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It-Tribunal, 

 

Ra r-rikors tal-5 ta’ Lulju, 2012 li permezz tiegħu r-rikorrent allega li l-impjieg tiegħu 

kien ġie terminat għal raġuni mhux ġustifikata u/jew diskriminatorja u talab li 

jingħata kumpens skont il-liġi. 

 

Ra r-risposta tal-Kunsill intimat li permezz tagħha eċċepixxa (1) in-nuqqas ta’ 

ġurisdizzjoni ta’ dan it-Tribunal abbażi li r-rikorrent ma kienx impjegat tiegħu iżda 

kien jagħti s-servizzi tiegħu b’kuntratt għal għoti ta’ servizzi u dana wara sejħa 

pubblika għall-offerti; (2) in-nuqqas ta’ ġurisdizzjoni ta’ dan it-Tribunal abbażi li kien 

maqbul li kull disputa kellha tiġi riferita għall-proċedura tal-arbitraġġ; (3) li ma kienx 

hemm terminazzjoni iżda effettivament it-terminu tal-kuntratt li permezz tiegħu r-

rikorrent kien irendi servizz lill-Kunsill intimat kien skada; 

 

Ra d-dikjarazzjoni tal-każ tar-rikorrent; 

 

Ra l-lista tax-xhieda tal-partijiet; 

 



Sema’ x-xhieda ta’ John Camilleri li stqarr li r-rikorrent kien ħa kuntratt ta’ servizz ta’ 

maintenance hand / office messenger fuq bażi ta’ self-employed u dan għal tlett snin 

b’effett mit-12 ta’ Frar, 2008 wara li r-rikorrent kien irrisponda għal sejħa għal 

tenders. Xehed li r-rikorrent kien jitħallas wara li joħroġ fattura fl-aħħar ta’ kull xahar 

u jirrilaxxja riċevuta tal-VAT mall-ħlas. Stqarr li fl-2011, wara li kien skada l-kuntratt 

imsemmi, l-Kunsill intimat reġa’ ppublika sejħa għal tenders iżda din id-darba, 

permezz ta’ deċiżjoni meħuda f’laqgħa tal-Kunsill, għażel lil offerent ieħor. 

Ikkonferma li fiż-żmien li kien jiġi mqabbad jagħti servizz, ir-rikorrent kien jagħmel 

xogħolu u qatt ma tah problema; 

 

Sema’ x-xhieda ta’ Dr Shirley Farrugia fejn stqarret li hija tokkupa l-kariga ta’ Sindku 

tal-Kunsill intimat sa minn April, 2012. Tgħid li mall-ħatra tagħha l-kuntratt mogħti 

lir-rikorrent wara sejħa għal tenders kien diġà skada u bħala parti mill-adjudicating 

board iddeċidiet li l-Kunsill jgħaddi b’handyman wieħed. Kien intagħżel ħaddieħor u 

mhux ir-rikorrent abbażi li l-offerent l-ieħor kellu iktar esperjenza. Qalet li ma kienx 

hemm appell minn din id-deċiżjoni għalkemm ir-rikorrent kien ilmenta verbalment;  

 

Ra d-dokumenti esebiti mill-partijiet u mix-xhieda; 

 

Ra li fis-seduta tas-6 ta’ Mejju, 2013 il-partijiet iddikjaraw li m’għandhomx aktar 

provi fuq il-punt preliminari dwar il-kompetenza tat-Tribunal; 

 

Ra li l-każ ġie differit għad-deċiżjoni preliminari dwar l-eċċezzjonijiet tal-Kunsill 

intimat dwar il-ġurisdizzjoni; 

 

Ikkunsidra:- 

 

It-Tribunal jinnota li r-rikorrent ma xehedx f’dawn il-proċeduri. Għalhekk, it-Tribunal 

ser jistrieħ fuq id-dikjarazzjoni tal-każ tiegħu biex jistabbilixxi l-pożizzjoni tar-

rikorrent dwar l-eċċezzjonijiet preliminari tal-Kunsill intimat. F’din id-dikjarazzjoni r-

rikorrent jikkonferma li kien qed jagħti servizz lill-Kunsill intimat fuq bażi ta’ self-

employed u dan huwa anke sostnut mill-fatturi u riċevuti fiskali esebiti għall-perjodu 

li kien jingħata s-servizz. Jgħid li huwa baqa’ jagħti servizz skont il-kundizzjonijiet 

tal-kuntratt sa Mejju, 2012. 



 

Il-ġurisdizzjoni ta’ dan it-Tribunal hija waħda speċjali u limitata b’dak li hemm 

provdut fil-Kap. 452 tal-Liġijiet ta’ Malta li jinkludu l-każijiet kollha fejn jiġi allegat 

li saret tkeċċija inġusta (Art. 75(1)(a)).  

 

Il-Prim’Awla tal-Qorti Ċivili kellha opportunità tistqarr li “l-ġurisdizzjoni esklussiva 

tat-Tribunal Industrijali ġiet konferita bil-Kap. 452 tal-Liġijiet ta’ Malta b’deroga 

għall-ġurisdizzjoni ġenerali tal-qrati ordinarji. Għalhekk, salv fil-każijiet indikati fil-

liġi stess, id-disposizzjonijiet tal-Kap.452 ma jistgħux jiġu interpretati b’mod wiesgħa 

tant li jiġu estiżi sabiex jinkludu setgħat li l-leġislatur ma ndikax fil-liġi għax ma riedx 

li dawn jidħlu fil-parametri tas-setgħat tat-Tribunal. Fi kliem ieħor, il-ġurisdizzjoni 

tat-Tribunal Industrijali u s-setgħat li għandu huma dawk espressament indikati fil-liġi 

stess li stabbiliet il-parametri tal-operat tiegħu.”1 

 

Biex it-Tribunal jistabbilixi jekk kienx hemm “tkeċċija nġusta” irid qabel xejn 

jistabbilixxi jekk ir-rikorrent kienx impjegat tal-Kunsill intimat. Il-Kap. 452 

jiddefenixxi “impjegat” bħala “persuna li tkun għamlet jew taħdem taħt kuntratt ta’ 

servizz jew li tkun intrabtet personalment li tagħmel xi xogħol jew ħidma għal 

ħaddieħor, u taħt id-direzzjon u l-kontroll immedjat ta’ persuna oħra, u tinkludi 

ħaddiem ta’ barra, iżda teskludi xogħol jew servizz mogħti fi sfond professjonali jew 

bħala kuntrattur għal persuna oħra meta dak ix-xogħol jew servizz ma jkunx regolat 

minn kuntratt ta’ servizz speċifiku .”2 

  

It-Tribunal qies li r-rikorrent kien għadu jirrendi servizz lill-Kunsill intimat sa Mejju 

2012, meta allura kien ġà daħal fis-seħħ l-iStandard Nazzjoniali dwar l-Istatus tal- 

Impjieg u għalhekk ried jikkunsidra wkoll jekk b’effett ta’ dan l-iStandard ir-rikorrent 

kellux ikun preżunt li huwa f’relazzjoni ta’ mpjieg mall-Kunsill a tenur tal-Artiklu 3 

tal-istess Standard. Madankollu, ir-rikorrent naqas li juri lil dan it-Tribunal li huwa 

jissodisfa l-minimu tal-kriterji elenkati f’dan l-imsemmi Artiklu. Jibqa’ għalhekk li l-

kuntratt għal servizz mogħti lir-rikorrent mill-Kunsill intimat u l-modalità tal-ħlas u l-

ħruġ ta’ riċevuti kollha juru li r-rikorrent kien kuntrattur għall-Kunsill intimat. 

                                                        
1 Karmenu Vella vs General Workers’ Union, Prim’Awla tal-Qorti Ċivili, 30 ta’ Settembru 2010. 
2 Emfasi tat-Tribunal. 



Minkejja li fir-rikors promotorju jgħid li huwa kien impjegat mal-Kunsill intimat, 

huwa naqas li jressaq provi li juru dan; 

 

It-Tribunal għalhekk jikkonkludi li r-rikorrent ma rnexxielux jipprova li kien impjegat 

tal-Kunsill intimat, li t-tmiem tar-relazzjoni bejn il-partijiet ma jista’ qatt jitqies bħala 

tkeċċija għall-fini tal-Kap. 452 tal-Liġijiet ta’ Malta u li eżami tar-raġunijiet għala r-

rikorrent ma tħalliex ikompli jagħti s-servizzi tiegħu lill-Kunsill intimat jesorbita l-

ġurisdizzjoni limitata ta’ dan it-Tribunal; 

 

Għal dawn ir-raġunijiet, dan it-Tribunal jidde ċiedi billi filwaqt li jilqa’ l-ewwel 

eċċezzjoni tal-Kunsill intimat, jiddikjara li ma g ħandux ġurisdizzjoni sabiex 

jisma’ t-talba tar-rikorrent u, in vista li din id- deċiżjoni qed tiddisponi minn dan 

il-każ, jastjeni milli jipprovdi dwar it-tieni e ċċezzjoni tal-Kunsill intimat u 

kwindi jillibera lill-Kunsill intimat mill-osservan za tal-ġudizzju, salvi u 

impregudikati d-drittijiet tar-rikorrenti si et quatenus. 

 

Għall-fini ta’ taxxa u drittijiet it-Tribunal Industrijali jiffissa s-somma ta’ tlieta u 

disgħin euro u sbatax -il ċentezmu (€93.17). 

 

Ai termini tal-Artikolu 78(1) tal-Kap 452 t-Tribunal jiddikjara li minħabba n-numru 

tas-seduti u differimenti ma kienx possibbli li l-każ jinstama’ u jinqata’ fi żmien xahar 

kif preskritt fl-istess Kap. 
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