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X’inhu r-Regolament dwar il-Kundizzjonijiet tax-Xogħol Trasparenti u Prevedibbli tal-2022? 

Ir-Regolamenti dwar il-Kundizzjonijiet tax-Xogħol Trasparenti u Prevedibbli joħorġu mid-Direttiva 
(UE) 2019/1152 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Ġunju 2019 dwar kundizzjonijiet tax-
xogħol trasparenti u prevedibbli fl-Unjoni Ewropea. Din id-Direttiva kellha l-għan li taġġorna d-
Direttiva tal-Kunsill 91/533/KEE tal-14 ta’ Ottubru 1991 dwar l-obbligu ta’ min iħaddem li jinforma 
lill-impjegati dwar il-kondizzjonijiet applikabbli għall-kuntratt jew għar-relazzjoni tal-impjieg fil-
kuntest ta’ suq tax-xogħol aktar flessibbli u modern ikkatalizzat mill-era tad-diġitalizzazzjoni. 

Permezz ta’ dan ir-regolament, sett ġdid ta’ obbligi f’isem min iħaddem u d-drittijiet għall-
impjegati ġew illeġiżlati biex jirriflettu n-natura dejjem tevolvi tad-dinja tax-xogħol. Għalhekk, it-
twaqqif ta’ qafas li jiggarantixxi l-istandard minimu tal-kundizzjonijiet tax-xogħol fis-suq tax-xogħol 
modern u fid-dinja tax-xogħol. 

Dan ir-regolament diġà daħal fis-seħħ u d-dispożizzjonijiet tiegħu huma applikabbli sal-1 ta’ 
Awwissu. 

Min hu kopert minn dan ir-regolament? 

Il-ħaddiema u l-impjegaturi kollha li għandhom relazzjoni ta’ impjieg jew kuntratt ta’ impjieg kif 
definit mil-liġi, mill-ftehim kollettivi jew mill-prattika fis-seħħ f’kull Stat Membru. Madankollu, 
huwa importanti li wieħed jinnota li xi dispożizzjonijiet ma japplikawx għall-baħħara jew għas-
sajjieda tal-baħar.  

X’inhuma l-obbligi ta’ min iħaddem? 

L-impjegaturi huma obbligati li jinfurmaw lill-ħaddiema dwar l-aspetti essenzjali tar-relazzjoni ta’ 
impjieg u jagħmlu din l-informazzjoni disponibbli għall-ħaddiem bil-miktub.  

X’informazzjoni għandu jagħmel disponibbli għall-impjegati min iħaddem? 

Min iħaddem jeħtieġ li jagħmel disponibbli l-informazzjoni bażika dwar il-kondizzjonijiet ta’ l-
impjieg u t-termini u r-referenzi kollha tar-relazzjoni ta’ l-impjieg bejnu u l-impjegat skont il-liġi 
nazzjonali. Barra minn hekk, il-format tal-informazzjoni jista’ jkun ukoll f’format elettroniku 
sakemm din l-informazzjoni tkun tista’ tinħażen jew tiġi stampata. Dan għandu jinkludi: 

1. l-informazzjoni bażika tal-impjegatur, bħall-isem, in-numru ta’ reġistrazzjoni u l-post 

irreġistrat tan-negozju tal-impjegatur kif ukoll l-informazzjoni ta’ identifikazzjoni tal-

impjegatur.  

2. Informazzjoni dwar il-post tax-xogħol jekk applikabbli, f’każijiet fejn m’hemm l-ebda post 

tax-xogħol fiss, min iħaddem jista’ jaħtar il-post tax-xogħol ta’ wieħed mid-diversi postijiet 

jew fejn xieraq ir-residenza ta’ min iħaddem.  

3. It-titolu tal-impjieg jew tal-grad li l-ħaddiem se jingħata l-kompitu li jwettaq flimkien ma’ 

deskrizzjoni tal-impjieg. 

4. Id-data tal-bidu tal-impjieg u f’każijiet fejn ir-relazzjoni ta’ impjieg għandha terminu fiss, l-

impjegatur huwa meħtieġ li jinkludi d-data tat-tmiem jew it-tul ta’ żmien tar-relazzjoni ta’ 

impjieg. 

5. It-tul ta’ żmien tal-perjodu ta’ prova 

6. Intitolament għal taħriġ bi ħlas. 
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7. L-ammont ta’ leave statutorju mħallas kif applikabbli bil-liġi, li jinkludi l-leave għall-vaganzi, 

il-leave tal-ġenituri, il-leave tal-paternità, il-leave tal-maternità, il-leave tal- persuni li 

jindukraw, il-leave tal-familja urġenti, il-leave tal-mewt, il-leave taż-żwieġ, u il-leave tal-

kwarantina. 

8. Il-kundizzjonijiet għat-terminazzjoni tar-relazzjoni ta’ impjieg, bħall-perijodu ta’ avviż ta’ 

impjieg. 

9. Il-pakkett tas-salarji, li jeħtieġ li jiġi elenkat b’mod ċar flimkien ma’ kwalunkwe 

rinumerazzjoni jew elementi komponenti oħra.  

10. F’każijiet fejn l-iskeda tax-xogħol tkun fil-biċċa l-kbira prevedibbli, l-impjegatur irid jinkludi 

l-iskeda tax-xogħol ta’ kull ġimgħa, is-sahra jew kwalunkwe arranġament għal bidliet fix-

xift. 

11. Madankollu, f’każijiet fejn in-natura tal-mudell tax-xogħol hija kompletament jew fil-biċċa 

l-kbira imprevedibbli, l-impjegatur għandu jipprovdi: 

a. l-għadd ta’ sigħat imħallsa garantiti u r-remunerazzjoni għal sigħat addizzjonali  

b. sigħat u jiem ta’ referenza meta x-xogħol jista’ jkun meħtieġ  

c. perjodu minimu ta’ avviż qabel il-bidu tax-xogħol u l-iskadenza għall-kanċellazzjoni 

12. F’każijiet fejn hija r-responsabbiltà ta’ min iħaddem, l-impjegatur jeħtieġ li jidentifika l-

istituzzjonijiet tas-sigurtà soċjali li jirċievu l-kontribuzzjonijiet soċjali marbuta mar-

relazzjoni tal-impjieg. 

13. L-applikabbiltà ta’ ftehim kollettiv fejn applikabbli. 

X’jiġri jekk min iħaddem jingaġġa persuna b’kuntratt għal servizz bħala outworker? 

F’każijiet bħal dawn, l-impjegatur jeħtieġ jipprovdi lill-impjegat b’dikjarazzjoni ffirmata li telenka: 

1. L-informazzjoni bażika tal-impjegatur u tan-negozju, bħall-isem, in-numru tar-

reġistrazzjoni u l-post tan-negozju rreġistrat flimkien ma’ informazzjoni legali valida tal-

impjegat: Numru tal-karta tal-identità u indirizz tal-impjegat.  

2. Rata li għandha titħallas għax-xogħol 

3. Kwalunkwe kundizzjoni speċjali li tirregola l-kuntratt għall-ftehim ta’ servizz. 

F’liema stadju l-impjegatur jeħtieġ li jagħmel disponibbli l-informazzjoni bil-miktub lill-impjegat? 

L-informazzjoni bażika u l-kundizzjonijiet tar-relazzjoni ta’ impjieg bħall-informazzjoni bażika tal-
impjegatur, il-post tax-xogħol, it-titolu tal-impjieg u d-deskrizzjoni tal-impjieg, id-data tal-bidu tar-
relazzjoni tal-impjieg, il-proċeduri ta’ terminazzjoni, ir-rinumerazzjoni u l-pakkett tas-salarji, il-
perjodu ta’ prova, u arranġamenti oħra tax-xogħol bħas-sahra u l-bidliet fix-xift jeħtieġ li jiġu 
pprovduti sa mhux aktar tard minn sebat ijiem kalendarji mill-bidu tal-impjieg. 

L-informazzjoni rilevanti l-oħra kif preskritta mir-regolament bħad-dritt għat-taħriġ, l-
informazzjoni dwar il-leave imħallas skont il-liġi, il-kundizzjonijiet għall-proċedura ta’ 
terminazzjoni, il-ftehimiet kollettivi applikabbli, l-istituzzjonijiet tas-sigurtà soċjali li jirċievu l-
kontribuzzjoni għandha tingħata lill-impjegat sa mhux aktar tard minn xahar mid-data tal-bidu tar-
relazzjoni ta’ impjieg. 

Madankollu, f’każijiet fejn l-impjegat ikun meħtieġ jaħdem barra mill-pajjiż għal perjodu ta’ aktar 
minn erba’ ġimgħat konsekuttivi, din l-informazzjoni għandha tiġi pprovduta mill-impjegatur 
qabel it-tluq tal-impjegat. F’każijiet bħal dawn l-impjegatur huwa meħtieġ li jinkludi informazzjoni 
addizzjonali bħal: 



Page | 
4 

 

 

1. Il-pajjiż jew pajjiżi li fihom l-impjegat se jkun qed jaħdem u t-tul ta’ żmien tax-xogħol barra 

mill-pajjiż. 

2. Il-munita li għandha tiġi mfittxija għall-ħlas tar-rinumerazzjoni. 

3. Kwalunkwe benefiċċji fi flus jew in natura relatati mal-assenjament tax-xogħol barra mill-

pajjiż. 

4. Informazzjoni dwar jekk ir-ripatrijazzjoni hijiex se tiġi pprovduta u l-proċedura u t-termini u 

l-kundizzjonijiet għar-ripatrijazzjoni.  

Fil-każ ta’ ħaddiema stazzjonati, l-impjegatur huwa obbligat jipprovdi lil ħaddiem stazzjonat 
b’informazzjoni dwar ir-remunerazzjoni relattiva li l-ħaddiem huwa intitolat għaliha f’konformità 
mal-liġi applikabbli tal-Istat Membru ospitanti, fejn applikabbli, kwalunkwe allowance speċifika 
għall-istazzjonar u kwalunkwe arranġament għar-rimborż tan-nefqa fuq l-ivvjaġġar, l-ikel u l-
akkomodazzjoni u l-link għas-sit web nazzjonali uffiċjali uniku żviluppat mill-Istat Membru 
ospitanti skont l-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 2014/67/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.  

X’inhu d-dritt tal-impjegat f’każijiet fejn l-informazzjoni rilevanti dwar l-impjieg ma tiġix sottomessa sal-
iskadenza stipulata? 

F’każijiet bħal dawn l-impjegat għandu d-dritt li jressaq ilment lill-awtorità nazzjonali biex jitlob lill-
impjegatur imsemmi jipprovdi tali informazzjoni lill-impjegat inkwistjoni. L-awtorità nazzjonali 
għandha wkoll il-fakultà li tniedi investigazzjoni biex tiddetermina n-natura tal-ksur minn min 
iħaddem. F’każijiet fejn jiġi determinat dan il-ksur, min iħaddem għandu jkun responsabbli għal 
multa.  

Liema informazzjoni l-impjegaturi huma meħtieġa jżommu bħala rekords tal-impjegati tagħhom? 

Min iħaddem għandu jżomm rekord aġġornat għal kull ħaddiem u dawn ir-rekords għandhom 
jinkludu: 

1. Kopja ta’ kwalunkwe kuntratt ta’ impjieg bil-miktub jew dikjarazzjoni jew ittra ta’ ingaġġ.  

2. L-informazzjoni bażika tal-impjegat, bħall-isem, l-indirizz, in-numru ta’ identifikazzjoni 

legali eċċ. 

3. L-impjieg tal-ħaddiem 

4. Id-data tal-bidu tar-relazzjoni tal-impjieg 

5. In-natura tal-kuntratt, jiġifieri, jekk il-kuntratt kienx fuq full-time, part-time, definit, 

indefinit eċċ. 

6. Rekord tal-pagamenti tar-rati tal-ħin kemm għar-rati tal-ħin ordinarji kif ukoll għar-rati 

tas-sahra. 

7. Il-perjodi ta’ mistrieħ ta’ kuljum u ta’ kull ġimgħa mogħtija lill-ħaddiem, kif ukoll l-

arranġamenti tal-leave. 

8. Il-pagi totali mħallsa lill-ħaddiem.  

9. Kwalunkwe bidla u aġġornament tal-kundizzjonijiet tal-impjieg.  

X’inhi r-responsabbiltà ta’ min iħaddem lejn l-awtorità nazzjonali tal-impjieg? 

Min iħaddem għandu l-obbligu u d-dmir li jipprovdi kwalunkwe informazzjoni b’konnessjoni mal-
kondizzjonijiet ta’ l-impjieg tal-ħaddiem fejn u meta meħtieġ mill-awtoritajiet nazzjonali.  
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Huwa possibbli li tiġi mmodifikata l-kundizzjoni tal-impjieg wara d-data tal-bidu tal-impjieg? 

Le, sakemm ma jkunx hemm bidla fil-liġijiet, fir-regolamenti jew fil-bidliet fil-ftehimiet kollettivi li 
jirregolaw il-post tax-xogħol, jew l-applikazzjoni tal-Artikolu 42 tal-EIRA.  

Jista’ min iħaddem jimpjega impjegat b’kuntratt ta’ żero sigħat? 

Le, il-kuntratti ta’ żero sigħat huma pprojbiti. Madankollu, hemm xi ċirkostanzi eċċezzjonali fejn 
tali kuntratti huma permissibbli bil-liġi. Dawn huma: 

1. F’każijiet fejn in-natura tal-attività tax-xogħol li għandha titwettaq teħtieġ id-disponibbiltà 

ta’ ħaddiema sostituti fi żmien qasir. Madankollu, anke f’din il-kundizzjonalità, il-kuntratt 

ta’ żero sigħat mhuwiex l-impjieg sħiħ tal-ħaddiem imsemmi.  

2. F’każijiet fejn il-ħaddiem ikun student full-time. 

Jekk u fejn jinqalgħu każijiet bħal dawn u l-kundizzjonijiet għal tali permissibilità tal-liġi għal 
kuntratt ta’ żero sigħat huma ssodisfati, ir-responsabbiltà u l-prova bħala tali huma tal-impjegatur. 

X’inhu t-tul tal-perjodu ta’ prova? 

Il- perjodu ta’ prova ma jistax ikun itwal minn 6 xhur. Fil-każ ta’ kuntratt ta’ tul ta’ żmien fiss, il-
perjodu ta’ prova jrid ikun proporzjonat mat-tul ta’ żmien tal-kuntratt.  

It-tul ta’ żmien ta’ kuntratt b’terminu fiss ma jistax ikun iqsar minn sitt xhur. Madankollu, f’każijiet 
fejn il-kuntratt b’terminu fiss huwa iqsar minn sitt xhur min iħaddem għandu jelenka b’mod ċar, ir-
raġunijiet oġġettivi għal tali tul ta’ żmien iqsar fl-istess kuntratt ta’ impjieg.  

Perjodu ta’ prova jista’ jkun ta’ 12-il xahar jekk tali perjodu jkun għal kuntratt ta’ impjieg ta’ 
ħaddiem f’pożizzjoni teknika, amministrattiva, eżekuttiva jew maniġerjali.   

Il-perjodu ta’ prova u d-drittijiet tal-ħaddiema 

Kwalunkwe ħaddiem flimkien mal-impjegatur jista’ jaqbel li jaħdem b’kuntratt b’perjodu ta’ prova 
li jkun iqsar mill-perjodi previsti fil-liġi.  

Jekk ħaddiema matul il-perjodu ta’ prova tieħu aktar minn ġimagħtejn ta’ leave matul il-perjodu ta’ 
prova tagħha, tali perjodu ta’ prova għandu jitqies bħala sospiż, u jerġa’ jibda mar-ritorn għax-
xogħol. Matul il-perjodu ta’ sospensjoni tal-perjodu ta’ prova, il-persuna li timpjega ma tistax 
tkeċċi l-impjegat inkwistjoni. 

L-impjegati jistgħu jidħlu f’impjieg ieħor ma’ impjegaturi oħra? 

Iva, l-impjegati għandhom id-dritt li jidħlu f’impjieg addizzjonali sakemm dan ikun barra mill-
iskeda tax-xogħol stabbilita ma’ kwalunkwe impjegatur. F’dan ir-rigward, min iħaddem, ma jistax 
jipprojbixxi l-bidu ta’ kwalunkwe impjieg ieħor ta’ ħaddiem jew jittratta b’mod negattiv l- impjegat 
minħabba kwistjoni bħal din. 

Hemm każijiet fejn min iħaddem jista’ jipprojbixxi ħaddiem milli jidħol f’impjieg ieħor? 

Iva, min iħaddem jista’ jipprojbixxi t-teħid ta’ dan l-impjegat, f’każijiet fejn ikun hemm: 

- Raġunijiet oġġettivi, bħas-saħħa u s-sigurtà.  

- Il-protezzjoni tal-kunfidenzjalità tan-negozju. 

- L-integrità tas-servizz pubbliku. 
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- Kwistjonijiet ta’ kunflitt ta’ interess possibbli li jistgħu jinqalgħu bit-teħid ta’ impjieg ieħor 

bħal dan. 

X’inhi l-prevedibbiltà minima tax-xogħol? 

F’każijiet fejn il-mudell tax-xogħol ta’ kwalunkwe ħaddiem ikun kompletament jew fil-biċċa l-kbira 
imprevedibbli, l-impjegatur jista’ jobbliga lill-ħaddiem iwettaq il-kompiti mitluba li għandhom 
jitwettqu mill-ħaddiem imsemmi biss jekk jiġu ssodisfati ż-żewġ kundizzjonijiet li ġejjin: 

1. Ix-xogħol li għandu jitwettaq huwa fi ħdan id-dati u l-perjodu ta’ żmien stabbiliti u 

miftiehma mill-impjegatur u l-impjegat. 

2. Il-ħaddiem jiġi infurmat ferm qabel iż-żmien dwar il-kompiti u l-perjodu li fih dawn il-

kompiti għandhom jitwettqu u skont il-parametri definiti tar-regolament. 

X’inhuma l-parametri definiti tar-regolament dwar l-avviż raġonevoli? 

F’każijiet ta’ mudell imprevedibbli ta’ xogħol l-impjegatur jeħtieġ li jinforma lill-impjegat: 

a. Mill-inqas 30 jum qabel l-assenjazzjoni tax-xogħol f’każijiet fejn tali assenjazzjoni jkollha tul 

ta’ 6 ġimgħat jew aktar ta’ xogħol. 

b. Mill-inqas 15-il jum qabel l-assenjazzjoni tax-xogħol f’każijiet fejn tali assenjazzjoni jkollha 

tul ta’ żmien ta’ ġimagħtejn sa 5 ġimgħat ta’ xogħol. 

c. Mill-inqas 7 ijiem qabel l-assenjazzjoni tax-xogħol f’każijiet fejn tali assenjazzjoni jkollha tul 

ta’ ġimgħa sa ġimagħtejn ta’ xogħol. 

d. Mill-inqas 3 ijiem qabel l-assenjazzjoni tax-xogħol f’każijiet fejn tali assenjazzjoni jkollha tul 

ta’ żmien ta’ bejn 5 u 7 ijiem ta’ xogħol. 

e. Mill-inqas jum qabel l-assenjazzjoni tax-xogħol f’każijiet fejn tali assenjazzjoni jkollha tul ta’ 

inqas minn 5 ijiem ta’ xogħol. 

L-impjegat għandu d-dritt li jitlob xogħol aktar prevedibbli? 

Iva, f’każijiet fejn il-perjodu ta’ prova, jekk ikun hemm u liema perjodu ta’ prova ma jridx jaqbeż is-6 
xhur jiġu ssodisfati mill-impjegat, l-impjegat imsemmi għandu d-dritt li jitlob lill-impjegatur 
jipprovdi kundizzjonijiet tax-xogħol aktar prevedibbli u siguri fejn disponibbli. L-impjegatur huwa 
obbligat ukoll li jipprovdi t-termini ta’ tweġiba bil-miktub lill-impjegat fi żmien xahar mit-talba jew 
3 xhur f’każijiet ta’ intrapriżi mikro, żgħar jew ta’ daqs medju. 

Min hu responsabbli għall-għoti u l-ħlas ta’ kwalunkwe taħriġ? 

F’każijiet fejn min iħaddem ikun meħtieġ jipprovdi taħriġ lill-impjegati tiegħu skont il-liġi 
nazzjonali, il-liġi tal-UE jew kif stipulat fil-ftehim kollettiv għal dawn l-impjegati biex iwettqu x-
xogħol tagħhom, ir-responsabbiltà għall-għoti tat-taħriġ u l-ispejjeż ta’ dan it-taħriġ għandhom 
jitħallsu minn min iħaddem. 

Min għandu d-dritt għal rimedju u għal soluzzjoni tat-tilwim? 

Kwalunkwe ħaddiem, inklużi dawk il-ħaddiema li r-relazzjonijiet tax-xogħol tagħhom intemmu 
għandhom id-dritt għal soluzzjoni tat-tilwim u dritt għal rimedju fil-każ ta’ ksur tad-drittijiet 
tagħhom li jirriżultaw minn dawn ir-regolamenti. F’każijiet bħal dawn id-DIER li huwa l-awtorità 
nazzjonali kompetenti, iniedi investigazzjoni bbażata fuq l-ilment ipprovdut mill-ħaddiem 
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imsemmi.  

Il-ħaddiem ta’ min iressaq ilment huwa protett? 

Kwalunkwe azzjoni minn min iħaddem li jkollha l-għan li tivvittimizza jew tissoġġetta lil kwalunkwe 
ħaddiem jew rappreżentant tal-ħaddiema għal trattament negattiv għandha titqies bħala illegali. 

F’liema każijiet tkeċċija titqies bħala tkeċċija inġusta? 

F’każijiet fejn ir-raġuni tat-tkeċċija ta’ ħaddiem hija li l-ħaddiem irrifjutat jew propost li jirrifjuta li 
jikkonforma ma’ rekwiżit li l-impjegatur impona jew ħoloq li jimponi li jmur kontra dawn ir-
regolamenti.   

Il-ħaddiema għandhom ukoll id-dritt li jitolbu r-raġuni għat-tkeċċija, f’każijiet fejn iqisu li tali 
tkeċċija ġiet affettwata abbażi tal-eżerċizzju leġittimu tagħhom ta’ dawn ir-regolamenti, u 
f’każijiet fejn il-ħaddiem jistabbilixxi l-fatti quddiem it-Tribunal li tali tkeċċija ġiet affettwata għal 
tali raġunijiet, l-oneru tal-prova ser jaqa’ fuq l-impjegatur. 

X’inhuma l-konsegwenzi ta’ xi ksur ta’ dawn ir-regolamenti? 

Jekk persuna tinstab ħatja ta’ tali ksur, tali persuna tkun responsabbli għal multa ta’ mhux inqas 
minn €450.00 



 

 

 

Ikkuntatjana 

 
Ħinijiet tal-ftuħ tax-Xitwa (Tnejn, Tlieta, Ħamis, 

Ġimgħa): 8:00-15:30 

Ħinijiet tal-ftuħ tax-Xitwa (Erbgħa): 8:00-12:00 

Ħinijiet tal-ftuħ tas-Sajf (Tnejn-Ġimgħa): 8:00-

12:00 

Viżitaturi huma mħeġġa jikkuntattjawna fuq info.dier@gov.mt 

jew permezz tal-freephone's 1575 (Helpline għall-Impjegati) 

u1576 

(Helpline għal min iħaddem) għal domandi. 
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