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pašalpai gauti Kipre, kurią pateikė Rumunijos pilietis Viorel Staicu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas ketverius metus dirbo Kipre. 2011 m. gruodžio mėn. jis neteko darbo. 
2012 m. sausio mėn. peticijos pateikėjas užpildė dokumentus bedarbio pašalpai gauti. Jam 
buvo pranešta, kad pirmąją bedarbio pašalpą jis gaus po trijų mėnesių. Kadangi peticijos 
pateikėjo finansinė padėtis prastėja kiekvieną dieną, jis norėtų sužinoti, ar šis laukimo 
laikotarpis atitinka ES teisės aktus. Peticijos pateikėjas bandė susisiekti su Kipro valdžios 
institucijomis, tačiau iš jų negavo jokio atsakymo.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. liepos 6 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. sausio 30 d.

„Apskritai socialinės apsaugos srityje ES teisės aktais numatytas socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimas, o ne suderinimas. ES teisės aktais neapribojama valstybių narių teisė tvarkyti 
savo socialinės apsaugos sistemas ir, kadangi ši sritis nesuderinta ES lygmeniu, kiekviena 
valstybė narė savo teisės aktais nustato sąlygas, kuriomis suteikiama teisė gauti socialinio 
draudimo išmokas, taip pat tokių išmokų dydį ir laikotarpį, kuriuo jos skiriamos. Vis dėlto 
valstybės narės, naudodamosi šia teise, turi laikytis ES teisės aktų, visų pirma Sutarties 
nuostatų dėl laisvo darbuotojų judėjimo, kiekvieno Europos Sąjungos piliečio teisės laisvai 
judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, taip pat Reglamento (EB) Nr. 883/2004, kuriuo 
nustatytos bendros taisyklės ir principai, kurių turi laikytis visos nacionalinės valdžios 
institucijos, taikydamos nacionalinės teisės aktus, nuostatų. Šiomis taisyklėmis užtikrinama, 
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kad taikant skirtingus nacionalinės teisės aktus būtų laikomasi pagrindinių vienodų sąlygų ir 
nediskriminavimo principų. Taip užtikrinama, kad taikant skirtingus nacionalinės teisės aktus 
nebūtų daromas neigiamas poveikis asmenims, kurie naudojasi savo teise laisvai judėti 
Europos Sąjungoje.
Todėl, nors valstybė narė pagal savo nacionalines taisykles gali laisvai nustatyti bedarbio 
pašalpos išmokėjimo laukimo laikotarpį, kaip matyti iš peticijos pateikėjo suteiktos 
informacijos, ji negali taikyti skirtingų pirmojo bedarbio pašalpos išmokėjimo laukimo 
laikotarpių bedarbiui atsižvelgdama į tai, ar tas asmuo dirbo kompetentingoje valstybėje 
narėje ar valstybėje narėje, kuri nėra kompetentinga valstybė narė.

Reikia priminti, kad pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką išskyrus atvejus, kai 
nacionalinės teisės nuostata yra objektyviai pateisinama ir proporcinga siekiamam tikslui, ji 
turi būti laikoma netiesiogiai diskriminuojančia, jeigu savo pobūdžiu gali labiau paveikti ne 
vietos darbuotojus, o darbuotojus migrantus ir dėl to pastarieji gali patekti į ypač nepalankią 
padėtį1.

Komisija mano, kad jei asmenims, kurie pasinaudojo savo teise laisvai judėti Europos 
Sąjungoje, būtų taikomi ilgesni bedarbio pašalpos išmokėjimo laukimo laikotarpiai, 
darbuotojai migrantai, palyginti su vietos darbuotojais, patektų į itin nepalankią padėtį ir tai 
prieštarautų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 45 ir 48 straipsniams.

Todėl Komisijos tarnybos nusiuntė Kipro valdžios institucijoms užklausą, į kurią pastarosios 
atsakė 2012 m. lapkričio 5 d.

Savo atsakyme Kipro valdžios institucijos nurodė, kad Socialinės apsaugos įstatymo 
(Nr. 59(1)/2010) 31 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apdraustasis asmuo turi teisę gauti 
bedarbio pašalpą už kiekvieną nedarbo laikotarpio dieną, kurią įvykdyti atitinkami 
reikalavimai.

Socialinės apsaugos įstatymo Nr. 59(1)/2010 31 straipsnio 1 dalyje taip pat nustatyta, kad nė 
vienas asmuo neturi teisės gauti bedarbio pašalpą pirmąsias tris dienas po darbo santykių 
nutraukimo. Asmenys, kurie dirbo Kipro darbdaviui trečiojoje šalyje, išskyrus Europos 
ekonominės erdvės valstybę narę ar Šveicariją, ir tais laikotarpiais draudėsi savanorišku 
draudimu, neturi teisės gauti bedarbio pašalpą pirmąsias 30 dienų.

Pagal Įstatymo Nr. 59(1)/2010 2 straipsnį trečiosios šalys – tai valstybės, išskyrus Europos 
Sąjungos valstybes nares, Susitarimo dėl Europos ekonominės erdvės šalis ir Šveicariją.
Kipro valdžios institucijos patvirtino, kad Kipro teisės aktuose jokiomis aplinkybėmis 
nenustatytas trijų mėnesių bedarbio pašalpos išmokėjimo laukimo laikotarpis.
Remiantis tuo, kas išdėstyta pirmiau, galima manyti, kad Kipro teisės aktuose asmenims, 
kurie draudėsi savanorišku draudimu trečiųjų šalių, išskyrus Europos ekonominės erdvės 
valstybes ir Šveicariją, teritorijoje, nustatytas ilgesnis laukimo laikotarpis. Taigi ši nuostata 
netaikoma Europos Sąjungoje judantiems asmenis.
Kipro valdžios institucijos pabrėžė, kad visais atvejais, kai asmenys Kipre turi teisę gauti 
bedarbio pašalpas, taikomas trijų dienų laukimo laikotarpis, ir ES darbuotojams migrantams 
nedaromos jokios išimtys. Tokiomis aplinkybėmis peticijos pateikėjo apibūdinta padėtis yra 
                                               
1 Žr. šiuo klausimu 2000 m. rugsėjo 21 d. Sprendimo Borawitz, C-124/99, Rink. p. I-7293, 25–27 punktus ir 
juose nurodytą teismų praktiką.
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netinkamo Kipro teisės aktų taikymo atvejis, kurį turėtų išaiškinti atitinkamos nacionalinės 
valdžios institucijos.

Išvados

Remdamosi tuo, kas išdėstyta pirmiau, Komisijos tarnybos mano, kad Kipro teisės aktuose 
nėra diskriminuojančios nuostatos, pagal kurią darbuotojams, kurie pasinaudojo savo teise 
laisvai judėti Europos Sąjungoje, būtų taikomi skirtingi laukimo laikotarpiai, ir kad šiuo 
požiūriu pagal Kipro teisės aktus Europos Sąjungoje judantys asmenys ir Kipro piliečiai 
naudojasi vienodomis teisėmis ir jiems taikomi vienodi įpareigojimai.“


