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IT-TRIBUNAL INDUSTRIJALI 

 

Deċiżjoni Numru 2531 

 

Każ Numru 3087/KBC 

Fil-Kwistjoni tax-Xogħol bejn: 

 

Gianfranco Selvaggi (ID 645182M) 

u 

Malta University Holding Co Ltd 

 

dwar tkeċċija mill-impjieg allegata li hi ingusta  

 

Chairperson: Dr Katrina Borg-Cardona 

 

Illum it-18 ta’ Mejju 2018 
 

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 li permezz tagħha 

ġġustifikat t-terminazzjoni ta’ l-impieg bħala tmiem ta’ kuntratt għal żmien definit.; 
 

Ra d-dokumenti eżebiti; 
 

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; 
 

Sema’ t-trattazzjoni tal-partijiet u ra d-deżiżjonijiet eżebiti. 
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Ra li fis-seduta tas-17 ta’ Novembru, 2017, il-każ tħalla għad-deċiżjoni; 
 

 

Ikkunsidra:- 

Illi r-rikorrent kien ġie mpjegat fit-2 ta’ Novembru, 2009, fuq kuntratt definit għal tlett 

snin. Il-klawsola 2.2.1 tal-kuntratt jipprovdi illi sitt xhur qabel jiskadi ż-żmien tal-

kuntratt il-partijiet kellhom jiltaqgħu biex jiġi stabbilit jekk is-servizzi ta’ l-impjegat 

kienux rikjesti wara għeluq iż-żmien tal-kuntratt.  

Illi r-rikorrent jikkontendi li ġaladarba ma saritx laqgħa għal dan il-għan it-tkeċċija 

tiegħu kienet waħda nġusta u wkoll li kellu dritt kweżit li ji ġi kkunsidrat bħala mpjegat 

għal żmien indefinit. 

Illi mill-provi jirri żulta li la s-soċjetà ntimata u lanqas l-impjegat ma talbu biex issir din 

il-laqgħa.  

Illi r-rikorrent qed jibbaża il-każ tiegħu fuq it-teżi illi skont hu kien ingħata x’jifhem 

minn xi diretturi li kien sejjer tajjeb u ma kellux għalfejn jinkwieta dwar il-futur tiegħu 

mas-soċjetà ntimata. Ir-rikorrent isostni mbagħad illi a bażi ta’ dawn l-

assigurazzjonijiet verbali il-kuntratt tiegħu inqaleb għal wieħed indefinit. Madankollu 

d-diretturi msemmija, u ċioè Winston Zahra, Simon Sammut u Peter Baldacchino lkoll 

xehedu li qatt ma tkellmu miegħu dwar estensjoni tal-kuntratt u lanqas ma tawh 

x’jifhem li s-soċjeta` ntimata kienet beħsiebha żżommu billi testendilu l-kuntratt. Anzi 

xehdu illi huma kienu qalulu li materja ta’ din il-portata kellha titressaq quddiem il-

Bord għal deċiżjoni. 

Illi 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. Il-liġi 

fil-fatt 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-artiklu 36, subartiklu (11) tal-Kap 452 tal-liġijiet ta’ Malta jipprovdi illi 
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“Prin ċipal li jibgħat ’l barra mpjegat qabel ma jagħlaq iż-żmien speċifikat f’kuntratt 

ta’ servizz, ikollu jħallas lill-impjegat nofs il-paga kollha li kienet tkun tmiss lill-

impjegat dwar il-bqija taż-żmien espressament miftiehem.” 

 

Illi għalhekk jirriżulta ċar illi prinċipal għandu dritt jittermina kuntratt għal żmien 

definit basta jħallas lil dak l-impjegat nofs l-ammont dovut għall-perijodu ta’ servizz li 

ma ngħatax skont il-kuntratt. 

Illi rri żulta mhux kontestat illi s-soċjetà ntimata filfatt ħallset lir-rikorrent l-ammont 

sħiħ dovut għal perijodu rimanenti tal-kuntratt u wkoll li r-rikorrent aċċetta dan il-ħlas.  

Tenut kont ta’ dan kollu t-Tribunal ikkonsidra 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. 

Għal dawn ir-raġunijiet it-Tribunal jidde ċiedi li ma jissussistux ċirkostanzi li 

jagħtu lok għal dikjarazzjoni ta’ tke ċċija nġusta, u għalhekk jiddeċiedi li ebda 

kumpens ma hu dovut lir-rikorrenti.  

Għall-fini ta’ taxxa u drittijiet jiffissa s-somma ta’ tlieta u disgħin ewro u sbatax il-

ċentezmu (€93.17). 

Ai termini ta’ l-Artiklu 78(1) tal-Kap 452 t-Tribunal jiddikjara li minħabba n-numru ta’ 

seduti u differimenti ma kienx possibbli li l-każ jinstema’ u jinqata’ fi zmien xahar kif 

preskritt fl-istess Kap. 

 

(Iffirmat) 

Dr Katrina Borg-Cardona 

Chairperson 

 

Vera Kopja 

 

 

    Marica Psaila 

        Ghas-Segretarju 


