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Introduzzjoni

Dan il-każ ġie riferut lit-Tribunal Industrjali permezz ta’ Rikors mill-appellant Clayton
Saliba fir-Reġistru tal-Qrati Superjuri nhar is-26 ta’ Ġunju 2017, fejn iddikjara illi ttkeċċija minn mas-soċjetà intimata ma saritx għal raġuni ġusta u suffiċjenti.
It-Tribunal ħa konjizzjoni tad-dikjarazzjonijiet tal-każ kif preżentati mill-partijiet, fejn
sema’ x-xhieda mressqa min-naħat involuti, evalwa l-provi u d-dokumenti kollha kif
esebiti, kif ukoll ħa ‘inkonsiderazzjoni’ l-argumenti kif ippreżentati fit-trattazzjonijiet
tal-avukati difensuri.
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Rappreżentanza
Clayton Saliba li minn issa ’lquddiem ser jissejjaħ ir-rikorrent, kien assistit mill-Avv. Ian
Spiteri Bailey u l-Avv. Christine Calleja
Media Link Communications Ltd, li minn issa ’l quddiem ser tissejjaħ is-soċjetà intimata
kienet irrapreżentata mill-Avv. Andrew Borg Cardona, l-Avv Roslyn Borg Knight u l-Avv.
Patrick Farruġia
Fatti fil-qosor tal-każ
Ir-rikorrenti kien jaħdem bħala Graphic Designer fuq bażi full-time mas-soċjetà intimata u limpjieg ġie mitmum b’effett mit-28 ta’ Frar 2017. Ir-rikorrent iħoss illi t-terminazzjoni tiegħu
mill-impjieg hija waħda inġusta u illeċita fejn ġie attribwit lilu ‘leakage’ ta’ informazzjoni
sensittiva u allegatament għamel xogħol bi qligħ għalih personali waqt il-ħin tax-xogħol.
Min-naħa tagħha s-soċjetà tisħaq li l-appellant ġie mkeċċi għal raġuni tajba u suffiċjenti skont
il-liġi u dan wara li nstab responsabbli wara d-debita investigazzjoni u b’ċertezza suffiċjenti
fil-kamp ċivili u illi kien għadda materjal u informazzjoni kunfidenzjali u sensittiva lil terzi, aġir
li fiċ-ċirkostanzi tal-każ kien aggravat minħabba l-element politiku. Ukoll minħabba li kien
qed jagħmel xogħol privat b’abbuż.

Ġabra fil-qosor tax-xhieda
Matthew Bonnett fil-kariga ta’ Direttur Informazzjoni mall-Partit Nazzjonalista, spjega kif
il-Partit huwa shareholder ewlieni tas-soċjeta intimata. Huwa spjega kif informa lil ta fuqu
meta induna li l-iscreenshots tal-website kif kellha titniehda netnews.com.mt, dehret fuq
il-one.com.mt, u meta dehret kien hemm ritratt tar-rikorrent u li indikalu li kellu lfacebook page miftuħa fil-mument li ttieħed l-iscreenshot. B’hekk wasal għall-konklużjoni
li kien hu li bagħat l-informazzjoni lil one.com.mt. Għall-mistoqsijiet tal-kontroeżami xxhud spjega li biex tagħmel użu mill-kompjuter tar-rikorrent trid tkun taf il-password,
imma din il-password jista’ jkunu jafuha aktar persuni, għax waqt pressjoni ta’ xogħol, ilkompjuter inkwistjoni jista’ jiġi aċċessat minn terzi persuni. Huwa qal ukoll li ma kienx
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preżenti waqt l-investigazzjonijiet u li l-anqas ma kien inkarigat li jinvestiga imma li
jgħarraf lil ta fuqu bil-każ. Għall-istess mistoqsijiet tal-kontroeżami x-xhud qal ukoll li iva
jista’ jagħti każ li persuna tista’ tuża ritratt ta’ ħaddieħor meta tagħmel profile picture fuq
facebook.
Karl Gouder fil-kariga ta’ Chief Operations Officer, qal li ftit ġranet qabel ma’ Net News
niehda l-website, il-One News, kompetitturi tagħha, ħarġu bl-istroja tal-website tan-Net.
Ġimgħa qabel ma ħarġet iddeċidew li jagħti aċċess għall-website lill-impjegati tal-Media
Link kollha biex jiġbru feedback mingħand l-impjegati. Kull impjegat għandu user name u
password u seta’ jaċċessaha. Iżda sa ma ġiet imnhedija, dan seta’ jsir biss mill-uffiċċini u
mhux rimotament. Huwa spjega wkoll kif fil-facebook jitla’ wiċċ min ikun qed jaċċessa lwebsite u ma’ min ikun qed jagħmel dan. Huwa qal ukoll li sal-lum jekk tidħol fl-istorja talOne, tara wiċċ ir-rikorrent. U din l-istorja kienet fuq One news. Huwa spjega kif r-rikorrent
u ħamest iħbieb tiegħu jidhru li daħlu fuq is-site. Ix-xhud spjega kif ir-rikorrent ma
tagħhomx il-password biex jaċċessaw il-kompjuter tiegħu, u għaldaqstant irrikorrew
għad-dipartiment tal-IT. Il-‘users’ ikollhom password li huma stess jistgħu jbiddlu. Meta
aċċessaw il-kompjuter tar-rikorrent sabu xogħol privat li kien qed jagħmel għal One TV li
jiġu l-kompetituri diretti tagħhom. Skont ix-xhud wara nħatar board ta’ dixxiplina ad hoc
u f’dan is-smigħ ir-rikorent ġab l-istess screen shots li bihom kien akkużat u wriehom kif
kulħadd jista’ jitfa’ wiċċ min irid.
Rigward ix-xogħol privat tal-One TV, ma talab l-ebda permess bħalma ġieli għamel filpassat fuq xogħol ieħor u ngħata permess.
Għall-kontroeżami x-xhud qal li ma jiftakarx jekk dak iż-żmien kienx intalab mir-rikorrent
biex jara CCTV footage u ma jiftakarx jekk kinux inżammu jew le, għax mhux xi ħaġa
normali li jintalab hekk. Ikkonferma wkoll li tnejn mill-membri tal-bord tad-dixxipina kienu
wkoll il-persuni li mexxew l-investigazzjoni. Qal ukoll li l-persuni li mexxew l-istħarrig millIT ma xehdux fl-inkjesta interna. Qal ukoll li l-IT personnel qalulu li probabbilment seħħ illeakage, qalulu x’jaħsbu iżda bħala provi ma ressqu xejn lill-bord. Ix-xhud qal li r-rikorrent
ma kkonvinċihx li ma kienx hu u fid-deċizjoni tiegħu kellu l-opinjoni tal-IT personnel li kienu
qalulu li probabbli kien ir-rikorrent il-ħati. Ix-xhud qal li l-bord tad-dixxiplina kien maħtur
biex jiġġudika t-tieni akkuża dik tax-xogħol għall-kompetitur tagħhom. Ix-xhud ikkonferma
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li dwar l-kwistojni tal-leakage biss, ma kienx ikun hemm terminazzjoni, iżda t-tieni akkuża
kienet li wasslet għal dan. Ix-xhud qal li minkejja r-rikorrent talbu permess għal xogħol
barrani, għall-programm Espresso li kien jixxandar fuq One TV, u li r-rikorrent kien qed
jagħmel ħafna xoghol għalih, ma kienx itih permess u dan għax l-istazzjoni huwa
komeptitur tagħhom. Ix-xhud qal li r-rikorrent ma kien ingħata l-ebda permess biex
iwettaq dan ix-xogħol għall-program Espresso. Ix-xhud li kien fuq il-board tad-dixxiplina
kien ukoll tal-fehma li r-rikorrenti għandu jiġi tterminat.
Rosette Thake fil-kariga ta’ Chairman tal-Kumpanija, xehdet kif kienet parti mill-board
tad-Dixxiplina, u li filwaqt li qalet li ma tantx għandha xi żżid max-xhud ta’ qabilha, iżda li
l-aktar ħaġa li weġġgħet lis-soċjetà intimata hija x-xogħol sar għall-One TV, għax rigward
l-aspett tekniku seta’ fil-fatt ġew manipulati r-ritratti.
Graziella Galea qalet li meta kienet għadha kunsilliera għall-Kunsill ta’ San Pawl il-Baħar
ġieli qabbdet lir-rikorrent jagħmillha xi xogħol iżda jekk kien ikun bagħat invoice kien
jitħallas. Qalet ukoll li bħala perit hi ġieli għamlet xi xogħol lil Partit Nazzjonalista bla ħlas,
anke lir-rikorrent innifsu u hu min-naħa tiegħu ġieli għamlilha xi xogħol ukoll ta’ grafika
bla ħlas. Qalet ukoll li jekk ir-rikorrent ma tħallasx ta’ xogħol għall-Kunsill hija ma tiftakarx.
Clayton Saliba Ir-rikorrent spjega li kien impjegat bħala graphic designer mas-soċjetà
intimata fuq kuntratt definit għal sentejn u meta skada dan il-kuntratt u ma waqqfuhx, kif
tgħid il-liġi, huwa ġie fuq kuntratt indefinit. Huwa qal li kien responsabbli mir-riklamar u
disinn fuq kompjuter sew għall-gazzetta, television u online, u kull forma ta’
pubblikazzjoni. Huwa spjega kif kienu jaħdmu bħala tim biex ilaħħqu mad-deadlines. Ixxhud qal li l-uffiċċju tiegħu kien fit-tieni sular tad-Dar Ċentrali u kien hemm kuritur twil li
jwassal għalih, huwa kien waħdu fl-uffiċċju, iżda kulħadd seta’ jidħol fih. Dan l-uffiċċju ma
kienx jinzamm imsakkar u hu stess ġieli sab xi affarijiet imċaqalqin, u ġieli kien ikun jaf li lkompjuter inxtegħel għax ma jkunx kif ħallih jew tfiegħ hu.
Minkejja li kellu ċavetta, ma kienx hu biss li kellu għal dan l-uffiċċju. Ix-xhud qal li fl-20 ta’
Frar 2017 kien hemm leakage ta’ news item dwar website ġdida ta’ Net News, dwar liema
leakage huwa ma kienx jaf sal-għada. L-għada kif daħal għax-xogħol, ġie miżmum firreception isfel tad-Dar Ċentrali u ġie mitlub jitla’ ħdejn Clayton Tanti Gregoraci u dan
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ħadu fl-uffiċċju ta’ Rosette Thake (Segretarja Ġenerali tal PN) u din fil-pront qaltu: “Lil
min qed tagħti informazzjoni?” Hija qaltu li deher ritratt tiegħu isfel bħala persuna li tkun
aċċessat u għamlet like lil INews. Huwa spjegalha li kulħadd seta’ jagħmel ritratt ta’ xi
ħaddieħor u juzah f’sitwazzjoni simili. Wara qalulu biex joħroġ fuq il-leave biex
jinvestigaw. Sakemm wasal id-dar, ix-xhud qal li rċieva telefonata biex jagħtihom ilpassword. Huwa qal li qallhom li m’għandux problema imma jrid ikun prezenti. Huwa
xehed ukoll li ftit jiem qabel fit-12 ta’ Frar kien intalab il-password minn fuq it-telefon u
hu tahielhom. L-Erbgħa 22 ta’ Frar irċieva email li infurmatu li l-għada, l-Ħamis 23 ta’ Frar
se jittella’ bord tad-dixxiplina u biex iġib lil xi ħadd jassistih tal-fiduċja tiegħu. Fil-fatt,
kompla x-xhud, li meta mar fil-5.30pm, preżenti fuq il-bord kien hemm: Rosette Thake,
Karl Gouder, Clayton Tanti Gregoraci u Dr Andrew Borg Cardona. Bil-miktub ma tawh xejn
fuq xiex qed jiġi akkużat. Ix-xhud qal li reġa ġie akkużat li llikja informazzjoni u għamel
xogħol barrani waqt il-ħin tax-xogħol. Huwa qal li din kienet l-ewwel darba li sema’ t-tieni
akkuża, jiġifieri li kien qed jiġi akkużat b’xogħol barrani, proprju waqt il-bord taddixxiplina.
Ix-xhud spjega kif dwar l-ewwel akkuża wriehom eżempju magħmul minnu stess fejn
poġġa r-ritratti ta’ membri li kienu preżenti fuq il-bord tad-dixxiplina, ta’ Rosette Thake
u Karl Gouder, poġġa wiċċhom eżatt kif deher tiegħu fuq il-website tal-INews. Wara din
l-essebizzjoni min-naħa tax-xhud, ix-xhud qal li naturlament id-diskors dar fuq xogħol
barrani. Huwa qal li anke hawnhekk ma kinux ġusti miegħu meta kien jingħata jagħmel
xogħol barrani waqt il-ħin tax-xogħol min-nies minn hemm ġew stess. Huwa spjega li
fosthom li ġieli ordnawlu dan it-tip ta’ xogħol kienu Karl Gouder u Gregoraci stess. Huwa
spjega li qatt ma għamel xogħol lil One u x-xogħol li għamel kien għall-kumpanija li tixtri
l-airtime, bħalma jiġri fuq kull stazzjon, irrelevanti l-kulur politiku, li jixtru l-airtime. Huwa
qal li wara jużawh fejn iridu. Ix-xhud spjega li kien jiġbed l-attenzjoni tas-superjuri tiegħu
bħal Gregoraci u Gouder li kien qed jingħata xogħol barrani minn ġewwa stess u ma kienx
qed ilaħħaq għax ikollu kunflitt liema hu l-aktar urġenti, jiġifieri jekk hux tal-Media Link,
jew tal-Partit, xogħol għall gazzetta, televixin, website, eċċetra. Huwa spjega li l-laqgħa
ntemmet billi qalulu li se jiddeċiedu. Huwa qal li fis-27 ta’ Frar intalab biex l-għada 28 ta’
Frar imur ix-xogħol u qalulu : “Jew tirrezenja jew inkeċċuk”. F’din il-laqgħa kien hemm
preżenti Rosette Thake u Claudette Butiġieġ mill-HR u qalulu li tilfu l-fiduċja fih. Huwa
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baqa’ jinsisti li ma kienx hu u għaldaqstant ħass li mhux ħa jirrezenja u fil-fatt tkeċċa.
Qallhom ukoll biex iżommu CCTV footage mill-kamera li kienet eżatt tinkwadra l-bieb taluffiċċju tiegħu, għax skont ix-xhud, minn hemm setgħu jelevaw min daħal u ħareġ u
f’liema ħin, u infurmahom li kien se jieħu passi legali. Ix-xhud ikkonferma li dan il-footage
huwa qatt ma rah. Fil-bidu ta’ Marzu tas-sena 2017, ix-xhud qal li rċieva ittra datat 28 ta’
Frar 2017 li infurmatu bit-tkeċċija tiegħu.
Rigward skorrettezzi fl-akkużi kontrih, ir-rikorrent qal li kull min għandu aċċess għallpassword, jista’ jkun barra l-bini tal-Media Link għax jista’ jaċċessa l-website, li dak iżżmien tal-inċident kienet restritta għal fuq is-servers u fuq min jaċċessa bil-wifi talkumpanija.
Huwa spjega kif tista’ tiġi aċċessata fuq servers tal-Media Link jew min għandu aċċess
għall-internet minn wifi jew imqabbad direttament mal-internet. Huwa stess, ir-rikorrent
kien jaqbad hekk, b’dan il-mod, għax il-kompjuter tiegħu kien imqabbad mal-wifi. Huwa
insista li jekk ikollok aċċess għall-wifi, ikollok aċċess għall-website u tkun tista’ taraha.
Tista’ wkoll taċċessa websites li jkunu għadhom qed jinbnew. Dawn kienu miftuħa għal
kull min kien imqabbad mas-servers tal-Media Link jew tal-Partit, jew wifi li mqabbad
mas-servers tal-Media Link.
Huwa spjega wkoll kif lil Karl Gouder kien talbu permess biex joħroġ ħsibijiet li se
jixxandru fuq program ippreżentat minn Wayne Aquilina Breakfast Show fuq il-ONE u lpermess inagħtalu. Dan kien f’Jannar tat-2016. Qal ukoll li kien mistieden jagħti intervista
li ma kellha x’taqsam xejn la ma’ politika u lanqas ma’ reliġjon. Ir-risposta ta’ Brian St.
John kienet li jista’ pero l-ewwel intervista kellha tkun fuq in-NET TV.
Ix-xhud spjega kif Rosette Thake, waqt il-bord tad-dixxiplina aċċettat li l-kwistjoni tal-leak
setgħet seħħet kif spjegaha r-rikorrent. Għall-kwistjoni l-oħra ta’ xogħol barrani, x-xhud
enfasizza li bħala xogħol kummerċjali sikwit kien jagħmel riklami li kienu jihdru sew fuq
il-PBS, fuq NET u fuq il-ONE.
Semma wkoll kif Graziella Galea kienet tqabbdu xogħol fejn jidħol Kunsill Lokali u
affarijiet personali. Huwa qal li meta spjega lill-bord tad-dixxiplina li kien jiġi mqabbad
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jagħmel xogħol ulterjuri. Rosette Thake qaltlu tkun minn fejn tkun ġejja l-ordni, ma tistax
tiġi aċċettata, iżda kif qallha min kien jikkmandah, ix-xhud qal li dar kollox fuq il-ONE.

Huwa spjega li x-xogħol li akkużawh bih kienu still images ta’ suġġetti astroloġici għallprogramm Espresso. Ix-xhud enfasizza li talab is-CCTV footage miġbud minn kamera li
hemm eżatt fuq l-uffiċju tiegħu, iżda baqa’ ma’ ħadu jew rah qatt.
Għall-kontroeżami r-rikorrent ikkonferma li meta ġie mgħajjat quddiem Rosette Thake,
din min-naħa tagħha mal-ewwel akkużatu li qed jgħaddi l-informazzjoni lil xi ħadd.
Ikkonferma wkoll li minkejja li l-password tiegħu kienet differenti li biha taċċessa lfacebook, fejn jidħol kompjuter tax-xogħol, ix-xhud qal li mhux l-ewwel darba li filweekend, jekk ma jkunx ix-xogħol u xi ħadd ikun irid jużah, kien jgħidilhom il-password.
Ikkonferma wkoll li ken iħalli l-facebook miftuħ u allura seta’ aċċessah ħaddieħor. Qal
ukoll li qatt ma għamel xogħol għal One TV u qatt ma tħallas mill-One TV. Ix-xhud
ikkonferma li kienet prassi normali li persuni jqabbdu lil xi ħadd jaħdmihom għal xi
programm li jkun se jixxandar fuq stazzjon wara li jkun inxtara l-airtime. Dan, qal ix-xhud
hija prassi normali fl-istazzjonijiet kollha tax-xandir.
In rieżami x-xhud qal li meta ġie mitlub jagħmel intervista fuq il-One TV huwa avża lis-Sur
St John u dan tal-aħħar min-naħa tiegħu rringrazzjah li infurmah, u qallu li la ma kinitx ta’
natura politika, ma jsib l-ebda oġġezzjoni. Qallu wkoll li japprezza jekk l-ewwel jagħmel
dehra fuq in-Net u wara fuq il-One TV. Ix-xhud qal li fil-fatt kien deher fuq Meander. Huwa
qal li d-dehriet kienu marbuta ma’ astroloġija u ma kien hemm xejn ta’ natura politika.
Ikkonferma wkoll li l-ewwel akkuża kienet li għadda l-informazzjoni u hu nnega u
ġabilhom provi li kulhadd seta’ aċċessa l-kompjuter tiegħu. Qal ukoll li wara qallhom li lpassword meta rega’ ġie mitlub itihielhom wara li kien akkużat qallhom li mhux
problema, basta jkun preżenti.
Ix-xhud qal li wara ssejjaħ għal dixxiplina u kien akkużat li llikja xi informazzjoni.
Sjegalhom kif setghet saret u talabhom jara CCTV footage iżda dan ma ngħatalux. Ix-xhud
ikkonferma li meta deher quddiem il-bord tad-dixxiplina, tela’ bl-akkuza tal-leak. Iżda flistess bord tfaċċat akkuża oħra dik li jagħmel xogħol barrani.
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Sintesi tat-trattazzjonijiet tal-każ
Dr Patrick Farruġia għan-nom tas-soċjetà i ntimata qal li hawn għandna inċident li
jirrigwardja l-leak tal-website tan-Net operata mill-Media Link, liema inċident wassal
għas-sospensjoni tar-rikorrent sabiex jiġi investigat. L-inċident l-ieħor li wassal għatterminazzjoni fejn instab li r-rikorrent kien qed jagħmel xogħol għall-kompetitur tiegħu.
Dr Farrugia qal li l-kumpanija ma toperax f’ambitu ta’ kummerċ biss iżda b’rabta politika
għax il-Media Link hija l-vuċi tal-Partit Nazzjoanlista u x-xogħol li kien qed jagħmel irrikorrent kien se jidher fuq il-One TV li huwa stazzjon politiku ieħor kompetitur. Dr
Farruga qal li dwar il-leak l-iscreenshots li ttieħdu kellhom il-facebook profile tar-rikorrent
miftuħ fuqhom, meta ttieħdu dawn ir-ritratti. Fuq dan ir-rikorrent ġie sospiż sakemm isiru
l-investigazzjonijiet kollha u waqt l-investigazzjoni tfaċċa x-xogħol li kien qed jagħmel li
kellu jidher fuq il-One TV. Dr Farruġia qal li l-Kap Eżekuttiv tas-soċjetà Karl Gouder fixxhieda tiegħu qal li ma kinux se jkeċċuh fuq l-iżball tal-leak għax ir-rikorrent kellu ħafna
favorih. Iżda li kien gravi li jimmerita’ tkeċċija kien ix-xogħol li kien qed jagħmel. Ix-xogħol
fil-fatt, qal Dr Farruġia sar għall-kumpanija li tixtri l-airtime biex titrażmettih fuq il-One.
Dr Farruġia għamel referenza għall-klawsola numru 2.4 tal-kuntratt tax-xogħol tarrikorrent li tgħid: ‘The employee agrees to render his services exclusively to the company
and shall not carry on or be engaged in or interested in any other activity, business etc’.
Huwa qal li dan ix-xogħol kien ta’ benefiċċju aħħari għall-kompetitur ewlieni tan-Net. Dr
Farruġia qal li għar-rikorrent ma kinitx teżisti distinzjoni fl-ambitu politiku bejn l-istazzjon
Net u One. Qal ukoll li hija ċara mill-provi li r-rikorrent ma fehemx din id-differenza.
Għaldaqstant il-lealtà tar-rikorrent kienet għebet lejn min jimpjegah. Dr Farruġia qal la lMedia Link u lanqas il-partit abbonat ma seta’ qatt jerġa’ jafda lir-rikorrent bix-xogħol
tiegħu meta b’xogħlu kien qed jikkontribwixxi għall-avvanz tal-kompetitur. Dr Farruġia
qal li s-soċjetà tilfet il-fiduċja fir-rikorrent għax għamel xogħol għall-kompetitur.
Dr Christine Calleja għan-nom tar-rikorrent, bdiet l-argument tagħha li dan mhux xi
każ bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista, iżda dwar impjegat ma’ Media House.
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Dr Calleja qalet li mir-risposta li ppreżentat is-soċjetà r-raġunijiet għat-tkeċċija kienu
tnejn: li r-rikorrent għadda materjal u informazzjoni kunfidenzjali u sensittiva lil terzi li
ssejjaħ ‘leak’ u li kien qed jagħmel xogħol privat b’abbuż. Dr Calleja qalet li l-kwistjoni
tal-leak ġiet imwarrba minkejja li investigazzjonijiet infetħu minħabba fiha. Hija qalet li
mill-investigazzjoni ma ħarġux provi biżżejjed biex jitkeċċa, allura daru għax-xogħol
privat li kien qed jagħmel. Dr Calleja qalet li ftit ġimgħat qabel ma seħħ l-inċident, irrikorrent kien intalab il-password bit-telefon biex xi ħaddieħor jaħdem fuq il-kompjuter
tiegħu. Qalet ukoll li meta beda jiġi investigat, ir-rikorrent talab li jingħata l-footage tasCCTV camera li taqbad min ikun dieħel u ħiereġ mill-uffiċċju tiegħu u dan ma ngħatalux.
Hija qalet li jitqajmu suspetti meta tqis li ħadd ma għoġbu jixhed fuq dan ir-rifjut. Hija
qalet ukoll li waħda mix-xhieda, Graziella Galea Kunsilliera, qalet hi stess li r-rikorrent
għamel xogħol għaliha privat. Hija qalet ukoll li ġie ppruvat li ġieli ntalab jagħmel xogħol
għal stazzjonijiet bħal Smash TV u TVM.
Dr Calleja qalet jekk fil-fatt kiser il-kuntratt, mix-xhieda stess joħroġ ċar li qatt ma kien
hemm problemi mar-rikorrent u qatt ma qala’ xi twissija. Hija qalet ukoll li mhux ċar
x’kien aċċettabbli u x’mhux. Dr Calleja qalet li l-aħjar prova li ġabet is-soċjetà fuq dan lallegat xogħol li għamel ir-rikorrent kien ir-rapport ta’ Reuben Zahra u David Vassallo li
jaħdmu għas-soċjetà intimata u li baqa’ sal-aħħar mhux ikkonfermat bil-ġurament. Dr
Calleja rreferiet ukoll għall-ittra tat-terminazzjoni li r-raġuni hija li ntilfet il-fiduċja firrikorrent mis-soċjetà u dan propju ma jistax jiġi aċċett bħala raġuni hekk kif jgħid artiklu
36 sub-artiklu 14 tal-Kap 452 tal-Liġijiet ta’ Malta. Hija qalet li proċeduralment l-ewwel
ġie akkużat qabel biss deher quddiem il-bord tad-dixxiplina, tant li s-sinjura Thake
qaltlu : ‘int lil min mort tagħti l-informazzjoni?’, l-ewwel ħaġa li qaltlu qabel biss ma
inżamm il-bord ta’ dixxiplina. Meta mbagħad deher quddiem il-bord mar bid-difiza fuq
din l-akkuza tal-leak iżda hemm f’daqqa waħda daret l-istorja u l-enfażi daret fuq it-tieni
akkuża. Hija qalet li t-terminazzjoni mhix ċara fuq xiex eżatt qed jiġi t-terminat u għalfejn
tkeċċa. Huwa ċar, iżda, qalet Dr Calleja li riedu jeħilsu minnu qabel anqas biss inżammet
l-ewwel seduta.

Kunsiderazzjonijiet

9

Sabiex it-Tribunal seta’ jiddeċiedi jekk it-talba tar-rikorrent li saret nhar is-28 ta’ Frar,
2017, illi d-deċizjoni ta’ tkeċċija meħuda mis-soċjetà intimata tikkonstitwixxix tkeċċija
inġusta fit-termini tal-liġi, kif ukoll wrongful dismissal, ai termini ta’ l-Artiklu 75 ta’ l-Att
XXII tat-2002,

tenut kont tlettax-il fatt li ħarġu waqt dan il-proċess, ċjoe:
Li r-rikorrent ġie impjegat b’kuntratt definit għal sentejn datat 24 ta’ Novembru 2014
bħala graphic designer mas-soċjetà intimata u ġie tterminat fit-28 ta’ Frar 2017;
Li fl-20 ta’ Frar 2017 kien hemm leakage ta’ aħbar dwar website ġdida ta’ Net News u
li r-rikorrent sar jaf b’din il-leakage l-għada 21 ta’ Frar 2017 meta ġie msejjaħ jidher
quddiem is-superjuri tiegħu eżatt kif daħal għax-xogħol u dakinhar stess ġie ordnat
joħroġ bil-leave sakemm issir investigazzjoni;
Li jumejn wara ġie mgħajjat fid-Dar Ċentrali fil-5.30pm u ġie akkużat illi llikja
informazzjoni u li għamel xogħol barrani waqt il-ħin tax-xogħol;
Li dwar it-tieni akkuża qatt ma kien ġie affrontat biha, iżda semagħha l-ewwel darba waqt
il-laqgħa tal-Bord tad-Dixxiplina;
Li r-rikorrent ċaħad mal-ewwel u spjega kif ftit jiem qabel ġie mitlub il-password talkompjuter tiegħu mill-kollegi għax qalulu li riedu jagħmlu xi xogħol fuqu waqt li ma kienx
hemm;
Li din l-akkuża dwar il-leak ġiet fil-fatt skartata waqt il-proċess għax ma kienx hemm provi
biżżejjed;
Li l-Kap Uffiċjal Operazzjonijiet’ tas-soċjetà intimata ammetta li anke kieku kien instab
ħati tal-leak, din ma kellhiex timmerita tkeċċija tar-rikorrent għax kien miġjub ħafna u
kellu ħafna favorih;
Li kwistjoni tant taħraq hekk kif deskrivita fir-risposta tas-soċjetà, dik li jingħadda
materjal u informazzjoni kunfidenzjali u sensittiva lil terzi, fil-fatt ġie skartat u anke
msejjaħ bħala kwistjoni li ma timmeritax tkeċċija mis-soċjetà stess;
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Li dwar it-tieni akkuża r-rikorrent qal lis-soċjetà li kollha kienu jagħmlu xogħol għal xi
kandidat jew ieħor u hekk kienu jiġu mitluba jagħmlu;

Li ma kienx ċar fil-prattika normali tax-xogħol x’kellu jsir u x’ma kellux isir mir-rikorrent
lil hinn mix-xogħol tiegħu minħabba li mhux l-ewwel darba li ngħata xogħol apparti xxogħol tiegħu u dan kellu jagħmlu waqt il-ħin tax-xogħol, liema ordni ma kinitx ngħatat
bil-miktub kif jesiġi l-kuntratt;
Li meta kien imsejjaħ quddiem il-bord tad-dixxiplina intqal lilu li jtih min itih l-ordni ikun
xi jkun ix-xogħol, ma kellu qatt jaċċetta, iżda kif qallhom min kien itih ix-xogħol, id-diskors
dar fuq il-One TV;
Li x-xogħol li fil-fatt għamel ir-rikorrent kien xogħol grafiku biex jiġi użat minn kumpanija
li tixtri l-airtime għal programm ta’ varjetà li ma kellu l-ebda rabta’ ma’ politika;
Li mhux l-ewwel darba ingħata xogħol għal terzi bil-barka tat-treġija tas-soċjetà intimata;
Li fis-27 ta’ Frar 2017 talbuh biex l-għada 28 ta’ Frar imur ix-xogħol u ġie infurmat li jew
jirreżenja jew se jitkeċċa.

Deċiżjoni
It-Tribunal sa mill-bidu rriżultalu li l-akkuża li saret fil-konfront tar-rikorrent li jekk wieħed
jara r-risposta tas-soċjetà kienet l-aktar akkuża maġġuri u ta’ ċerta serjetà, li kieku kienet
ippruvata kienet tassew timmerita tkeċċija, kienet l-akkuża ewlenija, u ewlenija mhux
biss fil-portata iżda anke kif seħħew l-avvenimenti, kienet l-akkuża li nediet il-proċess
investigattiv. Mill-provi rriżulta li din ma kinitx fondata tant li ġiet abbandunata wara ftit
li beda l-proċess. Ir-raġunijiet kienu diversi, bħal: ir-rikorrent jiġi mitlub ġimgħat qabel
ma seħħ dan l-inċident biex jagħti l-password tiegħu minn fuq it-telefon biex persuna
oħra taħdem minn fuq il-kompjiter tiegħu; ir-rikorrent jitlob is-CCTV footage li juri min
ikun dieħel jew ħiereġ mill-uffiċċju tiegħu ħalli jiġi determinat min seta’ kien li għadda l-
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informazzjoni u materjal sensittiv lil terzi, liema footage ma ngħata lilu qatt. Hawnhekk
allura bilfors iqumu suspetti.
It-Tribunal jinnota wkoll li l-Kap Eżekuttiv tas-soċjetà intimata lanqas ma jqis dan linċident, jiġifieri li wieħed jgħaddi materjal sensittiv lil terzi bħala xi ħaġa serja, tant li qal
li kieku dan kien ġie ppruvat ukoll ma kienx jimmerita li r-rikorrent jiġi tterminat. Iżda dan
it-Tribunal ġie affaċċjat b’akkuża oħra, dik li r-rikorrent għamel xogħol ta’ grafika għallkumpanija li tixtri l-airtime għal programm ta’ varjetà mill-One waqt il-ħin tax-xogħol, li
għas-soċjetà hija raġuni ferm iktar serja u gravi minn dik tal-leakage ta’ materjal sensittiv
u ta’ natura politika. Is-soċjetà fid-difiza tagħha qalet li l-gravità kienet għax ix-xogħol sar
għal stazzjon kompetittiv. Tajjeb hawn wieħed ifakkar li ż-żewġ stazzjonijiet huma fil-fatt
marbuta ma’ u l-portavuċi taz-zewġ partiti politiċi l-kbar f’Malta. Iżda skont is-soċjetà
stess it-tqassim ta’ materjal sensittiv b’element politiku li spiċċa għand dan il-kompetitur
ma kienx jimmerita tkeċċija.
Jibqa’ t-tieni akkuża dik li għamel xogħol privat waqt il-ħin tax-xogħol u ħadd ma
kkontestaha. Però r-rikorrent ma kienx l-ewwel darba li ntalab jagħmel xogħol waqt ilħin tax-xogħol għal persuni privati bil-barka tas-soċjetà u bla ħlas. Għal dan it-Tribunal
ma kienx ċar eżatt x’kellu jsir u ma jsirx waqt il-ħin tax-xogħol, minkejja li fil-kuntratt taxxogħol kif jgħidu klawsoli 2.4 u 2.5, dan ma setax isir. It-Tribunal ma jarahix xi ħaġa ta’
barra minn hawn li r-rikorrent mal-mogħdija taż-żmien minn meta ġie ffirmat il-kuntratt,
dawn ir-regoli ġew illaxkati meta s-soċjetà stess kienet ittih xogħol ieħor x’jagħmel waqt
il-ħin tax-xogħol mhux relatat max-xogħol tiegħu propju, mhux bil-miktub u bi ksur talistess kuntratt.
Dan it-Tribunal ukoll ma jarahix diffiċli li r-rikorrent ma fehemx li qed jagħmel xi ħaġa
illeċita din id-darba, u dan għax lura fis-sena 2016 kien talab lil Karl Gouder permess biex
joħroġ ħsibijiet li se jixxandru fuq il-Breakfast show tal-One TV u dan ġie approvat. Irrikorrent jgħid ukoll li kien ġieh iċ-ċans jagħti intervista li ma kellha xejn x’taqsam ma’
politika jew reliġjon, iżda fuq astroloġija, u ngħata permess minn Brian St. John bilkundizzjoni li l-ewwel tixxandar fuq Net TV.
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Xorta ma jistax jiġi nnegat, iżda li bix-xogħol li kien qed jagħmel ma marx kontra l-kuntratt
tax-xogħol tiegħu. It-Tribunal jifhem li s-soċjetà ġġib din bħala prova. Però dan it-Tribunal
ma jistax jifhem jew jaċċetta din il-prova meta s-soċjetà stess kienet tgħidlu biex jagħmel
xogħol ieħor waqt il-ħin tax-xogħol għal persuni terzi bi ksur tal-istess klawsoli msemmija.
Jidher għalhekk li r-rikorrent kellu raġun jaħseb li ma kien qed jagħmel xejn ħażin meta
tieħu kollox fit-totalità tiegħu, aktar u aktar meta tqis li kien qed jagħmel xogħol ta’
natura kummerċjali u mhux politika.
Lanqas ma jista’ dan it-Tribunal jaċċetta r-raġuni li l-ittra tat-terminazzjoni ssemmi dik li
qed jiġi tterminat minħabba li ntilfet il-fiduċja fir-rikorrent u dan propju għax artiklu 36
sub-artiklu 14 tal-Kap 452, ma jaċċetahiex bħala raġuni ta’ terminazzjoni ta’ impjieg,
sakemm wieħed ma jkunx impjegat fid-dar privata ta’ persuna u jkollha kull dritt
tittermina impjieg ta’ impjegat jekk titlef il-fiduċja fih meta l-post tax-xogħol fil-fatt ikun
id-dar privata ta’ min qed iħaddem. Iżda l-post tax-xogħol f’dan il-każ ma kienet id-dar
privata ta’ ħadd.
Għaldaqstant dan it-Tribunal qed jaqta’ u jiddeċiedi li t-terminazzjoni tar-rikorrent hija
waħda inġusta u kontra l-liġi u qiegħed jillikwida d-danni għas-somma ta’ sitt elef, tmien
mija u ħamsa u tletin ewro (€6,835.00) li għandhom jitħallsu fi żmien xahar mid-data tallum.
B’hekk tintemm din il-kwistjoni tax-xogħol.
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