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Fil-Tilwima tax-xogħol 

 

Bejn  

 

General Workers’ Union  

 

vs 

Malta Freeport Terminals 

 

dwar: allegazzjoni illi l-Malta Freeport Terminals naqset milli tagħti lura l-grad u l-kariga 

ta’ F lil Roger Grech (K.I. 215977M) bi ksur tal-ftehim kollettiv 

Chairman: Is-Sur Joseph Gerada FCIPD, M.A.(Mediation), IUKB Suisse, Dip.Applied 
Soc.Stud.,MAAT   
Membri: Is-Sur Chris Attard u s-Sur Joseph Farrugia 
 
 

Introduzzjoni 

Il-każ kien riferut lit-Tribunal Industrijali permezz ta’ talba lit-Tribunal dwar it-

tilwima ta’ xogħol skont l-artiklu 74 dwar ir-Relazzjonijiet Industrijali mibgħuta 

mill-Ministru għall-Affarijiet Ewropej u Ugwaljanza fid-29 ta’ Lulju 2019, wara 

talba li saritlu mill-GWU biex jirreferi il-każ lit-Tribunal Industrijali. It-Terms of 

Remit huma dawk kif imniżżla fl-ittra datata 12 ta’ Lulju, 2019 mibgħuta mill- 

Avukat Abigail Critien lill-Ministru. Min-naħa l-oħra is-soċjetà Malta Freeport 
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Terminals irrispondiet permezz ta’ dikjarazzjoni tal-każ fit-8 ta’ Ottubru, 2019 

permezz tal-Avukat Joseph Zammit Maempel. 

Għal dan il-każ inħatru s-Sur Joseph Farrugia u s-Sur Christopher Attard biex 

jassistu fis-smiegħ ta’ dan il-każ bl-iskop li jkun hemm rappreżentanza l-aktar 

wiesgħa possibbli tal-ħaddiema u ta’ dawk li jħaddmu. 

Fir-rigward tal-artiklu 78 tal-kap 452 tal-ligijiet ta’ Malta, it-Tribunal ma setax 

jiddeċiedi il-każ fil-perjodu stipulat mil-liġi minħabba d-diversi differimenti 

mitluba mill-partijiet. 

Ir-rikorrent s-Sur Roger Grech kien impjegat mas-soċjetà intimata fil-11 ta’ 

Novembru, 2007 u kien ingħata l-grad ta’ “F”. F’2016 kien mitlub jibda t-taħriġ 

biex javvanza għal grad “F1” iżda dan ma’ kienx seħħ u fl-2018 kien reġa’ ġie 

mitlub jagħmel it-taħriġ anki jekk kontra x-xewqa espliċita tas-Sur Grech. Ġara 

li waqt it-taħriġ, ir-rikorrent beda jbati minn vertigo li kien ċertifikat minn 

tabib. Rawh anki konsulenti li waslu għal konklużjoni li l-biża’ mill-għoli li kien 

sa jkun espost għalih fil-kariga il-ġdida kienet ir-raġuni tal-anzjetà qawwija tar-

rikorrent. 

 

Għaldaqstant, is-Sur Grech kien talab li jibqa’ fil-grad li kellu jiġifieri; grad ”F” 

u jagħmel ix-xogħol marbut ma’ dan il-grad bħalma kien jagħmel sa dak iż-

żmien. Iżda l-kumpanija argumentat li ma setgħatx tagħmel dan għaliex il-post 

tas-Sur Grech fi grad “F” kien imtela minn ħaddiehor li kien promoss minn 

gradi oħra inferjuri. Barra min hekk il-kumpanija argumentat li ġaladarba r-

rikorrent jbati minn vertigo, ma kienx sa jkun tajjeb biex jaħdem la fuq 

krejnijet ta’ 6 sulari li kien jopera qabel beda t-taħriġ u anqas fuq dawk ta’ 

għoli ta’ 22 u 24 sular kif jitlob il-grad il-gdid ta’ “F1”. Għaldaqstant, bħala 

alternattiva, il-kumpanija setgħat biss toffri lis-Sur Grech, il-grad “D” jew 

inkella jsib impjieg ieħor. 

 

Min-naħa l-oħra, il-GWU, f’isem is-Sur Grech talbet lit-Tribunal biex jordna li 

il-kumpanija tagħti lura il-grad u l-kariga ta’ “F” lis-Sur Roger Grech, tagħtih 

lura l-arretrati tal-paga mitlufa abbazzi tal-alleggat inadempjenza tal-Malta 
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Freeport Terminals abbażi tar-rifjut tagħha li tagħtih il-kariga, u li tiftaħ 

negozjati mal-GWU bil-għan li jintlaħaq ftehim fuq il-grad u x-xogħol tas-Sur 

Roger Grech.  

 

Fatti tal-każ 

 

Ir-rikorrent s-Sur Roger Grech kien impjegat mas-soċjetà intimata fil-11 ta’ 

Novembru, 2007 u ngħata l-grad ta’ Equipment Operator “F” fl-4 ta’ Frar, 2008. 

Fl-2016 s-Sur Grech ġie avviċinat mis-soċjetà sabiex jitla’ fil-grad ta’ “F1” 

Equipment Operator Deckman iżda r-rikorrent talab li jibqa’ fl-istess grad ta’ 

“F”.  

 

F’Novembru tal-2018 s-Sur Grech reġa’ ġie avviċinat mis-soċjetà biex jibda t-

taħriġ sabiex jitla’ fil-grad ta’ “F1” u filwaqt li s-Sur Grech talab biex l-

opportunità tingħata lil xi ħaddieħor, it-taħriġ għalih beda xorta waħda. 

Minkejja li t-taħriġ kellu jispiċċa f’Jannar 2019, s-Sur Grech talab estensjoni 

għaliex ma kienx qed iħossu lest għar-responsabiltà l-ġdida. Fl-1 ta’ Frar, 2019 

s-Sur Grech ippreżenta ċertifikat mediku mingħand it-Tabib Pierre Chircop fejn 

indika li r-rikorrent kien qiegħed ibati minn “vertigo” meta jaħdem fuq il-quay 

cranes għoljin.  

 

Rah ukoll il-konsulent tan-Neuroloġija Norbert Vella fejn skont nota li bagħat 

lil Dr Chircop datata 19 ta’ Frar 2019 infurmah li mill-att ta’ neuroloġija ma kien 

sab xejn ta’ tħassib u għalhekk kien irrifera lir-rikorrent għand psikjatra. 

Għalhekk, rah ukoll il-Psikjatra Etienne Muscat fejn fir-rapport tiegħu datat 13 

ta’ Frar 2019 jgħid li jekk is-Sur Grech ikun sfurzat jaħdem fuq krejnijiet mill-

għoljin, is-sitwazzjoni tar-rikorrent mhux sa titjieb imma mistennija li tmur għal 

agħar. 

 

Is-Sur Grech jgħid li matul it-taħriġ għamel ħiltu biex jidra l-għoli il-ġdid li kien 

mill-inqas id-doppju tal-għoli tal-krejnijiet li sa dak iz-zmien kien jopera fi grad 

“F”. Jgħid li fix-xahrejn taħriġ li ha kien irnexxilu jadatta għal ħafna affarijiet 

imma mhux għall-għoli il-ġdid ta’ 22 sular jew aktar. Hu jgħid li f’dak l-għoli, 
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kien iħossu ħażin; isir abjad, dak li kien jiekol kien ineħħih, jegħreq ħafna u anki 

jiffriża bil-biża’. It-trainer tiegħu qallu li wasal sa kullimkien imma mhux biex 

jopera f’dan il-livell ta’ għoli.  

 

Saru rappreżentazzjonijiet kemm personali mir-rikorrent kif ukoll permezz tal-

GWU quddiem il-manigment biex s-Sur Grech jitħalla fil-grad li kien qed iservi 

fih sa dak iż-żmien jiġifieri grad “F”. Ir-rikorrent għamel il-każ li hu kien ilu jservi 

fil-kariga ta’ grad “F” għal ħdax-il sena b’suċċess u għalhekk talab biex ikompli 

fl-istess grad u rwol. Kien anki applika għal xi pożizzjonijiet oħra fil-kumpanija 

imma ma kienx magħzul għalihom. Hu jkompli jagħmel il-każ li hu dejjem baqa’ 

fil-grad ta’ “F” anki meta kien fuq taħriġ, infatti dejjem tħallas u baqa’ jirċievi 

paga ta’ grad “F”. 

 

Is-soċjetà argumentat li kull min jidħol jaħdem mas-soċjetà jaf ben tajjeb li kull 

ħaddiem mistenni li javvanza minn grad għall-ieħor biex finalment jilħaq il-grad 

ta’ “F1”. Dan kien important għall-kumpanija għaliex għandha bżonn 

ħaddiema f’kull grad inkluż “F1” li setgħat biss takkwisthom billi wara żmien 

ta’ taħrig, tagħti promozzjoni lil dawk li kienu fi grad “F”. Is-soċjetà għamlet 

emfasi li jekk kulħadd jibża’ jaħdem f’għoli ta’ 22 sular u aktar, il-kumpanija 

tista’ tagħlaq għaliex ma jkollhiex nies biżżejjed biex iniżżlu u jtellgħu 

containers minn u fuq il-vapuri. Is-soċjetà tgħid li ma kellhiex il-mezz li timpjega 

ħaddiema fi grad “F1” dirett minn barra il-kumpanija għaliex il-Union 

rikonoxxuta jiġifieri l-UHM ma kinitx tippermetti li jsir dan.  

 

Il-kumpanija spjegat li ma riditx tieħu riskju bis-Sur Grech, meta kellha 

quddiemha ċertifikati mediċi li jgħidu li s-Sur Grech ibati minn vertigo, anki jekk 

jaħdem fil-grad ta’ “F” fejn l-għoli tal-krejnijet ma jeċċedix is-6 sulari. Is-soċjetà 

argumentat li jekk operator kien jibża’ jaħdem fuq krejnijiet għolja 22 u 24 

sular, kien ukoll sa jkollu problema jaħdem fuq krejnijiet ta’ 6 sulari.  

 

Is-soċjetà żżid tgħid li meta hi tpoġġi lil xi ħadd fit-taħriġ ta “F1” fl-istess ħin 

tagħti promozzjoni immedjata lil xi ħaddiem minn gradi oħra għal “F” allura il-

post ta’ min intbagħat għat-taħriġ ikun imtela. Dan ifisser li l-ħaddiem li kien 
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fuq taħriġ ma jkunx jista’ jirritorna għall-post li kellu qabel it-taħriġ għaliex il-

pożizzjoni tiegħu tkun imtliet.  

 

Għaldaqstant, fil-każ li s-Sur Grech jekk ma kienx sa jieħu l-grad “F1”, il-

kumpanija, bħala alternattiva, setgħat toffri lir-rikorrent il-grad “D” fejn isuq 

biss trakkijiet fuq il-lant tax-xogħol. Is-Sur Grech irrifjuta dan il-grad u rwol 

għaliex kienu inferjuri għal grad “F” kemm fil-paga kif ukoll fir-rwol. Il-

kumpanija argumentat li min ma jasalx biex jitla’ fi grad “F1” jew ikollu 

jikkuntenta bi grad “D” jew inkella jfittex impjieg xi mkien ieħor. 

 

Is-Sur Grech baqa’ jippreżenta ċertifikati mediċi lill-kumpanija. 

 

Konsiderazzjonijiet 

 

It-Tribunal kellu quddiemu sitwazzjoni fejn kellu jeżamina ċ-ċirkonstanzi li 

wasslu biex impjegat ikun mibgħut għat-taħriġ biex jiżviluppa lilu nnifsu bl-

iskop li jingħata promozzjoni u minflok jispiċċa fi stat qawwi ta’ anzjetà u 

waqfien mix-xogħol għal zmien twil fuq leave għal mard.  

Ried jara jekk sitwazzjoni bħal din setgħatx tiġi evitata u x’kienu l-alternattivi 

kemm-il darba kien hemm alternattivi għal din is-sitwazzjoni. 

 

Performance fuq ix-xogħol 

 

Fi Grad “F” is-Sur Roger Grech kien isuq l-RTGs li huwa r-rubber tyred gantry, 

l-lifters jew inkella reach stacker, jew empty handler. L-empty handler ikun l-

equipment li jaqbad il-container wieħed wieħed minn mal-art lil tal-vojt. Jekk 

ikun bil-boom, ir-reach stacker jaqbad il-container mimli jew vojt. L-RTG huwa 

rubber tyred gantry li jimxi tiela’ u nieżel fuq l-istack li jagħmel ix-xogħol bl-

ispreader bil-kabina fuq – Seduta tat-23 ta’ Lulju, 2021. Dawn l-inġenji huma 

ta’ natura żgħira u l-krejn huwa ta’ seba’ sulari meta paragunati mal-krejnijiet 

il-kbar li jitilgħu minn tlettax sa tlieta u għoxrin sular. 
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Ir-rikorrent kien ilu jagħmel dan ix-xogħol għal madwar ħdax-il sena fejn qatt 

ma kellu rapporti ħżiena dwar il-performance tiegħu fuq ix-xogħol. Is-Sur 

Stephen Calleja operations maniġer tal-Malta Freeport Terminals qal li l-

performance tas-Sur Grech kienet average u r-rikorrent qatt ma wera biża’ 

mill-għoli – seduta tat-23 ta’ Lulju 2021.  

 

Is-Sur Grech jgħid li matul it-taħriġ biex jitla’ fil-grad ta’ “F1” ipprova jidra s-

sistemi il-ġodda u filwaqt li jidher li rnexxielu f’bosta aspetti tax-xogħol il-ġdid, 

baqa’ ma rnexxilux jaddatta fejn jidħol l-ikbar krejn. Infatti f’dan l-għoli kien 

iħossu tant ħażin li kien jispicċċa jkollu jmur il-klinika għat-trattament. 

 

It-Tribunal irid ifakkar li huwa kommendabbli ħafna li l-prinċipal iħarreġ lill-

ħaddiema tiegħu daqskemm huwa l-obbligu tal-ħaddiema li jagħmlu ħilithom 

biex jibbenefikaw mit-taħriġ pero it-taħriġ mhux xi garanzija li tirnexxi dejjem. 

It-taħriġ jirnexxi mhux biss meta tingħata l-ħila jiġifieri l-skill imma meta 

magħha jkun hemm l-attitudni u l-abittudni għal dik il-ħila partikolari.  

 

F’dan il-każ jidher li r-rikorrent kien jaf it-teknika tal-ħidma mitluba, kellu ukoll 

l-attitudni li jitgħallem għaliex tgħallem diversi affarijiet tul il-kors imma kien 

nieqes mill-abittudni biex jaħdem f’dak l-għoli mitlub minn grad ta’ “F1”. Mela 

s-Sur Grech filwaqt li kien qed jikkopera biex jitgħallem, kien qiegħed jiġi 

affettwat serjament minn kundizzjoni psikoloġika li ma kinitx qed tippermettilu 

jaħdem b’serenità fil-għoli ta’ tlieta u għoxrin sular. 

 

Il-psikjatra infatti ddeskriva l-kundizzjoni bħala “specific phobia which is 

somewhat unpredictable – Dikjarazzjoini tal-każ tal-kumpanija 8 ta’ Ottubru, 

2019. 

 

Għaldaqstant il-prinċipal irid iżomm dejjem quddiem għajnejh li n-nies huma 

kumplessi ħafna u filwaqt li ħaddiem jaf ikun effiċjenti f’rwol partikolari, dan 

ma jfissirx li jista’ jkun effiċjenti wkoll f’rwol oħra jew waħda aktar avvanzata. 

Il-Peter Principal żviluppat minn Laurence J. Peter; jgħid li “people are 

promoted to their level of incompetence”. Jiġifieri promozzjoni mhux dejjem 
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twassal għal titjieb fl-istruttura tal-organizazzjoni. Hekk hu il-każ li t-Tribunal 

għandu quddiemu. Is-Sur Grech kien validu għal ħafna funzjonijiet fuq il-post 

tax-xogħol imma ma kienx maqtugħ biex jaħdem fil-għoli ta’ 23 sular, għalhekk 

il-kumment tal-psikjatra “specific phobia”. 

 

Promozzjoni sfurzata 

 

Jidher li l-interess uniku tal-kumpanija kien li s-Sur Grech jaċċetta l-

promozzjoni u jibda x-xogħol il-gdid fi grad ta’ “F1”. Infatti ripetutament intqal 

tul il-process li l-HR kienu kkonkludew li jekk inti tajjeb biex taħdem f’għoli ta’ 

sitt sulari allura tajjeb biex taħdem f’għoli ta’ 23 sular u vici versa. Dan bħal 

qisu meta tgħid li min hu tajjeb biex itajjar għajruplan 6 seater Piper Lancer 

bilfors tajjeb biex itajjar Boeing 747. Wieħed ma jridx wisq biex japprezza li 

argument bħal dan ma jregix.  

 

L-uffiċjali tal-HR, kellhom il-kliem ċar tal-psikjatra biex jiggwidhom meta fir-

rapport tiegħu qallhom; “specific phobia that was somewhat unpredictable”. 

Il-problema kienet marbuta mal-għoli partiklari ta’ 23 sular kif inhu obbligat 

minn grad “F1” u mhux minn għoli ta’ sitt jew seba’ sular kif obbligat minn grad 

“F”. Il-psikjatra spjega wkoll li l-problema kienet marbuta ma’ “the new role is 

associated with the rapid escalation of anxiety” u mhux ix-xogħol li kien 

jagħmel fil-grad ta’ “F”. Infatti il-psikjatra jgħid li minkejja li Roger Grech kellu 

esperjenza kerha sitt snin ilu meta nqaleb bil-krejn, din l-esperjenza ma 

żammitux milli jirritorna lura għax-xogħol f’għoli ta’ sitt sulari. Dan juri ċar li il-

predikament kien unikament l-għoli ta’ 23 sular u xejn iżjed.  

 

Mhux hekk biss imma l-psikjatra tahom parir loġiku u prattiku meta qallhom; 

“ It would seem to me to make more sense to continue to employ Mr Grech in 

an area where he is unaffected by this specific phobia and where he has 

possibly also shown ability and competence to date”.  

 

Hawn, l-uffiċjali tal-Human Resource kellhom ikunu proattivi u jħarsu din ir-

riżorsa umana għal beneficcju tiegħu u anki tal-kumpanija. Minflok taw għażla 
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lis-Sur Grech ta jew demozzjoni għal grad inferjuri “D” jew jibqa’ fuq leave tal-

mard sakemm isib impjieg ieħor. Tħares kif tħares lejha, dawn l-options kienu 

telf biss għal kulhadd. Il-kumpanija kienet sa tintilef esperjenza valida ta’ 11-il 

sena xogħol filwaqt li tiddemotiva għalkollox impjegat li sa dak iż-żmien wera 

li jagħmel xogħlu sewwa. 

 

It Tribunal ifakkar li l-bdil ta’ grad tax-xogħol ta’ impjegat, bdil fil-paga anki jekk 

sa tiżdied u bdil fin-natura tax-xogħol huma tibdliet materjali fil-kuntratt tax-

xogħol u għaldaqsant, dan it-tibdil iseħħ biss bil-kunsens taż-żewġ partijiet. 

F’dan il-każ, is-soċjetà riedet tibdel il-grad tax-xogħol tal-impjegat, tibdel il-

paga u kundizzjonijiet oħra, tibdel in-natura tax-xogħol fejn issa l-ħaddiem ried 

jaħdem f’għoli ferm aktar milli ħaddem fih qabel u f’każ li dan ma jirnexxix, l-

impjegat kellu jew jaċċetta grad inferjuri ta’ grad “D” jew ifittex impjieg ieħor. 

Is-soċjetà ppretendiet li tagħmel dan it-tibdil kollu u materjali mingħajr il-

kunsens tal-impjegat. 

 

It Tribunal ifakkar li l-impjegat għandu d-dritt jieħu l-opportunità ta’ 

promozzjoni jew ma jeħodhiex u fil-każ li ma jeħodhiex ma jkun hemm ebda 

konsegwenza negattiva sempliciment għaliex l-impjegat għamel għażla. Infatti 

l-ftehim kollettiv ma jobbligax lill-ħaddiema biex jaċċettaw promozzjoni 

bilfors. Għalhekk il-kumpanija, filwaqt li tista’ tħajjar u tinċentiva il-ħaddiem 

biex javvanza, ma tista’ qatt timponi u ġġiegħel kontra r-rieda tal-ħaddiem li 

jidħol fi grad ogħla li hu jew hi ma tixtieqx. 

 

Is-soċjetà argumentat li jekk ma tmexxix impjegati minn grad “F” għal grad 

“F1” il-kumpanija tispiċċa mingħajr ħaddiema biex itellgħu u jniżżlu l-

containers minn u fuq il-vapuri. Is-soċjetà tgħid li ma għandhiex il-faċilità li 

timpjega direttament minn barra għaliex il-UHM tipprekludiha milli tagħmel 

dan. It-Tribunal ifakkar li l-ftehim kollettiv ma jgħid xejn dwar dan u anqas ma 

intweriet xi evidenza li l-maniġment kien qed jiddiskuti dan il-fatt mal-UHM. 

Għalhekk filwaqt li t-Tribunal jifhem li ħaġa bħal din tippreżenta problema 

strutturali, is-soluzzjoni tinstab billi telimina l-problema strutturali u mhux 

tisforza lill-ħaddiema jieħdu pozizzjoni avvanzata kontra qalbhom. Ħaġa bħal 
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din mhix flessibilità imma sussidju ineffiċjenti għall-problema li mhix solvuta. 

Fil-fatt il-possibilità li l-kumpanija timpjega ħaddiema fi grad F1 minn barra, 

teżisti. 

 

Promozzjoni għandha konnotazzjonijiet pożittivi fejn ħaddiem jifraħ bir-

rikonoxximent u l-kumpanija tiċċelebra l-akkwist ta’ riżorsa meħtieġa għas-

suċċess tagħha. Fil-każ li għandu quddiemu t-Tribunal dik li kienet imsejħa 

“promozzjoni” ma gabet xejn magħha hlief anzjeta’ u inkwiet għar-rikorrent 

bil-possibilità anki jitlef l-impjieg. Ir-raġuni tinstab fit-tweġiba tas-Sa Joanna 

Calleja Uffiċjal tal-HR meta fis-seduta tad-29 ta’ Jannar 2021 qalet li bi qbil mal-

Union rikonoxxuta l-UHM il-kumpanija taddotta prassi lejn qisu kulħadd 

jimbotta lil kulħadd. Allura wieħed jibda minn grad, meta mbagħad ikun hemm 

bżonn grad iktar jitilgħu f’dak il-grad, u dejjem jimxi bil-punch card u 

productivity. 

 

Dan jidher biċ-ċar li dak li s-soċjet` ssejjaħlu “promozzjoni” mhu xejn għajr 

forma ta’ automatic progression, kulħadd jimbotta lil kulħadd, li ma toħroġ 

minn imkien fil-ftehim kollettiv. Mhux hekk biss imma il-ftehim kollettiv anqas 

ma jipprovdi rimedju meta ħaddiem ma jgħaddix mit-test biex jilħaq fi grad ta’ 

“F1” u fl-assenza ta’ dan, is-socjeta’ tapplika l-alternattivi li jidrilha hi. 

 

Xogħol alternattiv 

 

It-Tribunal ħares ukoll lejn l-argument tas-soċjetà li ħassitha qiegħda tkun 

kostretta mir-rikorrent biex tipprovdilu xogħol alternattiv. Fil-fatt s-Sur Roger 

Grech kien qiegħed jitlob li jibqa’ fil-grad li kien; grad “F” u mhux jingħata 

xogħol alternattiv. Meta r-rikorrent stqarr li ma setgħax jaħdem tajjeb f’għoli 

ta’ 23 sular kien qiegħed jgħid lil prinċipal tiegħu biex ma jpoġġihx f’pożizzjoni 

ta’ xogħol li kien sa jfalli fih. Imma biex minflok iħallih ikompli fir-rwol u fil-grad 

li kellu, liema rwol u grad il-kumpanija kellha u għad għandha bżonnhom, u 

fejn is-Sur Grech setgħa jkompli jagħmel success. B’ebda mod mar-rikorrent 

illimita l-abiltà tiegħu biex jagħmel ix-xogħol tal-prinċipal saż-żmien li l-

prinċipal riedu jibdel in-natura tax-xogħol – Dikjarazzjoni tal-każ tas-soċjetà. 
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It-Tribunal innota kif l-uffiċjal ta’ HR Dr Duncan Borg Myatt, għad-domanda 

tat-Tribunal spjega kif meta impjegat ma jgħaddix mit-test għal grad ta’ “F1” 

jerġa’ jiġi mitlub li jagħmlu għaliex l-għan tal-kumpanija huwa li ttella’ 

ħaddiema fi grad “F1”. Ikompli jgħid li jekk il-ħaddiem ma jirnexxilux jitla’ fi 

grad “F1” allura “you have to seek alternative job”. Is-Sur Borg Myatt ikompli 

billi jgħid li jista’ jkun hemm raġunijiet oħra, li ma spejgax x’inhuma, fejn 

ħaddiem jista’ japplika għal vakanzi interni minħabba li ma jkunx addattat għal 

grad “F1” – seduta 11 ta’ Ġunju, 2021. It-Tribunal ħa l-impressjoni li l-uffiċjal 

tal-HR ppreżenta l-options kollha alternattivi minbarra dak li deher ovvju għall-

psikjatra “It would seem to me to make more sense to continue to employ Mr 

Grech in an area where he is unaffected by this specific phobia, and where he 

has possibly also shown ability and competence to date” -Dikjarazzjoni tal-każ 

tas-soċjetà. 

 

Ir-raġuni għaliex is-soċjetà għażlet li toffri kollox minbarra dak li il-psikjatra 

sejjaħ “make more sense” tahielna Dr Borg Myatt meta fix-xhieda tiegħu tal-

istess 11 ta’ Ġunju mistoqsi mit-Tribunal jekk l-għażliet li offriet il-kumpanija 

kinux intenzjonati biex ma’ joħolqux preċedent li ħaddiem jista’ jibqa’ jaħdem 

fil-grad “F” anki jekk ma jgħaddix mit-test, hu wieġeb “iva dik waħda mir-

raġunijiet”. Dan juri lit-Tribunal li l-options miftuħa għall-ħaddiema li ma 

jgħaddux mit-test ma kienu options xejn imma forma ta’ deterrent u pressjoni 

biex imexxu lill-ħaddiema minn grad “F” għal grad “F1” anki kontra r-rieda 

tagħhom. Allura isir aktar ċar il-kumment tal-psikjatra meta qal li l-anzjetà tas-

Sur Grech qed tibda tieħu forma aktar ġenerali biex tinkludi ukoll il-biża’ li jitlef 

l-impieg.   

 

Filwaqt li t-Tribunal ma’ japprovax deterrenti  ta’ din il-kwalità, ifakkar li l-

ħaddiem għandu r-responsabiltà li jagħmel ħiltu biex jieħu l-opportunitajiet li 

toffri l-kumpanija u rifjut minn ħaddiem biex jieħu opportunitajiet bħal dawn 

għandhom ikunu ġustifikati bħal f’dan il-każ. 
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Minkejja dan, il-preċedent kien diġà sar qabel ma beda t-taħriġ tas-Sur Roger 

Grech għaliex fil-każijiet ta’ Chris Galea, Leonard Farrugia u Carlos Heathely. 

Dawn is-sinjuri kienu fallew it-test anki xi wħud aktar minn darba u xorta 

tħallew ikomplu jaħdmu fi grad “F” u jitħallsu paga ta’ grad “F”.   

 

Deċiżjoni 

 

Wara li t-Tribunal eżamina u evalwa d-dikjarazzjoni tal-każ, testimonjanzi, 

dokumenti u sottomissjonijiet tal-partijiet u wara konsiderazzjoni ta’ dawn, it-

Tribunal, wara li ħares lejn l-elementi tal-każ fit-totalità u l-komplessità 

tagħhom, jiddeciedi li r-rikorrent s-Sur Roger Grech għandu jingħata lura l-grad 

u l-kariga ta grad “F” u x-xogħol marbut mal-grad “F” mingħajr telf ta’ seniority.  

Il-kumpanija għandha tħallas fi żmien tmien ġimgħat minn din id-deċiżjoni, is-

somma ta’ disgħa u tletin elf u tmienja u erbgħin euro (€39,048) kif segwenti; 

 

Id-dħul tas-Sur Grech fis-snin 2016 u 2017 kienu €31,928 u €31,288 

rispettivament li jammontaw għal average ta’ €31,608 fis-sena ref GRC 1 & 2.  

 

Id-dħul tas-Sur Grech għas-sena 2019 kien ta €7692.64 ref RGC 5, €3996.00 ref 

RGC 4 u €7575.57 RGC 3 rispettivament, li jammontaw għal total ta’ 

€19,264.21. Meta tnaqqas dan id-dhul mis-salarju average ta’ €31,608 iwassal 

għal telf fid-dħul għas-sena 2019 ta €12,343.79. 

 

Id-dħul tas-Sur Grech għas-sena 2020 kien ta’ €3640.28 ref RGC 6 u €16,106.13 

ref RGC 11 rispettivament li jammontaw għal total ta’ €19,746.41. Meta 

tnaqqas dan id-dħul mis-salarju average ta’ €31,608 iwassal għal telf għas-sena 

2020 ta’ €11,861.59. 

 

Id-dhul tas-Sur Grech għas-sena 2021 kien €828 ref RGC 8a/b u €6715.57 ref 

GRC 7 u €1617 fix-xahar għal perjodu 15/07 – 31/12 iwassal għal circa 

€8954.00 ref RGC 9 rispettivament li jammontaw għal total ta’ €16,497.57. 

Meta tnaqqas dan id-dhul mis-salarju average ta’ €31,608 iwassal għal telf 

għas-sena 2021 ta’ €15,110.43. 
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Għalhekk it-telf għas-snin 2019 €12,343.79, 2020 €11,861.59 u 2021 

€15,110.43 jammontaw għal total ta’ €39,315.81. Dan l-ammont huwa 

aġġustat għall-figura ta’ €39,048 kif mitlub mir-rikorrent. 

 

Drittijiet 

 

It-Tribunal jillikwida d-drittijiet pagabbli lil min assista lill-partijiet fl-ammont 

ta’ €93.17 ai termini tal-Avviż Legali Nru 48 tal-1986. Il-ħlasijiet dovuti lil min 

assista liż-żewġ partijiet huwa a karigu tas-soċjetà Malta Freeport Terminal. 

 

B’hekk tintemm din il-kwistjoni tax-xogħol. 

 

 

 

(iffirmat)   (iffirmat)    (iffirmat) 

Sur Joseph Gerada  Sur Christopher Attard  Sur Joseph Farrugia 

Chairperson   Membru    Membru 

 

 

         

 

 

 

 

 


