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DĖL ATSAKYMO Į 2020 M. BALANDŽIO 22 D. PAKLAUSIMĄ 

Lietuvos  Respublikos  socialinės  apsaugos  ir  darbo  ministerija  (toliau  –  Ministerija),
atsakydama į Jūsų 2020 m. balandžio 22 d. paklausimą dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso
56 straipsnio taikymo teikia bendrą Ministerijos ir Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos nuomonę.

Darbo kodekso (toliau – DK) 47 straipsnis reglamentuoja du atvejus, kuomet darbdavys
gali skelbti prastovą: 1)  Darbdavys negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo dėl
objektyvių  priežasčių  ne  dėl  darbuotojo  kaltės;  2)  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybė paskelbia
ekstremaliąją situaciją ir karantiną ir darbdavys dėl to negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje
sulygto darbo.

DK 56 str. 1 d. 1 p. nustatyta, kad darbo sutartis gali būti nutraukta darbuotojo rašytiniu
pareiškimu, apie tai įspėjus darbdavį ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas, jeigu darbuotojo
prastova ne dėl darbuotojo kaltės tęsiasi ilgiau kaip trisdešimt dienų iš eilės arba jeigu ji sudaro
daugiau kaip keturiasdešimt penkias dienas per paskutinius dvylika mėnesių.

DK 5 str. reglamentuoja darbo teisės normų aiškinimo principus. Šio straipsnio 3 dalyje
nustatyta, jog nustatant taikomos normos tikrąją prasmę, atsižvelgiama į DK ir aiškinamos normos
tikslus ir uždavinius. 

Atkreiptinas dėmesys, kad DK 47 str. 1 d. 2 p. teisinio reguliavimo paskirtis yra specialaus
pobūdžio. Šios DK normos tikslas – sudaryti galimybes darbdaviams išsaugoti darbo vietas, o šios
normos tikslui  keliami  šie  uždaviniai:  1)  valstybei  –  didžiąja  dalimi  subsidijuoti  darbo vietas;
2) darbdaviams,  pasinaudojus  valstybės  teikiamomis  subsidijomis  –  išlaikyti  darbo  santykių
tęstinumą. Šiuo prastovų teisiniu reguliavimu įtvirtintas konkretus prastovos atsiradimo pagrindas
ir atskiras šios prastovos mechanizmas, kuris yra kitoks nei DK 47 str. 1 d. 1 p. nurodytas įprastas
prastovos  mechanizmas,  su  kuriuo,  vertinant  loginiu  teisės  aiškinimo  metodu,  yra  siejama
DK 56 str. 1 d. 1 p. nurodyta darbuotojo teisė nutraukti darbo sutartį ir gauti išeitinę išmoką. 

Įvertinus  DK  47  str.  1  d.  2  p.  teisinio  reguliavimo  tikrąją  prasmę  pažymėtina,  kad
DK 56 str.  1 d.  1 p.  normos objektas  ir  interesas,  kurį  ši  teisės norma gina,  nėra prastova dėl
karantino paskelbimo. Priešingai – prastova, kuri skelbiama DK 47 str. 1 d. 1 p. pagrindu turėtų
būti suprantama kaip pagrindas nutraukti darbo sutartį DK 56 str. 1 d. 1 p. pagrindu. Atsižvelgiant
į  tai,  Valstybinės  darbo  inspekcijos  ir  Socialinės  apsaugos  ir  darbo  ministerijos  nuomone,
darbuotojai, kuriems paskelbta prastova DK 47 str. 1 d. 2 p. pagrindu, negalėtų pasinaudoti 56 str.
1 d. 1 p. teise ir 56 str. 2 d. nustatyta galimybe gauti išeitinę išmoką.
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