidešimt

treèià dienà priima šià Konvencijà, kurià galima vadinti 1992 metø konven-
cija dël darbuotojø reikalavimø (darbdaviui esant nemokiu):

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1  s t r a i p s n i s
1. Šioje Konvencijoje terminas „nemokus“ reiškia situacijas, kuriomis

pagal nacionalinius ástatymus ir praktikà buvo iškeltos bylos, susijusios su
darbdavio turtu, dël kolektyvinio atlyginimo jo kreditoriams.



268

2. Taikydama šià Konvencijà, Organizacijos narë gali išplësti terminà
„nemokus“ kitoms situacijoms, kuriomis darbuotojø reikalavimai negali
bûti patenkinti dël darbdavio finansinës bûklës, pavyzdþiui, kai darbdavio
turto dydis yra pripaþástamas nepakankamu bylai dël nemokumo kelti.

3. Nacionaliniuose ástatymuose, kituose norminiuose aktuose arba
praktikoje nustatomas darbdavio turto dydis, pakankamas šio straipsnio 1
punkte nurodytai bylai iškelti.

2  s t r a i p s n i s
Šios Konvencijos nuostatos taikomos pagal ástatymus ar kitus norminius

aktus arba naudojant bet kokias kitas, nacionalinæ praktikà atitinkanèias
priemones.

3  s t r a i p s n i s
1. Organizacijos narë, ratifikavusi šià Konvencijà, priima arba II sky-

riaus ásipareigojimus, nustatanèius darbuotojø reikalavimø gynimà teikiant
privilegijà, arba III skyriaus ásipareigojimus, nustatanèius darbuotojø rei-
kalavimø gynimà esant garantinei institucijai, arba abiejø skyriø ásipareigo-
jimus. Šis pasirinkimas nurodomas Konvencijos ratifikavimà lydinèioje de-
klaracijoje.

2. Organizacijos narë, kuri pradþioje priëmë tik šios Konvencijos II sky-
riø arba tik III skyriø, gali atitinkamai išplësti priëmimà kitu skyriumi, nu-
siøsdama Tarptautinio darbo biuro Generaliniam direktoriui deklaracijà.

3. Organizacijos narë, priimanti abiejø šios Konvencijos skyriø ásiparei-
gojimus, pasikonsultavusi su labiausiai darbdaviams ir darbuotojams atsto-
vaujanèiomis organizacijomis, gali apriboti III skyriaus taikymà tam tik-
roms darbuotojø kategorijoms ir tam tikroms ekonominës veiklos šakoms.
Tokie apribojimai nurodomi priëmimo deklaracijoje.

4. Organizacijos narë, apribojusi III skyriaus priëmimà pagal šio straip-
snio 3 punktà, vadovaudamasi Tarptautinës darbo organizacijos statuto 22
straipsniu, rengiamoje pirmojoje ataskaitoje pateikia priëmimo apribojimo
prieþastis. Tolesnëse ataskaitose ji pateikia informacijà apie bet koká gyni-
mo išplëtimà pagal šios Konvencijos III skyriø kitoms darbuotojø katego-
rijoms arba ekonominës veiklos šakoms.

5. Organizacijos narë, priëmusi šios Konvencijos II ir III skyriø ásiparei-
gojimus, pasikonsultavusi su labiausiai darbdaviams ir darbuotojams atsto-
vaujanèiomis organizacijomis, gali netaikyti tokiø II skyriaus reikalavimø,
kurie ginami pagal III skyriø.

6. Priëmus šios Konvencijos II skyriø, ipso jure nutraukiami Organiza-
cijos narës ásipareigojimai pagal 1949 m. konvencijos dël atlyginimø
gynimo 11 straipsná.
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7. Organizacijos narë, priëmusi tik šios Konvencijos III skyriø, pasiøs-
dama Tarptautinio darbo biuro Generaliniam direktoriui deklaracijà, gali
nutraukti savo ásipareigojimus pagal 1949 m. konvencijos dël atlyginimø
gynimo 11 straipsná tokiø reikalavimø atþvilgiu, kurie ginami pagal III sky-
riø.

4  s t r a i p s n i s
1. Atsiþvelgiant á šio straipsnio 2 punkte nurodytas išimtis ir á bet ku-

riuos 3 straipsnio 3 punkte nustatytus apribojimus, ši Konvencija taikoma
visiems dirbantiesiems ir visoms ekonominës veiklos šakoms.

2. Kompetentinga valdþios institucija, pasikonsultavusi su labiausiai
darbdaviams ir darbuotojams atstovaujanèiomis organizacijomis, išskiria iš
šios Konvencijos II skyriaus, III skyriaus ar iš abiejø skyriø specifines dar-
buotojø kategorijas, ypaè valstybës tarnautojus, dël ypatingo darbo
santykiø pobûdþio, arba jeigu yra kitokiø garantijø tipø, suteikianèiø jiems
lygiavertá gynimà tam, kuris numatytas šioje Konvencijoje.

3. Organizacijos narë, pasinaudojanti šio straipsnio 2 punkte numaty-
tomis išimtimis, pagal Tarptautinës darbo organizacijos statuto 22 straipsná
rengiamose ataskaitose pateikia informacijà apie šias išimtis ir kartu nu-
rodo jø prieþastis.

II SKYRIUS. DARBUOTOJØ REIKALAVIMØ GYNIMAS
TEIKIANT PRIVILEGIJÀ

GINAMI REIKALAVIMAI

5  s t r a i p s n i s
Darbdaviui tapus nemokiu, darbuotojø reikalavimai, susijæ su darbine

veikla, ginami teikiant privilegijà, kad jiems bûtø atsilyginama iš nemokaus
darbdavio turto pirmiau, negu neprivilegijuotiems kreditoriams yra išmo-
kama jø dalis.

6  s t r a i p s n i s
Privilegija apima bent jau:
(a) darbuotojo reikalavimus dël darbo uþmokesèio uþ nurodytà periodà,

kuris negali bûti trumpesnis kaip trys mënesiai, prieš nemokumà
arba prieš darbinës veiklos nutraukimà;

(b) darbuotojø reikalavimus dël atostogø apmokëjimo, kai dirbta tuos
metus, kuriais darbdavys tapo nemokiu arba nutrûko darbinë veikla,
bei vienerius metus prieš tai;
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(c) darbuotojø reikalavimus dël atlyginimo uþ kitas mokamo nebuvimo
darbe rûšis per nustatytà periodà, kuris negali bûti trumpesnis kaip
trys mënesiai prieš darbdavio nemokumà arba prieš darbinës veiklos
nutrûkimà;

(d) ávairias išeitines išmokas darbuotojams, nutrûkus darbinei veiklai.

APRIBOJIMAI

7  s t r a i p s n i s
1. Nacionaliniai ástatymai ar kiti norminiai aktai darbuotojø

reikalavimø gynimà teikiant privilegijà gali apriboti iki nustatytos
sumos,kuri negali bûti maþesnë uþ socialiai priimtinà.

2. Kai darbuotojø reikalavimams teikiama privilegija yra taip apribota,
nustatytoji suma tiek koreguojama, kiek yra bûtina jos vertei išlaikyti.

PRIVILEGIJOS RANGAS

8  s t r a i p s n i s
1. Nacionaliniai ástatymai ar kiti norminiai aktai suteikia darbuotojø

reikalavimams aukštesná privilegijos rangà nei daugeliui kitø privilegijuotø
reikalavimø, ypaè tokiø kaip valstybës ir socialinës apsaugos sistemos rei-
kalavimai.

2. Taèiau, kai darbuotojø reikalavimus gina garantinë institucija pagal
šios Konvencijos III skyriø, ginamiems reikalavimams gali bûti suteiktas
þemesnis rangas uþ valstybës ir socialinës apsaugos sistemos reikalavimø
rangà.

III SKYRIUS. DARBUOTOJØ REIKALAVIMØ GYNIMAS
ESANT GARANTINEI INSTITUCIJAI

BENDRIEJI PRINCIPAI

9  s t r a i p s n i s
Darbuotojø reikalaujamà iš darbdavio uþmokestá uþ darbà laiduoja ga-

rantinë institucija, jeigu darbdavys dël nemokumo uþmokesèio išmokëti
negali.

1 0  s t r a i p s n i s
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Suteikdama šiam Konvencijos skyriui galià, Organizacijos narë, pasi-
konsultavusi su labiausiai darbdaviams ir darbuotojams atstovaujanèiomis
organizacijomis, gali imtis atitinkamø priemoniø, kad išvengtø galimo pik-
tnaudþiavimo.

1 1  s t r a i p s n i s
1. Atlyginimà garantuojanèiø institucijø organizavimas, valdymas,

veikla ir finansavimas nustatomi vadovaujantis 2 straipsniu.
2. Prieš tai esantis punktas neturi uþkirsti kelio Organizacijos narei dël

ypatingø poþymiø ir poreikiø leisti draudimo kompanijoms teikti 9 straips-
nyje aprašytà gynimà tiek, kiek jos siûlo pakankamas garantijas.

GARANTINËS INSTITUCIJOS GINAMI REIKALAVIMAI

1 2  s t r a i p s n i s
Pagal šá Konvencijos skyriø ginami nors šie darbuotojø reikalavimai:
(a) darbuotojø reikalavimai dël darbo uþmokesèio uþ nurodytà periodà,

kuris negali bûti trumpesnis kaip aštuonios savaitës prieš nemokumà
arba prieš darbinës veiklos nutrûkimà;

(b) darbuotojø reikalavimai dël atostogø apmokëjimo, kai dirbta nu-
rodytà periodà, kuris negali bûti trumpesnis kaip šeši mënesiai prieš
darbdavio nemokumà arba prieš darbinës veiklos nutrûkimà;

(c) darbuotojø reikalavimai dël atlyginimo uþ kitas mokamo nebuvimo
darbe rûšis per nustatytà periodà, kuris negali bûti trumpesnis kaip
aštuonios savaitës prieš darbdavio nemokumà arba prieš darbinës
veiklos nutrûkimà;

(d) išeitinës išmokos darbuotojams, nutrûkus darbinei veiklai.
1 3  s t r a i p s n i s

1. Reikalavimai, ginami pagal šá Konvencijos skyriø, gali bûti apriboti
iki nustatytos sumos, kuri negali bûti maþesnë uþ socialiai priimtinà.

2. Kai ginami reikalavimai yra taip apriboti, nustatytoji suma tiek kore-
guojama, kiek bûtina jos vertei išlaikyti.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1 4  s t r a i p s n i s
Ši Konvencija pakeièia 1949 m. konvencijà dël atlyginimø gynimo 3

straipsnio 6 ir 7 punktuose nurodytu mastu, bet neuþkerta kelio šià Kon-
vencijà toliau ratifikuoti.

1 5  s t r a i p s n i s
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Oficialûs šios Konvencijos ratifikavimo raštai siunèiami Tarptautinio
darbo biuro Generaliniam direktoriui uþregistruoti.

1 6  s t r a i p s n i s
1. Ši Konvencija privaloma tik toms Tarptautinës darbo organizacijos

narëms, kuriø ratifikavimo raštus yra uþregistravæs Generalinis direktorius.
2. Ji ásigalioja po dvylikos mënesiø nuo tos dienos, kai Generalinis di-

rektorius uþregistruoja dviejø Organizacijos nariø ratifikavimo raštus.
3. Kiekvienoje valstybëje Organizacijos narëje ši Konvencija pradeda

galioti po dvylikos mënesiø nuo jos ratifikavimo rašto uþregistravimo die-
nos.

1 7  s t r a i p s n i s
1. Kiekviena Organizacijos narë, ratifikavusi šià Konvencijà, praëjus de-

šimèiai metø nuo jos ásigaliojimo dienos, gali jà denonsuoti pasiøsdama
Tarptautinio darbo biuro Generaliniam direktoriui uþregistruoti pareiš-
kimà dël denonsavimo. Denonsavimas ásigalioja po metø nuo jo uþregistra-
vimo dienos.

2. Kiekvienai Organizacijos narei, kuri ratifikavo šià Konvencijà ir pasi-
baigus 1 punkte nurodytam dešimties metø terminui per metus nepasinau-
dojo šiame straipsnyje numatyta denonsavimo teise, Konvencija galios dar
dešimtá metø, o vëliau galës jà denonsuoti pasibaigus kiekvienam dešimties
metø terminui šiame straipsnyje nustatyta tvarka.

1 8  s t r a i p s n i s
1. Tarptautinio darbo biuro Generalinis direktorius informuoja visas

Tarptautinës darbo organizacijos nares apie visø ratifikavimo raštø ir pa-
reiškimø dël denonsavimo, kuriuos jam atsiuntë Organizacijos narës, uþre-
gistravimà.

2. Informuodamas Organizacijos nares apie gauto antrojo ratifikavimo
rašto uþregistravimà, Generalinis direktorius atkreipia jø dëmesá á šios
Konvencijos ásigaliojimo datà.

1 9  s t r a i p s n i s
Tarptautinio darbo biuro Generalinis direktorius nusiunèia Jungtiniø

Tautø Generaliniam sekretoriui uþregistruoti pagal Jungtiniø Tautø Ástatø
102 straipsná išsamius duomenis apie visus ratifikavimo raštus ir pareiški-
mus dël denonsavimo, kuriuos jis yra uþregistravæs pagal ankstesniø
straipsniø nuostatas.

2 0  s t r a i p s n i s
Jei Tarptautinio darbo biuro Administracinë taryba laiko, jog yra bû-

tina, ji informuoja Generalinæ konferencijà apie šios Konvencijos taikymà
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ir svarsto, ar á Konferencijos darbotvarkæ átraukti klausimà dël Konvencijos
visiško ar dalinio pakeitimo.

2 1  s t r a i p s n i s
1. Jei Konferencija priims naujà konvencijà, ištisai ar iš dalies pakei-

èianèià šià Konvencijà, ir jeigu naujojoje konvencijoje nebus numatyta ki-
taip, tai:

(a) kuriai nors Organizacijos narei ratifikavus naujàjà–pakeièianèià
konvencijà, nepaisant 17 straipsnio nuostatø, automatiškai tuoj pat
denonsuojama ši Konvencija, su sàlyga, kad naujoji–pakeièianti kon-
vencija yra ásigaliojusi;

(b) nuo naujosios–pakeièianèios konvencijos ásigaliojimo dienos
Organizacijos narës šios Konvencijos ratifikuoti negali.

2. Ši Konvencija kiekvienu atveju galioja savo forma ir turiniu toms Or-
ganizacijos narëms, kurios jà ratifikavo, bet neratifikavo pakeièianèios kon-
vencijos.

2 2  s t r a i p s n i s
Šios Konvencijos angliškas ir prancûziškas tekstai turi vienodà galià.
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3priedas

LLIIEETTUUVVOOSS  RREESSPPUUBBLLIIKKOOSS  DDEELLEEGGAACCIIJJOOSS
TTAARRPPTTAAUUTTIINNËËSS  DDAARRBBOO  OORRGGAANNIIZZAACCIIJJOOSS

KKOONNFFEERREENNCCIIJJOOSSEE

1992 m. birþelio mën., Þeneva, TDO 79–oji sesija
L. M. Stankevièius, Socialinës apsaugos ministro pirmasis pavaduotojas;
E. Baltutytë, SADM konsultantë;
V. Gauèaitë, Lietuvos pramonininkø asociacijos atstovë;
V. Varevièius, Medicinos darbuotojø profesinës sàjungos pirmininkas;
A. Balsienë, Pramonës darbuotojø profesinës sàjungos atstovë.

1993 m. birþelio mën., Þeneva, TDO 80–oji sesija
T. Medaiskis, Socialinës apsaugos ministras;
N. Prielaida, LR nuolatinis atstovas prie JTO Þenevoje;
E. Baltutytë, SADM konsultantë;
G. Rainys, Lietuvos pramonininkø konfederacijos ekspertas konsultantas;
R. Dovydënienë, Lietuvos prekybos ir vartotojø kooperacijos darbuotojø

profsàjungos organizacijø sàjungos tarybos pirmininkë.

1994 m. birþelio mën., Þeneva, TDO 81–oji sesija
R. Kairelis, Socialinës apsaugos ir darbo ministro pavaduotojas;
N. Prielaida, LR nuolatinis atstovas prie JTO Þenevoje;
E. Baltutytë, SADM konsultantë;
G. Rainys, Lietuvos pramonininkø konfederacijos ekspertas konsultantas;
A. Kvedaravièius, Lietuvos profesiniø sàjungø centro pirmininkas.

1995 m. birþelio mën., Þeneva, TDO 82–oji sesija
M. Mikaila, Socialinës apsaugos ir darbo ministerija;
N. Prielaida, LR nuolatinis atstovas prie JTO Þenevoje;
R. Kairelis, Socialinës apsaugos ir darbo ministerijos sekretorius;
E. Baltutytë, SADM konsultantë;
J. Viesulas, Lietuvos verslininkø asociacijos prezidentas;
K. Kuzmickas, Lietuvos darbo federacijos pirmininkas.

1995 m. rugsëjo mën., Varšuva, TDO 5–oji Europos regioninë konferencija
M. Mikaila, Socialinës apsaugos ir darbo ministerija;
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R. Kairelis, Socialinës apsaugos ir darbo ministerijos sekretorius;
L. Perkumas, Socialinës apsaugos ir darbo ministerijos Uþimtumo skyriaus
viršininkas;
R. Mackonytë, SADM vyriausioji specialistë;
R. Jagëla, Darbdaviø atstovas;
A. Balsienë, Lietuvos darbininkø sàjungos prezidentë.

1996 m. birþelio mën., Þeneva, TDO 83–oji sesija
R. Kairelis, Socialinës apsaugos ir darbo ministerijos sekretorius;
N. Prielaida, LR nuolatinis atstovas prie JTO Þenevoje;
M. Aleliûnas, Lietuvos pramoninkø konfederacijos viceprezidentas;
R. Dovydënienë, Lietuvos profesiniø sàjungø susivienijimo pirmininko

pavaduotoja;
V. Miškinytë, SADM Teisës skyriaus Vyriausioji konsultantë.

1996 m. spalio mën., Þeneva, TDO 84–oji sesija
Lietuva šioje sesijoje nedalyvavo.

1997 m. birþelio mën., Þeneva, TDO 85–oji sesija
I. Degutienë; Socialinës apsaugos ir darbo ministerija;
A. Navikas, laikinasis reikalø patikëtinës, LR nuolatinë misija

prie JTO Þenevoje;
R. Kairelis, Socialinës apsaugos ir darbo viceministras;
R. Mackonytë, SADM Europos integracijos skyriaus viršininkë;
J. Viesulas, Lietuvos verslininkø darbdaviø konfederacijos prezidentas;
A. Balsienë, Lietuvos darbininkø sàjungos prezidentë.

1998 m. birþelio mën., Þeneva, TDO 86–oji sesija
I. Degutienë, Socialinës apsaugos ir darbo ministerija;
A. Navikas, laikinasis reikalø patikëtinës, LR nuolatinë misija

prie JTO Þenevoje;
R. Kairelis, Socialinës apsaugos ir darbo viceministras;
R. Mackonytë, SADM Europos integracijos skyriaus viršininkë;
M. Aleliûnas, Lietuvos pramonininkø konfederacijos viceprezidentas;
J. Olekas, Lietuvos profesiniø sàjungø centro pirmininkas;
K. Kuzmickas, Lietuvos darbo federacijos pirmininkas;
R. Jakuèionytë, SADM Europos integracijos skyriaus viršininkës

pavaduotoja.
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1999 m. birþelio mën. 1–17 d., Þeneva, TDO 87–oji sesija
R. Kairelis, Socialinës apsaugos ir darbo viceministras

(delegacijos vadovas);
R. Dovydënienë, Lietuvos profesiniø sàjungos susivienijimo ágaliotiniø

tarybos narë;
A. Gailiûnas, Lietuvos Respublikos nuolatinës misijos Jungtinëse Tautose

skyriaus Þenevoje pirmasis sekretorius;
R. Jakuèionytë, Socialinës apsaugos ir darbo ministerijos Europos

integracijos skyriaus viršininko pavaduotoja;
A. Z. Kaminskas, Nacionalinës verslininkø konfederacijos viceprezidentas;
R. Mackonytë, Socialinës apsaugos ir darbo ministerijos Europos

integracijos skyriaus viršininkë;
A. Navikas, Lietuvos Respublikos nuolatinës misijos Jungtinëse Tautose

skyriaus Þenevoje laikinasis vadovas.

2000 m. geguþës mën. 30 d.–birþelio 15 d., Þeneva, TDO 88–oji sesija
I. Degutienë, Socialinës apsaugos ir darbo ministrë (delegacijos vadovë);
M. Aleliûnas, Lietuvos pramoninkø konfederacijos viceprezidentas;
A. Balsienë, Lietuvos darbininkø sàjungos prezidentë;
A.Gailiûnas, Lietuvos Respublikos nuolatinës misijos Jungtinëse Tautose

skyriaus Þenevoje pirmasis sekretorius;
R. Mackonytë, Socialinës apsaugos ir darbo ministerijos Europos

integracijos skyriaus viršininkë;
V. Miškinytë, Socialinës apsaugos ir darbo ministerijos Europos

integracijos skyriaus vyriausioji juriskonsultë;
A. Navikas, Lietuvos Respublikos nuolatinës misijos Jungtinëse Tautose

skyriaus Þenevoje laikinasis vadovas.
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4 priedas

AAIIŠŠKKIINNAAMMAASSIISS  RRAAŠŠTTAASS  SSEEIIMMUUII  DDËËLL
NNAAUUJJAAII  PPRRIIIIMMTTØØ  KKOONNVVEENNCCIIJJØØ

AAIIŠŠKKIINNAAMMAASSIISS  RRAAŠŠTTAASS

Ávadas

1. Teikiamø dokumentø santrauka

1.1. Tarptautinës darbo organizacijos pagrindiniø principø ir teisiø
darbe deklaracija, priimta Tarptautinës darbo konferencijos 86–
oje sesijoje 1998 m.

1.2. 189 rekomendacija „Dël bendrøjø sàlygø darbo vietø kûrimui
maþose ir vidutinio dydþio ámonëse skatinti“, priimta
Tarptautinës darbo konferencijos 86-ojoje sesijoje 1998 m.

1.3. 182 konvencija ir 190 rekomendacija „Dël nepriimtino vaikø
darbo uþdraudimo ir neatidëliotinø veiksmø jam panaikinti“,
priimta Tarptautinës darbo konferencijos 87-ojoje sesijoje 1999
m.

2. Lietuvos Respublikos delegatø balsavimas Konferencijai priimant
    išvardytus dokumentus 86-ojoje ir 87-ojoje sesijose.

PRIEDAI:

1. Tarptautinës darbo organizacijos pagrindiniø principø ir teisiø darbe
deklaracija, priimta Tarptautinës darbo konferencijos 86-ojoje sesijoje
1998 m.

2. 189 rekomendacija „Dël bendrøjø sàlygø darbo vietø kûrimui maþose
ir vidutinio dydþio ámonëse skatinti“, priimta Tarptautinës darbo
konferencijos 86-ojoje sesijoje 1998 m.

3. 182 konvencija „Dël nepriimtino vaikø darbo uþdraudimo ir
neatidëliotinø veiksmø jam panaikinti“, priimta Tarptautinës darbo
konferencijos 87-ojoje sesijoje 1999 m.

4. 190 rekomendacija „Dël nepriimtino vaikø darbo uþdraudimo ir
neatidëliotinø veiksmø jam panaikinti“, priimta Tarptautinës darbo
konferencijos 87-ojoje sesijoje 1999 m.
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ÁVADAS

Tarptautinë darbo organizacija (TDO) yra specializuota Jungtiniø
Tautø agentûra, kurios veiklos tikslas yra ágyvendinti keturis strateginius
tikslus:

 Skatinti ir vykdyti pagrindines darbo teises ir principus;
 Kurti didesnes uþimtumo galimybes moterims ir vyrams;
 Didinti visø gyventojø socialinës apsaugos efektyvumà;
 Stiprinti trišalá bendradarbiavimà ir socialiná dialogà.

Ji buvo ákurta 1919 m. ir yra vienintelë Jungtiniø Tautø organizacija, vei-
kianti trišaliu principu, t.y. jos valdymo institucijose lygiais pagrindais dirba,
jos politikà formuoja ne tik vyriausybiø, bet ir darbuotojø bei darbdaviø atsto-
vai. TDO teikia techninæ pagalbà narëms profesinio mokymo ir reabilitavimo,
uþimtumo politikos, darbo administravimo, darbo teisës, socialinës apsaugos,
darbø saugos ir sveikatos, darbo sàlygø bei kitose srityse. Ji skatina nepriklau-
somø darbdaviø bei darbuotojø organizacijø kûrimàsi, teikia joms mokymo
bei konsultavimo paslaugas.

Lietuva yra TDO narë nuo 1921 m. (narystë atkurta 1991 m.).
TDO nustato tarptautines darbo normas ir jas átvirtina konvencijose ir re-

komendacijose. Pagrindas yra teisës jungtis á asociacijas, vesti kolektyvines de-
rybas, prievartinio darbo panaikinimo, lygiø galimybiø bei kitos su uþimtumo
klausimais susijusios normos. Konvencijos gali bûti ratifikuojamos, o reko-
mendacijos gali bûti taikomos kaip priedas prie konvencijos arba savarankiš-
kai. Pirmuoju atveju jos nurodo galimus atitinkamø Konvencijos nuostatø
ágyvendinimo bûdus, o antruoju – nustato tos srities nacionalinës politikos
kryptis.

Pagal TDO Konstitucijos 19 straipsná, kiekviena valstybë, TDO narë, pri-
imtas konvencijas ir rekomendacijas privalo pateikti kompetentingoms val-
dþios institucijoms, apie tai informuoti Tarptautinio darbo biuro (TDB)
Generaliná direktoriø, o vëliau Tarptautinio darbo biuro prašymu teikti Biurui
pranešimus apie nacionalinës teisës, susijusios su atitinkamomis
konvencijomis bei rekomendacijomis, bûklæ.

TDO narës nëra ápareigotos ratifikuoti konvencijas, bet jei tai padaro, jos
prisiima visà atsakomybæ dël konvencijos nuostatø ágyvendinimo ir privalo
reguliariai Tarptautiniam darbo biurui teikti ataskaitas, kokiø imtasi priemo-
niø. Ataskaitas perþiûri Ekspertø komitetas ir kasmet praneša Tarptautinei
darbo konferencijai, kaip ávairiose šalyse vykdomos ratifikuotø konvencijø
nuostatos. Jei ratifikuotos konvencijos nuostatos nevykdomos, TDO imasi
atitinkamø veiksmø. Dël konvencijø paþeidimø valstybæ gali apskøsti kiek-
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viena kita valstybë, Organizacijos narë, arba á TDO gali kreiptis darbdaviø ar
darbuotojø asociacijos.

Jokia Konferencijos priimta konvencija ar rekomendacija arba valstybës,
Organizacijos narës, ratifikuota konvencija neturi turëti átakos ástatymams,
nutarimams, sprendimams ar sutartims, nustatanèioms palankesnes suintere-
suotø darbuotojø darbo sàlygas negu tos, kurias nustato konvencija arba re-
komendacija.

Šiuo dokumentu yra pristatomos konvencijos ir rekomendacijos, priimtos
Tarptautinës darbo konferencijos 86–ojoje ir 87–ojoje sesijose, taip pat TDO
pagrindiniø principø ir teisiø darbe deklaracija, priimta 86–ojoje sesijoje.

1. TEIKIAMØ DOKUMENTØ SANTRAUKA

1.1. Tarptautinës darbo organizacijos pagrindiniø principø ir
teisiø darbe deklaracija ir jos ágyvendinimo tvarka,

priimta Tarptautinës darbo konferencijos 86-ojoje sesijoje,
vykusioje 1998 m. birþelio mën. Þenevoje

Prielaidos

Pagrindiniai TDO tikslai ir jos vykdomos politikos principai yra išdëstyti
1944 m. priimtoje Filadelfijos deklaracijoje.

Pastaruoju metu Organizacijos nariø dëmesá atkreipë pasaulyje stiprëjantys
ekonomikos globalizacijos procesai ir jau nuo 1994 m. jie aktyviai aptarinë-
jami. Nors globalizacija yra ekonominës raidos veiksnys, o ekonominë raida
yra bûtina socialinës paþangos sàlyga, faktai rodo, kad vien jos nepakanka,
kad bûtø garantuota ši paþanga. Skatinant ekonominæ raidà, turi bûti laiko-
masi tam tikrø taisykliø, pagrástø bendromis socialinëmis vertybëmis.

Pirmas þingsnis šia kryptimi buvo þengtas 1995 m. Kopenhagoje vykusiame
pasaulio viršûniø susitikime socialinës raidos klausimais. Buvo priimti spe-
cialûs ásipareigojimai ir pagrindiniø darbuotojø teisiø uþtikrinimo veiksmø
programa.

Antrasis þingsnis þengtas, kai Pasaulinës prekybos organizacijos ministrø
konferencija 1996 m. Singapûre atnaujino savo ásipareigojimus laikytis tarp-
tautiniø darbo normø ir priminë, kad TDO yra institucija, atsakinga uþ šiø
normø kûrimà bei jø laikymosi prieþiûrà.

Treèiasis þingsnis – TDO deklaracijos priëmimas, prisidedantis prie Ko-
penhagoje viršûniø susitikime priimtos veiksmø programos tikslø, išdëstytø jos
54 b) paragrafe.
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Tikslai

Kaip paþymëta Tarptautinio darbo biuro Generalinio direktoriaus áþangi-
niame þodyje, ¥Pagrindinis Deklaracijos tikslas – padëti suderinti norà skatinti
nacionalines pastangas pasiekti socialinæ paþangà su poreikiu atsiþvelgti á dau-
gybæ atskirose šalyse egzistuojanèiø ávairiø aplinkybiø, galimybiø ir
prioritetø…

… Priimdama Deklaracijà, TDO prisiëmë tarptautinës bendrijos jai pati-
këtà uþduotá – ji sukûrë visuotiná socialiná minimumà, kuris atspindi globali-
zacijos tikrovæ ir leidþia su nauju optimizmu þengti á naujà tûkstantmetá´.

Pagrindiniai Deklaracijos teiginiai

Dël susidariusiø prielaidø priimdama Deklaracijà, Tarptautinë darbo
konferencija joje:

– primena, kad, laisva valia ásijungdamos á TDO, Organizacijos narës pri-
paþino jos Konstitucijoje ir Filadelfijos deklaracijoje išdëstytus principus ir
teises; šie principai ir teisës yra išdëstyti konvencijose, kurios Organizacijoje ir
uþ jos ribø yra laikomos pagrindinëmis;

– pareiškia, kad Organizacijos narës, net ir neratifikavusios atitinkamø
konvencijø, privalo gerbti, skatinti ir laikytis visø su pagrindinëmis teisëmis
susijusiø principø jau vien dël to, kad priklauso TDO. Pagrindiniai principai
yra šie:

a) teisë jungtis á asociacijas ir kolektyviniø derybø teisë;
b) visokio pobûdþio priverstinio ar privalomojo darbo panaikinimas;
c) vaikø darbo panaikinimas;
d) diskriminacijos pašalinimas uþimtumo ir profesinëje srityse.
Be to, pripaþástama TDO pareiga teikti Organizacijos narëms techninæ pa-

galbà bei ekspertø paslaugas ratifikuojant pagrindines konvencijas ir ágyvendi-
nant jø nuostatas, o toms šalims, kurios dël kokiø nors aplinkybiø dar nerati-
fikuoja pagrindiniø konvencijø – palaikant jø pastangas laikytis tø konvencijø
nuostatø.

Priemonës Deklaracijos veiksmingumui didinti

Kad Deklaracija bûtø veiksminga, numatytos tam tikros priemonës.
1. Kasmet Organizacijos narës bus prašomos pateikti nustatytos formos

pranešimus su informacija apie nacionalinæ teisæ ir jos pakeitimus, susijusius
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su neratifikuotø pagrindiniø konvencijø nuostatomis. Šiuos pranešimus nagri-
nës TDO Administracinë taryba.

2. Bus rengiamas vadinamasis visuotinis pranešimas (global report), ku-
riame bus analizuojama, kaip vieno (kasmet vis kito) iš keturiø pagrindiniø
principø laikosi ir pagrindines konvencijas ratifikavusios, ir jø neratifikavusios
valstybës. Taip kas ketveri metai bus pateikiama dinamiška ir išsami vienos iš
pagrindiniø teisiø ir principø srities informacija, kuri bus teikiama trišalëms
diskusijoms TDO konferencijai. TDO Administracinë taryba, remdamasi dis-
kusijø medþiaga, artimiausioje sesijoje pateiks išvadas, á kurias atsiþvelgiant
bus nustatomos tolesnës veiklos kryptys, prioritetai, techninio bendradarbia-
vimo veiksmø planai.

Lietuva
yra ratifikavusi visas septynias vadinamàsias pagrindines tarptautines

darbo konvencijas, apimanèias keturias deklaracijoje minimas svarbiausias
þmogaus teisiø sritis:

– asociacijø laisvës –
1948 m. konvencijà Nr. 87 ¥Dël asociacijø laisvës ir teisës jungtis á

organizacijas gynimo´;
1949 m. konvencijà Nr. 98 ¥Dël teisës jungtis á organizacijas ir vesti

kolektyvines derybas principø taikymo´;
– prievartinio darbo panaikinimo –

1930 m. konvencijà Nr. 29 ¥Dël priverstinio ar privalomojo darbo´;
1957 m. konvencijà Nr. 105 ¥Dël priverstinio darbo panaikinimo´;

– nediskriminavimo –
1951 m. konvencijà Nr. 100 ¥Dël vienodo atlyginimo vyrams ir mo-

terims uþ lygiavertá darbà´;
1958 m. konvencijà Nr. 111 ¥Dël diskriminacijos darbo ir profesi-

nës veiklos srityje´;
– vaikø ir jaunimo darbo –

1973 m. konvencijà Nr. 138 ¥Dël minimalaus ádarbinamojo
asmens amþiaus´.

Atlikus kai kuriuos parengiamuosius darbus, ketinama teikti ratifikuoti ir
naujàjà 182 konvencijà ¥Dël nepriimtino vaikø darbo panaikinimo´.

Siekiant kuo plaèiau diegti ir taikyti deklaracijos principus Lietuvoje, glau-
dþiai bendradarbiaujama su TDO, ji teikia Vyriausybei ir socialiniams partne-
riams ekspertø paslaugas, kitokià techninæ paramà.
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1.2. 189 rekomendacija ¥Dël bendrøjø sàlygø darbo vietø kûrimui maþose
ir vidutinio dydþio ámonëse skatinti´, priimta

Tarptautinës darbo konferencijos 86-ojoje sesijoje,
vykusioje 1998 m. birþelio mën. Þenevoje

Prielaidos ir tikslai

Maþos ir vidutinio dydþio ámonës yra svarbus ekonominës raidos ir paþan-
gos veiksnys, padedantis kurti asmenø, šeimø, bendruomeniø ir tautø gerovæ.
Jø vaidmuo svarbus steigiant naujas darbo vietas, suteikiant didesnes galimy-
bes moterims bei kitoms á nepalankias sàlygas patekusioms gyventojø grupëms
aktyviai ásilieti á darbo rinkà. Manydama, kad reikia visokeriopai skatinti
maþø ir vidutinio dydþio ámoniø kûrimàsi ir veiklà, Tarptautinë darbo konfe-
rencija nusprendë priimti tam tikrus pasiûlymus, kaip sudaryti tam palankias
sàlygas.

Taikymas

Rekomendacijos nuostatos taikomos visoms ekonominës veiklos šakoms ir
visoms maþoms ir vidutinio dydþio ámonëms neatsiþvelgiant á nuosavybës po-
bûdá. Kas yra maþos ir vidutinio dydþio ámonës, turëtø apibrëþti paèios
Organizacijos narës, pasitarusios su darbdaviams ir darbuotojams
atstovaujanèiomis organizacijomis, pagal kriterijus, atitinkanèius šalies
ekonomines ir socialines sàlygas. Nurodomos sritys, kuriose maþos ir vidutinës
ámonës ypaè svarbios.

Teisinio pagrindo kûrimas ir politikos kryptys

Norëdamos sudaryti sàlygas, palankias maþoms ir vidutinio dydþio ámo-
nëms kurtis ir sëkmingai dirbti, valstybës turëtø numatyti ir vykdyti tinkamà
fiskalinæ, monetarinæ ir uþimtumo politikà, sukurti ir taikyti tinkamas teisines,
ypaè nuosavybës teisës, priemones. Reikëtø didinti verslininkystës patrauk-
lumà, skatinti nebijoti rizikuoti. Kita vertus, maþø ir vidutinio dydþio ámoniø
atþvilgiu vykdoma politika turëtø skatinti laikytis tarptautiniø darbo normø,
uþtikrinti nediskriminaciná darbo teisës taikymà.

Visoms ámonëms, neatsiþvelgiant á jø dydá ir tipà, turëtø bûti suteiktos vie-
nodos galimybës gauti kreditus, importuoti išteklius, gauti informacijà, jos turi
bûti teisingai apmokestinamos. Turëtø bûti pašalintos kitos maþø ir vidutinio
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dydþio ámoniø veiklai trukdanèios kliûtys, atsirandanèios dël ávairiø
prieþasèiø, kuriø svarbiausios išvardytos Rekomendacijoje.

Norëdamos suformuoti ir vykdyti smulkiajam verslui palankià politikà,
Organizacijos narës turëtø rinkti atitinkamus išsamius duomenis apie maþas ir
vidutinio dydþio ámones, juos analizuoti, perþiûrëti vykdomos politikos bei ga-
liojanèiø teisës normø poveiká maþoms ir vidutinio dydþio ámonëms, konsul-
tuotis su suinteresuotomis darbdaviams bei darbuotojams atstovaujanèiomis
organizacijomis.

Turëtø bûti atsiþvelgiama ir á kitø srièiø: fiskalinës ir monetarinës, prekybos
ir pramonës, uþimtumo, darbo, socialinës apsaugos, lyèiø lygybës, saugos ir
sveikatos darbe, profesinio mokymo vykdomà politikà. Turëtø bûti nustatyta
šiø srièiø politikos perþiûrëjimo ir atnaujinimo tvarka.

Paslaugø infrastruktûros gerinimas

Norint padidinti maþø ir vidutinio dydþio ámoniø augimo, darbo vietø kû-
rimo galimybes, tokiø ámoniø gebëjimà konkuruoti, turëtø bûti sudarytos sàly-
gos pasinaudoti tiesioginëmis ir netiesioginëmis paslaugomis, kurios yra išvar-
dytos Rekomendacijos IV skyriuje. Nurodoma, kad paslaugos turëtø bûti pla-
nuojamos taip, kad bûtø numatyti produktyvumà didinantys ir kitokie efekty-
vumà skatinantys veiksniai, padedantys išlaikyti konkurencingumà vietinëse ir
tarptautinëse rinkose.

Organizacijos narës turëtø padëti kurtis institucijoms, kurios galëtø remti
maþø ir vidutinio dydþio ámoniø augimà, didinti jø konkurencingumà, numa-
tyti priemones tokiø ámoniø ryšiams stiprinti, bendradarbiavimui su vyriausy-
binëmis agentûromis gerinti.

Darbdaviø ir darbuotojø organizacijø vaidmuo

Maþos ir vidutinio dydþio ámonës ir jø darbuotojai turëtø bûti skatinami
siekti, kad jø interesams bûtø tinkamai atstovaujama. Darbdaviø ir darbuo-
tojø organizacijos turëtø išplësti savo narystës bazæ, átraukdamos ir maþas bei
vidutinio dydþio ámones.

Rekomendacijoje taip pat nurodoma, kad reikëtø skatinti tarptautiná ben-
dradarbiavimà, keistis informacija, idëjomis, mokomàja medþiaga, metodika
bei kitokia patirtimi, ágyta vykdant maþø ir vidutinio dydþio ámoniø skatinimo
politikà.
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1.3. 182 konvencija ir 190 rekomendacija ¥Dël nepriimtino vaikø darbo
uþdraudimo ir neatidëliotinø veiksmø jam panaikinti´, priimta

Tarptautinës darbo konferencijos 87-ojoje sesijoje,
vykusioje 1999 m. birþelio mën. Þenevoje

Prielaidos

TDO 1973 m. yra priëmusi 138 konvencijà ¥Dël minimalaus
ádarbinamojo asmens amþiaus´ (Lietuvos Respublikos Seimo ratifikuota 1997
m.), kurios galutinis tikslas yra visiškai panaikinti vaikø darbà. Taèiau
visuotinai pripaþástama, kad tam reikës laiko. Didëjantis tarptautinis
susirûpinimas dël ypaè nepriimtinø vaikø darbo formø – vergø darbo, darbo
pavojingomis ir rizikingomis sàlygomis, seksualinio išnaudojimo ir pan.,
privertë kurti naujas normas, kurios padëtø imtis veiksmø nacionaliniu ir
tarptautiniu mastu nepriimtinam vaikø darbui panaikinti.

Tikslai

Abiejø naujøjø dokumentø tikslas yra atkreipti dëmesá á pasaulyje egzis-
tuojanèias nepriimtinas vaikø darbo formas ir skatinti imtis neatidëliotinø ir
veiksmingø priemoniø kuo skubiau toká darbà uþdrausti ir panaikinti.

Taikymo sritis

Konvencijos ir Rekomendacijos nuostatos, kaip ir Jungtiniø Tautø vaikø
teisiø konvencija bei 138 konvencija ¥Dël minimalaus ádarbinamojo am-
þiaus´, taikoma visiems vaikams iki 18 metø.

Turinys

Konvencija pirmà kartà apibrëþia, kas yra nepriimtinas vaikø darbas. Tai:
– visokiø rûšiø vergija bei panaši á vergijà praktika, prekyba vaikais, prie-

vartinis ar privalomasis darbas, skolinë priklausomybë ir pan.;
– prievartinis ar privalomasis vaikø šaukimas dalyvauti ginkluotuose kon-

fliktuose;
– vaikø išnaudojimas prostitucijos tikslais, pornografijos leidiniø gamybai

arba pornografiniams renginiams;
– vaikø išnaudojimas nelegaliai veiklai, ypaè narkotikø gamybai bei gabe-

nimui;
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– visoks darbas, kuris gali pakenkti vaikø sveikatai, saugumui ar moralei.
Konvencijà ratifikavusios valstybës privalo skubos tvarka rengti ir vykdyti

programas, kad bûtø išaiškintas ir panaikintas nepriimtinas vaikø darbas, bei
nustatyti atitinkamà Konvencijos nuostatø ágyvendinimo tvarkà. Tai turi bûti
daroma konsultuojantis su darbdaviø ir darbuotojø organizacijø atstovais. Be
to, turi bûti imamasi atitinkamø prevencijos priemoniø, o išlaisvintiems iš to-
kio darbo vaikams, jei reikia, turi bûti suteikiama reabilitacinë pagalba. Jiems
turi bûti uþtikrinta galimybë gauti nemokamà pagrindiná išsimokslinimà ir, jei
yra galimybiø, profesiná mokymà. Turi bûti nustatyti vaikai, atsidûræ padidëju-
sios rizikos sàlygose, ypaè atkreipiant dëmesá á mergaites kaip á labiau paþei-
dþiamà vaikø grupæ.

Konvencija ragina stiprinti tarptautiná bendradarbiavimà socialinës ir eko-
nominës raidos, skurdo maþinimo, mokymo ir švietimo srityse, kad kuo grei-
èiau bûtø pasiektas galutinis tikslas – panaikintas nepriimtinas vaikø darbas.
Valstybës, Organizacijos narës, turi imtis atitinkamø priemoniø padëti viena
kitai, kad Konvencijos nuostatos bûtø kuo veiksmingiau ágyvendintos.

Ryšys su 138 konvencija ¥Dël minimalaus ádarbinamojo amþiaus´
bei kitais dokumentais

Naujoji Konvencija remiasi 138 Konvencijos nuostatomis, taip pat TDO
1930 m. 29 konvencija ¥Dël priverstinio ar privalomojo darbo´, Jungtiniø
Tautø vaikø teisiø konvencija, kitais tarptautiniais dokumentais, skirtais vergø
darbui bei panašiai á vergijà praktikai panaikinti. 182 Konvencija yra specifiš-
kesnë, kaip prioritetà ji numato kuo skubesná ¥nepriimtino´ vaikø darbo uþ-
draudimà ir panaikinimà. Ji apibrëþia, kas yra nepriimtinas vaikø darbas, o
kartu leidþia gana lanksèiai atsiþvelgiant á nacionalines aplinkybes, nustatyti
vaikø sveikatai, saugumui ar moralei pavojingø darbø sàrašus.

Išskirtinis 182 Konvencijos tikslas – nedelsiant panaikinti nepriimtinà
vaikø darbà.

Teisinë ir praktinë nepriimtino vaikø darbo reguliavimo bûklë Lietuvoje

182 Konvencijos nuostatø sritá Lietuvoje reguliuoja ástatymai: Lietuvos
Respublikos vaiko teisiø apsaugos pagrindø ástatymas ir Lietuvos Respublikos
švietimo ástatymas, garantuojantis vaikø iki 16 metø privalomà nemokamà
mokymà valstybinëse ir savivaldybiø bendrojo lavinimo, profesinëse ir aukš-
tesniosiose mokyklose. Be to, Lietuva yra ratifikavusi Jungtiniø Tautø vaikø



286

teisiø konvencijà, TDO 138 konvencijà ¥Dël minimalaus ádarbinamojo am-
þiaus´, 29 konvencijà ¥Dël priverstinio ar privalomojo darbo´.

Suprantant 182 konvencijos ¥Dël nepriimtino vaikø darbo uþdraudimo ir
neatidëliotinø veiksmø jam panaikinti´ svarbà, Konvencijos tekstas buvo pa-
teiktas išnagrinëti Valstybinei darbo inspekcijai, Vaikø teisiø apsaugos
tarnybai prie Socialinës apsaugos ir darbo ministerijos, Teisës institutui,
Švietimo ir mokslo, Vidaus reikalø, Socialinës apsaugos ir darbo ministerijø
skyriams (pagal kompetencijà). Minëtø institucijø pateikta informacija buvo
apibendrinta ir apsvarstyta Trišaliø konsultacijø nuolatinës komisijos
tarptautinëms darbo normoms ágyvendinti posëdyje. Konstatuota, kad
Konvencijos nuostatos iš esmës atitinka Lietuvoje galiojanèias teisës normas,
taèiau, norint ratifikuoti Konvencijà, prieš tai reikëtø atlikti kai kuriuos
parengiamuosius darbus, stengiantis sudaryti prielaidas Konvencijai taikyti:

 konsultuojantis su socialiniais partneriais perþiûrëti ir, jei reikia,
papildyti Vyriausybës nutarimu patvirtintà ¥Asmenims iki 18 metø
draudþiamø dirbti darbø, kenksmingø ir pavojingø veiksniø sàrašà ir
asmenø nuo 13 iki 14, nuo 14 iki 16 ir nuo 16 iki 18 metø darbo sàlygø
ir ádarbinimo tvarkà´ (Konvencijos 3, 4 straipsniai ir 7 straipsnio 2
dalies a) punktas);

 konsultuojantis su atitinkamomis Vyriausybës institucijomis ir darbdaviø
bei darbuotojø organizacijomis rengti ir pirmumo tvarka vykdyti nepri-
imtino vaikø darbo panaikinimo programas (Konvencijos 6 straipsnis);

 turëtø bûti sukurta ir ádiegta speciali išlaisvintø iš nepriimtino darbo
vaikø reabilitavimo ir socialinës integracijos programa;

 Konvencijoje nurodyta, kad valstybës narës ásipareigoja uþtikrinti vai-
kams, išlaisvintiems iš nepriimtino darbo, galimybæ gauti nemokamà pa-
grindiná išsimokslinimà ir, jei leidþia galimybës, profesiná mokymà (Kon-
vencijos 7 straipsnio 2 dalies c) punktas). Tai iš esmës garantuoja Lietu-
vos Respublikos Konstitucija, taèiau Švietimo ástatymas to nereglamen-
tuoja. Turëtø bûti sukurta teisinë šios nuostatos ágyvendinimo tvarka.

 Konvencijoje rekomenduojama atkreipti dëmesá á ypatingà mergaièiø tei-
siø paþeidþiamumà. Tai Lietuvos Respublikos teisëje nëra detalizuota
(Konvencijos 7 straipsnio 2 dalies e) punktas). Reikëtø kaupti statistikos
duomenis, segreguotus lyèiø pagrindu.

 Turi bûti paskirta institucija, atsakinga uþ Konvencijos nuostatø ágyven-
dinimo prieþiûrà (Konvencijos 7 straipsnio 3 dalis). Lietuvoje vaikø tei-
ses gina Vaikø teisiø apsaugos tarnyba prie SADM bei savivaldybiø
miestø/rajonø vaikø teisiø apsaugos tarnybos ir, kiek tai susijæ su darbo
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santykiais, Valstybinë darbo inspekcija. Reikëtø papildyti ir patikslinti
Vaikø teisiø apsaugos tarnybos veiklà reglamentuojanèius teisës aktus.
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190 rekomendacija ¥Dël nepriimtino vaikø darbo uþdraudimo ir
neatidëliotinø veiksmø jam panaikinti´

190 Rekomendacija apibrëþia, kokie darbai turëtø bûti laikomi vaikams
pavojingi arba rizikingi, rekomenduoja, kokios veiksmø programos turëtø bûti
kuriamos ir ágyvendinamos, norint pasiekti Konvencijos tikslus, išvardija kito-
kias priemones, kuriø reikëtø imtis nepriimtinam vaikø darbui kuo skubiau
uþdrausti ir panaikinti.

2. LIETUVOS RESPUBLIKOS DELEGATØ BALSAVIMO DËL
DOKUMENTØ, PRIIMTØ TDO KONFERENCIJOS 86-OJOJE

IR 87-OJOJE SESIJOSE 1998 IR 1999 M. REZULTATAI

189 rekomendacija ¥Dël bendrøjø sàlygø darbo vietø kûrimui maþose ir vi-
dutinio dydþio ámonëse skatinti´.

Iš viso: Uþ: 403
Prieš: 0
Susilaikë: 4
Kvorumas: 264

Lietuva: Darbdaviai: uþ
Darbuotojai: uþ
Vyriausybë: uþ

182 konvencija ¥Dël nepriimtino vaikø darbo uþdraudimo ir neatidëliotinø
veiksmø jam panaikinti´.

Iš viso: Uþ: 415
Prieš: 0
Susilaikë: 0
Kvorumas: 267

Lietuva: Darbdaviai: uþ
Darbuotojai: uþ
Vyriausybë: uþ

190 rekomendacija ¥Dël nepriimtino vaikø darbo uþdraudimo ir neatidë-
liotinø veiksmø jam panaikinti´.

Iš viso: Uþ: 382
Prieš: 0
Susilaikë: 0
Kvorumas: 267

Lietuva: Darbdaviai: uþ
Darbuotojai: uþ
Vyriausybë: uþ



289

5 priedas

PPRRAANNEEŠŠIIMMØØ  ((AATTAASSKKAAIITTØØ))  DDËËLL  RRAATTIIFFIIKKUUOOTTØØ
KKOONNVVEENNCCIIJJØØ  VVYYKKDDYYMMOO  PPAAVVYYZZDDÞÞIIAAII

1 pavyzdys. 1981 m. konvencijos Nr. 154 „Dël kolektyviniø derybø skati-
nimo“, kurios ratifikavimas áregistruotas Lietuvos Respublikos Seimo 1994
m. birþelio 23 d. nutarimu Nr. I–507 ágyvendinimo ataskaita (šios Konven-
cijos ataskaitos rengimo forma pateikta 7.1 skirsnyje), pateikta 1999
metais.

I. Šios Konvencijos nuostatos Lietuvos Respublikoje átvirtintos
Lietuvos Respublikos ástatymais ir kitais teisës aktais.

Lietuvos Respublikos ástatymø ir kitø teisës aktø, atitinkanèiø Konven-
cijos dël kolektyviniø derybø skatinimo nuostatas, sàrašas:

1991 m. balandþio 4 d. Lietuvos Respublikos kolektyviniø susitarimø ir
sutarèiø ástatymas Nr. I–1201;

1991 m. lapkrièio 21 d. Lietuvos Respublikos profesiniø sàjungø ástaty-
mas Nr. I–2018;

1992 m. kovo 17 d. Lietuvos Respublikos kolektyviniø ginèø nagrinë-
jimo ástatymas Nr. I–2386;

2000 m. birþelio 20 d. Lietuvos Respublikos darbo ginèø nagrinëjimo
ástatymas Nr. VIII– 1742.

II. Lietuvos teisinëje sistemoje Konvencija taikoma kaip ir visi ástaty-
mai. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 138 straipsnio 3 dalyje nustatyta,
kad „Tarptautinës sutartys, kurias ratifikavo Lietuvos Respublikos Seimas,
yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinës sistemos dalis“, o 1991 m.
geguþës 12 d. Lietuvos Respublikos ástatymo „Dël Lietuvos Respublikos
tarptautiniø sutarèiø“ 12 straipsnyje teigiama, jog „Lietuvos Respublikos
tarptautinës sutartys turi Lietuvos Respublikos teritorijoje ástatymo galià“.

1  s t r a i p s n i s
Remiantis Lietuvos Respublikos policijos ástatymo 8 straipsniu, Lie-

tuvos Respublikos laikinojo vidaus tarnybos ástatymo 7 straipsniu, policijos
pareigûnai, vidaus tarnybos darbuotojai gali steigti profesines sàjungas ir
kitus susivienijimus, tenkinanèius jø profesinius, kultûrinius ir socialinius
poreikius. Jie yra valstybës tarnybos pareigûnai, todël kolektyvinës sutartys
su jais nesudaromos. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos orga-
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nizavimo ir karo tarnybos ástatymas (1998 m. geguþës 5 d. Nr. VIII–723)
numato, jog „kariai gali dalyvauti visuomeniniø organizacijø, draugijø, klu-
bø ir kitø nepolitiniø susivienijimø veikloje, taip pat kitokioje nepolitinëje
veikloje, kuria siekiama puoselëti moralines, tautines, patriotines ir pilie-
tines demokratines vertybes, jei dalyvavimas tokioje veikloje netrukdo vyk-
dyti tiesioginiø kario pareigø“. Lietuvos Respublikos kolektyviniø ginèø
nagrinëjimo ástatymas draudþia streikuoti vidaus reikalø, krašto apsaugos
ir krašto saugumo sistemose.

Todël Lietuvos Respublikoje visos šioje Konvencijoje numatytos garan-
tijos gali bûti taikomos ginkluotosioms pajëgoms ir policijai. Policijoje
profsàjungos kuriasi vis aktyviau: ákurta Lietuvos vidaus reikalø sistemos
respublikinë profesinë sàjunga (susivienijimas), kuri vienija: Vilniaus
miesto policijos darbuotojø, Šiauliø pasienio policijos rinktinës jungtinæ,
Šiauliø vyriausio policijos komisariato darbuotojø, Jurbarko rajono vidaus
reikalø sistemos darbuotojø profesinæ sàjungà; Klaipëdos pakranèiø apsau-
gos rinktinës, Šilutës raj. policijos ástaigø darbuotojø bei Maþeikiø raj. poli-
cijos komisariato profesines sàjungas. Pridedame jø veiklà áteisinanèius
Lietuvos vidaus reikalø sistemos respublikinës profesinës sàjungos ástatus,
taip pat ištraukà iš Tarnybos Lietuvos Respublikos policijoje ástatymo pro-
jekto, kuris šiuo metu derinamas su atskiromis þinybomis.

2  s t r a i p s n i s
 „Kolektyvinës derybos“ áteisintos Kolektyviniø susitarimø ir kolektyvi-

niø sutarèiø ástatyme, atsiþvelgiant á Lietuvos Respublikos Vyriausybës,
Darbdaviø ir profesiniø sàjungø organizacijø susitarimà dël trišalio bend-
radarbiavimo, kurá pasirašë 1999 m. vasario 11 d.

3  s t r a i p s n i s
Lietuvos Respublikoje darbuotojø atstovai, nurodyti 1971 m. konvenci-

jos Nr. 135 „Dël darbuotojø atstovø gynimo ir jiems teikiamø galimybiø
ámonëje“ 3 straipsnio b papunktyje kol kas nëra áteisinti.

Atsiþvelgiant á Tarptautinës darbo organizacijos konvencijø nuostatas,
parengtame Darbo kodekso projekte (pridedame ištraukà iš Kodekso) nu-
matyti ir darbuotojø išrinkti atstovai, kuriems suteikiamos tokios pat kaip
ir profsàjungoms teisës atstovauti darbuotojams, juos ginti, vesti derybas ir
kt.

5  s t r a i p s n i s
Kolektyvinio susitarimo ir sutarties sudarymo ir vykdymo organizaci-

niams teisiniams pagrindams reguliuoti 1991 m. priimtas Lietuvos Respub-
likos kolektyviniø susitarimø ir sutarèiø ástatymas.
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Kolektyvinë sutartis sudaroma ámonëse, ástaigose, organizacijose, ku-
riose su darbuotojais sudaromos darbo sutartys, neatsiþvelgiant á nuosavy-
bës formas ir á tai, ar ámonë yra juridinis asmuo, taip pat Lietuvos Respub-
likoje veikianèiose bendrose su kitomis valstybëmis bei uþsienio valstybiø
ámonëse, neatsiþvelgiant á darbuotojø skaièiø. Kolektyvinës sutarties šaliø
atstovai yra ámonëje, ástaigoje, organizacijoje veikianèios profesinës sàjun-
gos (ar jø susitarimu sudaryta jungtinë profesiniø sàjungø atstovybë) ir
darbdavys ar jo ágalioti atstovai.

Darbuotojø kolektyvo susirinkimà (konferencijà) dël kolektyvinës
sutarties sudarymo, pakeitimo ar papildymo turi teisæ sušaukti profsàjunga,
kai yra kelios profsàjungos – jungtinë profsàjungø atstovybë, pateikusi
raštiškà pareiškimà, taip pat darbdavys.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kolektyviniø susitarimø ir sutarèiø
ástatymo 14 straipsniu, teisë vesti derybas dël kolektyvinës sutarties suda-
rymo suteikiama abiejø šaliø atstovams.

Kolektyvinës sutarties projekto rengimo ir derybø vedimo tvarkà nu-
stato šaliø atstovai bendru susitarimu ir tai áformina protokolu.

Iki derybø pradþios šaliø atstovai surenka darbuotojø pasiûlymus, rei-
kiamà informacijà apie ámonës ekonominæ, finansinæ ir socialinæ padëtá bei
darbo sàlygas. Šià informacijà privalo pateikti darbdavys ir darbuotojø at-
stovai.

Minëto ástatymo 15 straipsnyje nustatyta, kad šaliø atstovai vienos iš jø
reikalavimu privalo pradëti derybas kolektyvinei sutarèiai sudaryti. Dery-
bos prasideda per 10 dienø arba per kità šaliø sutartà laikotarpá.

Kolektyvinës sutarties šaliø atstovai rengia kolektyvinës sutarties pro-
jektà atsiþvelgdami á darbuotojø siûlymus ir derybø susitarimus.

Projektas turi bûti aptartas šaliø atstovø nustatyta tvarka darbuotojø
grupëse (struktûriniuose padaliniuose) ir pateiktas svarstyti darbuotojø ko-
lektyvo susirinkimui (konferencijai).

Jei kolektyvinës sutarties projektui nepritarta, šaliø atstovai, atsiþvelg-
dami á nurodytas pastabas ir pasiûlymus, já pataiso bei papildo ir per 15
dienø pakartotinai pateikia darbuotojø kolektyvo susirinkimui (konferen-
cijai) svarstyti.

Kolektyvo susirinkimui (konferencijai) pritarus kolektyvinës sutarties
projektui, šaliø atstovai ne vëliau kaip per 3 dienas kolektyvinæ sutartá pasi-
rašo.

7  s t r a i p s n i s
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kolektyviniø susitarimø ir sutarèiø

ástatymu, kolektyvinio susitarimo šalys yra profesinës sàjungos, jø susivie-
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nijimai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybë, ministerijos, darbdaviai, jø
organizacijos ar susivienijimai.

Kolektyvinis susitarimas gali bûti sudaromas tarp profesiniø sàjungø, jø
susivienijimø ir ûkiniø asociacijø, sàjungø, koncernø bei kitokiø susivieni-
jimø valdymo organø.

Kolektyvinis susitarimas sudaromas dël darbuotojø, kuriems atstovauja
profesinës sàjungos arba jø susivienijimai, uþimtumo, perkvalifikavimo,
darbo organizavimo, darbo apmokëjimo, saugos darbe, ekonominiø ir so-
cialiniø priemoniø bei papildomø garantijø.

Kolektyvinio susitarimo turiná, sudarymo, pateikimo, papildymo tvarkà,
galiojimo terminus ir kitus su tuo susijusius klausimus nustato šalys abipu-
siu susitarimu.

Nesutarimai ir ginèai dël kolektyvinio susitarimo sudarymo arba vyk-
dymo sprendþiami Lietuvos Respublikos kolektyviniø ginèø reguliavimo
ástatymo nustatyta tvarka.

Pratæsiant 1995 m. geguþës 5 d. pasirašytà Lietuvos Respublikos Vy-
riausybës, Profesiniø sàjungø ir Darbdaviø organizacijos susitarimà dël tri-
šalës partnerystës, 1999 m. vasario 11 d., ir siekiant efektyviau derinti šaliø
interesus sprendþiant socialines, ekonomines ir darbo problemas, susitari-
mas buvo atnaujintas.

III. Kaip taikomi šios Konvencijos nuostatas atitinkantys ástatymai ir
kiti teisës aktai, kontroliuoja Valstybinë darbo inspekcija prie Socialinës
apsaugos ir darbo ministerijos.

IV. Teismai sprendimø dël pagrindiniø klausimø, susijusiø su šios Kon-
vencijos nuostatø taikymu, nebuvo priëmæ.

V. Remiantis TDO Konstitucijos 32 straipsnio 2 dalimi, šios ataskaitos
kopijos išsiøstos:

Lietuvos pramonininkø konfederacijai,
Lietuvos verslininkø asociacijai,
Lietuvos profesiniø sàjungø susivienijimui,
Lietuvos darbininkø sàjungai,
Lietuvos darbo federacijai,
Lietuvos profesiniø sàjungø centrui.
Lietuvos vidaus reikalø sistemos respublikinei profesinei sàjungai.

Pastabø ir siûlymø iš minëtø organizacijø negauta.
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2 pavyzdys. 1949 m. konvencijos Nr. 98 „Dël teisës jungtis á
organizacijas ir vesti kolektyvines derybas principø taikymo“ ágyvendinimo
ataskaita, pateikta 1999 metais.

I. Visos Konvencijos nuostatos turi ástatymo galià áprastinëje teisëje ir
praktikoje. Remiantis Lietuvos Respublikos ástatymo „Dël tarptautiniø
sutarèiø“ 12 straipsniu, Lietuvos Respublikos tarptautinës sutartys turi ásta-
tymø galià.

II. Šios Konvencijos straipsnius garantuoja:
Lietuvos Respublikos Konstitucija;
Lietuvos Respublikos darbo sutarties ástatymas;
Lietuvos Respublikos profesiniø sàjungø ástatymas;
Lietuvos Respublikos kolektyviniø susitarimø ir sutarèiø ástatymas;
Lietuvos Respublikos kolektyviniø ginèø reguliavimo ástatymas;
Lietuvos Respublikos visuomeniniø organizacijø ástatymas;
Lietuvos Respublikos policijos ástatymas;
Lietuvos Respublikos valstybës tarnybos ástatymas;
Lietuvos Respublikos asociacijø ástatymas.

1  s t r a i p s n i s
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje Lietuvos Respublikos pilieèiams

garantuojama teisë laisvai jungtis á bendrijas, politines partijas, asociacijas,
be to, leidþiama laisvai kurtis ir veikti profesinëms sàjungoms.

Vadovaujantis Profesiniø sàjungø ástatymo 10 straipsnio 2 dalimi, darb-
daviui (jo ágaliotam atstovui) draudþiama daryti átakà, priimant á darbà,
arba siûlyti išlaikyti darbo vietà, reikalaujant, kad darbuotojas nestotø á
profesinæ sàjungà arba išstotø iš jos.

Darbdaviui (jo ágaliotam atstovui) draudþiama organizuoti ar finansuoti
organizacijas, siekianèias trukdyti ar kontroliuoti profesiniø sàjungø veiklà.

2  s t r a i p s n i s
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos profesiniø sàjungø ástatymo 10

straipsniu, profesinës sàjungos yra nepriklausomos nuo darbdavio ar jo
ágalioto atstovo. Darbdaviui, jo ágaliotajam atstovui draudþiama daryti
átakà priimant á darbà arba siûlyti išlaikyti darbo vietà, reikalaujant, kad
darbuotojas nestotø á profesinæ sàjungà ar išstotø iš jos, taip pat drau-
dþiama organizuoti ir finansuoti organizacijas, siekianèias trukdyti profesi-
niø sàjungø veiklà, jà nutraukti ar kontroliuoti. Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos profesiniø sàjungø ástatymo 3 straipsniu, profesinës sàjungos
Lietuvos Respublikoje veikia laisvai ir savarankiškai. Visos profesinës sà-
jungos turi lygias teises. Jos turi teisæ parengti savo veiklos ástatus ir regla-
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mentus, laisvai rinkti savo atstovus, organizuoti savo aparatà ir veiklà bei
numatyti savo veiklos programà.

Valstybës institucijoms, darbdaviams, jø ágaliotiems atstovams, ámonës,
ástaigos, organizacijos valdymo organams, administracijai, pareigûnams,
politinëms partijoms ir kitoms visuomeninëms organizacijoms draudþiama
kištis á profesiniø sàjungø vidaus reikalus. Asmenys, trukdantys teisëtà pro-
fesiniø sàjungø veiklà, atsako pagal ástatymus.

Profesiniø sàjungø veikla negali bûti administracine tvarka nutraukta ar
laikinai sustabdyta.

3  i r  4  s t r a i p s n i a i
Kolektyvinio susitarimo ir sutarties sudarymo ir vykdymo organizaci-

niams teisiniams pagrindams reguliuoti 1991 m. balandþio 4 d. priimtas
Lietuvos Respublikos kolektyviniø susitarimø ir sutarèiø ástatymas.

Kolektyvinë sutartis sudaroma ámonëse, ástaigose, organizacijose, ku-
riose su darbuotojais sudaromos darbo sutartys neatsiþvelgiant á nuosavy-
bës formas ir á tai, ar ámonë yra juridinis asmuo, taip pat Lietuvos Respub-
likoje veikianèiose bendrose su kitomis valstybëmis bei uþsienio valstybiø
ámonëse, neatsiþvelgiant á darbuotojø skaièiø. Vesti derybas dël kolektyvi-
nës sutarties sudarymo turi teisæ abi šalys (profesinës sàjungos, jø susivie-
nijimai, darbdaviai, jø organizacijos ir susivienijimai).

5  s t r a i p s n i s
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos policijos ástatymo 8 straipsniu,

Lietuvos Respublikos laikinojo vidaus tarnybos ástatymo 7 straipsniu,
policijos pareigûnai, vidaus tarnybos darbuotojai gali steigti draugijas,
klubus, profesines sàjungas ir kitus susivienijimus, tenkinanèius jø
profesinius, kultûrinius ir socialinius poreikius. Jie yra valstybës tarnybos
pareigûnai, todël su jais nesudaromos kolektyvinës sutartys. Lietuvos
Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos
ástatymas (1998 m. geguþës 5 d., Nr. VIII–723) numato, jog „kariai gali
dalyvauti visuomeniniø organizacijø, draugijø, klubø ir kitø nepolitiniø
susivienijimø veikloje, taip pat kitokioje nepolitinëje veikloje, kuria
siekiama puoselëti moralines, tautines, patriotines ir pilietines
demokratines vertybes, jei dalyvavimas tokioje veikloje netrukdo vykdyti
tiesioginiø kario pareigø“. Lietuvos Respublikos kolektyviniø ginèø
nagrinëjimo ástatymas draudþia streikuoti vidaus reikalø, krašto apsaugos
ir krašto saugumo sistemose.

6  s t r a i p s n i s
Dël šios Konvencijos netaikymo valstybës tarnautojams, dalyvaujan-

tiems valdant valstybæ.
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Lietuvos Respublikos valstybës tarnybos ástatymu išskiriamos viešojo
administravimo, statutiniø, politinio pasitikëjimo bei paslaugø valstybës
tarnautojø kategorijos. Nors ši Konvencija netaikoma viešojo administra-
vimo valstybës tarnautojams, taèiau Lietuvos Respublikoje jiems nedrau-
dþiama dalyvauti profesiniø sàjungø organizacinëje veikloje, bûti profsà-
jungø, organizacijø arba susivienijimø nariais. Tik Kolektyviniø susitarimø
ir kolektyviniø sutarèiø ástatymo 8 straipsnyje numatyta, jog kolektyvinës
sutartys su jais nesudaromos. Kad ši konvencija netaikoma viešojo admi-
nistravimo valstybës tarnautojams, gali nustatyti ástatymai ir statutai.

III. Lietuvos Respublikos teismai nëra priëmæ sprendimø, apimanèiø
esminius su šia Konvencija susijusius klausimus.

IV. Bendrøjø pastabø nepareikšta.
V. Vadovaujantis TDO Konstitucijos 32 straipsnio 2 dalimi, šios ata-

skaitos kopijos išsiøstos:
Lietuvos pramonininkø konfederacijai,
Lietuvos verslo darbdaviø konferencijai;
Lietuvos profesiniø sàjungø susivienijimui,
Lietuvos darbininkø sàjungai,
Lietuvos darbo federacijai,
Lietuvos profesiniø sàjungø centrui.
Lietuvos vidaus reikalø sistemos respublikinei profesinei sàjungai.

3 pavyzdys. 1971 m. konvencijos Nr. 135 „Dël darbuotojø atstovø gy-
nimo ir jiems teikiamø galimybiø ámonëje“, kurios ratifikavimas áregistruo-
tas Lietuvos Respublikos Seimo 1994 m. birþelio 23 d. nutarimu Nr. I–507,
ágyvendinimo ataskaita, pateikta 1999 metais.

I. Šios Konvencijos nuostatos Lietuvos Respublikoje turi Lietuvos Res-
publikos ástatymø galià.

Lietuvos Respublikos ástatymø ir kitø teisës aktø, atitinkanèiø konven-
cijos Nr. 135 „Dël darbuotojø atstovø gynimo ir jiems teikiamø galimybiø
ámonëje“ nuostatas, sàrašas:

Lietuvos Respublikos Konstitucija;
1991 m. lapkrièio 21 d. Lietuvos Respublikos profesiniø sàjungø ástaty-

mas Nr. I–2018;
1991 m. balandþio 4 d. Lietuvos Respublikos kolektyviniø susitarimø ir

sutarèiø ástatymas Nr. I–1201;
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1992 m. kovo 17 d. Lietuvos Respublikos kolektyviniø ginèø regulia-
vimo ástatymas Nr. I–2386.

II. Lietuvos teisës sistemoje Konvencija Nr. 135 taikoma kaip ir visi
ástatymai. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 138 straipsnio 3 dalyje
nustatyta, kad „Tarptautinës sutartys, kurias ratifikavo Lietuvos
Respublikos Seimas, yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinës
sistemos dalis“, o 1991 m. geguþës 12 d. Lietuvos Respublikos ástatymo
„Dël Lietuvos Respublikos tarptautiniø sutarèiø“ 12 straipsnyje sakoma,
jog „Lietuvos Respublikos tarptautinës sutartys turi Lietuvos Respublikos
teritorijoje ástatymo galià“.

1  s t r a i p s n i s
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos profesiniø sàjungø ástatymo 3

straipsnio 2 ir 3 dalimis, valstybës organams, darbdaviams, jø ágaliotiems
atstovams, ámonës, ástaigos, organizacijos valdymo organams, administra-
cijai, pareigûnams, politinëms partijoms ir kitoms visuomeninëms organi-
zacijoms draudþiama kištis á profesiniø sàjungø vidaus reikalus. Asmenys,
trukdantys teisëtà profesiniø sàjungø veiklà, atsako pagal ástatymus.

Pavyzdþiui, Lietuvos Respublikos baudþiamojo kodekso 138 straipsnyje
nustatyta, kad kliudymas teisëtai profesiniø sàjungø veiklai ir jø organø
veiklai, baudþiamas pataisos darbais iki vieneriø metø arba bauda.

Lietuvos Respublikos administraciniø teisës paþeidimø kodekso 41
straipsnyje nustatyta, kad darbo ástatymø paþeidimas uþtraukia baudà
darbdaviams ar jø ágaliotiems asmenims nuo 200 iki 10 000 litø.

Lietuvos Respublikos profesiniø sàjungø ástatymo 10 straipsnyje nusta-
tyta, kad profesinës sàjungos yra nepriklausomos nuo darbdavio bei jo ága-
lioto atstovo. Darbdaviui, jo ágaliotam atstovui draudþiama daryti átakà,
priimant á darbà, arba siûlyti išlaikyti darbo vietà, reikalaujant, kad darbuo-
tojas nestotø á profesinæ sàjungà ar išstotø iš jos. Darbdaviui, jo ágaliotam
atstovui draudþiama organizuoti ir finansuoti organizacijas, siekianèias
trukdyti profesiniø sàjungø veiklà, jà nutraukti ar kontroliuoti.

2  s t r a i p s n i s
Vadovaujantis Profesiniø sàjungø ástatymo 13 straipsniu, darbo, eko-

nominius, socialinius klausimus darbdavys privalo spræsti, suderinæs su pro-
fesinës sàjungos organais. Darbdavys privalo uþtikrinti profesiniø sàjungø
veiklos sàlygas, numatytas kolektyvinëse ir kitose jø tarpusavio sutartyse.

Profesiniø sàjungø ástatymo 17 straipsnyje nustatyta, kad profesinës sà-
jungos turi teisæ kontroliuoti, kaip darbdavys laikosi ir vykdo su jø atsto-
vaujamø darbuotojø teisëmis ir interesais susijusius darbo, ekonominius ir
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socialinius ástatymus, kolektyvines sutartis ir susitarimus. Šiems tikslams
profesinës sàjungos gali turëti inspekcijas, teisinës pagalbos tarnybas ir ki-
tas institucijas. Profesinës sàjungos ágalioti asmenys, vykdydami minëtas
kontrolës funkcijas, turi teisæ nekliudomi lankytis ámonëse, ástaigose, orga-
nizacijose, kuriose dirba tos profesinës sàjungos atstovaujami darbuotojai,
ir susipaþinti su dokumentais, darbo, ekonominiø ir socialiniø sàlygø klau-
simais.

Be to, profesinës sàjungos ir jø susivienijimai iš valstybës organø ir or-
ganizacijø turi teisæ gauti savo veiklai reikalingà informacijà darbo, eko-
nominiais ir socialiniais klausimais, kurià valstybës organai ir organizacijos
privalo joms pateikti.

3  s t r a i p s n i s
Pagal nacionalinius ástatymus šiuo metu Lietuvos Respublikoje áteisinta

tik profesiniø sàjungø veikla (Profesiniø sàjungø, Kolektyviniø susitarimø
ir kolektyviniø sutarèiø, Kolektyviniø ginèø ástatymai). Kolektyvo išrinkti
darbuotojø atstovai, kurie turi tokias pat atstovavimo teises kaip ir
profesinës sàjungos, numatyti rengiamame Darbo kodekso projekte, kuris
pateiktas Lietuvos Respublikos Seimui.

4  s t r a i p s n i s
Profesiniø sàjungø ástatyme nustatyta, kad Lietuvos Respublikos pilie-

èiai, taip pat kiti asmenys, nuolat gyvenantys Lietuvoje, ne jaunesni kaip 14
metø, dirbantys pagal darbo sutartá arba kitais ástatymø numatytais pagrin-
dais, turi teisæ laisvai jungtis á profesines sàjungas ir dalyvauti jø veikloje.

Profesinës sàjungos gali steigtis profesiniu, pareiginiu, gamybiniu, teri-
toriniu ar kitais paèiø profesiniø sàjungø nustatytais principais.

Profesiniø sàjungø ástatymo taikymo ypatybës krašto apsaugos,
policijos, valstybës saugumo ir kitose organizacijose gali bûti nustatytos šiø
organizacijø veiklà reglamentuojanèiuose ástatymuose ar jø straipsniuose.

5  s t r a i p s n i s
Ámonëje gali veikti kelios profesinës sàjungos. Profesinës sàjungos turi

teisæ jungtis á ávairius susivienijimus. Susivienijimai kuriami tik laisvu pro-
fesiniø sàjungø susitarimu ir jø iniciatyva. Profesinës sàjungos atstovauja
savo nariams sudarydamos su darbdaviu kolektyvinæ ar kitokias sutartis.
Kolektyviniø susitarimø ir sutarèiø ástatyme nustatyta, kad profesinëms
sàjungoms nesutarus dël profesiniø sàjungø jungtinës atstovybës sudarymo,
ginèas sprendþiamas visuotiniame ámonës darbuotojø susirinkime (konfe-
rencijoje) slaptu balsavimu. Teisæ sudaryti kolektyvinæ sutartá turi
profesinë sàjunga, gavusi daugiausiai balsø.
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III. Teismai sprendimø dël esminiø klausimø, susijusiø su šios Konven-
cijos nuostatø taikymu, nebuvo priëmæ.

IV. Šios Konvencijos nuostatos taikomos vadovaujantis I ataskaitos da-
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lyje nurodytais ástatymais. Kaip taikomi Konvencijos nuostatas atitinkantys
ástatymai ir kiti teisës aktai, kontroliuoja Valstybinë darbo inspekcija.
Esant Lietuvos Respublikos Konstitucijos paþeidimø, sustabdyti arba
nutraukti profesinës sàjungos veiklà gali tik teismas.

V. Vadovaujantis Tarptautinës darbo organizacijos konstitucijos 32
straipsnio 2 dalimi, šios ataskaitos kopijos išsiøstos:

Lietuvos pramonininkø konfederacijai,
Lietuvos verslininkø asociacijai,
Lietuvos profesiniø sàjungø susivienijimui,
Lietuvos darbininkø sàjungai,
Lietuvos darbo federacijai,
Lietuvos profesiniø sàjungø centrui.
Lietuvos vidaus reikalø sistemos respublikinei profesinei sàjungai.

Pastabø ir pasiûlymø iš minëtø organizacijø negauta.

4 pavyzdys. 1957 m. konvencijos Nr. 105 „Dël priverstinio darbo panai-
kinimo“ ágyvendinimo ataskaita, pateikta 1999 metais.

I. Lietuvos teisinëje sistemoje Konvencija taikoma kaip ástatymas. Kon-
stitucijos 138 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad „Tarptautinës sutartys, ku-
rias ratifikavo Lietuvos Respublikos Seimas, yra sudedamoji Lietuvos Res-
publikos teisinës sistemos dalis“, o 1991 m. geguþës 12 d. ástatymo „Dël
Lietuvos Respublikos tarptautiniø sutarèiø“ 12 straipsnyje sakoma, jog
„Lietuvos Respublikos tarptautinës sutartys turi Lietuvos Respublikos teri-
torijoje ástatymo galià“.

II. Konvencijos Nr. 105 nuostatas atitinkantys Lietuvos Respublikos tei-
sës aktai:

Lietuvos Respublikos Konstitucija,
Lietuvos Respublikos bedarbiø rëmimo ástatymas,
Lietuvos Respublikos darbo sutarties ástatymas.

1  s t r a i p s n i s
Remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 straipsniu, kiekvienas

þmogus gali laisvai pasirinkti darbà. Priverèiamasis darbas draudþiamas.
Priverèiamuoju darbu nelaikoma tarnyba kariuomenëje ar jà pakeièianti
alternatyvioji tarnyba, pilieèiø darbas karo, stichinës nelaimës, epidemijos
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ar kitais ypatingais atvejais, taip pat ástatymo reguliuojamas teismo nuteis-
tøjø darbas.

(a) paragrafas: asmenø, kuriø paþiûros yra ideologiškai priešingos
esamai politinei, socialinei ar ekonominei sistemai, atþvilgiu priverstinis
arba privalomasis darbas kaip politinë prievarta arba auklëjimo priemonë,
arba bausmë Lietuvos Respublikos ástatymuose nëra numatyta. Konstitu-
cijos 25 straipsnyje numatyta, jog „þmogus turi teisæ turëti savo ásitikinimus
ir juos laisvai reikšti. Laisvë reikšti ásitikinimus, gauti ir skleisti informacijà
negali bûti ribojama kitaip, kaip tik ástatymu, jei tai bûtina apsaugoti þmo-
gaus sveikatai, garbei ir orumui, privaèiam gyvenimui, dorovei ar ginti
konstitucinei santvarkai. Laisvë reikšti ásitikinimus ir skleisti informacijà
nesuderinama su nusikalstamais veiksmais – tautinës, rasinës, religinës ar
socialinës neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeiþtu ir
dezinformacija“.

Komiteto prašymà papildomai išaiškinti, kada taikomas Baudþiamojo
kodekso 1993 straipsnis, atsakome, jog Lietuvos Respublikos teismai nëra
priëmæ nuosprendþiø dël šiame straipsnyje numatytø sankcijø grupinës
veiklos organizacijoms uþ viešosios tvarkos paþeidimus. Tai nëra siejama
su politinëmis paþiûromis ar paþiûromis, priešingomis politinëms,
socialinëms ar ekonominëms paþiûroms.

(c) paragrafas: paaiškiname, kad Baudþiamojo kodekso 288 straipsnyje
numatyta sankcija – laisvës atëmimas nëra susijæs su privalomu ar privers-
tiniu darbu. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pataisos darbø kodekso
57 straipsniu, su asmenimis, atliekanèiais laisvës atëmimo bausmæ, dirba-
mas auklëjamasis darbas, kurio viena iš formø – individualus darbas, dir-
bamas atsiþvelgiant á kiekvieno nuteistojo asmenybæ, á nuteistojo padarytà
nusikaltimà, amþiø, išsilavinimà, profesijà ir kitas ypatybes. Visos darbo ir
poilsio sàlygos nuteistiesiems nustatomos nepaþeidþiant Lietuvos Respub-
likos ástatymø, išskyrus tai, kad jiems nesuteikiamos atostogos. Perkelti
nuteistàjá toliau atlikti bausmæ iš vienos kolonijos á kità tos paèios reþimo
rûšies kolonijà arba iš vieno kalëjimo á kità leidþiama, jei nuteistasis serga
arba iš esmës pasikeitus nuteistøjø dirbamo darbo mastui ar pobûdþiui. Be
to, didëjant šalyje nedarbui, trûksta darbo ir ákalinimo ástaigose, todël ten
dirba tik norintieji.

Dël Baudþiamojo kodekso 322 straipsnio.
Vadovaujantis Baudþiamojo kodekso 29 straipsniu, kuriame numatyta,

jog pataisos darbai be laisvës atëmimo atliekami pagal teismo nuosprendá
nuteistojo darbovietëje. Nuteisus pataisos darbais be laisvës atëmimo, iš
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nuteistojo uþdarbio á valstybës pajamas teismo nuosprendþiu išskaitoma
nuo penkiø iki dvidešimt procentø uþdarbio. Pataisos darbø atlikimo laikas
neáskaitomas á darbo staþà. Jeigu nuteistasis pataisos darbais be laisvës at-
ëmimo, atlikdamas bausmæ, sàþiningai dirbo ir pavyzdingai elgësi, tai, jam
atlikus bausmæ, teismas visuomeniniø organizacijø ar darbo kolektyvo pra-
šymu gali pataisos darbø atlikimo laikà áskaityti á darbo staþà. Asmeniui,
kuris dël sveikatos bûklës, amþiaus ar kitø prieþasèiø (nutraukë darbo san-
tykius su šia darboviete ir niekur neásidarbino) negali atlikti pataisos darbø,
teismas turi teisæ šià bausmæ pakeisti bauda – skaièiuojant vienà minimalø
gyvenimo lygá (MGL šiuo metu – 125 Lt) baudos uþ du pataisos darbø më-
nesius arba lygtinai atleisti nuo bausmës prieš terminà.

Pataisos darbai be laisvës atëmimo kariams pakeièiami laikymu
daboklëje iki dviejø mënesiø.

Jeigu asmuo, nuteistas pataisos darbais be laisvës atëmimo, piktybiškai
vengia atlikti bausmæ, teismas gali neatbûtàjá pataisos darbø laikà pakeisti
laisvës atëmimo bausme tam paèiam laikui.

(d) paragrafas. Pagal galiojanèius ástatymus uþ dalyvavimà streikuose
bausmës, susijusios su priverstiniu darbu, nëra taikomos. Valstybës tarny-
bos ástatymas nustato, kad neleidþiama streikuoti, jeigu viešojo administra-
vimo karjeros valstybës tarnautojas eina institucijos ar ástaigos padalinio
vadovo ar aukštesnes pareigas arba jei tai draudþia ástatymai ar statutai.

2  s t r a i p s n i s
Kol kas nebuvo bûtinybës imtis priemoniø.
Asmuo, kurio konstitucinës teisës ar laisvës paþeidþiamos, turi teisæ

kreiptis á teismà.

III. Tokios valdþios institucijos nëra.
IV. Dël Lietuvos Respublikos teismø, kurie priëmë nuosprendþius,

apimanèius 1 straipsnio (c) svarbiausius klausimus, pateikiami atskirai.
V.–VI. Klausimai šioms dalims nebuvo suformuluoti.



302

6 priedas
VVAALLSSTTYYBBIIØØ  TTAARRPPTTAAUUTTIINNËËSS  DDAARRBBOO  OORRGGAANNIIZZAACCIIJJOOSS

NNAARRIIØØ  SSÀÀRRAAŠŠAASS  IIRR  RRAATTIIFFIIKKUUOOTTØØ
KKOONNVVEENNCCIIJJØØ  SSKKAAIIÈÈIIUUSS



303



304



305



306

SSAANNTTRRAAUUKKAA

Lietuvos Respublika dalyvauja tarptautinëse organizacijose, jeigu tai
neprieštarauja Valstybës interesams ir jos nepriklausomybei (Konstitucijos
136 str.). Tarptautinë darbo organizacija (TDO) yra specializuota
Jungtiniø Tautø organizacija. TDO narës yra 175 pasaulio valstybës. Nuo
1921 metø jos narë yra ir Lietuva. Narystë šioje organizacijoje atnaujinta
nuo 1991 m. spalio 4 dienos. Iki 1940 metø Lietuva maþai prisidëjo
nustatant tarptautiniø darbo konvencijø (rekomendacijø) turiná.
Atnaujinus narystæ, Lietuvos delegacijos ne tik vyksta á TDO konferencijas
ir dalyvauja jos rengiamose sesijose, bet ir reiškia savo nuomonæ dël
konvencijø (rekomendacijø) priëmimo tikslingumo, svarsto Darbo biuro
parengtus konvencijø (rekomendacijø) projektus, pateikia pastabø bei
pasiûlymø.

Lietuvos interesams TDO atstovaujanti Socialinës apsaugos ir darbo
ministerija, remdamasi TDO klausimynais, išdësto savo pozicijà darbo, so-
cialinës apsaugos ir kitais klausimais, teikia tarptautiniø darbo normø die-
gimo nacionalinëje teisës sistemoje ataskaitas, kartu su darbdaviø ir dar-
buotojø organizacijø atstovais dalyvauja konferencijø darbe ir bendruose
su TDO projektuose.

Lietuva 1999 metais TDO konferencijoje pirmà kartà nuo savo narystës
pradþios išrinkta á TDO Administracinæ tarybà pavaduojanèiàja nare 1999–
2002 metø laikotarpiui. Vidurio ir rytø Europos šaliø regioninë grupë vie-
neriems metams Lietuvà išrinko šios grupës koordinatore. Lietuva yra rati-
fikavusi 34 TDO konvencijas, iš jø 7 pagrindines konvencijas. Lietuva bû-
dama TDO nare ásipareigoja laikytis principø, suformuluotø TDO Pagrin-
diniø teisiø ir principø darbe deklaracijoje.

Iki šiol nebuvo apibendrinta ir pateikta visuomenei informacija apie
TDO ir Lietuvos glaudø bendradarbiavimà, kuriant ir diegiant tarptauti-
nius darbo standartus, dalyvaujant TDO rengiamuose projektuose.

Darbas svarbus tuo, kad pirmà kartà, remiantis tarptautiniais darbo
standartais, TDO ekspertø ir uþsienio autoriø darbais analizuojama TDO
priimamø konvencijø (rekomendacijø) teisinë prigimtis ir vieta nacionali-
nëje teisës sistemoje. Ypaè pabrëþiamas TDO trišalis bendradarbiavimas,
pagrástas nuolatinëmis sutelktomis tarptautinëmis pastangomis, kuriomis
darbuotojø ir darbdaviø atstovai, turëdami toká pat statusà kaip ir atstovai
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iš Vyriausybës, tarpusavyje susieti laisva diskusija ir demokratiniais spren-
dimais, siekiant uþtikrinti bendrà gerovæ.

TDO konvencijø pripaþinimo procesas, derinant valstybiø nariø valià,
turi du aspektus: dël elgesio taisykliø turinio ir dël tos taisyklës, kaip tarp-
tautinës teisës normos, pripaþinimo. To pripaþinimo procedûra turi savo
ypatumø. TDO konvencijos (rekomendacijos) yra sprendimai, kurie pri-
imami Tarptautinës darbo konferencijos, dalyvaujant visø valstybiø nariø
atstovams. Jie iš karto sprendþia tris klausimus: 1) dël šiø dokumentø teisi-
nës prigimties; 2) dël jø turinio; 3) dël jø pripaþinimo tarptautinës teisës
normomis. Sprendimas dël dokumento teisinës prigimties fiksuojamas jo
preambulëje. Kai sudaroma “tradicinë” tarptautinë sutartis, jà pasirašo
valstybiø atstovai. TDO tokios procedûros nëra. Jà pakeièia galutinis kon-
vencijos priëmimas 2/3 dalyvaujanèiø delegatø balsø ir jos pasirašymas
Konferencijos pirmininko ir TDO Generalinio direktoriaus (TDO Konsti-
tucijos 19 str. 1, 2 ir 4 punktai). Sprendimo priëmimas ágauna toká pobûdá,
koká valstybës susitarë jam suteikti – tarptautinës sutarties (konvencijos) ar
akto, neturinèio sutartinës galios (rekomendacijos). Konvencijos po 12 më-
nesiø tampa galiojanèios, TDO uþregistravus jø ratifikavimà 2 – 3 šalyse.

Ratifikavimo klausimas – tai klausimas ne apie teisinæ konvencijos pri-
gimtá, bet apie kiekvienos valstybës poþiûrá vykdant jau egzistuojanèias
tarptautinës sutarties normas. Dël tos aplinkybës, kad ásigaliojusi TDO
konvencija neratifikuota vienø ar kitø valstybiø, nepanaikina jos tarptauti-
nës sutarties savybiø, t.y. turinèios tarptautinës teisës normø.

TDO priimamos rekomendacijos neturi konvencijø galios, taèiau gali
turëti átakos nacionalinei teisei.

Kiekviena valstybë sprendþia, ar tarptautinës sutarties normos atitinka
vidaus ástatymus. Taip siekiama apsaugoti valstybës suverenitetà. Nustaty-
dama tarptautiniø sutarèiø perkëlimo á valstybës vidaus teisinæ sistemà
tvarkà, valstybë siekia maksimaliai apginti savo nacionalinius interesus
sprendþiant visas tarptautiniø sutarèiø perkëlimo problemas. Taèiau vals-
tybë negali ignoruoti tarptautinio bendradarbiavimo interesø, atitinkanèiø
tarptautinës teisës principus ir normas, ypaè pagrindiná principà – pacta
sunt servanda.

Nacionaliniai ástatymai ir praktika, susieta su tarptautiniø darbo normø
perkëlimu (ádiegimu), ávertinama siekiant nustatyti, ar jie maksimaliai at-
spindi tarptautines normas, ar jie vykdomi laikantis nacionalinës teisëtvar-
kos nuostatø, kokiu lygiu sudaromos sàlygos nacionalinius interesus sude-
rinti su reikalavimais, atitinkanèiais principà pacte sunt servanda. Nuo to,
kaip TDO konvencijø normø reikalavimai atsispindës nacionalinëje teisëje,
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labai priklausys, ar tø normø turinys pasieks konkreèius adresatus, ar liks
abstrakti deklaracija.

Knygoje apibûdinamos ratifikuotos TDO konvencijos, perkeltos á Lie-
tuvos nacionalinæ teisæ, pateikiami konkretûs pavyzdþiai pristatant
Lietuvos Respublikos Seimui naujai priimtas TDO konvencijas, Socialinës
apsaugos ir darbo ministerijos parengtos ataskaitos (pranešimai) apie
ratifikuotø konvencijø vykdymà.

Leidinyje atskleidþiama tarptautiniø darbo normø ágyvendinimo prie-
þiûros tvarka. Valstybë TDO narë tarptautiniam darbo biurui privalo nuo-
lat teikti pranešimus (ataskaitas) apie priemones, kuriø imasi teikdamos
naujai priimtas konvencijas kompetentingoms valdþios institucijoms, taip
pat priemones ágyvendinant ratifikuotas konvencijas, kokiø konkreèiø
veiksmø imasi suteikiant galià TDO konvencijø nuostatoms.

Tarptautinës darbo organizacijos tikslas – siekti vienodo darbo santykiø
teisinio sureguliavimo pasauliniu mastu ir visø pirma ginant pagrindines
þmogaus teises, átvirtinant ir puoselëjant socialiná teisingumà ir taikà.

TDO konvencijø poveikis priklauso nuo valstybës konstitucinës ir visos
teisës sistemos efektyvumo ir tarptautiniø darbo standartø taikymo valsty-
bëje. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 138 straipsnio 3 dalá kon-
vencija yra laikoma Lietuvos teisës sistemos sudedamàja dalimi. Vadovau-
jantis Tarptautiniø sutarèiø ástatymo 11 straipsniu, ásigaliojusias Lietuvos
Respublikos tarptautines sutartis Lietuvos Respublikoje privaloma vykdyti.
Jei ásigaliojusi ratifikuota Lietuvos Respublikos tarptautinë sutartis nustato
kitokias normas negu Lietuvos Respublikos ástatymai, kiti teisës aktai, ga-
liojantys šios sutarties sudarymo metu arba ásigaliojæ po šios sutarties ásiga-
liojimo, taikomos Lietuvos Respublikos tarptautinës sutarties nuostatos.
Jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinei sutarèiai vykdyti reikia priimti ásta-
tymà ar kità teisës aktà, Lietuvos Respublikos Vyriausybë nustatyta tvarka
pateikia Seimui atitinkamo ástatymo projektà arba priima atitinkamà Vy-
riausybës nutarimà, ar pagal kompetencijà uþtikrina kito teisës akto pri-
ëmimà.



309

IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  LLAABBOOUURR  OORRGGAANNIIZZAATTIIOONN  AANNDD
LLIITTHHUUAANNIIAA::  AADDOOPPTTIIOONN,,  RRAATTIIFFIICCAATTIIOONN  AANNDD

IIMMPPLLEEMMEENNTTAATTIIOONN  OOFF  CCOONNVVEENNTTIIOONNSS

Genovaitë Dambrauskienë
Ingrida Maèernytë–Panomariovienë

SSUUMMMMAARRYY

The Republic of Lithuania shall participate in international
organisations provided that they do not contradict the interests and
independence of the State. (Article 136, Constitution of the Republic of
Lithuania).

International Labour Organisation (ILO) is a special United Nations
organisation. 175 States of the world enjoy the membership of the ILO.
The Republic of Lithuania has been a member of the Organisation since
1921. Its membership in the organisation was resumed in 1991, October 4.
Until 1940 Lithuania little contributed to the content of international
labour conventions (recommendations). After resuming its membership
the Lithuanian delegations not only participate in the ILO conferences and
sessions, but also voice their opinion on the expediency of the adoption of
conventions and consider the projects drafted by the Labour Office as well
as submit their remarks and recommendations.

Ministry of Social Security and Labour of the Republic of Lithuania,
representing the interests of Lithuania at ILO, according to the ILO
questionnaire states its position on the issues of labour, social security and
others, presents reports on the implementation of international labour
norms into the national legal system as well as participates in the
conferences and joint ILO projects together with the representatives of the
employers’ and workers’ organisations.

In 1999 at the ILO conference, for the first time since the membership
of the ILO, Lithuania was elected acting member of Executive Council for
the period 1999 - 2002. The regional group of Central and Eastern Europe
elected Lithuania as a co-ordinator of this group for a period of one year.
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Lithuania ratified 34 ILO conventions, 7 of which are basic. Lithuania, as a
member of ILO obliges to follow the principles, formulated in the ILO
declaration on “Fundamental rights and principles at work”.

So far, there has been no information generalised and presented on the
close co-operation between Lithuania and ILO in the process of formation
and implementation of international labour standards by taking part in the
projects organised by ILO.

The novelty and originality of the work is that the ILO foundation and
its development, structure and functions, legal nature of conventions
adopted and their place in national legal system is for the first time
analysed on the basis of the ILO experts and works of foreign authors. A
special emphasis is laid on the tripartite ILO co-operation, grounded on
continuous and concentrated international efforts with the help of which
employers’ and worker’s representatives, enjoying an equal status with the
government representatives, strive to ensure the common welfare.

The recognition process of the ILO conventions by adjusting the will of
the member States has the following two aspects: on the content of the
behavioural rules and on the recognition of the rule, as the international
law norm. The procedure of this recognition has its own peculiarities. The
ILO conventions are solutions, adopted by International Labour
Conference with full participation of the member States. They
simultaneously decide the three following questions: 1) on the legal nature
of these documents; 2) on their content; 3) on their recognition as
international legal norms.

Decision on the legal nature of the document is stated in its preamble.
After the “regular” international agreement is formed, it is signed by the
heads of States. ILO has not such procedure. This is replaced by the final
approval of the convention by 2/3 of the votes of all participating delegates
and the signatures of the Conference Chairman and Director-General of
ILO [Constitution of the International Labour Organisation, paragraphs 1,
2 and 4, Article 19]. The character of the decision adopted depends on the
agreement among the States, whether it is an international agreement
(convention) or an act, having no power of agreement (recommendation).
Conventions come into power within 12 months, after their ratification is
registered by ILO in 2 or 3 countries.

These conventions (as well as recommendations) are considered
international norms in the States, that have not ratified the convention.
The issue of ratification is not an issue on the legal nature of the
convention, but rather on the attitude of each State in implementation of
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the already existing international norms of the agreement. The
circumstance that the enacted ILO convention has not been ratified by one
or another State, does not deprive it of the international agreement
qualities (the one that has international legal norms)

The recommendations enacted by ILO have no power of conventions,
but they can influence the national law.

Each State is concerned about the conformity of norms of international
agreement with the national laws. It is natural that this is to protect the
sovereignty of the State. By stipulating the order of transition of
international agreement norms into the national legal system, the State
tries to maximally defend its national interests. The State, however, can not
ignore the interests of international co-operation, that conform with the
principles and norms of international law, especially the major principle –
pacta sunt servanda.

National laws and practice, related to the transition (implementation)
of international labour norms is assessed in order to define if they
maximally reflect international norms, whether they are carried out in the
frame of national law enforcement, what conditions are created to
harmonise national interests with the principle pacte sunt servanda.
Whether the content of these norms will reach definite addressees, or it
will remain an abstract declaration will depend on how the requirements of
the ILO convention norms reflect in national law.

The book describes the ratified ILO conventions, transferred into
national law of the Republic of Lithuania. It also presents definite
examples of introducing the newly accepted ILO conventions to the
Seimas of the Republic of Lithuania as well as reports prepared by the
Ministry of Social Security and Labour on the implementation of the
ratified conventions.

The study reveals the order of supervision on how the international
labour norms are carried out. A member State of the ILO has to
continuously present reports to international Labour Office on the means
used to present the newly accepted conventions to competent government
institutions as well as instruments used to implement the ratified
conventions and what definite actions are taken to enforce the regulations
of the ILO conventions.

The significance of the ILO is to achieve legal harmonisation of labour
relations on the global level by defending fundamental human rights and
implementing and securing social justice and peace.
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Effectiveness of the ILO conventions depends on the efficiency of
constitutional and the whole law system of the State as well as the
application of international labour standards within the State. According
to paragraph 3, Article 138 of the Constitution of the Republic of
Lithuania, the convention “shall be the constituent part of the legal system
of the Republic of Lithuania”. Observing Article 11 of Law on
International Treaties of the Republic of Lithuania international treaties
enacted by the Republic of Lithuania shall be executed in the Republic of
Lithuania. If the enforced international agreement ratified by the Republic
of Lithuania stipulates other norms than the laws of the Republic of
Lithuania, other legal acts, in force at the time or after the agreement
comes in force, provisions of the international agreement of the Republic
of Lithuania are applied. If the implementation of the international
agreement of the Republic of Lithuania requires a new law or other legal
act, the Government of the Republic of Lithuania in the regulated order
submits a draft of the respective law to the Seimas or passes a
corresponding decision made by the Government of the Republic of
Lithuania or (in the limits of its competence) ensures the adoption of
another legal act.
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