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Suġġett: Petizzjoni 1063/2009, imressqa minn Stanislav Kocur, ta’ nazzjonalità Slovakka, 
dwar telf finanzjarju li rriżulta minn ksur tal-kuntratt min-naħa ta’ żewġ aġenziji 
Slovakki li jimpjegaw ħaddiema għar-Renju Unit

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew jintervieni mal-awtoritajiet Slovakki biex dawn 
jieħdu miżuri punittivi kontra żewġ aġenziji Slovakki tar-reklutaġġ li joffru impjiegi lil 
persuni Slovakki li jkunu interessati jaħdmu b’mod partikolari fir-Renju Unit. Skont il-
petizzjonant, l-aġenziji  - Slovakian Recruitment Jobworld Agency u 7 Stars Recruitment Ltd. 
– naqsu milli jonoraw il-wegħdiet tagħhom u dan ikkawża telf finanzjarju kbir għal ħafna 
ħaddiema Slovakki. Il-petizzjonant jispjega li l-kuntratti tax-xogħol intwerew lill-ħaddiema 
biss meta huma waslu fir-Renju Unit u ma kinux jikkorrispondu mal-offerta li saritilhom mill-
aġenziji msemmija hawn fuq, fis-Slovakja. Il-petizzjonant isemmi s-sigħat tax-xogħol fil-
ġimgħa (inqas minn dawk imwiegħda) u l-ispejjeż l-oħra kbar relatati mal-akkomodazzjoni, 
it-trasport u depożiti bħala garanzija f’każ li ħaddiem jitlaq mix-xogħol qabel iż-żmien 
previst. Huwa jikkalkula t-telf ta’ kull ħaddiem għal madwar 1000£ u jesprimi n-nuqqas ta’ 
sodisfazzjon tiegħu għar-reazzjoni taż-żewġ aġenziji fir-rigward tat-talba għal kumpens 
imressqa mill-ħaddiema.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Jannar 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ Jannar 2010.

Il-petizzjonant qed jilmenta dwar l-allegata mġiba frodulenti ta’ żewġ aġenziji Slovakki tar-
reklutaġġ li affermaw li huma jagħmlu arranġamenti biex persuni jkunu jistgħu jaħdmu fir-
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Renju Unit. Wara li rċevew offerti għal xogħol, l-applikanti ħallsu miżata amministrattiva ta’
350 ewro lill-aġenzija fis-Slovakja u l-prezz tat-titjira tagħhom lejn ir-Renju Unit, fejn 
iltaqgħu ma’ aġenzija oħra li talbithom ħlas ta’ £85 biex tagħmel l-arranġamenti għal xogħol. 
Meta waslu r-Renju Unit, tfasslu u ġew iffirmati kuntratti bl-Ingliż, li ħafna mill-applikanti 
apparentament ma kinux jifhmu.  Intalab depożitu ieħor ta’ £125 għall-akkomodazzjoni u 
kellu jitħallas ammont addizzjonali għall-akkomodazzjoni, ġimagħtejn bil-quddiem, fuq bażi 
ta’ £45 kull ġimgħa. Barra minn hekk, il-vjaġġ lejn il-post tax-xogħol kien se jiswiehom £5 
kull jum. Il-petizzjonant jgħid li kien hemm klawsola fil-kuntratt li kienet titlob lill-aġenzija 
Slovakka biex tinforma lill-petizzjonant u l-persuni li jirrappreżenta dwar l-aspetti kollha tax-
xogħol u l-arranġamenti tal-ivvjaġġar. Barra mill-ispiża mhux mistennija li ssemmiet hawn
fuq, il-kondizzjonijiet tax-xogħol ma kinux jikkorrispondu għal dawk stipulati fil-kuntratti 
tax-xogħol mal-aġenziji Slovakki: is-sigħat tax-xogħol iggarantiti mill-aġenzija Slovakka - 40 
siegħa fil-ġimgħa b’rata fis-siegħa ta’ £5.73 - ma ġewx irrispettati. Barra minn dan, l-aġenzija 
kienet qalet li x-xogħol kien bħala staff f’maħżen iżda fil-verità l-persuni li applikaw kellhom 
jaħdmu bħala ħaddiema awżiljarji fl-industrija tal-ipproċessar tal-laħam u xi wħud minnhom 
kellhom saħansitra jnaddfu t-tojlits. 

L-allegati fatti ta’ mġiba frodulenti u akkużi ta’ rappreżentazzjoni ħażina li saru mill-
petizzjonant joriġinaw minn offerta għal xogħol li saret fis-Slovakja li milli jidher ma kinitx 
tikkorrispondi għall-kuntratti ta’ xogħol li ġew offruti meta l-applikanti waslu fir-Renju Unit 
jew għall-kondizzjonijiet tax-xogħol stipulati fil-kuntratti mal-aġenziji Slovakki. Prima facie, 
għalhekk jidher li din hija kwistjoni ta’ konflitt bejn żewġ partijiet privati.

Madankollu, minħabba nuqqas ta’ informazzjoni fattwali suffiċjenti, b’mod partikolari 
rigward l-aspetti kuntrattwali tas-sitwazzjoni msemmija, huwa diffiċli, jew anke saħansitra
impossibbli, li ssir evalwazzjoni legali tal-allegazzjonijiet jew li  jiġu vverifikati l-akkużi ta’
rappreżentazzjoni ħażina li saru. In-natura eżatta tal-offerti (li jissejħu wkoll kuntratti) fis-
Slovakja u jekk dawn kinux sempliċement offerti jew kuntratti ta’ xogħol jew kuntratti ta’ 
arranġamenti ta’ xogħol, pereżempju, għadha mhix ċara. Għandu jiġi nnutat ukoll f’dak ir-
rigward li l-liġi dwar ix-xogħol, u l-liġi dwar il-ksur tal-kuntratti, huma primarjament 
kwistjonijiet tal-liġi nazzjonali.

Barra minn hekk, huwa impossibbli li jiġi stabbilit jekk l-iffirmar ta’ kuntratt fir-Renju Unit 
jissodisfax ir-rekwiżiti tad-Direttiva tal-Kunsill 91/533/KEE tal-14 ta’ Ottubru 1991 dwar l-
obbligazzjoni ta’ min iħaddem li jgħarraf lill-ħaddiema bil-kondizzjonijiet applikabbli għall-
kuntratt jew għar-relazzjoni tal-impjieg1. Barra minn hekk, sitwazzjoni li jista’ jkun li bdiet 
bħala assenjazzjoni ta’ ħaddiema fir-Renju Unit fil-kuntest tal-għoti ta’ servizzi minn aġenzija 
Slovakka tal-impjieg temporanju, jista’ jkun li kkostitwixxiet migrazzjoni fuq perjodu qasir 
ta’ ħaddiema li għandha tiġi eżaminata fil-qafas tal-liġi li tiżgura l-moviment ħieles tal-
ħaddiema. 

Minħabba nuqqas ta’ informazzjoni dwar is-sitwazzjoni fattwali u kuntrattwali, mhuwiex 
possibbli li ssir evalwazzjoni konklużiva dwar l-allegazzjonijiet u l-akkużi ta’
rappreżentazzjoni ħażina li saru mill-petizzjonant. 

Madankollu, f’kull każ l-allegati fatti huma marbutin ma ksur ta’ offerti/kuntratt(i) bejn żewġ 
partijiet privati. Il-Kummissjoni ma tistax tintervieni f’tali każijiet u huwa f’idejn l-
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awtoritajiet nazzjonali kompetenti li jsolvu tali tilwim. Il-petizzjonant għalhekk għandu jfittex 
li jieħu parir legali fir-Renju Unit jew fis-Slovakja.

Għal aktar informazzjoni, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44/2001 tat-22 ta’ Diċembru 
2000 dwar ġuriżdizzjoni u rikonoxximent u eżekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji ċivili u 
kummerċjali jipprovdi l-qafas bażiku għal-litigazzjoni transkonfinali fl-Unjoni Ewropea, billi 
jistabbilixxi liema qrati għandhom ġuriżdizzjoni f’każ partikolari. Ir-regola l-bażika hi li l-
qrati tal-Istat Membru fejn l-akkużat jinsab domiċiljat ikunu kompetenti. Madankollu, 
f’tilwim dwar xogħol, il-ħaddiem jista’ jfittex bil-qorti lil min iħaddmu fl-Istat Membru fejn 
dan tal-aħħar ikun domiċiljat, jew fl-Istat Membru fejn ikun qed isir ix-xogħol.


