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Każ Nru: 4041/JD     Fil-Kwistjoni tax-Xogħol 
 
       bejn 

 
Pau Poveda Pintor 
 

       u 
        
       Govinda Yoga Ltd (C85338) 
        
dwar: tkeċċija mill-impjieg allegata li hi inġusta 
 
Chairman: Is-Sur Joseph Delia BA(Hons)(Econ), FIPD 
 

It-Tribunal, 

Ra t-tliet eċċezzjonijiet tas-soċjetà intimata, li waslu għand it-Tribunal nhar it-13 

ta’ April 2022. 

L-ewwel eċċezzjoni hija in linea preliminari. 

Din tgħid illi l-proċedura intavolata mir-rikorrenti hija nulla hekk kif ir-riferta ma 

saritx skont l-artiklu 75 (3) tal-Kap 452 tal-Liġijiet ta’ Malta peress illi r-rikorrent 

ma ppreżentax dikjarazzjoni tal-fatti tal-kawża. 

It-Tribunal kien irċieva r-rikors tar-rikorrent li fih immotiva f’żewġ sentenzi 

x’ġiegħlu jiftaħ il-kwistjoni tax-xogħol. 

It-Tribunal fehem is-sustanza tal-kwistjoni. 

Huwa minnu li jekk tieħu l-artikolazzjoni tal-artiklu 75 imsemmi aktar ’il fuq ad 

litteram id-dikjarazzjoni tal-każ għandha tkun ippreżentata separatament mir-

rikors. 

Fil-każ odjern, dan ifisser illi ż-żewġ sentenzi li jfissru għaliex infetħet il-kwistjoni 

għandhom ikunu ppreżentati fuq dokument separat mir-rikors. 



Għat-Tribunal dan huwa tfettiq. L-iskop tat-Tribunal huwa dak ipprovdut fl-

artiklu 78(3) tal-istess Kap 452 u cioè illi, “jieħu ħsieb jiżgura li l-ġustizzja ssir … u 

… t-Tribunal għandu jasal għall-konklużjonijiet tiegħu fuq kull ħaġa b’dak il-mod 

illi jidhirlu xieraq.”  

Ċertament it-Tribunal mhux se juża n-nuqqas skrupoluż ta’ proċedura liema 

nuqqas ma jbiddilx in-natura tal-kwistjoni, biex iwaqqa’ t-talba tar-rikorrent lit-

Tribunal biex jagħmel ġustizzja. 

Għalhekk it-Tribunal ma jilqax l-eċċezzjoni preliminari tas-soċjetà konvenuta u 

għaldaqstant jordna s-smigħ tal-kwistjoni tax-xogħol odjerna. 

Rigward iż-żewġ eċċezzjonijiet l-oħra, dawn jikkonsistu fl-asserzjoni tas-soċjetà 

li t-tkeċċija tar-rikorrent mill-impjieg magħha saret għal raġuni valida u ġusta, u 

kwindi skont il-liġi, u li l-allegazzjonijiet tar-rikorrent huma frivoli u vessatorji. 

Daż-żewġ eċċezzjonijiet jikkonsistu fir-respinġiment tas-soċjetà għall-

allegazzjonijiet tar-rikorrent, liema eċċezzjonijiet ikunu kkunsidrati 

intrinsikament fl-andament tas-smigħ mit-Tribunal tal-kwistjoni odjerna tax-

xogħol, liema smigħ se jipprovdi l-faċilitajiet li normalment jagħti t-Tribunal biex 

il-konvenuta tipprova tiġġustifika d-deċiżjoni tat-terminazzjoni tal-impjieg tar-

rikorrent minn magħha. 

 
(iffirmat) 

Joseph Delia 
Chairman 
 

 

       


