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TRIBUNAL INDUSTRIJALI 

Deċiżjoni Preliminari Nru 2838 

Illum 24 ta’ Ġunju, 2022 

 

Każ Numru 4055/JG 

 

Fil-Kwistjoni tax-xogħol 

 

Bejn  

 

A. Falzon Energy Projects Limited (C 51294) 

 

U 

Bojana Klechkaroska (K.I. nru 263800A) 

 

Dwar: allegat ksur tal-kuntratt ta’ impjieg in linea mal-Artikolu 36(12) tal-Kap 452 

Chairman: Is-Sur Joseph Gerada FCIPD, M.A.(Mediation), IUKB Suisse, Dip.Applied 

Soc.Stud.,MAAT 

Introduzzjoni 

 

It-Tribunal kien mitlub jiddeċiedi dwar it-talba magħmula mill-esponenti s-

Sinjura Bojana Klechkaroska fejn qiegħda teċepixxi illi t-talba kif dedotta mis-

soċjetà A. Falzon Energy Projects Limited hija preskritta. Dan stante l-fatt illi 

nfetħet sitt (6) xhur wara illi l-esponenti tterminat l-impjieg tagħha, għalkollox 

kontra d-dispost tal-artikolu 75(3) tal-Kap 452 tal-Liġijet ta’ Malta. 

 

Permezz tal-Avukat Celine Cuschieri Debono, l-esponenta argumentat illi 

artiklu 75 subartiklu (3) jgħid li:  
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kull referta magħmula skont is-subartiklu ta’ qabel dan, għandha ssir permezz 

ta’ dikjarazzjoni li ssemmi l-fatti tal-kawża, ippreżentata fir-reġistru tat-

Tribunal u għandha, fil-każijiet kollha, hekk tiġi ppreżentata mhux aktar tard 

minn erba’ xhur mid-data effettiva tal-ksur allegat. 

 

Tkompli tispjega illi s-subartiklu (2) jgħid li: 
 

Meta jiġi allegat li ħaddiem ikun tkeċċa b’mod inġust minn prinċipal, jew fejn 

jiġi allegat; li kien hemm ksur ta’ xi dmir li joriġina minn xi ħaġa li taqa’ taħt il-

ġurisdizzjoni tat-Tribunal Industrijali taħt it-Titolu 1 ta’ dan l-Att jew ta’ xi 

regolament preskritt taħtu, il-każ għandu jintbagħat lit-Tribunal għad-

deċiżjoni tiegħu fuq talba bil-miktub għal hekk magħmula mill-ħaddiem li 

jallega l-ksur jew minn xi persuna oħra f’isem u għal dak il-ħaddiem. 

 

L-Avukat Cuschieri Debono tkompli tgħid illi dan il-każ jaqa’ taħt artiklu taħt it-

Titolu 1 u għaldaqstant qed targumenta li l-preemptory term ta’ erba’ xhur 

inqabeż u għalhekk il-każ m’għandux jinstema’. 

 

Min-naħa l-oħra permezz tal-Avukat Luana Farrugia, is-soċjetà esponenti 

argumentat illi artiklu 75 subartiklu (2) tal-Kap 452 tal-Liġijiet ta’ Malta 

jitkellem biss mill-obbligu li l-ħaddiem għandu, meta jrid jibda proċeduri 

ġudizzjarji quddiem it-Tribunal dwar allegat ksur tal-liġi, jiġifieri l-obbligu li 

jressaq it-talba fi żmien erba’ (4) xhur minn meta sar l-allegat ksur. Tkompli 

tispjega illi l-liġi dwar l-erba’ (4) xhur tapplika biss fir-rigward il-ħaddiem 

għaliex il-liġi ma tgħid xejn dwar xi obbligu simili fir-rigward tal-prinċipal. 

Għaldaqstant ma hemmx preemptive term f’dan il-każ għaliex il-proċeduri 

ġudizzjarji qed ikunu kostitwiti mis-soċjetà u mhux mill-ħaddiem u 

għaldaqstant il-każ għandu jkompli jinstema’. 
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Deċiżjoni 

 

L-artiklu 75 subartiklu (2) jitkellem fuq żewġ sitwazzjonijiet waħda fejn ikun 

hemm allegat tkeċċija inġusta u l-oħra fejn ikun hemm allegat ksur ta’ dmiriijiet 

li joriġinaw minn xi ħaġa li taqa’ taħt il-ġurisdizzjoni tat-Tribunal Industrijal taħt 

it-Titolu 1 ta’ dan l-Att jew xi regolament preskritt taħtu. Mela jista’ jagħti l-każ 

li jkun hemm, kemm każijiet istitwiti mill-ħaddiem u kemm minn min iħaddem 

taħt xi wiehed mill-artikli taħt it-Titolu 1. 

 

Dan l-istess artiklu jkompli billi jgħid li f’każijiet bħal dawn għandu jintbagħat 

lit-Tribunal għad-deċiżjoni tiegħu fuq talba bil-miktub għalhekk magħmula 

mill-ħaddiem li jallega l-ksur jew minn xi persuna oħra f’isem u għal dak il-

ħaddiem. 

 

L-artiklu 75 subartiklu (3) ikompli jispjega fejn jgħid li kull riferta magħmula 

skont is-subartiklu ta’ qabel dan, għandha ssir permezz ta’ dikjarazzjoni li 

ssemmi l-fatti tal-kawża, ippreżentata fir-reġistru tat-Tribunal u għandha, fil-

każijiet kollha, hekk tiġi ppreżentata mhux aktar tard minn erba’ (4) xhur mid-

data effettiva tal-ksur allegat. 

 

Hawn il-leġiżlatur għamel enfasi li dan l-artiklu jgħodd għal kull riferti bla 

eċċezzjoni ta’ xejn għalhekk jiġifieri jgħodd għar-riferiti kemm dawk magħmula 

mill-ħaddiem u kemm dawk magħmula minn min iħaddem. L-artiklu jerġa’ 

jagħmel enfasi li l-proċedura ta’ kif tiġi ppreżentata r-riferta jgħodd għall-

każijiet kollha, jiġifieri bla eċċezzjoni ta’ xejn. 

 

Għalhekk huwa ċar li r-riferta tas-soċjetà A. Falzon Energy Limited kellha tasal 

għand it-Tribunal fi żmien erba’ (4) xhur. F’dan il-każ ir-rifera waslet għand it-

Tribunal fl-4 ta’ April 2022, meta il-perjodu preskritt mil-liġi kien inqabeż bi 

kwazi xahrejn.  

 



4 
 

Għaldaqstant, it-Tribunal jilqa’ t-talba tal-esponenti s-Sinjura Bojana 

Klechkaroska u jiddikjara li r-riferta tas-soċjetà hija preskritta skont l-artiklu 75 

subartiklu (3) u għalhekk il-każ ma jistax ikompli jinstema’ u jieqaf hawn. 

 

 
(iffirmat) 

Joseph Gerada  

Chairperson 

 

 

         

 

 

 

 

 


