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It-Tribunal,
Ra r-rikors tat-2 ta’ Settembru, 2014, li permezz tiegħu r-rikorrent talab lil dan itTribunal (i) jiddikjara u jiddieċiedi li r-riżenja tiegħu mill-kariga ta’ chargehand
kienet waħda kostruttiva [sic] u l-impjegat tqiegħed f’sitwazzjoni ta’ pressjoni
nġustifikata mis-soċjetà ntimata sabiex jirriżenja u jirriverti lura għall-impjieg
precedent tiegħu u dan b’telf ta’ l-opportunità għall-promozzjoni fil-pożizzjoni ta’
chargehand; (ii) jiddikjara u jiddeċiedi illi huwa jimmerita kumpens, jillikwida lammont ta’ l-istess u jordna lis-soċjetà ntimata tħallas l-istess; u (iii) jordna lis-soċjetà
ntimat tirrinstata lir-rikorrent fl-inkarigu ta’ chargehand u dan taħt dawk ilkundizzjonijiet li dan it-Tribunal jidhirlu li huma opportuni.
Ra dikjarazzjoni tal-każ tal-kumpanija ntimata li permezz tagħha tat eċċezzjonijiet ta’
nuqqas ta’ kompetenza ta’ dan it-Tribunal biex jisma’ u jiddeċiedi t-talbiet tarrikorrent (i) peress li l-każ ma jaqax fil-parametri tal-artikolu 75 tal-Kap. 452 talLiġijiet ta’ Malta, u (ii) peress li mhux kompetenti biex jisma terminazzjonijiet fi
żmien ta’ prova; Bit-tielet (iii) eċċezzjoni hija eċċepiet ukoll illi t-talbiet huma
nsostenibbli peress li r-rikorrent għadu fl-imjieg, (iv) illi talbiet tar-rikorrent huma

nsostenibbli stante li kien seħħ ftehim li permezz tiegħu r-rikorrent ta kwittanza u (v)
illi l-allegazzjonijiet huma fil-mertu nfondati fil-fatt u fid-dritt;

Ra l-lista tax-xhieda tal-partijiet;
Ra li fis-seduta tas-7 ta’ Novembru, 2014, l-partijiet iddikjaraw li qed jaqblu li rrikorrent għadu mpjegat mas-soċjetà ntimata, li m’għandhomx provi xi jressqu dwar
l-ewwel eċċezzjoni u li ma kienx hemm lok għal trattazzjoni dwar dan il-punt u li
għalhekk it-Tribunal seta’ jħalli l-każ għad-deċiżjoni preliminari;

Ikkunsidra: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 inġusta (Art. 75(1)(a)).
Il-Prim’Awla tal-Qorti Ċivili kellha opportunità tistqarr li “l-ġurisdizzjoni esklussiva
tat-Tribunal Industrijali ġiet konferita bil-Kap. 452 tal-Liġijiet ta’ Malta b’deroga
għall-ġurisdizzjoni ġenerali tal-qrati ordinarji. Għalhekk, salv fil-każijiet indikati filliġi stess, id-disposizzjonijiet tal-Kap.452 ma jistgħux jiġu nterpretati b’mod wiesgħa
tant li jiġu estiżi sabiex jinkludu setgħat li l-leġislatur ma ndikax fil-liġi għax ma riedx
li dawn jidħlu fil-parametri tas-setgħat tat-Tribunal. Fi kliem ieħor, il-ġurisdizzjoni
tat-Tribunal Industrijali u s-setgħat li għandu huma dawk espressament indikati fil-liġi
stess li stabbiliet il-parametri tal-operat tiegħu.”1
Illi dan premess, fid-dawl tad-dikjarazzjoni taż-żewġ partijiet flimkien li r-rikorrent
għadu fl-impjieg mas-soċjetà ntimata, dan it-Tribunal huwa tal-fehma li ma jistax
jingħad li kien hemm terminazzjoni ta’ l-impjieg tar-rikorrent. Fil-fatt, minn qari tarrikors promotur, jirriżulta li r-rikorrent qed jilmenta li huwa ġie allegatament kostrett
li jirriżenja mill-kariga ta’ chargehand u mhux mill-impjieg tiegħu. Fil-fatt, wara li
fir-rikors tiegħu ddeskriva l-każ tiegħu f’ċertu dettall, huwa jgħid li “huwa każ
evidenti ta’ demotion inġusta.”

1

Karmenu Vella vs General Workers’ Union, Prim’Awla tal-Qorti Ċivili, 30 ta’ Settembru 2010.

Dan iwassal għall-konklużjoni li ma hemmx temm ta’ mpjieg kif teħtieġ iddefinizzjoni ta’ “tkeċċija nġusta” skont il-Kap. 452. Għalhekk, la hemm allegazzjoni
ta’ tkeċċija nġusta u lanqas hemm allegazzjoni ta’ constructive dismissal, u
għaldaqstant il-ġurisdizzjoni ta’ dan it-Tribunal ma tistax tkun sostnuta abbażi talartikolu 75(1)(a) tal-Kap. 452. L-allegat constructive dismissal, jew aħjar demotion,
minn grad lanqas jidher li jista’ jkun bażi tal-ġurisdizzjoni ta’ dan it-Tribunal ai
termini tas-sub-paragrafu (b) tal-istess paragrafu.
Għal dawn ir-raġunijiet, dan it-Tribunal jiddeċiedi billi jilqa’ l-ewwel eċċezzjoni
tas-soċjetà ntimata u jiddikjara li ma għandux ġurisdizzjoni sabiex jisma’ ttalbiet tar-rikorrent, salvi u mpregudikati d-drittijiet tar-rikorrent si et quatenus.
Għall-finijiet ta’ l-Avviz Legali 48 tal-1986 jistabilixxi d-drittijiet ta’ min assistita lillpartijiet fl-ammont ta’ tlieta u disghin euro u sbatax-il centezmu (€93.17).
B’hekk tintemm din il-kwistjoni tax-xoghol.
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