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Introduzzjoni u dikjarazzjonijiet tal-każ:

Dan il-każ ġie ntavolat permezz ta’ rikors mill-Avukat Dr. Leontine Calleja nhar l24 ta’ Marzu, 2015, f’isem ir-rikorrent. Fir-rikors ir-rikorrent iddikjara li kien ilu
jaħdem mas-soċjeta’ intimata minn Awwissu 2005. Illi ma kellu l-ebda kwistjoni
fuq xogħol u ma jistax jifhem għaliex ġie mkeċċi.
Illi ġimgħa qabel ġie mkeċċi l-imgħallem bagħat għar-rikorrent għax rah jitkellem
ma’ ħaddiem ieħor li kien bin-notice. Ir-rikorrent qal li qallu li jekk ma jieqafx
iparla jitfgħu il-barra. Fis-6 ta’ Marzu 2015 l-imgħallem, is-Sur Reuben Bajada,
qallu li klijenta sabet grif fuq l-aluminium li ġie nstallat għandha u talbu
jirranġhom, għal spejjeż tiegħu u kellmu ħażin. Ir-rikorrent m’opponiex.
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Dak inhar stess fis-6 ta’ Marzu, 2015, is-Sur Bajada mar ħdejn ir-rikorrent u qallu
li mit-Tnejn ta’ wara, 9 ta’ Marzu 2015, se jibda bin-notice u biex ma jidħolx iktar
xogħol. Tah anke d-dokument tat-Termination jindika ‘Disciplinary grounds.’
Ir-rikorrent kien ilu għaxar (10) snin mas-soċjeta’ u qatt ma nagħta l-ebda
warning. Ir-rikorrent ma jistax jifhem għalfejn tkeċċa għax dejjem għamel xogħlu
sew, kien jieħu ħsieb jitfi l-magni fl-aħħar tal-ġurnata u meta kien kultant jiżbalja
kien iħallas id-danni minn butu.
Għaldaqstant ir-rikorrent qed jinsisti li tkeċċija kienet inġusta kif ukoll irrikorrent għandu jitħallas bil-perjodu tan-notice, leave u parti mill-bonus peress
li ma tħallasx l-ammont kollu dovut.
Ir-rikorrent talab lil dan it-Tribunal sabiex jiddikjara lit-terminazzjoni tal-impjieg
kienet inġusta li sabiex jagħti l-provvedimenti kollha opportuni jiġifieri kumpens
ġust u l-ħlasijiet pendenti.
Min-naħa tagħha s-soċjeta’ intimata permezz ta’ l-Avukat Mark Vassallo
ddikjarat dawn il-punti saljenti kif ġej:
- Illi r-rikorrent fir-rikors tiegħu ipprova jizgwida lil dan it-Tribunal fejn ma qalx
il-verita’ u prova jpinġi sitwazzjoni fejn is-soċjeta’ itterminat l-impjieg tiegħu
għal xejn b’xejn.
- Illi s-soċjeta’ intimata fejn tidħol tkeċċija, tieħu din id-deċiżjoni b’serjeta’
kbira u dejjem ‘as a last resort’.
- Illi l-liġi tax-xogħol tagħti fakulta’ li f’ċertu ċirkostanzi li min jimpjiega jkollu
d-dritt li unilateralment jittermina mpjieg u dan meta r-raġunijiet ikunu serji
li jiġġustifikaw dan.
- Illi r-rikorrent fir-rikors tiegħu ħalla barra diversi dettalji, skond is-soċjeta’
intimate, li jew nesa, jew konvenjentement dwar it-tkeċċija tiegħu liema
dettalji ser jiġu pruvati waqt il-każ.
- Is-soċjeta’ ddikjarat li r-rikorrent jbati mill-vizzju tax-xorb. Dan il-vizzju kien
qed iħalli effetti serji ħafna fuq ħajjet ir-rikorrent tant li fl-aħħar xhur , sa
minn Ottubru 2014, ingħata diversi twissijiet verbali fuq dawn in-nuqqasijiet:
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-

Ħinijiet tax-xogħol irregolari u mingħajr approvazzjoni;
Teħid ta’ leave mingħajr pre-avviż;
Traskuraġni estrema fuq ix-xogħol;
Dewmin eċċessiv biex isir ix-xogħol li jingħata;
Nuqqas ta’ konċentrazzjoni fuq ix-xogħol u kien hemm okkażjoni li
kien se jweġġa gravi;
- Kisser vettura tas-soċjeta’ intimata kaġun ta’ sewqan perikoluż u
traskurat;
- Il-kundizzjoni tiegħu kienet ta’periklu għalih u għal sħabu.
Illi s-soċjeta’ dejjem ppruvat tgħin lir-rikorrent inkluż li selfitu flus meta kien
qed jissepara minn ma’ martu.
Illi fl-istess żmien ir-rikorrent ħa sena sick leave minħabba dipressjoni akuta li
jfisser li s-soċjeta’ dejjem kienet spalla għal għajnuna.
Illi r-rikorrent ftit li xejn kien grat għal dak li għamlet miegħu s-soċjeta’ intimata.
Kien jiftaħar ma’ sħabu li kieku jrid ix-xogħol ilestih f’nofs il-ħin.
Illi inċident li wassal għat-tkeċċija beda nhar is-26 ta’ Frar, 2015, meta s-soċjeta’
intimata rċeviet e-mail min klijent li x-xogħol li kien ordna kien kollu difetti u grif.
Is-soċjeta’ intimata nvestigat dan l-ilment u rriżulta li vera li xogħol kien maħdum
bi traskuraġni kbira, kwalita’ skandaluża, u mhux skond is-sengħa u l-arti.
Irriżulta li x-xogħol għamlu r-rikorrent u dan dam jagħmlu tlett darbiet aktar millistima tal-ħinijiet allokati.
Illi meta sid tas-soċjeta’ intimate, is-Sur Reuben Bajada, avviċina lir-rikorrent
dan beda jidgħi u jagħajjat u qallu li mhux problema li x-xogħol jerġa jsir. GħasSur Reuben Bajada dan kien inaċċettabbli u bi pregudizju serji għas-soċjeta’
intimata.
Illi wara li saru konsulti ma’ l-awtoritajiet tax-xogħolijiet bdiet proċedura ta’
dixxiplina li waslet għal tkeċċija mmedjata tar-rikorrent.
Ir-rikorrent tħallas dawk il-flejjes kollha dovuti lilu skond il-Liġi. Illi r-rikors
promotur juri li r-rikorrent prova jilgħaba ta’ l-innoċenti, iżda jaf ben tajjeb
kemm ingħata twissijiet verbali u kemm kienet prudenti s-soċjeta’ intimata.
Illi tkeċċija kienet waħda ġusta u skont il-liġi u li għandha tiġi milquha mitTribunal.
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Provi

F’ dawn il-proċeduri xehdu: ir-rikorrent Thomas Mercieca, Theresa Mercieca ex-mara tar-rikorrent, u s-Sur Reuben Bajada – sid is-soċjeta’ intimata u
Matthew James Bajada- impjegat mas-soċjeta’. Ġew esebiti wkoll xi dokumenti.

Kunsiderazzjonijiet u Deċiżjoni

Dan it-Tribunal għandu biex jikkonsidra jekk it-tkeċċija tar-rikorrent kinitx ġusta
u għaldaqshekk jekk kinitx tajba u suffiċjenti.
Dan każ li ġara f’soċjeta’ żgħira fejn inġenerali wieħed ma jistenniex li jsib ċertu
proċeduri u policies li wieħed isib f’kumpaniji kbar fejn ħafna drabi l-ħaddiema
jkunu regolati bi ftehim kollettiv.
Ir-rikorrent kien ilu sittax-il sena jaf lis-Sur Reuben Bajada, is-sid tas-soċjeta’
intimata. Sittax il-sena mhumiex ftit, u altru jrid ikun każ serju biex jiġi mkeċċi
persuna wara tant servizz u konoxxenza.
Ir-raġuni prinċipali li s-soċjeta’ intimata temmet l-impjieg kienet l-allegata
problema ta’ alkoħol li mill-provi saret fatt għax anke Treatment Order ħarġitlu
mill-Qorti fil-kawża tas-separazzjoni.
It-Tribunal innota x-xhieda tas-Sinjura Theresa Mercieca li bil-ġurament qalet li
l-problema tax-xorb kienet ilha fuq ir-rikorrent madwar tlett (3) snin u li
minħabba fiha ukoll tkeċċa mix-xogħol. Eżatt kif xehdet f’kawża separata tasseparazzjoni.
It-Terminu ta’ tlett snin jikkonbaċa mal-fatt ta’ meta bdew il-problemi fuq ixxogħol. It-Tribunal jinnota l-każijiet ta’ xi żbalji u oħrajn, imma t-Tribunal ma
jistax jinjora l-fatt li r-rikorrent kien, jew kien hemm probabilita’ kbira, li dan kien
jidħol xogħol taħt l-effett ta’ l-alkoħol. Din hi gravi kemm għar-rikorrent innifsu,
għal kollegi ħaddiema u għas-soċjeta’ intimata.
Is-soċjeta’ intimata naqset li ma żammitx rekords tad-diversi twissijiet li ħarġu
mid-dikjarazzjoni tal-każ u mix-xiehda.
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Jidher li s-soċjeta’ intimata ukoll setgħet kienet aktar professjonali biex tgħin lirrikorrent iżda jidher li s-sid is-Sur Reuben Bajada ma qagħdtx lura biex jgħin lirrikorrent direttament jew indirettament.
Tribunal innota li ir-relazzjoni ta’ bejn ir-rikorrent u s-sid kienet partikolari.
Jidher li kien hemm ċertu ħbiberija, u prudenza sakemm il-limiti laħqu livell
perikoluż.

It-Tribunal jinnota li s-soċjeta’ intimata waslet f’punt li ma setgħatx tkompli tieħu
riskji bir-rikorrent rigward il-vizzju ta’ l-alkoħol apparti żbalji għad-detriment ta’
l-istess soċjeta’.

Għaldaqstant it-Tribunal qed jiddeċiedi li t-terminazzjoni mill-impjieg kienet
waħda ġusta u għal raġuni tajba u suffiċjenti skond il-liġi.

Għal finijiet tal-kapitlu 452 tal-liġijiet ta’ Malta rigwardanti drittijiet tad-difensuri
tal-partijiet, dawn qed jiġu ffissati fl-ammont ta’ (tlieta u disghin ewro u sbataxil centezmu) €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
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