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It-Tribunal, 

 

Ra r-rikors tat-28 ta’ Novembru, 2012, li permezz tiegħu r-rikorrent allega li t-

terminazzjoni tal-impjieg tiegħu tikkkostitwixxi tkeċċija nġusta. 

 

Ra l-istqarrija tal-każ tar-rikorrent; 

 

Ra d-dikjarazzjoni tal-każ tat-22 ta’ Jannar, 2012, tas-soċjetà ntimata; 

 

Ra d-dokumenti esebiti; 

 

Ra l-affidavit tar-rikorrent; 

 

Sema’ x-xhieda tar-rikorrent, ta’ Winston Zahra, ta’ Simon Sammut, ta’ Donald 

Micallef, ta’ Peter Baldacchino, tal-Profs. Andrew Muscat, u tal-Profs. Juanito 

Camilleri; 

 

Sema’ l-kontro-eżamijiet opportuni; 

 

Ra li fis-seduta tal-31 t’Ottubru, 2014, il-partijiet ittrattaw l-ewwel eċċezzjoni tas-

soċjetà ntimata u l-każ tħalla għad-deċiżjoni preliminari dwar l-istess eċċezzjoni tas-

soċjetà ntimata; 



 

Sema’ t-trattazzjoni tal-partijiet; 

 

Ikkunsidra:- 

 

Illi s-soċjetà ntimata qiegħda bl-ewwel eċċezzjoni tagħha tikkontendi li dan it-

Tribunal m’għandux ġurisdizzjoni biex jisma’ l-każ odjern stante li f’ dan il-każ kien 

hemm terminazzjoni flimkien ma’ ħlas tal-kumpens previst mil-liġi f’każ ta’ tmiem ta’ 

mpjieg qabel iż-żmien definit stipulat u li allura ma jistax jitqies li kien hemm tkeċċija 

nġusta. 

 

Illi barra minn hekk, bl-ewwel eċċezzjoni s-soċjetà ntimata tgħid li r-rikorrent tħallas 

l-ammont dovut lilu mat-tmiem ta’ l-impjieg definit tiegħu u li r-rikorrent aċċetta dan 

il-ħlas. Fil-każ odjern, l-prinċipal jikkontendi li ħallas saħansitra l-paga sħiħa sal-

aħħar tal-perjodu definit, minkejja li kien obbligat biss li jħallas nofs il-pagi rimanenti, 

kif premess. Għalhekk, is-soċjetà ntimata tqis li ma kienx hemm tkeċċija nġusta iżda 

ġara biss li l-prinċipal għażel li “jibgħat ‘l barra” lill-impjegat u ħallsu dak li kien 

jistħoqqlu skont il-liġi. 

 

Illi fit-trattazzjoni tal-eċċezzjoni preliminari l-partijiet fil-verità ftit taw importanza 

lill-kwistjoni tal-ġurisdizzjoni u aktar indirizzaw dik il-parti tal-ewwel eċċezzjoni li 

għandha aktar mill-mertu tal-każ. Għalhekk dan it-Tribunal ser iqis iż-żewġ aspetti 

tal-ewwel eċċezzjoni separatament u, fl-ewwel lok, ser jara jekk għandux 

ġurisdizzjoni biex ikompli jisma’ l-każ abbażi tal-provi prodotti u fid-dawl ta’ dak li 

tgħid il-liġi in materja; 

 

Tmiem tal-impjieg jista’ jkun għal raġuni ġusta jew inġusta u jista’ jkun il- 

konsegwenza naturali ta’ kuntratt ta’ mpjieg għal żmien definit li ġie fi tmiemu. Il-liġi 

tipprevedi ċirkostanza fejn kuntratt ta’ mpjieg għal żmien definit jintemm qabel iż-

żmien fuq istanza ta’ xi waħda mill-partijiet u tipprovdi wkoll xi jkunu l-obbligi tal-

parti li kkaġunat it-tmiem tal-impjieg. F’sitwazzjoni fejn il-prinċipal jibgħat impjegat 

qabel iż-żmien miftiehem, ikollu jħallas lill-impjegat nofs il-paga għaż-żmien 

rimanenti.  

 

Illi l-ġurisdizzjoni ta’ dan it-Tribunal hija waħda speċjali u limitata b’dak li hemm 

provdut fil-Kap. 452 tal-Liġijiet ta’ Malta li jinkludu l-każijiet kollha fejn jiġi allegat 



li saret tkeċċija nġusta u l-każijiet kollha li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tat-Tribunal 

Industrijali bis-saħħa tat-Titolu I tal-istess Att jew ta’ regolamenti preskritti taħtu. 

(Art. 75(1) tal-Kap. 452).  Dan it-Tribunal huwa għalhekk kompetenti li jisma’ 

każijiet fejn jiġi allegat li saret tkeċċija ġusta u huwa biżżejjed li tkun saret 

allegazzjoni ta’ tkeċċija ġusta biex imbagħad ikun it-Tribunal li jkun kompetenti li 

jiddetermina jekk kienx hemm tkeċċija ġusta fil-parametri tal-liġi.  

 

Lill-hinn mill-mertu tal-każ, ċioè jekk kienx hemm tassew tkeċċija nġusta, huwa ċar li 

r-rikorrenti qed jallega li kien hemm tkeċċija nġusta. Huwa biss dan it-Tribunal li 

huwa kompetenti biex jiddetermina jekk l-allegazzjoni tar-rikorrenti għandhiex mis-

sewwa. Għalhekk, dik il-parti tal-ewwel eċċezzjoni tas-soċjetà ntimata fejn tallega li 

dan it-Tribunal ma għandux ġurisdizzjoni biex jisma’ l-każ ma jistħoqqilhiex li tkun 

milqugħa. 

 

It-Tribunal iqis li hemm aspett ieħor tal-ewwel eċċezzjoni, u ċioè fejn din jirrigwarda 

jekk ir-rikorrent aċċettax il-ħlas offrut lilu u jekk ir-rikorrent għalhekk baqgħalux xi 

dritt jirreklama kumpens għat-tmiem tal-impjieg tiegħu. Dan l-aspett tal-ewwel 

eċċezzjoni jkun għaqli li jiġi meqjus wara li l-partijiet ikollhom l-opportunità li 

jressqu u jittrattaw il-każ tagħhom fit-totalità tiegħu u għalhekk dan it-Tribunal qed 

jirriserva li jipprovdi dwar dan fi stadju ulterjuri. 

 

Għal dawn ir-raġunijiet, dan it-Tribunal jiddeċiedi billi jiddikjara ruħu 

kompetenti biex jisma’ t-talbiet tar-rikorrent, jiċħad parzjalment l-ewwel (1) 

eċċezzjoni tas-soċjetà ntimata, u jordna għalhekk il-prosegwiment tas-smiegħ 

tal-każ. 

 

Spejjeż riservati għall-ġudizzju finali. 
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