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Tribunal Industrijali 

Decizjoni Nru. 2537 

Każ Nru :  3440/ET 

                                                                              

                                                                                  Fil-Kwistjoni tax-xogħol bejn 

                                                                                 Giorgio Caschetto 

                                                                              u   

                                                                                   The General Soft Drinks Co. Ltd.        

 

            Illum :  14 ta’ Gunju, 2018 

 

dwar : tkeċċija mill-impjieg allegata li hi nġusta 

 

Chairman: Is-Sur Edmund Tabone M.A., B.A.(Hons), Dip. Mgt 

 

Introduzzjoni u dikjarazzjonijiet: 

 

Dan il-każ ġie ntavolat permezz ta’ rikors mill-Avukat Dr.Karl Briffa fil-15 ta’ 

Jannar 2016,  f’isem ir-rikorrent.   Illi r-rikorrent kien ġie mpjegat bħala 

Warehouse Supervisor b’kuntratt definit, dejjem skond ir-rikors, b’effett mid-19 

ta’ Novembru 2014 b’sitt xhur probation, liema perjodu għalaq fit-18 ta’ Mejju 

2015 u r-rikorrent ġie kkonfermat li jkompli fl-impjieg. Illi fit-18 ta’ Settembru 

2015,  ir-rikorrent ġie nfurmat li l-impjieg tiegħu ġie tterminat għax kien għadu 

fuq probation u dan meta l-perjodu ta’ probation kien ilu li għalaq b’ erba’ xhur. 

Illi meta r-rikorrent aċċetta tibdil fix-xogħol, dan qatt m’aċċetta li jidħol f’perjodu 

ta’ probation oħra. 

Illi skond il-Liġi l-ewwel perjodu ta’ sitt xhur biss għandhom ikunu meqjusa bħala 

probation u dan ma jistax jiġi estiż. Illi għall daqstant id-deċiżjoni ta’ tkeċċija hija 

bla bażi u nġusta skont il-liġi u għalhekk ir-rikorrent qed jitlob kumpens xieraq. 
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Fid-dikjarazzjoni tal-każ tagħha, is-soċjeta’ ntimata permezz tal-Avukat Dr. 

Edward Mizzi ddikjarat kif ġej: 

Ir-rikorrent ġie mpjegat mal-Kumpanija fid-19 ta’ Novembru 2014 Warehouse 

Supervisor b’kuntratt ta’ mpjieg għal żmien definit ta’ sentejn u b’perjodu ta’ 

prova għal sitt xhur. 

Qabel il-kuntratt daħal fis-seħħ, ir-rikorrent kien ġie eżaminat mit-tabib tal-

kumpanija, Dr John Zammit Montebello. Bħala parti mill-eżaminazzjoni, t-tabib, 

kien staqsa lir-rikorrent jekk kienx isofri minn xi ħaġa u dakinhar, r-rikorrent kien 

wieġeb li ma kien isaofri minn ebda mard. 

 

Ftit wara li ġie mpjegat, ir-rikorrent beda jkun assenti mix-xogħol ta’ spiss fuq 

sick leave, tant, li f’Ġunju tal-2015 l-Kumpanija avviċinat lit-tabib biex jerġa’ 

jeżamina lir-rikorrent. Kien hawnhekk li r-rikorrent stess ammetta li kien qed 

isofri minn kundizzjoni permanenti f’qalbu, kundizzjoni li kienet diġa eżistenti 

qabel ma ġie mjegat; u qal li kien irreġistrat mal-ETC bħala persuna b’diżabilita’ 

permanenti. 

 

Il-fatt li r-rikorrent kellu din il-kundizzjoni fissret illi ma setax jagħmel xogħol ta’ 

tensjoni fiżiku u mentali. Peress illi bħala Warehouse Supervisor ir-rikorrent kellu 

jaħdem fuq saqajħ għal żmien twil u jidderiġi grupp ta’ nies, l-ingaġġ tiegħu bħala 

Warehouse Supervisor kien kompletament kuntrarju għal dak li seta’ jagħmel 

minħabba l-kundizzjoni ta’ qalbu. 

 

Fil-fatt, ftit ta’ żmien wara li l-kumpanija saret taf bil-kundizzjoni tas-Sur Giorgio 

Caschetto, ma’ kellhiex triq oħra ħlief li tittermina l-impjieg tar-rikorrent 

minħabba l-periklu reali li kien hemm fuq saħtu. Minbarra dan, kien hemm ukoll 

il-kwistjoni li r-rikorrent kien qed jagħmel ħafna żmien lil hinn mix-xogħol meta 

kien hemm ħafna xogħol li ried isir. 

 

Qabel ma ġie tterminat l-impjieg, il-partijiet kienu ftehmu li r-rikorrent żgur ma 

setax ikompli jaħdem bħala Warehouse Supervisor u għalavolja s-Sur Giorgio 

Caschetto kien ħeba l-fatt li kellu diżabilita’ mill-Kumpanija, b’att ta’ rieda tajba, 
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ittieħdet id-deċiżjoni biex is-Sur Giorgio Caschetto jibqa’ mpjegat mal-Kumpanija 

f’dipartiment ieħor u f’rwol differenti li jaqa’ taħt il-kapaċita’ tar-rikorrent.   

Kienet fuq din il-bażi li l-ewwel kuntratt tal-impjieg ġie tterminat waqt laqgħa 

bejn il-partijiet u ngħata Memo lir-rikorrent mill-Kumpanija fis-17 ta’Awissu 

2015 (Dok “GSD2”). Waqt l-istess laqgħa, il-Kumpanija offriet lis-Sur Giorgio 

Caschetto, li aċċetta, kuntratt għal impjieg ieħor għal żmien definit ta’ sentejn 

bħala Vending Route Salesman b’perjodu ta’ prova għal sitt xhur. 

 

Tajjeb li wieħed jinnota illi sakemm ittiieħdet id-deċiżjoni msemmija bejn Ġunju 

meta raħ it-tabib sa n-nofs ta’ Awissu meta ġie trasferit, l-Kumpanija ordnat li r-

rikorrent jaħdem biss waqt id-day shift, li jkun akkompanjat minn kollega u li 

jagħmel xogħol ħafif biss ħalli jkollu paga dieħla. Meta mbagħad il-Kumpanija 

sabet li kien hemm fetħa għal Vending Route Salesman, ir-rikkorent kien għamel 

xi żmien ukoll idur ma’ Route Vendor biex jara f’hiex kien jikkonsisti x-xogħol u li 

jirnexxilu jagħmlu. 

 

Is-Sur Giorgio Caschetto aċċetta t-termini w il-kundizzjonijiet ġodda li l-

kumpanija kienet offrietlu u l-partijiet daħlu f’kuntratt ta’ impjieg ġdid li rrifletta 

dak kollu li kienu qablu (Dok “GSD3”) 

 

Bħala Vending Route Salesman, ir-rikorrent kien ser jerfa ftit piż u jagħmel parti 

kbira mill-ġurnata bil-qegħda,  apparti l-fatt li ma kien ser ikollu lil ħadd taħtu 

biex jidderiġi u allura x-xogħol kien ikun iktar faċli. L-iskop kien biex xogħol ir-

rikorrent fir-rwol il-ġdid ixejjen it-tensjoni li kellu meta kien Warehouse 

Supervisor iżda kemm ir-rikorrent, kif ukoll il-Kumpanija ma’ kienux jafu 

x’reazzjoni kien ser ikollu l-impjegat fil-konfront tal-kundizzjoni li kellu. 

 

Fil-11 ta’ Settembru (ftit inqas minn xahar wara li beda jaħdem bħala Vending 

Route Salesman), ir-rikkorent daħal l-isptar b’ uġieħ f’ sidru u  qtugħ ta’ nifs. 

Peress illi kien evidenti li r-rikorrent kien setax iwettaq xogħlu minħabba l-

kundizzjoni li kellu u kien għadu waqt il-perjodu tal-prova, l-Kumpanija tagħtu 

ġimgħa avviż tat-temm ta’ impjieg kif jidher mill-Memo datat it-18 ta’ Settembru 

2015 (Dok “GSD4”). 
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Is-soċjeta’ intimata tisħaq illi t-terminazzjoni tar-rikorrent saret fl-ambitu ta’ 

kuntratt definit fejn il-kunċett ta’ ‘raġuni tajba u biżejjed’ m’għandiex tiġi 

ppruvata u, anki kieku kellha tiġi ppruvata, t-tkeċċija saret waqt żmien ta’ prova. 

 

Mingħajr preġudizzju għas-suespost, il-Kumpanija intimata tisħaq t-

terminazzjoni tar-rikorrent saret għal raġuni tajba u biżżejjed skont il-liġi u 

tirrifjuta li tagħti xi forma ta’ kumpens lir-rikorrent – sempliċement għaliex l-

ebda forma ta’ kumpens ma hu dovut. 

 

Għaldaqstant, għar-raġunijiet suesposti, is-soċjeta’ intimata titlob lil dan it-

Tribunal jogħġbu jiċħad it-talbiet tar-rikorrent fl-intier tagħhom, bl-ispejjeż. 

 

Fatti Prinċipali 

 

Ir-rikorrent beda jaħdem mas-soċjeta’ intimate bħala Warehouse Supervisor fid-

19 ta’ Novembru 2014 fuq kuntratt definit ta’ sentejn bl-ewwel sitt (6) xhur 

ikunu probation period. 

 

Ir-rikorrent ġie mwaqqaf mix-xogħol ta’ Warehouse Supervisor għaliex tali 

xogħol kien ta’ detriment għal saħħtu li rriżulta li r-rikorrent kellu kundizzjoni 

medika li kien ħeba lit-tabib tal-Kumpanija fil-pre-employment medical 

examination. 

 

Ir-rikorrent ingħata kuntratt definit ieħor ta’ Vending Route Salesman fis-17 ta’ 

Awwissu 2015, ukoll għal sentejn (2) b’sitt (6) xhur probation. 

 

Ir-rikorrent ġie tterminat fit-18 ta’ Settembru 2015. 
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Provi 

 

F’ dawn il-proċeduri xehdu: Petra Kristensen -  Operation Manager, Stephen 

Ferriggi – Logistic Manager, Stephen Bonnici – HR Manager, Dr.John Zammit 

Montebello għas-soċjeta intimata, Joe Saliba għal Jobsplus u r-rikorrent. Ġew 

esebiti diversi dokumenti. 

 

Kunsiderazzjonijiet 

 

Dan it-Tribunal għandu biex jikkonsidra jekk is-soċjeta’ intimata kienitx ġusta li 

tterminat lir-rikorrent fuq it-tieni kuntratt offrut, liema terminazzjoni saret fil-

probation ta’ l-imsemmi kuntratt. Dan sar wara li r-rikorrent ma’ setax ikompli 

jaqdi dmirijietu fl-ewwel kuntratt minħabba raġunijiet ta’ kundizzjoni medika, li 

ġiet moħbija lis-soċjeta’ intimata. Meta r-rikorrent twaqqaf fl-ewwel kuntratt,  

iż-żmien ta’ prova kien għadda u għaldaqstant qed jikkontesta li fit-tieni kuntratt 

ma kellux ikun hemm żmien ta’ prova. Fit-tieni kuntratt ir-raġuni prinċipali li ġie 

mwaqqaf kienet ukoll għal raġunijiet mediċi serji. 

Għaldaqstant it-Tribunal analizza dan kollu fil-kuntest tal-Liġi, provi, xhieda u 

sottomissjonijiet. 

 

Deċiżjoni 

 

It-Tribunal għaraf il-fatt li r-rikorrent ħeba kundizzjoni medika serja li kellu 

rigward qalbu meta daħal mas-soċjeta’ intimata u sarlu l-eżami mediku. Dan fatt 

serju, intollerabli u allura is-soċjeta’ intimata kienet aktar milli ġusta li offrietlu 

mpjieg taħt kuntratt ieħor bi żmien ta’ prova. Is-soċjeta’  intimata setgħet 

faċilment itterminat l-impjieg fuq l-ewwel kuntratt minħabba raġunijiet mediċi 

u ta’ riskju serjissimu għas-saħħa tar-rikorrent. Fit-tieni kuntratt ukoll ir-raġuni 

prinċipali li r-rikorrent ġie tterminat kienet medika u serja, meta fl-ewwel xahar 

daħal l-isptar b’ uġiegħ f’ sidru. Għaldaqstant meħuda ċ-ċirkostanzi kollha tal-

każ, dan it-Tribunal qed jiddeċidi li tterminazzjoni tal-impjieg tar-rikorrent kienet 

waħda ġusta. 
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Għal finijiet tal-kapitlu 452 tal-liġijiet ta’ Malta rigwardanti drittijiet tad-difensuri 

tal-partijiet, dawn qed jiġu ffisati fl-ammont ta’ €93.17.  

 

 

B’ hekk tintemm din il-kwistjoni tax-xogħol. 

 

 

Iffirmat : Is-Sur Edmund Tabone M.A., B.A.(Hons), Dip. Mgt 

                 Chairman 

 

 

 

     Vera kopja 

 

 

     Mary Rose Galea 

     A/Segretarja 

      

 


