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Tema: Peticija Nr. 1063/2009 dėl finansinių nuostolių, patirtų dviem Slovakijos 
agentūroms, samdančioms darbuotojus dirbti Jungtinėje Karalystėje, pažeidus 
sutartį, kurią pateikė Slovakijos pilietis Stanislav Kocur

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamentą įsikišti ir priversti Slovakijos valdžios 
institucijas imtis baudžiamųjų priemonių prieš dvi Slovakijos įdarbinimo agentūras, siūlančias 
darbą slovakams, ieškantiems darbo, visų pirma Jungtinėje Karalystėje. Pasak peticijos 
pateikėjo, agentūros „Slovakian Recruitment Jobworld Agency“ ir „7 Stars Recruitment Ltd.“ 
nesilaikė duotų pažadų ir tuo daugeliui Slovakijos darbuotojų padarė didelių finansinių 
nuostolių. Peticijos pateikėjas aiškina, kad darbo sutartys pateiktos darbuotojams tik jiems 
atvykus į Jungtinę Karalystę ir jų turinys neatitiko sąlygų, kurias jiems Slovakijoje siūlė 
minėtos agentūros. Peticijos pateikėjas nurodo darbo valandas per savaitę (mažiau, negu 
žadėta) ir dideles papildomas išlaidas, susijusias su apgyvendinimu, transportu arba 
garantiniais užstatais pirma laiko išėjus iš darbo. Peticijos pateikėjas apskaičiavo, kad 
kiekvienas asmuo prarado maždaug po 1 000 GBP, ir reiškia nepasitenkinimą abiejų agentūrų 
reakcija į darbuotojų pateiktus reikalavimus sumokėti kompensaciją.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. sausio 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. sausio 22 d.

„Peticijos pateikėjas skundžiasi galimai nesąžiningais dviejų Slovakijos įdarbinimo agentūrų, 
kurios tvirtino galinčios padėti rasti darbą Jungtinėje Karalystėje (toliau – JK), veiksmais. 
Asmenys, kurie kreipėsi į agentūras dėl darbo, gavę darbo pasiūlymus sumokėjo Slovakijoje 
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įsikūrusiai agentūrai 350 EUR administracinį mokestį ir įsigijo bilietus skrydžiui į JK, kurioje 
juos pasitiko kitos agentūros, reikalavusios sumokėti 85 GBP už susitarimą dėl darbo, 
atstovai. Atvykus į JK darbo sutartys buvo sudarytos ir pasirašytos anglų kalba, kurios 
daugelis atvykusiųjų nemokėjo. Atvykę asmenys dar turėjo sumokėti 125 GBP už 
apgyvendinimą; papildomai reikėjo sumokėti ir už apgyvendinimą už dvi savaites į priekį (po 
45 GBP už savaitę). Be to, kiekvieną dieną asmenys už kelionę į darbo vietą išleisdavo 
5 GBP. Peticijos pateikėjas teigia, kad su Slovakijos agentūra pasirašytoje sutartyje yra 
sąlyga, pagal kurią reikalaujama, kad agentūra informuotų peticijos pateikėją ir jo 
atstovaujamus asmenis apie visas darbo ir kelionės aplinkybes. Be jau minėtų nenumatytų 
išlaidų, darbo sąlygos nebuvo tokios, kokios nustatytos su Slovakijos agentūromis 
pasirašytose darbo sutartyse: nebuvo laikytasi Slovakijos agentūros garantuotos sąlygos
įdarbinti asmenis 40 valandų per savaitę mokant 5,73 GBP už valandą. Be to, įdarbinamiems 
asmenims buvo nurodyta, kad jie dirbs sandėlio darbuotojais, tačiau iš tikrųjų jie dirbo 
pagalbiniais darbuotojais mėsos perdirbimo įmonėje, o kai kuriems jų net teko valyti tualetus.

Įtarimai, nesąžiningas elgesys ir peticijos pateikėjo pareiškimas dėl melagingos informacijos 
kilo dėl to, kad Slovakijoje pateiktas darbo pasiūlymas visiškai neatitinka atvykus į JK 
pateiktų pasirašyti darbo sutarčių arba su Slovakijos agentūromis pasirašytose darbo sutartyse 
nurodytų darbo sąlygų. Todėl visų pirma atrodo, kad šis atvejis susijęs su dviejų privačių šalių 
konfliktu.

Kadangi nepakankama informacijos apie faktus, konkrečiai apie šiuo atveju sudarytose 
sutartyse nustatytas sąlygas, galbūt neįmanoma arba labai sunku teisiniu požiūriu įvertinti 
pareikštus įtarimus arba patikrinti pareiškimus dėl melagingos informacijos. Pavyzdžiui,
neaiškus tikslus Slovakijoje pateiktų pasiūlymų (taip pat vadinamų sutartimis) pobūdis, 
neaišku, ar tai buvo tik paprasčiausi pasiūlymai ar, pavyzdžiui, darbo sutartys ar sutartys dėl 
darbo suradimo. Taip pat reikėtų pažymėti, kad darbo teisė ir sutarties pažeidimus 
reglamentuojantys teisės aktai visų pirma yra nacionalinės teisės dalykai.
Be to, neįmanoma nustatyti, ar sutarties pasirašymas JK atitinka 1991 m. spalio 14 d. Tarybos 
direktyvoje 91/533/EEB dėl darbdavio pareigos informuoti darbuotojus apie galiojančias 
sutarties arba darbo santykių sąlygas1 nustatytus reikalavimus. Be to, padėtis, kuri iš pradžių 
galėjo būti tik darbuotojų siuntimas į kitą šalį Slovakijos laikino įdarbinimo agentūrai teikiant 
paslaugas JK, galėjo iš esmės prilygti trumpalaikei darbuotojų migracijai, kurią reikėtų tirti
remiantis laisvą darbuotojų judėjimą garantuojančiais teisės aktais. 
Kadangi trūksta informacijos apie faktus ir sutarčių sąlygas, neįmanoma galutinai įvertinti 
pareikštus įtarimus ir peticijos pateikėjo pareiškimus dėl melagingos informacijos.

Tačiau, bet kokiu atveju įtarimai susiję su pasiūlymų ir (arba) dviejų privačių šalių sudarytos
(-ų) sutarties (-čių) pažeidimu. Tokiais atvejais Komisija negali kištis; tokius ginčus privalo 
spręsti nacionalinės kompetentingos institucijos. Todėl peticijos pateikėjas turėtų kreiptis dėl 
teisinės konsultacijos į Jungtinę Karalystę arba Slovakiją.

Reikėtų informuoti, kad 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 44/2001 dėl 
jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 
nustatytas bylinėjimosi tarptautiniu mastu Europos Sąjungoje pagrindas ir nurodyta, kurio 

                                               
1 OL L 288, 1991 10 18, p. 32–35.



CM\802803LT.doc 3/3 PE438.351v01-00

LT

teismo jurisdikcijai priklauso konkretus atvejis. Pagrindinė taisyklė yra ta, kad kompetencija 
priklauso valstybės narės, kurioje nuolat gyvena atsakovas, teismams. Tačiau, sprendžiant su 
darbo santykiais susijusius ginčus, darbuotojas gali iškelti bylą savo darbdaviui valstybėje 
narėje, kurioje darbdavys nuolat gyvena, arba valstybėje narėje, kurioje jis vykdo veiklą.“


