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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1063/2009, ko iesniedza Slovākijas valstspiederīgais Stanislav 
Kocur, par finanšu zaudējumiem, kas radušies divu Slovākijas aģentūru, kuras 
vervē darbiniekus darbam Apvienotajā Karalistē, pieļautu līgumu noteikumu 
pārkāpumu dēļ

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu iejaukties Slovākijas varas iestāžu darbā, 
lai tās veiktu soda pasākumus pret divām Slovākijas darbā pieņemšanas aģentūrām, kuras 
piedāvā darbu slovākiem, kuriem īpaši interesē darbs Apvienotajā Karalistē. Lūgumraksta 
iesniedzējs informē, ka aģentūras „Slovakian Recruitment Jobworld Agency” un „7 Stars 
Recruitment Ltd.” nepildīja savus solījumus, radot būtiskus finanšu zaudējumus daudziem 
slovāku darba ņēmējiem. Lūgumraksta iesniedzējs skaidro, ka darba ņēmēji varēja iepazīties 
ar darba līgumiem tikai pēc ierašanās Apvienotajā Karalistē un ka tie neatbilda minēto 
aģentūru sniegtajiem piedāvājumiem Slovākijā. Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz darba 
stundām nedēļā (mazāk nekā solīts) un būtiskām papildu izmaksām saistībā ar mājokli, 
transportu vai garantēto iemaksu par aiziešanu no darba pirms darba līguma termiņa beigām. 
Viņš ir aprēķinājis, ka vienas personas zaudējumi ir aptuveni GBP 1000, un pauž 
neapmierinātību par abu aģentūru reakciju uz darba ņēmēju iesniegtajām prasībām atlīdzināt 
zaudējumus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 22. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. janvārī

„Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par iespējami krāpniecisku rīcību no divu Slovākijas darbā 
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pieņemšanas aģentūru puses, kuras solīja iekārtot darbā Apvienotajā Karalistē (turpmāk tekstā 
— AK). Pēc darba piedāvājumu saņemšanas pretendenti aģentūrai Slovākijā maksāja 
administratīvo maksu EUR 350 apmērā un sedza sava lidojuma izmaksas uz AK, kur tos 
sagaidīja cita aģentūra, kas par iekārtošanu darbā iekasēja GBP 85. Pēc ierašanās AK līgumi 
tika sastādīti un parakstīti angļu valodā, kuru daudzi no pretendentiem acīmredzot nesaprata. 
Vēl GBP 125 tika iekasēti par mājokli, un papildu summa par mājokli bija jāiemaksā avansā 
divas nedēļas uz priekšu — GBP 45 nedēļā. Turklāt brauciens uz darba vietu katru dienu 
maksātu GBP 5. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka līgumā ar Slovākijas aģentūru bija 
iekļauts pants, kurā tai noteikts par pienākumu lūgumraksta iesniedzēju un tā pārstāvētās 
personas informēt par visiem darba un brauciena organizēšanas aspektiem. Iepriekš minētos 
neparedzētos izdevumus vēl papildināja fakts, ka darba apstākļi neatbilda darba līgumos ar 
Slovākijas aģentūrām aprakstītajiem apstākļiem: Slovākijas aģentūras garantētais darba laiks 
— 40 stundas nedēļā ar stundas likmi GBP 5,73 apmērā — netika ievērots. Turklāt līgumos 
bija minēts, ka būs jāstrādā noliktavā, taču patiesībā šie cilvēki strādāja kā palīgstrādnieki 
gaļas pārstrādes rūpniecībā, un dažiem pat bija jātīra tualetes.

Minētie fakti, krāpnieciskā rīcība un lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumi par nepatiesas 
informācijas sniegšanu izriet no Slovākijā saņemtā darba piedāvājuma, kurš neatbilst 
faktiskajiem darba līgumiem, ar kuriem varēja iepazīties pēc ierašanās AK, vai darba 
apstākļiem, kas izklāstīti ar Slovākijas aģentūrām noslēgtajos darba līgumos. Tādēļ pirmajā 
brīdī šķiet, ka tas viss attiecas uz konfliktu starp divām privātpersonām.
Tā kā nav pietiekamas faktiskās informācijas, jo īpaši attiecībā uz minētās situācijas 
līgumiskajiem aspektiem, ir ļoti grūti, pat neiespējami, sniegt tiesisko novērtējumu par šiem 
apgalvojumiem vai pārbaudīt sūdzību par nepatiesas informācijas sniegšanu pamatotību. 
Piemēram, neskaidrs vēl joprojām ir jautājums par to, kāda bija Slovākijā izteikto 
piedāvājumu (tekstā saukti arī par līgumiem) būtība un vai tie bija tikai piedāvājumi, vai 
tomēr darba līgumi vai līgumi par iekārtošanu darbā. Šajā sakarā jāatzīmē arī tas, ka darba 
tiesības un tiesību akti par līguma noteikumu pārkāpšanu vispirms ir jāregulē ar dalībvalstu 
tiesību aktu palīdzību.
Turklāt nav iespējams konstatēt, vai līguma parakstīšana AK atbilst vai neatbilst prasībām, 
kas ietvertas Padomes 1991. gada 14. oktobra Direktīvā 91/533/EEK par darba devēja 
pienākumu informēt darbiniekus par darba līguma vai darba attiecību nosacījumiem1. Turklāt 
situācija, kas aizsākās kā darba ņēmēju norīkošana darbā uz AK Slovākijas pagaidu 
nodarbinātības aģentūras sniegto pakalpojumu kontekstā, faktiski varētu izrādīties darba 
ņēmēju īstermiņa migrācija, kas jāizskata atbilstoši tiem tiesību aktiem, kas nodrošina darba 
ņēmēju brīvu pārvietošanos.

Tā kā trūkst informācijas par faktisko situāciju un līguma nosacījumiem, galīgo novērtējumu 
par lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumiem un sūdzībām par nepatiesas informācijas 
sniegšanu nav iespējams sniegt.

Tomēr minētie fakti katrā ziņā attiecas uz divu privātpersonu savā starpā noslēgtu 
piedāvājumu/līguma(-u) pārkāpumiem. Komisija šādos gadījumos nevar iejaukties, un par 
šādu strīdu risināšanu atbildīgas ir valstu kompetentās varas iestādes. Tādēļ lūgumraksta 
iesniedzējam būtu jākonsultējas pie jurista Apvienotajā Karalistē vai Slovākijā.

                                               
1 Oficiālais Vēstnesis L 288 , 18.10.1991., 0032.–0035. lpp.
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Padomes 2000. gada 22. decembra Regulā (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu 
atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās paredzēta pārrobežu tiesas prāvu sistēma 
Eiropas Savienībā, nosakot, kurām tiesām ir jurisdikcija katrā konkrētā lietā. Pamatnoteikums 
ir tāds, ka kompetentas ir tās dalībvalsts tiesas, kurā atrodas atbildētāja pastāvīgā dzīvesvieta. 
Tomēr darba strīdu gadījumā darba ņēmējs savu darba devēju var iesūdzēt vai nu dalībvalstī, 
kurā atrodas darba devēja juridiskā adrese, vai arī dalībvalstī, kurā tiek veikti attiecīgie darba 
pienākumi.”


