
TRIBUNAL INDUSTRIJALI 

 

Deċiżjoni Preliminari Numru: 2325 

Każ Numru: 3181/KBC 

Fil-kwistjoni tax-xogħol bejn: 

 

Natasha Catherine Farrugia 

u 

Cars International Limited 

 

dwar tkeċċija mill-impjieg allegata li hi ngusta  

 

Chairperson: Dr Katrina Borg-Cardona 

 

Illum il-Ġimgħa, 7 ta’ Novembru 2014 

 

It-Tribunal, 

 

Ra d-dikjarazzjoni tat-22 ta’ Novembru, 2014, li permezz tagħha adixxiet lil dan it-

Tribunal “fuq il-binarju ta’ tkeċċija nġusta a tenur ta’ l-artiklu 75 tal-Kap. 452.” 

 

Ra r-risposta tat-23 ta’ Jannar, 2014, tas-soċjetà ntimata; 

 

Ra d-dokumenti esebiti; 

 

Ra li fis-seduta tat-2 ta’ Mejju, 2014, il-partijiet ittrattaw din l-ewwel żewġ 

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

istess eċċezzjonijiet tas-soċjetà ntimata; 

 

Ra n-noti ta’ sottomissjonijiet ippreżentati mill-partijiet; 

 

Ikkunsidra:- 

 

 



Illi s-soċjetà ntimata qegħda bl-ewwel żewġ eċċezzjonijiet tagħha tikkontendi li: 

 

1. Dan it-Tribunal mhux kompetenti ratione materiae sabiex jieħu 

konjizzjoni tat-talba tar-rikorrenti in kwantu din ma tirrigwardax każ ta’ 

tkeċċija nġusta; 

2. Il-fatti tal-każ hekk kif espost fir-rikors promotur ma jinkwadrawx ruħhom 

fid-definizzjoni ta’ “tkeċċija nġusta” hekk kif imfisser fl-Artikolu 2 tal-

Kap. 452 u konsegwentement it-talbiet tar-rikorrenti huma mproponibbli; 

 

Illi r-rikorrenti qegħda tikkontendi li l-impjieg tagħha beda bħala wieħed għal żmien 

definit iżda ġie konvertit għal wieħed indefinit wara l-ewwel sena tiegħu u ssostni li t-

terminazzjoni tal-impjieg tagħha ma kienitx ġustifikata u għalhekk it-tkeċċija kienet 

waħda nġusta. 

 

Tmien 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. Fil-

każ tal-aħħar ċirkostanza, ma jkunx hemm “tkeċċija nġusta” fil-parametri tad-

definizzjoni misjuba fl-artikolu 2 tal-Kap. 452.  

 

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. Għalhekk, l-ewwel 

eċċezzjoni tas-soċjetà ntimata ma jistħoqqilhiex li tkun milqugħa. 

 

Illi bit-tieni eċċezzjoni s-soċjetà ntimata tgħid li l-fatti tal-każ ma jinkwadrawx 

ruħhom fid-definizzjoni ta’ “tkeċċija nġusta” hekk kif imfisser fl-Artikolu 2 tal-Kap. 

452 u konsegwentement it-talbiet tar-rikorrenti huma mproponibbli. Is-soċjetà ntimata 

targumenta li meta hi għażlet li ma testendix il-kuntratt ta’ impjieg de quo oltre l-11 ta’ 

Settembru, 2013, din l-“għażla” tagħha ma tistax titqies bħala “tkeċċija nġusta”. Ir-



rikorrenti però tikkontendi li l-impjieg ġie meqlub għal wieħed għal żmien indefinit 

jew li s-soċjetà ntimata kienet obligata li żżomm lir-rikorrenti fl-impjieg wara l-11 ta’ 

Settembru, 2013, “subject to satisfactory performance”. Fil-fehma ta’ dan it-Tribunal, 

dan huwa il-mertu tal-vertenza u ma jistax jiġi determinat mingħajr ma l-partijiet 

jingħataw l-opportunità li jressqu l-provi tagħhom fil-mertu. 

 

It-Tribunal f’dan l-istadju mhux qed jipprovdi dwar jekk il-kuntratt huwiex tassew 

wieħed għal żmien definit jew indefinit peress li din tidher li hija materja kontenzjuża 

bejn il-partijiet li timmerita li tkun eżaminata aktar bir-reqqa wara li l-partijiet 

ikollhom l-opportunità li jressqu l-provi tagħhom. Madankollu, huwa ċar li t-Tribunal 

għandu kompetenza skont il-liġi li jisma’ t-talbiet tar-rikorrenti. 

 

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

kompetenti biex jisma’ t-talbiet tar-rikorrenti, jiċħad l-ewwel (1) eċċezzjoni tas-

soċjetà intimata, u jordna għalhekk il-prosegwiment tas-smiegħ tal-każ. 

 

Spejjeż riservati għall-ġudizzju finali. 

 

 

(Iffirmat) 

Dr Katrina Borg-Cardona 

Chairperson 
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        Ghas-Segretarju 

 


