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Tribunal Industrijali 

 

Decizjoni Nru. 2221 
 

 

 

KazNru: 3019/CA     Fil-Kwistjoni tax-Xogħol 

 

       bejn 

 

Joseph Zammit 

 

      u 

 

Fondazzjoni Wirt Artna 

 

dwar: tkeċċija mill-impjieg allegata li hi 

inġusta 

 

 

Illum : 6 ta’ Mejju 2013 

 

Chairman: Is-Sur Christopher Attard BSc(Hons) MA(B’Ham) 

 

 

1.  Introduzzjoni 

 

 

Dan il-Każ ġie riferut lit-Tribunal Industrijali permezz ta’ rikors datat 8 ta’ Mejju 2012 

mir-rikorrent is-Sur Joseph Zammit fejn talab li dan il-Każ jinstema’ quddiem it-

Tribunal Industrijali. 

 

Meta beda jinstema’ il-Każ inkwestjoni, deher ir-rikorrent li kien assistit mill-Av. 

Andrew Borg-Cardona u għas-Soċjetá ntimata deher is-Sur Mario Farrugia bħala CEO 

tal-Fondazzjoni Wirt Artna assistit mill-Av. Matthew Brincat. 

 

 

Għall-iskopijiet ta’ Artikolu 78 ta’ Kap 452 tal-Liġijiet ta’ Malta jingħad li dan il-Każ ma 

setax jiġi deċiż fiż-żmien mogħti bil-liġi minħabba nuqqasijiet infrastrutturali li jrid 

iħabbat wiċċu magħhom it-Tribunal. 
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2. Fatti tal-Każ 

 

 

Fl-istqarrija tal-każ, ir-rikorrent jgħid li dan hu Każ ta’ liċenzjament waqt żmien ta’ 

injury leave  u għaldaqstant irregolari u talab lil dan it-Tribunal sabiex: 

 

1. Jiddikjara tali terminazzjoni bħala waħda mhux skond il-liġi u jordna l-ħlas ta’ 

kumpens xieraq.  

 

 

Rat in-Nota mressqa mis-Soċjetà intimata li biha spjegat li: 

 

 

1. L-appellant tkeċċa mill-impjieg fiż-żmien ta’ prova kif indikat lilu fl-ittra ta’ 

terminazzjoni datata 8 ta’ Frar 2012 u għalhekk l-Fondazzjoni kellha kull dritt li 

tittermina l-impjieg ta’ l-appellant mingħajr ma jingħata raġuni skont l-

providimenti ta’ l-Artikolu 36 (sub-inċiż 1 u 2) ta’ l-Att dwar l-Impiegi u r-

Relazzjonijiet Industrijali.  

 

2. Is-Soċjetà umilment titlob lil dan it-Tribunal sabiex jiddikjara li t-terminazzjoni ta’ 

l-impjieg ta’ l-appellant saret skont l-liġi waqt ż-żmien ta’ prova u m’għandux 

jingħata kumpens. 

 

 

 

3. Kunsiderazzjonijiet  

 

 

Mill-provi jirriżulta li r-rikkorrent kellu inċident waqt l-impieg fl-20 ta’ Diċembru 2011. 

Għalkemm is-supervisor xehed li hu ma kienx infurmat bl-inċident, ir-rikorrent xehed li 

x’ħin ġara l-inċident ma’ kien hemm ħadd preżenti u qal li ġieli tħoss xi ħaġa u 

jgħaddilek, pero’ l-għada kien iġġamjat u l-anqas seta’ jimxi. Ir-rikorrent xehed li t-tabib 

tax-xogħol mar kemm il-darba u saħansitra nħariġlu ċertifikat miftuħ.  

 

Mill-provi jirriżulta li l-impieg tar-rikorrent ġie tterminat fit-8 ta’ Frar 2012, bis-Soċjetà 

tiddikjara li tali terminazzjoni kienet qed issir skont il-provedimenti tal-liġi għall-impieg 

taħt it-termini pprovduti għall-perjodi ta’ prova ta’ xogħol. 

 

Għalkemm ma’ kienx hemm kontestazzjoni fuq l-originalita tat-timbru tal-employer fuq 

l-injury form, kien hemm xhieda kunfliġġenti fuq l-oriġinalita tal-firma tal-employer fuq 

l-injury form. Wara li t-Tribunal sema’ x-xhieda tal-partijiet, ra s-sottomissjonijiet u 

evalwa x-xhieda, d-dokumenti kollha u t-trattazzjoni tal-Każ, it-Tribunal hu tal-fehma li 

r-rikorrent kien korra waqt l-impjieg u li r-rikorrent kien fuq injury leave meta ġie 

terminat l-kuntratt ta’ impieg. 
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It-Tribunal ra l-Artikolu 36 (2) tal-Kap 452 fejn jiġi stabbilit li waqt l-impjieg bi prova, l-

impjieg jista’ jiġi mitmum minn min ikun irid miż-żewġ partijiet mingħajr ma jagħti 

ebda raġuni. 

Pero’ fl-istess Artikolu 36 (15) tal-Kap 452 jiġi stabbilit li kuntratt ta’ servizz ma 

għandux, ħlief bil-kunsens tal-impjegat, jintemm mill-prinċipal matul xi perjodu ta’ 

inkapaċità għax-xogħol tal-impjegat kaġunata b’korriment b’disgrazzja li tiġri mill-

impjieg u waqt l-impjieg. Għalhekk it-Tribunal jikkonsidra dan l-artikolu bħala waħda 

mill-eċċezzjonijiet għall-artikolu 36(2) tal-Kap 452. Jirriżulta li l-impjegat qatt ma ta 

kunsens biex jintemm l-impjieg. 

 

 

4. Deċiżjoni 

 

 

It-Tribunal Industrijali wara li sema’ x-xhieda tal-partijiet, qara s-sottomissjonijiet u 

evalwa x-xhieda u d-dokumenti kollha, jideċċiedi li t-temma tal-impjieg tar-rikorrent ma 

saritx skont il-liġi.  

Wara li t-Tribunal ra l-Artikolu 81 (2)(a) tal-Kap 452, it-Tribunal jillikwida l-kumpens 

dovut lir-Rikorrent Joseph Zammit mis-Soċjetà intimata Fondazzjoni Wirt Artna 

f'ammont ta’ Erba t’elef, disa mija u tmienja u disgħin Ewro (€4,998). Dan il-ħlas għandu 

jsir fi tliet pagamenti mensili, ndaqs u konsekuttivi, bl-ewwel pagament isir nhar l-1 ta' 

Ġunju 2013. 

A termini ta’ l-Avviż Legali Numru 48 tal-1986 it-Tribunal jiffissa d-drittijiet ta' min 

assista lill-partijiet fl-ammont ta' €93 kull wieħed. 

 

B’hekk jintemm dan il-Każ. 

 

Iffirmat : Christopher Attard 

                  Chairman 

      Vera kopja 

 

      Mary Rose Galea 

      Ghas-Segretarju 
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