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MALTA

QORTI ĊIVILI
PRIM' AWLA
ONOR. IMĦALLEF
JOSEPH R. MICALLEF

Seduta tas-16 ta' Diċembru, 2003
Ċitazzjoni Numru. 1600/1998/1

Joseph PORTELLI u martu Margaret Portelli
vs
RIK LIMITED
Il-Qorti:
Rat l-Att taċ-Ċitazzjoni mressaq fit-22 ta’ Lulju, 1998, li bih
l-atturi ippremettew:
Illi l-atturi pprestaw lis-soċjeta’ konvenuta numru ta’ serviġi
fil-ħidma tal-imsemmija in konnessjoni mal-ħidma tagħha
u l-imsemmi attur Joseph Portelli ġie sussegwentement
ingaggat b’kuntratt ta’ xogħol mal-istess soċjeta’
konvenuta;
Illi l-imsemmija persuni għandhom jieħdu mis-soċjeta’
konvenuta is-somma ta’ elfejn sitt mija u sebgħa u disgħin
lira u ħamsa u għoxrin ċenteżmu (Lm2,697.25c) u dan
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skond l-anness prospett hawn esebit bħala dokument
RFT;
Illi l-atturi kitbu lill-imsemmija soċjeta’ konvenuta għall-ħlas
minnhom pretiz u din l-istess wieġbet skond li parti hija
akkolta u li ser titħallas meta s-soċjeta’ tkun tista’ iżda
minkejja dan baqa’ ma sarx ħlas u għalhekk kellha ssir din
il-kawża;
Għalhekk l-atturi talbu lil din l-Onorabbli Qorti għaliex
m’għandhiex:
1.
Tikkundanna lis-soċjeta’ konvenuta tħallas issomma ta’ elfejn sitt mija u sebgħa u disgħin lira u ħamsa
ugħoxrin ċenteżmu (Lm2,697.25c) rappresentanti serviġi
u xogħol prestat lilha mill-atturi skond kif dettaljat filprospett esebit bħala Dokument RFT;
Bl-ispejjeż inkluzi dawk tal-ittri nterpellatorji tal-14.3.98,
13.3.98 u 16.4.98 u bl-imgħax mill-15 ta’ Marzu 1998 lkonvenuta mħarrka għas-subizzjoni;
Rat id-Dikjarazzjoni maħlufa u n-Nota tax-Xiehda tal-atturi,
flimkien mal-ħames (5) dokumenti mehmużin magħha;
Rat in-Nota mressqa fl-14 ta’ Mejju, 1999, li biha lkumpannija mħarrka eċċepiet:
1.
Illi is-soċjeta’ konvenuta ma għandha l-ebda
rapport guridiko-kontrattwali mal-konvenuta (sic) Margaret
Portelli li qatt ma ġiet mitluba jew avviċinata sabiex tirrendi
serviġi mis-soċjeta’ konvenuta;
2.
Illi l-ammot mitlub mill-atturi jekk fil-fatt dovut
huwa fi kwalunkwe każ esaġerat;
3.
Illi s-soċjeta’ konvenuta sofriet danni inġenti u in
konsegwenza diretta tax-xogħol ħażin u mhux skond “issengħa u l-arti” u mhux ta’ livell professjonali tajjeb kif
meħtieġ mill-attur u dan peress illi fiż-żmien li huwa kien
jieħu ħsieb il-produzzjoni tas-soċjeta’ konvenuta, inPaġna 2 minn 11
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negozju tas-soċjeta’ konvenuta mar għall-agħar bħala
konsegwenza diretta ta’ dan in-nuqqas ta’ tmexxija tajba;
4.

Salvi eċċezzjonijiet ulterjuri;

Rat id-Dikjarazzjoni maħlufa u n-Nota tax-Xiehda talkumpannija mħarrka;
Rat ix-xhieda mressqa mill-atturi u x-xiehda msejħin
minnhom bil-meżż tal-affidavit u kif ukoll quddiem il-Qorti;
Rat ix-xhieda mogħtija mix-xhud imressaq mill-kumpannija
mħarrka u dik bl-affidavit ta’ xhud oħra;
Rat l-atti kollha tal-kawża;
Semgħet it-trattazzjoni tal-avukati tal-partijiet;
Semgħet il-kjarifika magħmula mill-avukat tal-atturi dwar
il-qagħda tal-istatus tal-kumannija mħarrka;
Rat id-Degrieti tagħha tat-13 ta’ Mejju, 2003, tal-25 ta’
Settembru, 2003, u tas-27 ta’ Novembru, 2003, li bihom
ħalliet il-kawża għas-sentenza;
Rat in-Nota spjegattiva mressqa mill-atturi fil-11 ta’
Diċembru, 2003, flimkien maż-żewġ dokumenti meħmużin
magħha;

Ikkunsidrat:
Illi din hija azzjoni għal ħlas ta’ salarju u benefiċċji oħrajn u
kif ukoll għal-likwidazzjoni u ħlas ta’ serviġi mwettqin. Lattur kien impjegat mal-kumpannija mħarrka, u, minbarra
dan, qabel ma daħal fl-impieg, kien wettaq xi xogħol għallġid u fl-interess tal-istess kumpannija li huwa jgħid li baqa’
ma tħallasx tiegħu. L-attriċi tgħid li, għalkemm ma kinitx
impjegata, hija qattgħet ħin twil tgħin f’xi ħwejjeġ marbuta
mat-tmexxija (produzzjoni) tal-fabbrika ġestita millPaġna 3 minn 11
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kumpannija mħarrka, liema xogħol hija wkoll qatt ma
tħallset tiegħu;
Illi għal din l-azzjoni, il-kumpannija mħarrka tilqa’ billi
tgħid li m’għandha l-ebda rabta mal-attriċi, filwaqt li tqis
bħala eżaġerata l-pretensjoni tal-attur. Hija tixlih ukoll bi
ħtija għall-ħsarat li hija ġarrbet minħabba li ma weriex
għaqal u ħila fil-ħidma tiegħu magħha;
Illi mill-fatti li joħorġu mill-atti tal-kawża jirriżulta li lkumpannija mħarrka twettaq negozju fil-qasam tat-tessuti.
Fl-1997 l-attur intalab minn Colin Tabone biex imur
jaħdem mal-imsemmija kumpannija li tagħha Tabone u
martu kienu xtraw l-ishma. L-attur għall-ewwel ma laqax listedina għaliex kellu mpieg ma’ kumpannija oħra.
Madankollu, seħħ arranġament biex l-attur imur jagħti xi
ħin kuljum f’għajnuna lill-kumpannija mħarrka bħala
konsulent. Wara li saritlu offerta oħra b’kundizzjonijiet li
ħajruh, l-attur daħal jaħdem mal-kumpannija mħarrka
b’seħħ minn Settembru. Kien inkarigat mill-qasam talproduzzjoni.
Ftit żmien wara, l-kumpannija mħarrka
ntrabtet li tieħu ordni ta’ xogħol ta’ ħjata li kellha ssir blidejn u mhux fuq il-makni, u biex titlaħħaq fil-ħin, kien
tqabbdu nies oħrajn, magħduda mart l-attur. Wara ftit taxxhur, inqala’ l-għawġ bejn l-attur u Tabone fuq għadd ta’
ħwejjeġ, u l-attur telaq mill-impieg wara madwar erba’ (4)
xhur li kien daħal jaħdem mal-kumpannija, jiġifieri lejn
tmiem Diċembru tal-1997. Il-kawża nbdiet f’Lulju tal-1998,
f’liema sena wkoll il-kumpannija waqqfet il-ħidma
kummerċjali tagħha1;
Illi għal dak li jirrigwarda l-aspetti legali li jsawru l-każ jibda
biex jingħad li jidher li teżisti kontradizzjoni fl-eċċezzjonijiet
tal-imħarrkin li trid tissemma minnufih. Tali kontradizzjoni
tinsab bejn l-ewwel u t-tieni eċċezzjoni, għaliex ma jistax
jiġi miċħud ir-rapport li jnissel l-azzjoni u fl-istess waqt jiġi
eċċepit li t-talba hija waħda eżaġerata2. Huwa meħtieġ li
l-parti mħarrka tkun ċara fid-difiża tagħha bħalma huwa
mistenni li tkun il-parti attriċi fl-azzjoni tagħha;
Xhieda ta’ Colin Tabone 5.12.2001, f’paġ. 87 tal-proċess
Ara App. Ċiv. 10.1.1995 fil-kawża fl-ismijiet Cardona et vs Busuttil noe et (Kollez. Vol:
LXXIX.ii.240)
1
2
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Illi jmiss li jiġi mistħarreġ l-aspett tal-bażi legali li fuqha
tassew tistrieħ l-azzjoni attriċi, għaliex jidher li din
għandha iżjed minn għajn waħda. Fil-każ tal-attur, huwa
qiegħed jippretendi kemm ħlas dovut lilu minħabba r-rabta
kuntrattwali (mnissla mill-kuntratt tal-impieg) u kif ukoll
ammont ta’ kumpens għal serviġi. Fil-każ tal-attriċi, lgħajn tal-azzjoni tagħha hija dik tal-kumpens għas-serviġi.
Jidher li l-kumpannija mħarrka għarfet dan il-fatt, għaliex
illimitat l-ewwel eċċezzjoni tagħha fil-konfront biss talattriċi;
Illi dwar il-ħlasijiet dovuti lill-attur minħabba r-rabta
kuntrattwali tiegħu bis-saħħa tal-impieg tiegħu malkumpannija attriċi, ma jidhirx li għandu jinħela wisq ħin.
Mhux biss ġie muri mill-attur innifsu kif imiss li għad
fadallu jieħu ħlas ta’ paga ta’ xahar, bonus pro rata, ħlas
għal jumejn xogħol mogħti fi btajjel pubbliċi u telf ta’ leave
mhux imħallas, iżda joħroġ li l-kumpannija mħarrka blebda mod ma ikkontestat dan in-nuqqas ta’ ħlas. Għallkuntrarju, f’ittra mibgħuta f’isimha mill-konsulent legali
tagħha lill-avukat tal-attur, kulma ntalab kien biss żmien
għall-ħlas sakemm il-qagħda finanzjarja tagħha tkun
tippermetti li jsir il-ħlas. Huwa minnu wkoll li l-kumpannija
mħarrka qegħda tgħid li l-attur ma jistax jippretendi li
jitħallas ta’ leave mhux meħud3, imma l-Qorti ma tistax
tifhem fuq liema bażi legali qegħda tistrieħ il-kumpannija
mħarrka meta tagħmel dikjarazzjoni bħal din;
Illi irriżulta li l-attur baqa’ ma wasallu qatt is-salarju talaħħar xahar “uffiċjali” tal-impieg tiegħu mal-kumpannija
mħarrka. Mill-provi miġjuba jirriżulta li l-attur kien jaqla’ elf
lira Maltija (Lm 1,000) kull xahar.
Peress li dan kien
salarju, jidher li minn dik is-somma kellu jitnaqqas issehem ta’ kontribuzzjonijiet ta’ sigurta’ soċjali jew taxxa
tad-dħul kif preskritt mil-liġi. Dwar dan, l-attur innifsu
impenja ruħu4 li jħallas hu dawk il-kontribuzzjonijiet għaxxahar ta’ Diċembru hekk kif isir il-ħlas lilu tal-ammont
gross. Għal dak li jirrigwarda l-parti l-oħra tal-prospett
fejn l-attur qiegħed jitlob komputazzjoni ta’ leave mhux
3
4

Dok “RNT”, f’paġ. 7 tal-proċess
Ara “Dok RBT”, f’paġ. 5 tal-proċess
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meħud, l-attur isemmi li huwa kien intitolat għal jiem ta’
frank li ħadimhom fuq talba tal-kumpannija mħarrka. Fissewwa jingħad li Colin Tabone nnifsu5, minkejja dak li
nkiteb f’isem il-kumpannija żmien qabel, jidher li jaċċetta
mingħajr riżerva l-pretensjonijiet tal-attur dwar dak li kien
għad fadallu jieħu taħt il-kuntratt tal-impieg;
Illi fid-dawl ta’ din il-kważi stqarrija min-naħa ta’ Colin
Tabone, il-Qorti ma jidhrilhiex li għandha għalfejn toqgħod
tgħarbel kif inħadmu r-rati applikabbli għal kull waħda millerba’ (4) kawżali tal-pretensjoni tal-attur imnissla millkuntratt tal-impieg, u sejra tilqagħhom kif imfissrin filprospett imressaq6 mal-Att taċ-Ċitazzjoni;
Illi dwar il-pretensjoni tal-atturi għall-kumpens jew ħlas ta’
servizzi mogħtija jeħtieġ li l-kwestjoni titqies b’reqqa
akbar. Huwa stabilit li l-bażi ta’ azzjoni għal servizzi
mogħtija trieġi fuq żewġ sisien:
jiġifieri, fuq il-kważi
kuntratt u fuq il-preżunzjoni li min jagħti servizz lil
ħaddieħor jagħmel hekk bil-fehma li jitħallas ta’ dak li
jagħmel7. Minbarra dan, ilu żmien twil aċċettat li l-ħlas ta’
serviġi jista’ jkun dovut mhux biss jure actionis, jiġifieri
meta huwa miftiehem, imma wkoll officio judicis, jiġifieri
meta miċ-ċirkostanzi jkun jidher sewwa li min ta dak isservizz ried li jitħallas tiegħu8 jew kien imwiegħed ħlas
għalih. Biex wieħed jasal biex jara jekk persuna kellhiex ilfehma jew l-istennija li titħallas, għandu jitqies il-waqt
meta ngħataw tali servizzi, għaliex iċ-ċirkostanzi li jseħħu
wara ma jservux biex joħolqu b’lura dritt ta’ fehma li ma
kinitx l-intenzjoni tal-partijiet li joħolqu9;
Illi (a) fil-każ tal-attur, jirriżulta li beda jintalab li jagħti
servizz meta l-ishma tal-kumpannija mħarrka għaddew
fuq isem Colin Tabone. F’dak iż-żmien, billi l-attur kien
għad għandu mpieg ma’ kumpannija oħra, ma setax iħalli
l-impieg tiegħu, u għalhekk għażel (jidher ukoll li kiseb ilpermess tal-kumpannija li magħha kien jaħdem) li jagħti
ħinu għal xogħol ta’ tfassil u ta’ organiżżazzjoni tasXhieda ta’ Colin Tabone 5.12.2001, f’paġġ. 92-3 tal-proċess
Dok “RFT”, f’paġ. 4 tal-proċess
7
Ara, per eżempju, P.A. CS 11.7.1984 fil-kawża fl-ismijiet Anthony Cassar vs Lawrence
Seychell (Mhix pubblikata)
8
P.A. 3.10.1935 fil-kawża fl-ismijiet Mifsud vs Briffa noe (Kollez. Vol: XXIX.ii.664)
9
P.A. 6.10.1954 fil-kawża fl-ismijiet Deidun vs Poggi et (Kollez. Vol: XXXVIII.ii.568)
5
6
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sistemi ta’ produzzjoni ġodda li l-kumpannija mħarrka
kellha f’moħħha li tibda twettaq. Dan l-arranġament baqa’
sejjer sakemm l-attur daħal fl-impieg mal-kumpannija
mħarrka. Dwar dan, l-attur jisħaq li meta ntalab jagħmel
dan ix-xogħol kien imwiegħed ħlas10. L-attur ma ħalla lebda dubju li, meta daħal biex jagħti s-servizz tiegħu, u
saħansitra għamel dan bil-permess tal-kumpannija li
magħha kien jaħdem u fil-ħin ħieles tiegħu, kien qiegħed
jistenna li jingħata xi għamla ta’ kumpens;
Illi l-kumpannija mħarrka tiċħad dan. Fis-sewwa jista’
jingħad li hija ma tiċħadx li l-attur kien jidher fil-fabbrika sa
minn qabel ma daħal jaħdem magħha u jagħti xogħol,
pariri u konsulenza kif meħtieġ. Ix-xhieda ta’ wħud millimpjegati tal-kumpannija jikkonfermaw dan u l-kumpannija
mħarrka ma seħħilhiex ixxejjen dik ix-xhieda. Iżda Colin
Tabone jiċħad li l-kumpannija tiegħu għandha tħallas lillattur tas-sigħat li huwa taha f’dan is-servizz u dan għaliex
ma kienx hemm ftehim minn qabel u għaliex jgħid li l-attur
kien jgħin minħabba li ‘l quddiem li sejjer jingħata sehem
mill-azzjonijiet fil-kumpannija mħarrka;
Illi fid-dawl tal-prinċipji li ssemmew iżjed qabel, ir-raġunijiet
mogħtija minn Tabone bħala kontestazzjoni tiegħu għallħlas lill-attur tas-servizzi mogħtija ma jistgħux jintlaqgħu
bħala siewja. Fl-ewwel lok, l-allegazzjoni li ma kienx
hemm ftehim m’hijiex ta’ xkiel għal sejbien ta’
responsabblita’ għall-ħlas ta’ serviġi. Fit-tieni lok, il-fatt
biss li ftehim ma kienx formali ma kienx sar lanqas ixejjen
ix-xhieda tal-attur li jgħid li Colin Tabone nnifsu kien
assikurah li s-servizz li kien mitlub jagħti lill-kumpannija
mħarrka waqt li dan kien għadu impjegat ma’ kumpannija
oħra kellu jkun “against payment”. Fit-tielet lok, huwa
diffiċli daqskemm illoġiku li jiġi aċċettat li Colin Tabone
jgħid li l-attur ta s-servizzi tiegħu b’xejn għaliex ‘il quddiem
kien sejjer jingħata wħud mill-ishma tal-kumpannija
(x’aktarx bħala korrispettiv), u jibqa’ jsostni li s-servizzi
ngħataw bla ħsieb ta’ ħlas jew kumpens. Dan jingħad
apparti l-fatt li l-ishma baqgħu ma ngħaddew qatt lill-attur.
Għalhekk, fil-fehma tal-Qorti, kollox juri li s-serviġi li
10

Affidavit tal-attur f’paġ. 23 tal-proċess
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ngħataw mill-attur lil u għall-vantaġġ tal-kumpannija
mħarrka jistħoqqilhom ħlas u, f’dan ir-rigward, l-ewwel
talba tal-attur imissha tintlaqa’;
Illi l-attur jindika l-għadd ta’ sigħat ta’ serviġi li huwa jgħid li
wettaq għall-benefiċċju tal-kumpannija mħarrka. Isemmi
wkoll ir-rata ta’ ħames liri (Lm 5) kull siegħa li huwa
jippretendi bħala ħlas. Il-kumpannija mħarrka tfisser dawn
ir-rati bħala “eċċessivi”, jekk qegħda talludi għalihom fittieni eċċezzjoni tagħha. Meta wieħed iqabbel dik ir-rata
ma’ r-rata ta’ ħlas li kien jirċievi l-attur (biex jagħmel
xogħol jixxiebah) meta daħal impjegat mal-kumpannija,
wieħed għandu għaliex jasal għall-fehma li r-rata pretiża
mill-attur hija waħda moderata u raġunata. Ma jidhirx
lanqas li l-għadd ta’ sigħat li tagħhom huwa jippretendi lħlas huwa wieħed tant għoli jew improbabbli, meta wieħed
iqishom fuq medda ta’ kważi ħames (5) xhur;
Illi (b) fil-każ tal-attriċi, jirriżulta li din intalbet tagħti ssehem tagħha waqt li żewġha kien impjegat malkumpannija mħarrka. Dak iż-żmien, kienet inħasset ilħtieġa li kull min sata’ jagħti daqqa t’id biex il-kumpannija
tlesti x-xogħol appaltat lilha fil-ħin, tqabbad imidd idejh
għal dan il-għan. Jirriżulta li bħalha tqabbdet ukoll mart
Colin Tabone. Il-kumpannija mħarrka ddur għal dan il-fatt
biex tgħid li dan jixhed kemm l-attriċi kienet daħlet għal
dan ix-xogħol minn rajha, bla ma ntalbet u bla ħsieb ta’
ħlas. Il-Qorti, wara li qieset sewwa dan l-argument, ma
jidhrilhiex li għandha tilqgħu.
Ħareġ ċar b’liema
11
sagrifiċċju, assidwita’ u regolarita’ l-attriċi kienet qegħda
tmur fil-fabbrika u tagħmel spejjeż ta’ trasport, bla ma
jitqies ukoll it-tul tal-ħin li kienet qegħda tqatta’ f’din issitwazzjoni12. Ma jidhirx loġiku li wieħed jassumi li dan
kienet qegħda tagħmlu biss għax kellha għal qalbha l-ġid
tal-kumpannija li magħha żewġha kien impjegat jew
għaliex żewġha kien imwiegħed ishma fl-istess
kumpannija;
Illi, biex titwaqqa’ l-preżunzjoni li serviġi ngħataw
gratuwitament, jeħtieġ li min jallega li x-xogħol sar b’xejn
11
12

Affidavit ta’ Ronnie Żerafa f’paġ. 44 u ta’ Mary Ġellel f’paġ. 45 tal-proċess
Affidavit tal-attriċi f’paġġ. 33-4 tal-proċess
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irid iġib provi tajbin u konvinċenti biżżejjed biex
iwaqqagħha. Fil-każ preżenti, il-kumpannija attriċi ma
jidhirx li wettqet dan l-obbligu probatorju. Minflok, f’waħda
mill-ittri mibgħuta minnha lill-attur13 hija bagħtet tgħidlu li
“jekk il-kumpannija tispiċċa li jkollha l-fondi (ħaġa pjuttost
diffiċli), Rik Ltd., tkun lesta li tħallas lil Mrs. Portelli”.
Jidher li r-raġuni li fuqha tassew tissejjes l-ewwel
eċċezzjoni
tal-kumpannija
mħarrka
m’hijiex
linapplikabilita’ tal-estremi tal-kumpens għal serviġi
mwettqa, imma n-nuqqas ta’ fondi biex twettaq il-ħlas;
Illi l-attriċi fissret kemm-il siegħa ta’ servizz tat lillkumpannija mħarrka u għall-vantaġġ ta’ din. Fissret ukoll
li r-rata li hija qegħda tippretendi bħala ħlas kienet dik li
Colin Tabone kien iħallas lill-impjegat part time. Jidher li
għaddet biss il-ħin li qattgħet taħdem fil-fabbrika jew filħanut li nfetaħ bieb ma’ bieb mal-fabbrika, u ma ħadet lebda qies tal-ħin u x-xogħol li kienet tieħu magħha d-dar
tagħha14. Kollox ma’ kollox, u meta ieħed iqis ir-rata ta’
ħlas applikabbli f’dik is-sena għal xogħol bħal dak li
għamlet l-attriċi, wieħed jasal għall-fehma li l-pretensjoni
tal-attriċi hija mistħoqqa u għandha tintlaqa’;
Illi l-attriċi nnifisha tnaqqas mill-ammont sħiħ minnha
pretiż somma li tirrappreżenta xi ħwejjeġ li hija kienet xtrat
mill-fabbrika. Dan ifisser li l-ammont likwidat finalment
huwa bilanċ nett ta’ dak li għandha titħallas;
Illi ta’ min jgħid ukoll - u dan japplika wkoll fil-każ tal-attur
- li l-ammont pretiż mill-atturi baqa’ kostanti tul iż-żmien
kollu li ressqu l-pretensjoni tagħhom għall-ħlas ta’ serviġi
u dan għen mhux ftit biex jagħmel it-talba tagħhom
konsistenti u ċara. Minbarra dan, fil-każ taż-żewġ atturi
wkoll joħroġ ċar u mistqarr mix-xiehda tal-kumpannija
mħarrka, fost l-oħrajn, li s-servizzi li taw l-attur u martu
swew ta’ ġid lill-kumpannija fil-qagħda mwegħra li kienet
tinsab fiha meta s-serviġi ingħħataw;
Illi dwar it-tielet eċċezzjoni tal-kumpannija mħarrka jingħad
biss li din bħal inxteħtet biex tisposta l-attenzjoni fejn mill13
14
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ewwel u biss messha ntefgħet. L-allegazzjonijiet
magħmula f’dik l-eċċezzjoni u f’korrispondenza li
ntbagħtet lill-atturi qabel infetħet il-kawża ma ġew bl-ebda
mod sostanzjati. Fis-sewwa, imissu jingħad li lanqas kien
hemm għalfejn li jiġu sostanzjati għaliex huma xiljiet għal
kollox irrilevanti għall-parametri tal-azzjoni attriċi.
Minbarra li x-xilja tad-danni mġarrba kienet tirrigwarda
biss lill-attur, ma tinftiehemx meta wieħed iqis li lkumpannija mħarrka impjegatu magħha wara li kien ilu xxhur jagħtiha servizzi u konsulenza biex tinqala’ middiffikultajiet li hija (mingħajr l-għarfien tal-attur) kienet diġa’
tinsab fihom qabel ma talbitu jagħtiha dawk is-servizzi;
Illi l-Qorti qegħda twarrab ukoll din l-eċċezzjoni bħala għal
kollox inaċċettabbli;
Għal dawn ir-raġunijiet, il-Qorti qegħda tiddeċiedi billi:
Filwaqt li tiċħad l-eċċezzjonijiet kollha tal-kumpannija
mħarrka, bħala mhux mistħoqqa;
Tilqa’ t-talba attriċi u tikkundanna lill-kumpannija
mħarrka sabiex tħallashom is-somma komplessiva ta’
elfejn sitt mija u sebgħa u disgħin lira Maltija u ħamsa u
għoxrin ċenteżmu (Lm 2,697.25), rappreżentanti kwantu
għal elf ħames mija u sebgħin lira Maltija u sittin ċenteżmu
(Lm 1570.60) arretrati ta’ salarju, ħlas ta’ bonus, ħlas ta’
leave maħdum u ħlas ta’ xogħol maħdum fi btajjel pubbliċi
mill-attur sakemm dam fl-impieg mal-kumpannija mħarrka;
kwantu għal sitt mija u ħamsa u għoxrin lira Maltija (Lm
625) bħala ammont likwidat ta’ serviġi mwettqin mill-attur
lil u għall-benefiċċju tal-istess kumpannija mħarrka; u
kwantu għal ħames mija u lira Maltija u ħamsa u sittin
ċenteżmu (Lm 501.65) bħala ammont likwidat ta’ serviġi
mwettqin mill-attriċi lil u għall-benefiċċju tal-istess
kumpannija mħarrka; u
Tikkundanna lill-istess kumpannija mħarrka tħallas lispejjeż tal-kawża flimkien mal-imgħaxijiet legali fuq limsemmija somma mill-15 ta’ Marzu, 1998, sal-jum talħlas effettiv.
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