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ÁSIDARBINIMO AMÞIAUS CENZO
NUSTATYMAS IR JO PAGRÁSTUMAS

Lygybës principo taikymas – globalinio lygio problema. Lygybës prieð ástatymà
teisë ir teisë á apsaugà nuo diskriminacijos visiems asmenims yra visuotinë teisë,
pripaþástama daugumos tarptautiniø teisës aktø. XX a. paskutiniu deðimtmeèiu
ávairiose jurisdikcijose iðryðkëja nauji diskriminacijos pagrindai, tokie kaip seksua-
linë orientacija, politinës paþiûros ir kt., kuriuos lemia asmeninis pasirinkimas, ir
tokie pagrindai kaip amþius, negalia, rasë, genetiniai duomenys ir kt., kuriø ið viso
negalima pasirinkti.

Straipsnyje nagrinëjamos diskriminacijos dël ádarbinimo amþiaus problemos. Ki-
taip tariant, analizuojami Lietuvos teisës aktai, kurie gali sudaryti pagrindà diskri-
minacijai egzistuoti arba numatantys atvejus šiai diskriminacijai pateisinti. Straipsnyje
aptariamas tiek minimalaus, tiek ir maksimalaus ádarbinimo amþiaus cenzo nusta-
tymo teisës aktuose bei galimybës dirbti suëjus atitinkamam amþiui pagrástumas.

ÁVADAS
Vienas ið pagrindiniø Jungtiniø Tautø tikslø: ugdyti visuotinæ pagarbà þmo-

niø teisëms, pagrindinëms laisvëms ir skatinti jø laikytis visus nepaisant jokiø
skirtumø. Todël daugumoje tarptautiniø ir Europos Sàjungos (toliau – ES)
dokumentø átvirtintas ne tik þmogaus teisiø ir pagrindiniø laisviø pripaþini-
mo principas, bet ir tolerancijos, pagarbos þmogaus teisëms principas. Vie-
na ið teisiø – teisë á darbà, kaip ir visos kitos pagrindinës þmogaus teisës, turi
bûti realizuojama laisvai, t. y. asmuo pats laisva valia gali nuspræsti dirbti, ar ne.
Todël bet kokios sàlygos, priemonës ar bûdai, teisinio ar administracinio pobû-
dþio kliûtys, kurios gali apriboti ir varþyti asmens laisvà apsisprendimà, gali
bûti laikomos diskriminuojanèios, neteisëtos.
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Teisës literatûroje lygybë aiðkinama kaip formalus principas, reikalaujan-
tis nuosekliai taikyti taisykles, arba kaip materialus, ápareigojantis siekti, kad
ne tik taisykliø taikymo procesas, bet ir rezultatai arba bent galimybës siekti
rezultatø bûtø lygûs [1; p. xvi-xviii].

Teisëjos Thomassen nuomone, nediskriminavimo principas, pripaþástamas
Europos valstybiø konstitucijø ir tarptautiniø sutarèiø, be kita ko, reiškia ne tik
draudimà riboti asmeninio pasirinkimo galimybes, pavyzdþiui, religijà, poli-
tines paþiûras, seksualinæ orientacijà ir priklausomybæ lyèiai, nes toks pasirinki-
mas turi bûti gerbiamas kaip dalis asmenybës, bet ir, priešingai, – tokiu pagrin-
du, kurio iš viso negalima pasirinkti, t. y. lytis, rasë, negalia ir amþius [2].

Plaèiausiai nagrinëjama lyèiø lygybë. Taèiau praktikoje pasitaiko ir kitø
diskriminacijos formø, ið kuriø aktuali tapo darbuotojø lygybë nepaisant am-
þiaus. Diskriminavimo dël amþiaus draudimas yra svarbiausia 1999 m. gruodþio
10–11 d. Helsinkio Europos Vadovø Tarybos patvirtintose 2000 m. Uþimtu-
mo gairëse [3] nurodytø tikslø ágyvendinimo ir darbo jëgos ávairovës skatinimo
priemonë. Vis dëlto, tam tikromis aplinkybëmis galima pateisinti skirtingà
poþiûrá dël amþiaus. Todël valstybëms iðkilo bûtinybë priimti specialias nuo-
statas, kurios gali bûti skirtingos, atsiþvelgiant á valstybëse narëse esamà sociali-
næ-ekonominæ padëtá. Direktyvos 2000/78/EB 6 straipsnio 1 dalyje nurody-
ta, jog valstybës narës gali numatyti, kad „skirtingas poþiûris dël amþiaus nëra
diskriminacija, jei pagal nacionalinæ teisæ já objektyviai ir tinkamai pateisina
teisëtas tikslas, áskaitant teisëtos uþimtumo politikos, darbo rinkos ir profesinio
mokymo tikslus, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir bûtinomis priemonëmis“
[4, p. 16–22]. Todël bûtina áþvelgti skirtingà poþiûrá, kai tai pateisinama teisë-
tos uþimtumo politikos, darbo rinkos, profesinio mokymo tikslais, ir diskrimi-
nacija, kuri turi bûti uþdrausta.

Lietuvoje šia problematika kol kas nëra susiformavusios praktikos. Šio
straipsnio tikslas – iðnagrinëti Lietuvos teisës aktø, kurie reglamentuoja am-
þiaus diskriminacijà ar jà pagrindþia ásidarbinant, nuostatas ir pateikti konkre-
èius siûlymus, kaip juos tobulinti. Tam tikslui suformuluoti šie uþdaviniai:
iðnagrinëti minimalaus ásidarbinimo amþiaus ribà ir jos nustatymo pagrástumà;
iðanalizuoti maksimalaus amþiaus ribà ir jos nustatymo pagrástumà siekiant ási-
darbinti; iðnagrinëti maksimalios amþiaus ribos, iki kurios leidþiama dirbti, nu-
statymo teisiná pagrástumà ir pateikti iðvadas bei teisës aktø tobulinimo pasiûly-
mus. Tyrimas atliktas vadovaujantis dokumentø analizës ir sisteminës analizës
metodais. Iðnagrinëta daugiau kaip 30 Lietuvos teisës aktø, kurie lyginti su



7

Ásidarbinimo amþiaus cenzo nustatymas ir jo pagrástumas

tarptautiniais (konvencijomis ir kt.) bei ES teisës aktais (direktyvomis ir kt.),
taip pat analizei pasitelktos Europos Teisingumo teismo (toliau – ETT) bylos.
Straipsnio pabaigoje teleologiniu (arba teisës akto leidëjo ketinimo) metodu
teikiami apibendrinimai ir išvados.

MINIMALI ÁSIDARBINIMO AMÞIAUS RIBA
IR JOS NUSTATYMO PAGRÁSTUMAS

1966 m. Tarptautinio ekonominiø, socialiniø ir kultûriniø teisiø pakto
[5] 10 str. 3 dalyje nustatyta, kad specialiø apsaugos ir pagalbos priemoniø
privaloma imtis visø vaikø ir jaunuoliø atþvilgiu, nediskriminuojant jø dël kil-
mës arba dël kokio nors kito poþymio. Vaikai ir jaunuoliai turi bûti ginami nuo
ekonominio ir socialinio iðnaudojimo. Uþ vaikø samdymà darbui, kenksmin-
gam jø sveikatai, normaliam vystymuisi, dorovei ar pavojingam jø gyvybei, turi
bûti baudþiama pagal ástatymà. Valstybë turi nustatyti amþiaus ribas, kad jau-
nesniø negu nustatyto amþiaus vaikø samdomas darbas bûtø draudþiamas ir uþ
já bûtø baudþiama pagal ástatymà.

1989 m. Jungtiniø Tautø Vaiko teisiø konvencijos [6] 32 str. 2 d. nusta-
tyta, jog tam, kad bûtø ágyvendintos ðio straipsnio nuostatos, valstybës dalyvës
imasi teisiniø, administraciniø, socialiniø ir auklëjamøjø priemoniø. Ðiam tiks-
lui, valstybës dalyvës, vadovaudamosios atitinkamomis kitø tarptautiniø doku-
mentø nuostatomis, nustato minimalø priëmimo á darbà amþiø.

Tarptautinës darbo organizacijos (toliau – TDO) konvencijos Nr. 138 Dël
minimalaus ádarbinimo amþiaus [7] 2 str. 3 dalyje numatyta, kad minimalus
amþius neturi bûti maþesnis uþ pradinës mokyklos baigimo amþiø ir bet kuriuo
atveju ne maþesnis negu 15 metø. Konvencijos 3 straipsnyje numatoma, kad
minimalus ádarbinimo ar bet kurios rûðies darbo, kuris atliekamas pagal savo
pobûdá ar aplinkybes gali kelti pavojø jaunuoliø sveikatai, saugumui ar mora-
lei, amþius turi bûti ne maþesnis nei 18 metø. Taèiau Konvencijoje numato-
mos ir išimtys: nuo 13 iki 15 metø ar bent jau sulaukusiems 15 metø as-
menims, kurie dar nëra baigæ privalomojo mokslo, gali bûti leidþiama atlikti
tam tikrà lengvà darbà tam tikromis sàlygomis; jos turi bûti apibrëþtos valsty-
biø nariø. Kitaip tariant, Konvencijoje, numatanèioje bendrus ásidarbinimo am-
þiaus reikalavimus, nëra nustatytos vienos konkreèios minimalios amþiaus ribos
ásidarbinti ar dirbti, o pateikiama keletas ásidarbinimo amþiaus ribø, kiekvienu
konkreèiu atveju, nustatomø atsiþvelgiant á Konvencijoje iðdëstytas aplinkybes.
Esti ávairiø aplinkybiø, kuriomis grindþiamas leidimas dirbti jauniems asme-
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nims. Pavyzdþiui, paaugliai, jaunesni nei 15 metø, gali bûti ádarbinti laive,
kuriame dirba tik jo šeimos nariai. Atitinkamai toks lankstumas leidþia ádarbin-
ti ir jaunesnius asmenis tik tam tikriems darbams. Tiek tarptautiniai darbo
standartai, tiek ir nacionaliniai teisës aktai1  numato, kad galima leisti ásidar-
binti nuo 14 metø paaugliams jeigu mokslo ar kita institucija suteikia leidi-
mà dirbti atsiþvelgiant á jø sveikatos ir psichinæ bûklæ bei turint pagrindo ma-
nyti, jog ásidarbinimas tam asmeniui bus naudingas. Tokios nuostatos gali bûti
taikomos, pavyzdþiui, moksleiviø atostogø metu.

Atitinkamai asmenys iki 18 metø ne tik stokoja darbiniø ágûdþiø, prakti-
kos, bet ir neturi pagrindiniø (bendrojo lavinimo) þiniø, yra fiziðkai ir moralið-
kai paþeidþiami, todël nepajëgia nei atlikti tam tikrø darbø, nei varþytis lygiais
pagrindais su patyrusiais, brandaus amþiaus darbuotojais. Todël ástatymai jiems
numato apsaugà, t. y. leidþia dirbti tik tam tikrà lengvà darbà, tik tam tikrà
valandø skaièiø ir pan.

Asmenø ástojimo á darbo santykius sàlygos pagrástos jo darbiniu teisnumu
ir veiksnumu.2  Minimalaus priëmimo á darbà amþiaus nustatymas nelygus
paaugliø ir jaunuoliø visiškam darbiniam veiksnumui [8, p. 94]. Pavyzdþiui, DK
13 str. 2 dalyje numatyta, kad visiškas darbinis teisnumas ir veiksnumas atsi-
randa asmenims, sulaukusiems 16 metø. Pavyzdþiui, pagal Prekybinës laivybos
ástatymo [9] 84 str. 3 d., asmenys iki 16 metø dirbti laive nepriimami.

Ribotas darbinis teisnumas ir veiksnumas taikomas asmenims nuo 14 iki
16 metø. Kitaip tariant, tokio amþiaus asmenims ribojamos jø subjektinës darbo
teisës, pvz., priimant á darbà bûtinas tëvø arba jø atstovo, mokyklos sutikimai ir
sveikatos prieþiûros gydytojo leidimas [10, 104 str.], o atleidþiant ið darbo be
áspëjimo darbo sutartis gali bûti nutraukta pareikalavus vienam ið tëvø, gydyto-
jui ar mokyklai, kurioje vaikas mokosi [10, 136 str. 1 d. 5 p.].

Atsisakyti priimti á darbà dël amþiaus draudþiama [10, 96 str. 1 d. 1 p.].
Darbo kodekso 96 str. 2 dalyje nurodoma, kad atsisakymas priimti á darbà ðio
straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais gali bûti ne vëliau kaip per vienà mënesá

1 Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2003 m. sausio 29 d. nutarimas Nr. 138 “Dël asmenø iki
aðtuoniolikos metø ádarbinimo, sveikatos patikrinimo ir jø galimybiø dirbti konkretø darbà nusta-
tymo tvarkos, darbo laiko, jiems draudþiamø dirbti darbø, sveikatai kenksmingø, pavojingø veiks-
niø sàraðo patvirtinimo” // Valstybës þinios, 2003, Nr. 13–502.
2 Darbinis teisnumas – galëjimas turëti darbo teises ir pareigas (Lietuvos Respublikos darbo kodekso
(toliau – DK) 13 str. 1 d.), o veiksnumas – gebëjimas savo veiksmais ágyti darbo teises bei sukurti
darbo pareigas (DK 13 str. 2 d.).
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ginèijamas teisme. Šio straipsnio 3 dalyje teigiama, kad teismui nustaèius, jog
atsisakymas priimti á darbà yra neteisëtas, darbdavys teismo sprendimu áparei-
gojamas priimti ðá asmená á darbà ir uþ laikà nuo atsisakymo priimti á darbà
dienos iki teismo sprendimo ávykdymo dienos sumokëti jam minimaliojo dar-
bo uþmokesèio dydþio kompensacijà.

Didesnës nei minimalus (16 metø) amþius ribos nustatymas pateisinamas
tam tikrø ágûdþiø ir kvalifikacijos ágijimui bûtinomis sàlygomis, jø tarpe – diplo-
mo ar kitokio kvalifikacijos paþymëjimo ágijimu, iðtarnautais metais, atlikta ga-
mybine ar kitokia praktika ir pan. Pavyzdþiui, siekiant gauti avialinijø transporto
piloto (lëktuvais arba sraigtasparniais) licencijà (ATPL) asmuo turi bûti ne jau-
nesnis kaip 21 metø [11]. Prekybinës laivybos ástatymo [9] 12 straipsnyje nu-
matyta, kad dirbti laive leidþiama tik jûrininkams, turintiems galiojanèius jûrinio
laipsnio diplomus bei jø patvirtinimus, kvalifikacijos liudijimus ar kitus doku-
mentus, kurie suteikia teisæ atlikti atitinkamas pareigas laive, ir áraðytiems á águlos
sàraðà. Ágyti atitinkamà jûriná kvalifikacijos laipsná galima ne jaunesniems nei 18
metø asmenims [12 ir 13]. Vadinasi, asmenys nuo 16 iki 18 metø amþiaus gali
bûti priimami dirbti laive, iðskyrus á jûrininko kvalifikacijà atitinkanèias pareigas.

Daþniausiai teisës aktuose numatoma, kad priimant á darbà ar tarnybà bû-
tina pateikti dokumentus, patvirtinanèius pretendento amþiø, nors pats amþiaus
cenzas nedetalizuojamas. Pavyzdþiui, reikalavimas, kad pretendentas iki skelbi-
me apie konkursà nurodytos datos privalo pateikti asmens tapatybæ, Lietuvos
Respublikos pilietybæ ir amþiø patvirtinantá dokumentà ir jo kopijà numatytas
Lietuvos Respublikos uþsienio reikalø ministerijos 2007 m. birþelio 27 d. ása-
kyme Nr. V-71 Dël Lietuvos Respublikos uþsienio reikalø ministro 2003 m.
geguþës 28 d. ásakymo Nr. 92 „Dël Konkurso á Lietuvos Respublikos diplo-
matinæ tarnybà nuostatø patvirtinimo“ pakeitimo [14] ir kt. aktuose. Taèiau
daugumoje teisës aktø, ypaè reguliuojanèiø vieðàjá sektoriø, numatomi ir kon-
kretûs amþiaus reikalavimai, kurie èia bus aptariami.

Pasitaiko teisës aktø, kuriuose atskirø tarnybø darbuotojams taikomi skir-
tingi priëmimo á tarnybà amþiaus cenzo reikalavimai. Pavyzdþiui, asmenims,
pretenduojantiems uþimti teismo antstolio pareigas, taikomi ðie bendrieji rei-
kalavimai: bûti ne jaunesni kaip 25 metø ir ne senesni [aut. pastaba: vieninte-
lis teisës aktas, kuriame vartojama ði sàvoka] kaip 62 metø ir 6 mënesiø [15].

Daþniausiai minëto amþiaus cenzas nustatomas valstybës tarnautojams ir
statutiniams pareigûnams. Direktyvos 2000/78/EB [4] 3 str. 4 d. leidþiama
valstybei numatyti, kad ðios direktyvos nuostatos, reglamentuojanèios diskri-
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minavimà dël negalios ar amþiaus, nebûtø taikomos ginkluotosioms pajë-
goms. Lietuvos teisinis reglamentavimas nenumato apribojimø dël direktyvos
taikymo ginkluotosioms pajëgoms. Todël galima aptikti nuostatø, skirtø pri-
ëmimui á vidaus tarnybà (policijos, prieðgaisrinës ir gelbëjimo) ar kraðto apsau-
gos tarnybà, kuriose yra numatyti ir amþiaus cenzo reikalavimai. Bendruose
teisës aktuose pretendentams á valstybës tarnautojø grupes amþiaus riba nusta-
tyta nuo 18 metø <...> [16]. Tokie patys amþiaus reikalavimai numatyti as-
menø, tinkamø vykdyti funkcijas, susijusias su Ðengeno acquis reikalavimø ágy-
vendinimu, atrankai: asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, turi bûti ne
jaunesni kaip 18 metø <...> [17]. Taèiau kai kuriuose teisës aktuose ði riba
nustatyta kur kas aukðtesnë. Pavyzdþiui, asmuo, priimamas á tarnybà muitinë-
je, turi bûti ne jaunesnis kaip 21 metø <... > [18].

Pareigûnams keliami ne tik iðsilavinimo, bet ir fizinio bei praktinio pasi-
rengimo reikalavimai, kurie taip pat pagrásti atsiþvelgiant á jø darbo pobûdá ir
amþiø. Pavyzdþiui, pretendentams á vidaus tarnybos pareigûnus nustatomos
ðios amþiaus grupës: I grupë – iki 25 metø; II grupë – 25–30 metø; III grupë
– 30–35 metai; IV grupë – daugiau nei 35 metai [19]. Panašios nuostatos
numatytos vidaus tarnybos sistemos pareigûnams [20]; Vadovybës apsaugos
departamento darbuotojams [21]; Prieðgaisrinës apsaugos ir gelbëjimo departa-
mento darbuotojams [22] ir kt. Atitinkamai grupei numatomi ir skirtingi fizi-
nio bei praktinio pasirengimo reikalavimai.

Didesnë nei minimali amþiaus riba nustatoma ir vadovaujanèios sudë-
ties pareigybëms, kurioms taip pat numatomas tam tikro išsilavinimo ir darbo
patirties reikalavimas. Pvz., Seimo nariu gali bûti renkamas Lietuvos Respubli-
kos pilietis, <...> kuris rinkimø dienà yra ne jaunesnis kaip 25 metø [23,
2 str. 2 d.]; Respublikos Prezidentu gali bûti renkamas Lietuvos Respublikos
pilietis, <...> jeigu jam iki rinkimø dienos yra suëjæ ne maþiau kaip 40 metø
[24]; Savivaldybës tarybos nariu gali bûti renkamas nuolatinis ðios savivaldybës
gyventojas, kuriam rinkimø dienà yra sukakæ 20 metø [25]; Lietuvos Res-
publikoje Europos Parlamento nariu gali bûti renkamas Lietuvos Respublikos
pilietis ar kitas nuolat gyvenantis Lietuvoje Europos Sàjungos valstybës narës
pilietis, kuris rinkimø dienà yra ne jaunesnis kaip 21 metø <...> [26]; asmuo,
norintis gauti teisæ vesti laivus Lietuvos Respublikos teritorinëje jûroje ir jûrø
uostuose, turi bûti ne jaunesnis kaip 25 metø <...> [27].

Apibendrinant galima teigti, kad minimalus ádarbinimo amþius Lietuvos
teisës aktuose labai ávairus: 14, 16, 18, 20, 21, 25 ir 40 metø. Apribojimai
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dirbti asmenims iki 18 metø yra nustatyti siekiant skatinti jø profesinæ integ-
racijà ir uþtikrinti jø normalià vystymosi, moralës, sveikatos ar gyvybës apsau-
gà. Minimali 20, 21, 25 metø amþiaus cenzo riba nustatyta remiantis reikala-
vimu asmenims turëti atitinkamà iðsilavinimà, fiziná pasirengimà, profesinës ar
vadovavimo patirties ar praktikos.

MAKSIMALUS AMÞIAUS CENZAS
IR JO PAGRÁSTUMAS SIEKIANTIESIEMS ÁSIDARBINTI

Daþniausiai, su ádarbinimo apribojimais susiduria asmenys, sulaukæ pen-
sinio amþiaus. Kitaip tariant, vyresnio amþiaus asmenims sunkiau susirasti
darbà ir integruotis á darbo rinkà, nes darbdaviai tokio amþiaus þmoniø ne-
nori priimti, o su jau dirbanèiaisiais siekia kuo greièiau nutraukti darbo san-
tykius. Todël dauguma Europos valstybiø (pvz., Prancûzija, Airija, Danija,
Vokietija ir kt.) socialinës politikos ir uþimtumo srityse uþsibrëþë didinti vy-
resnio amþiaus darbuotojø uþimtumo lygá, tai yra nacionaliniais teisës aktais
nustatyti palankesnes sàlygas tam tikro amþiaus sulaukusiems asmenims [28
p. 23–42]. Atitinkamai, iškilo klausimas, ar nuostatos dël vyresnio amþiaus
darbuotojø uþimtumo skatinimo ir jø nediskriminavimo átvirtintos ir Lietu-
vos teisiniame reglamentavime.

Atlikus teisës aktø analizæ pastebëta, kad ástatymai numato ne tik þemiau-
sià (minimalià), bet ir virðutinæ amþiaus ribà, ypaè vieðajame sektoriuje. Pa-
vyzdþiui, á vidaus (policijos) tarnybà pretenduojantis asmuo turi bûti ne jau-
nesnis kaip 18 metø ir ne vyresnis kaip 30 metø. Asmuo, turintis aukðtàjá
universitetiná arba aukðtàjá neuniversitetiná iðsilavinimà, á tarnybà gali bûti pri-
imamas iki 35 metø [29, 6 str. 1 d. 2 p.]. Á profesinæ karo tarnybà priimami
asmenys, kurie yra ne vyresni kaip 35 metø (turintys aukðtàjá ar viduriná iðsi-
lavinimà) [30]. Amþiaus cenzo reikalavimai pagrásti bûtino iðsilavinimo ágiji-
mu. Taèiau yra ir iðimèiø. Vidaus reikalø ástaigos vadovas, atsiþvelgdamas á
vidaus reikalø ástaigø poreikius ir gavæs vidaus reikalø ministro sutikimà, turi
teisæ priimti á vidaus tarnybà asmenis, kuriø amþius virðija nustatytà maksima-
lià amþiaus ribà, t. y. 30 arba 35 metø amþiø [29, 6 str. 3 d.]. Amþiaus
cenzas netaikomas buvusiems pareigûnams ir siekiantiems atkurti statutinio
valstybës tarnautojo statusà [31 ir 32].

Pretendentams á valstybës tarnautojø grupes amþiaus maksimali riba siekia
62,5 m. (nuo 2007 m. spalio 1 d. – iki 65 metø). Maksimali amþiaus riba
netaikoma politinio pasitikëjimo ir pakaitiniams tarnautojams [16, 9 str. 2 d.].
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Asmuo, priimamas á tarnybà muitinëje, turi bûti ne jaunesnis kaip 21 metø ir
ne vyresnis kaip 62 metø ir 6 mënesiø [18].

Daþniausiai maksimalus amþiaus cenzas nustatoma vadovaujanèios su-
dëties pareigybëms: vadovams, jø pavaduotojams ir kitiems asmenims, turin-
tiems teisæ pagal savo kompetencijà duoti privalomus nurodymus pavaldiems
darbuotojams. Toks amþiaus nustatymas grindþiamas tuo, kad ne kiekvienas
þmogus, sulaukæs vyresnio amþiaus, geba tinkamai toliau vadovauti ir organi-
zuoti darbà pagal nuolat besikeièianèius poreikius. Pavyzdþiui, dël maksima-
laus amþiaus apribojimø mokslo ir studijø ástaigø vadovams Lietuvos mokslo
taryba priëmë nutarimà „Dël Lietuvos Respublikos aukðtojo mokslo ástatymo
ir Mokslo ir studijø ástatymo pakeitimo ir papildymo ástatymo projekto“. Jame
paþymëjo, kad projekte pateiktos redakcijos, ðalindamos aukðtøjø mokyklø ir
moksliniø tyrimø ástaigø, taip pat jø padaliniø vadovø ar jø pavaduotojø taria-
mà diskriminacijà pagal amþiø, palieka tokià diskriminacijà kitø dëstytojø ir
mokslo darbuotojø atþvilgiu. Paþymëtina, kad svarbiausia mokslo ir studijø ins-
titucijø ir jø padaliniø vadovø funkcija yra organizuoti aukðèiausiojo lygio moks-
linius tyrimus bei ðiuolaikinius reikalavimus atitinkanèias studijas, imtis inicia-
tyvos ágyvendinti naujas, kartais rizikingas idëjas. Ne visi mokslininkai, sulaukæ
vyresnio amþiaus, gali giliai ásisavinti greitai besikeièianèias mokslo þinias ir
tinkamai organizuoti tø þiniø kûrimu, plëtra ir sklaida uþsiimanèiø darbuotojø
veiklà. Todël daugumoje uþsienio ðaliø taikomi amþiaus apribojimai ðiø kategori-
jø darbuotojams, suteikiant jiems pilnavertæ galimybæ dalyvauti universiteto moks-
linëje ir kitoje veikloje profesoriaus emerito statusu, atleidþiant juos nuo vado-
vaujanèiø pareigø [33]. Lietuvoje atitinkamuose ástatymuose nustatyta, kad ne
vyresni kaip 65 metø asmenys gali bûti renkami (skiriami), pavyzdþiui á:

1) Vilniaus Gedimino technikos universiteto Termoizoliacijos instituto;
Vilniaus universiteto Ekologijos instituto; Vilniaus universiteto Eksperimenti-
nës ir klinikinës medicinos instituto; Vilniaus universiteto Imunologijos insti-
tuto; Vilniaus universiteto Onkologijos instituto; Vilniaus universiteto Teorinës
fizikos ir astronomijos instituto; Lietuvos veterinarijos akademijos Veterinarijos
instituto; Lietuvos þemës ûkio universiteto Vandens ûkio instituto; Lietuvos þe-
mës ûkio universiteto þemës ûkio inþinerijos instituto [34], taip pat á kitø univer-
sitetø institutø vadovø, jø padaliniø vadovø ir jø pavaduotojø pareigas;

2) moksliniø tyrimø ástaigø (pvz., Botanikos instituto; Biotechnologijos
instituto; Biochemijos instituto ir kitø [35]) vadovø, taip pat jø padaliniø va-
dovø ar jø pavaduotojø pareigas [36];
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3) aukðtøjø mokyklø, taip pat jø padaliniø vadovø ar jø pavaduotojø
pareigas [37];

4) universiteto mokslo instituto direktoriaus pareigas [38].
Ástatymuose ir kituose teisës aktuose, reguliuojanèiuose viešojo sektoriaus

darbo ir tarnybos santykius, taip pat átvirtinti maksimalaus amþiaus cenzo rei-
kalavimai vadovams:

1) Lietuvos nacionalinës sveikatos sistemos (LNSS) biudþetiniø ir vieðøjø
ástaigø, jø padalinio ar filialo vadovu negali bûti vyresnis kaip 65 metø as-
muo (pastaba: ši nuostata neteko galios nuo 2007 m. liepos 1 d.) [39];

2) valstybiniø ir savivaldybiø ðvietimo ástaigø vadovø amþiaus cenzas: ne
vyresnis kaip 62 metai ir 6 mënesiai [40];

3) Valstybës kontrolieriumi ir valstybës kontrolieriaus pavaduotoju gali bûti
skiriamas nepriekaiðtingos reputacijos, ne vyresnis kaip ðeðiasdeðimt penke-
riø metø Lietuvos Respublikos pilietis [41];

4) ir kt.
Amþiaus apribojimai vadovams numatyti ir kitose srityse. Pavyzdþiui, as-

muo, norintis gauti teisæ vesti laivus Lietuvos Respublikos teritorinëje jûroje
ir jûrø uostuose, turi atitikti ðiuos reikalavimus: bûti ne jaunesnis kaip 25 me-
tø ir ne vyresnis kaip 65 metø [27].

Pagal direktyvos 2000/78/EB 6 str. 1 d. 2 pastraipos a punktà, skirtingas
poþiûris gali bûti konkreèiai susijæs su „specialiø sàlygø nustatymu siekiant ási-
darbinti ir profesinio mokymo, ádarbinimui ir darbui <...> jaunimui, pagyve-
nusio amþiaus asmenims ir uþ prieþiûrà atsakingiems asmenims, siekiant ska-
tinti jø profesinæ integracijà ir uþtikrinti jø apsaugà“, o pagal b ir c punktus –
su amþiaus ribos nustatymu esant konkreèioms sàlygoms [42, p. I-09981]. Va-
dinasi, ástatymuose numatytas maksimalus ádarbinimo amþius turëtø bûti pa-
grástas konkreèioms pareigoms keliamais mokymo reikalavimais arba poreikiu
nustatyti tam tikrà iðdirbtà laikotarpá iki iðeinant á pensijà [4, 6 str.]. Kitaip
tariant, turi bûti nustatyta tokia amþiaus riba, kuriai esant ásidarbinæs asmuo:
arba (1) yra pajëgus mokytis, tobulinti kvalifikacijà ar persikvalifikuoti tam,
kad tinkamai galëtø atlikti savo pareigas, arba (2) gali uþsidirbti/uþsitarnauti
senatvës pensinæ iðmokà pagal valstybinæ socialinio draudimo sistemà, t. y. ati-
dirbæs atitinkamà darbo staþà ir gaudavæs tuo laikotarpiu atitinkamas pajamas.
Abejojama, ar ástatymo leidëjo tikslas bûtent ir buvo grindþiamas šiais moty-
vais, kurie numatyti ES direktyvos 2000/78/EB 6 str. 1 d. 2 § c punkte. Mat
Lietuvos ástatymuose nustatytas maksimalus ádarbinimo amþius, t. y. 62,5 m.,
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atitinka Lietuvoje nustatytà maksimalià socialinio draudimo pensijos amþiaus
ribà vyrams. Valstybës tarnyboje, statutinëse struktûrose (sistemose) bei kitur
dirba/tarnauja ir pareigûnës/darbuotojos moterys, kurioms nustatoma þemes-
në, t. y. 60 metø, senatvës pensinio amþiaus riba. Tokio amþiaus moterys jau
turi teisæ gauti valstybinæ socialinio draudimo pensinæ iðmokà, jei turi atitinka-
mà draudiminá staþà. Atitinkamai tokias nuostatas galima laikyti pateisinama
diskriminacija dël amþiaus. Šio amþiaus nustatymas nëra laikomas diskrimina-
ciniu ir lyties atþvilgiu.

Maksimali ásidarbinimo amþiaus riba – 65 m. nustatyta, atsiþvelgiant á tai,
kad tokio amþiaus asmenys gali patys nuspræsti dirbti jiems ar ne, nes su-
laukæ ðio amþiaus darbuotojai paprastai jau turi teisæ gauti senatvës ar in-
validumo pensijà. Atsiþvelgiant á direktyvos 79/7/EEB 7 straipsnio 1 da-
lies a punktà, kuris nurodo, kad ði direktyva nepaþeidþia valstybiø nariø teisës
netaikyti jos nuostatø nustatant amþiø senatvës ir iðtarnauto laiko pensijoms
gauti ir su tuo susijusias galimybes gauti kitas iðmokas [43, p. 24] bei á Lietu-
vos Respublikos Konstitucinio Teismo iðaiðkinimà [44], reikia pripaþinti, kad
darbuotojas turi lygias galimybes ágyvendinti visas savo konstitucines teises, tiek
teisæ á darbà, tiek ir á pensijà.

Apibendrinant galima daryti iðvadà, kad, siekiant apsaugoti darbingo
amþiaus (pvz., 55 metø ir vyresniø) asmenø darbo santykius ir garantuoti jiems
socialines iðmokas iðëjus á pensijà, Lietuvos teisës aktai nustato maksimalià ási-
darbinimo amþiaus ribà, kuri svyruoja nuo 62 metø ir 6 mën. iki 65 metø.

MAKSIMALIOS AMÞIAUS RIBOS, IKI KURIOS
LEIDÞIAMA DIRBTI NUSTATYMO TEISINIS PAGRÁSTUMAS
Galima pastebëti, kad kai kuriuose Lietuvos teisës aktuose numatoma ne

maksimali ásidarbinimo amþiaus riba, bet amþiaus riba, iki kurios asmuo gali dirbti.
Pavyzdþiui, diplomatu gali dirbti asmuo, ne vyresnis kaip 62 metø ir 6 mëne-
siø [45]. Vadinasi, nustatyto amþiaus asmenys nebeturi teisës dirbti diplomatais.

Teisës aktuose nustatyta ir kitoks maksimalaus amþiaus cenzas. Pavyz-
dþiui, kai komercinës aviacijos pilotui (CPL) savininkui sukanka 60 metø,
jam neleidþiama dirbti pilotu ir vykdyti komerciniø skrydþiø (JAR-FCL
1(2).060(a)), išskyrus atvejus, kai águloje šio amþiaus pilotas yra vienintelis
orlaivio águlos narys [11].

Kai kuriuose teisës aktuose nustatyta aukðtesnë nei 62 metø ir 6 mën. mak-
simali riba, t. y. 65 metai. Pavyzdþiui, vyresni kaip 65 metø dëstytojai ir
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mokslo darbuotojai, kiti tyrëjai gali dirbti aukštojoje mokykloje ar mokslo ins-
titute, jei senatas (akademinë taryba) pritaria, kad su jais bûtø sudaryta ter-
minuota darbo sutartis ne ilgesniam kaip 3 metø laikotarpiui. Tokia sutartis
senato (akademinës tarybos) sprendimu gali bûti sudaroma pakartotinai [36
ir 37]. Vadinasi, vyresni kaip 65 metø asmenys dirbti gali tik tuo atveju, jei
kompetentingas organas jiems leidþia. Ástatymuose nenustatyta, kokiais verti-
niais kriterijais bus nulemtas šis valinis sprendimas.

Numatytos iðimtys dël vadovaujanèios sudëties darbuotojø. Vyresniems
kaip 65 metø asmenims, kurie eina aukðtøjø mokyklø, jø padaliniø vadovø ar
jø pavaduotojø pareigas, taip pat moksliniø tyrimø ástaigø, jø padaliniø va-
dovø ar ðiø vadovø pavaduotojø bei ástaigø moksliniø sekretoriø pareigas ir
kuriø kadencija dar nëra pasibaigusi, maksimalûs amþiaus reikalavimai ne-
taikomi iki kadencijos pabaigos. Vadinasi, dirbti leidþiama vyresniems kaip
65 m. asmenims, bet tik iki kadencijos pabaigos, t. y. be teisës pratæsti ága-
liojimus, kadencijà ir kt. [34, 35, 36, 37, 46 ir 47]. Taèiau vadovaujantis
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. spalio 14 d. ása-
kymu Nr.ISAK-1421 Dël Universiteto mokslo instituto direktoriaus kon-
kurso organizavimo ir komisijos sudarymo tvarkos, á universiteto mokslo ins-
tituto direktoriaus pareigas vyresni kaip 65 metø mokslininkai gali bûti
renkami (skiriami), jei tam pritaria universiteto mokslo instituto taryba [38].
Pastebëtina, kad nors ðis ásakymas ir buvo pakeistas 2007 m., taèiau jis neati-
tinka Aukðtojo mokslo ástatymo reikalavimø, jog vadovø, kuriø kadencija
dar nëra pasibaigusi, maksimalûs amþiaus reikalavimai netaikomi iki ka-
dencijos pabaigos.

Analizuojant teisës aktus, pastebëta, kad nustatomi atvejai, kai átvirtintas
maksimalus amþiaus cenzas gali bûti pratæstas tam tikrà kartø skaièiø arba vël
numatoma amþiaus riba, iki kurios gali bûti toliau dirbama ar tarnaujama. Pa-
vyzdþiui, locmano amþiaus cenzas gali bûti pratæstas kasmet iki 68 metø.
Likus ne maþiau kaip 3 mënesiams iki 65 metø amþiaus cenzo ribos, locma-
nas gali pateikti uosto direkcijai praðymà pratæsti amþiaus cenzà vieneriems me-
tams, bet ne ilgiau kaip iki 68 metø amþiaus. Lietuvos saugios laivybos admi-
nistracijos direktorius, ávertinæs pateiktus dokumentus, savo ásakymu gali pratæsti
locmano amþiaus cenzà vieneriems metams. Sprendimas nepratæsti locmano
amþiaus cenzo turi bûti motyvuotas. Nepratæsus locmano amþiaus cenzo, loc-
manas privalo per 10 dienø gràþinti Lietuvos saugios laivybos administracijai
jam iðduotà locmano liudijimà [27]. Ðiuo teisës aktu ne tik suteikiama arba
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atimama galimybë darbuotojui dirbti ilgiau nei jam sukanka 65 m., bet ir di-
rektorius ápareigojamas priimti motyvuotà sprendimà, jei tokiam darbuotojui
neleidþiama dirbti toliau.

Tokiø tarnybos ar darbo pratæsimo faktø átvirtinta ir daugiau. Pavyzdþiui,
Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, Lietuvos vyriau-
siojo administracinio teismo, apygardos teismo ir apygardos administracinio
teismo teisëjo, sulaukusio 65 metø, ágaliojimus já paskyrusi institucija gali pra-
tæsti tol, kol jam sukaks 70 metø. (Pastaba. Lietuvos Respublikos Konstitu-
cinis Teismas pripaþino, kad Lietuvos Respublikos teismø ástatymo 57 str. 3 da-
lis [48] prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 str. 2, 3 dalims,
konstituciniam teisinës valstybës principui [49]). Jeigu bylos nagrinëjimo metu
pasibaigia teisëjo ágaliojimø laikas, jo ágaliojimai pratæsiami tol, kol byla bus
baigta nagrinëti arba jos nagrinëjimas bus atidëtas [48]. Antstolio ágaliojimai
negali bûti pratæsti daugiau kaip iki 70 metø [50].

Valstybës tarnyboje kiek kitaip. Ástaigos vadovo ar karjeros valstybës tar-
nautojo, kuriems suëjo 62 metai ir 6 mënesiai [nuo 2007 m. spalio 1 d. –
65 metai], valstybës tarnyba gali bûti pratæsta. Taèiau ástatymas numato ir
pratæsimo ribas. Ástaigos vadovo ar karjeros valstybës tarnautojo tarnybos laikas
pratæsiamas iki vieneriø metø ir bendras pratæstas tarnybos laikas negali virðyti
penkeriø metø [16].

Vidaus tarnybos pareigûno praðymu, vidaus reikalø ástaigos vadovo teiki-
mu vidaus reikalø ministras turi teisæ pratæsti vidaus tarnybos trukmæ iki trejø
metø, taèiau ne ilgiau, negu kol pareigûnui sukaks 65 metai [29].

Muitinës pareigûno, kuriam sukako 62 metai ir 6 mënesiai, tarnyba jo
praðymu gali bûti pratæsta iki vieneriø metø ir bendras pratæstas tarnybos laikas
negali virðyti trejø metø [18].

Respublikos Prezidentas išimties tvarka gali leisti asmenims, vyresniems
negu 62 metø ir 6 mënesiø, nustatytà laikotarpá toliau dirbti Lietuvos Res-
publikos diplomatiniais atstovais. Kitiems diplomatams, sulaukusiems nurody-
to amþiaus, išimties tvarka nustatytà laikotarpá dirbti Lietuvos Respublikos di-
plomatinëje tarnyboje gali leisti uþsienio reikalø ministras [45].

Kario savanorio tarnybos sutarties terminui (sutartis sudaroma ne trum-
pesniam kaip 3 ir ne ilgesniam kaip 5 metø laikotarpiui) pasibaigus, ji gali
bûti pratæsta naujam, ne trumpesniam kaip 3 ir ne ilgesniam kaip 5 metø,
laikotarpiui. Rikiuotës kariø savanoriø sutartys gali bûti pratæsiamos, iki jiems
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sukanka 45 metai. Vëliau su kariais savanoriais gali bûti sudaroma tik ne ri-
kiuotës savanorio tarnybos sutartis arba jie perkeliami á individualøjá rezervà.
Kai kuriais atvejais kraðto apsaugos ministras, atsiþvelgdamas á kraðto apsaugos
sistemos poreikius, gali pratæsti ne aukðtesnio kaip pulkininko (jûrø kapitono)
laipsnio kario, kuriam sukako ðio ástatymo 45 straipsnio 4 dalyje nustatytas
amþius, profesinæ karo tarnybà pagal terminuotà profesinës karo tarnybos su-
tartá ne ilgiau kaip 2 metams (arba 2 kartus po 1 metus). Šiam terminui
pasibaigus pakartotinai ne ilgesniam kaip 2 metø laikotarpiui pratæsti profesi-
næ karo tarnybà pagal tokià sutartá kraðto apsaugos ministras gali tik karinin-
kams, turintiems ne aukðtesná kaip majoro (komandoro leitenanto) laipsná [30].

Atsiþvelgdamas á Antrojo operatyviniø tarnybø departamento prie Krašto
apsaugos ministerijos (toliau – Departamento) poreikius ir statutinio tarnauto-
jo sutikimà, krašto apsaugos ministras arba Departamento direktorius gali pra-
tæsti tarnybos laikà, kol statutinis tarnautojas sukaks 62 metus ir 6 mëne-
sius. Asmuo gali bûti priimamas á tarnybà arba jam leidþiama toliau tæsti
tarnybà Departamente ir esant neigiamiems sveikatos bûklës patikrinimo
rezultatams, jeigu dël krašto apsaugos ministro ar Departamento direktoriaus
pripaþintø svarbiø prieþasèiø to reikia tarnybos interesams uþtikrinti [51].

Galima daryti išvadà, kad teisës aktai numato tam tikrus prieðtaravimus:
pvz., leidþiant ásidarbinti asmenims, turintiems maksimalø ádarbinimo amþiø
(vadinasi, asmuo, praëjæs atrankà ar konkursà, pripaþástamas tinkamu parei-
goms uþimti), dirbti leidþiama tik tuo atveju, jei yra valingas aukštesnio orga-
no sprendimas (pvz., [34], [35], [36], [37], [46] ir [47] ir kt.). Nors teisës aktai
konkreèiai neávardija, bet toks sprendimas turi bûti pagrástas asmens sveikata,
darbinëmis savybëmis, kvalifikacija, gebëjimais, aktyvumu ir kt. spec. gebëji-
mais, atitinkanèiais tai darbo vietai keliamus reikalavimus. Neleisti dirbti dël
to, kad suëjo atitinkamas amþius – laikytina diskriminacija. Atitinkamai
siûlytume pakeisti tuos teisës aktus (pvz., [11], [16], [18] ir kt.), kurie numato
draudimus dirbti atsiþvelgiant tik á amþiaus ribà.

Pats amþiaus cenzo pratæsimas vëlgi turi bûti saistomas ir grindþiamas svar-
biais kriterijais, pvz., sveikatos (nors yra iðimèiø, kurias pateisina tokiø pareigû-
nø ar kariø tarnybos poreikis), kvalifikacijos, mokslinës-pedagoginës veiklos,
profesinës patirties ir kitais reikalavimais. Todël siûlytume teisës aktuose aið-
kiau ávardyti motyvus, trukdanèius pratæsti darbà ar tarnybà asmenims, ku-
riems suëjo atitinkamas amþius.
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IÐVADOS IR PASIÛLYMAI
1. Nors bendrieji pagrindai draudþia bet kokià, taigi ir dël amþiaus, diskrimi-

nacijà, taèiau vadovaujantis ES direktyvos 2000/78/EB 6 str., skirtingø sàlygø
taikymas gali bûti pateisinamas teisëtais tikslais, áskaitant teisëtos uþimtumo poli-
tikos, darbo rinkos, profesinio mokymo tikslais, kai jø siekiama tinkamomis ir
bûtinomis priemonëmis, kurias ástatymais ir kitais teisës aktais nustato valstybë.

2. Iðanalizavus Lietuvos teisës aktus, pastebëta, kad numatomas minimalus
(16 m.; su išimtimis – 14 m.) ir maksimalus (62,5 m.; 65 m.) ádarbinimo am-
þiaus cenzai, kurie pateisinami direktyvos 2000/78/EB 6 str. nustatytais tikslais:

2.1. minimalus ádarbinimo amþius nustatomas siekiant apsaugoti jaunus
iki 18 m. asmenis, o nustatytas ádarbinimo amþius vyresniems nei 18 m. (20,
21, 25 m.) asmenims grindþiamas reikalavimais turëti atitinkamà iðsilavini-
mà, kvalifikacijà ir darbo ar vadovavimo patirtá (darbo staþà) ir pan.;

2.2. maksimalus ádarbinimo amþius nustatomas siekiant skatinti vyresnio
amþiaus asmenø integracijà ir uþtikrinti jø apsaugà. Taèiau nustatyta maksi-
mali ádarbinimo amþiaus riba kelia abejoniø, nes nëra pakankamai pagrásta
konkreèioms pareigoms keliamais mokymo reikalavimais arba poreikiu nu-
statyti tam tikrà iðdirbtà laikotarpá iki iðeinant á pensijà [4, 6 str.].

3. Lietuvos ástatymuose pastebimi prieðtaravimai: pvz., leidþiant ásidar-
binti asmenims, turintiems maksimalø ádarbinimo amþiø (autorës pastaba:
vadinasi, asmuo praëjæs, atrankà ar konkursà, pripaþástamas tinkamu parei-
goms uþimti), dirbti leidþiama tik tuo atveju, jei yra valingas aukðtesnio orga-
no sprendimas. Neleisti dirbti dël to, kad suëjo atitinkamas amþius – laikyti-
na diskriminacija. Nors teisës aktai konkreèiai neávardija, bet toks sprendimas
turi bûti pagrástas asmens sveikata, darbinëmis savybëmis, kvalifikacija, gebë-
jimais, aktyvumu ir kitais specialiais gebëjimais, atitinkanèiais tai darbo vietai
keliamus reikalavimus, todël bûtø tikslinga papildyti teisës aktus numatomo-
mis tokiomis nuostatomis.

4. Pats amþiaus cenzo pratæsimas turi bûti saistomas ir grindþiamas svar-
biais kriterijais, pvz., sveikatos (nors yra iðimèiø, kurias pateisina tokiø pareigû-
nø ar kariø tarnybos poreikis), kvalifikacijos, mokslinës-pedagoginës veiklos,
profesinës patirties ir kitais reikalavimais. Atitinkamai siûlytume pakeisti tuos
teisës aktus, kurie numato draudimus dirbti atsiþvelgiant tik á amþiaus ribà, taip
pat aiðkiau ávardyti kriterijus ir motyvus, trukdanèius pratæsti darbà ar tarnybà
asmenims, kuriems suëjo atitinkamas amþius.
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DETERMINATION OF AGE QUALIFICATION

OF EMPLOYMENT AND JUSTIFICATION THEREOF

Summary

Application of the principle of equality is of global importance. The article
deals with the problems of discrimination on the ground of age of employ-
ment. The article deals with determination of both minimum and maximum
age qualification of employment within legal acts of Lithuania and the legiti-
macy of possibilities to work being of certain age. Attention is drawn to the fact
that upon the analysis of legal acts it was established that the legal acts of Lithua-
nia providing both minimum and maximum age of employment did not infringe
the requirements of the Directive relating exceptions; however, in the opinion of
the author, the limit of the maximum age of employment is not sufficiently groun-
ded. As well it was noticed, that persons of maximum age of employment are
allowed to work in case an appropriate authorization is received from certain
body. The ungrounded restrictions on age may be held discriminating.
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