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MALTA

QORTI TAL-MAGISTRATI
(GHAWDEX) GURISDIZZJONI SUPERJURI
MAGISTRAT DR.
PAUL COPPINI

Seduta tat-22 ta' Gunju, 2005
Citazzjoni Numru. 145/2000/1

T.G.Services (Gozo) Ltd .
vs
Martin Portelli .
Il-Qorti ,
Rat iċ-ċitazzjoni li permezz tagħha s-soċjeta' attriċi, wara li
ppremettiet :
Illi ta' skrittura datata 11 ta' Jannar, 1999 l-konvenut kien
intrabat b'kuntatt ta' servizz għal żmien definit u ċioe' mill11 ta' Jannar 1999 sal-10 ta' Jannar 2000 .
Illi fit-2 ta' April 1999 il-konvenut qabad u ta r-riżenja tiegħ
mix-xogħol b'effett mid-9 ta' April 1999 li skond l-ittra tarriżenja tiegħu sar fi żmien ta' prova .
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Illi qabel ma l-konvenut daħal għall-kuntratt ta' impieg tal11 ta' Jannar, 1999 huwa kien ġia għamel perjodu
konsiderevoli jaħdem mal-attur u għalhekk la l-kuntatt ta'
impieg ma kien jikkontempla u lanqas ma kien hemm
bżonn ta' żmien tal-prova u fi kwalunkwe każ iż-żmien talprova kellu jaħdem favur l-attur li setgħa dejjem jirrinunzja
għalih u mhux favur il-konvenut .
Illi minħabba t-terminazzjoni tal-kuntratt unilateralment
mill-konvenut u llegalment, l-attur sofra danni inġenti
skond ma jiġi dettaljatament ippruvat waqt it-trattazzjoni
tal-kawża .
Illi għalkemm ġie interpellat sabiex jersaq għal
likwidazzjoni u ħlas ta' danni sofferti mill-attur, il-konvenut
baqa' inadempjenti.
Talbet lill-konvenut jgħid għaliex m’għandhiex din il-Qorti :
1.
Tiddikjara
li
l-konvenut
huwa
responsabbli għad-danni sofferti mill-attur minħabba
inadempjenza kif fuq ingħad.
2.
mill-attur .

Tikkundanna l-ammont ta' danni sofferti

3.
Tikkundanna lill-konvenut iħallas lill-attur
is-somma hekk likwidata skond it-talba preċedenti .
Bl-ispejjeż kompriżi dawk tal-ittra uffiċjali datata .... ta'
Lulju, 2000, kollha kontra l-konvenut li jibqa' minn issa
mħarrek għas-subizzjoni .
Rat id-dikjarazzjoni tal-fatti ta’ l-istess soċjeta' attriċi
debitament maħlufa minn Salvinu sive Sammy Rapa .
Rat in-nota ta’ l-eċċezzjonijiet tal-konvenut li eċċepixxa illi
:
1.
Illi ma hux mogħti lis-soċjeta' attriċi bħala
employer il-jedd li tirreklama mingħand il-konvenut il-ħlas
ta' danni konsegwenti għat-temm ta' mpieg . Dan għaliex
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skond il-Liġi kull kuntratt ta' servizz huwa minn natura
tiegħu riżolvibbli unilateralment minn kwalunkwe waħda
mill-partijiet salv il-konsegwenzi li t-tħassir ta' tali kuntratt
iġib miegħu skond il-Liġi liema konsegwenzi pero' ma
jipprospettawx il-ħlas ta' danni .
2.
Illi fil-mertu d-domandi attriċi huma
nfondati fil-jedd u fil-fatt in kwantu ir-riżenja tal-konvenut
mill-impieg mas-soċjeta' attriċi kienet ġustifikata u
konformi mil-Liġi.
3.
Illi t-temm ta' l-impieg mill-konvenut sar
waqt il-perijodu ta' probation u għalhekk il-konvenut
setgħa dejjem itemm l-impieg tiegħu .
Salvi eċċezzjonijiet ulterjuri .
Rat id-dikjarazzjoni tal-fatti tal-konvenut maħlufa minnu .
Rat il-verbal tagħha tal-21 ta' Jannar 2005 fejn ħalliet ilkawża għal-lum għas-sentenza fuq l-eċċezzjoni
preliminari tal-konvenut .
Rat in-nota ta' l-osservazzjonijiet tal-konvenut .
Rat l-atti l-oħra tal-kawża ..
Ikkunsidrat :
Din hija kawża għad-danni istitwita mis-soċjeta' attriċi
minħabba allegat ksur ta' kuntratt ta' xogħol da parti talkonvenut . Il-konvenut in linea preliminari jeċċepixxi illi
mhux mogħti lis-soċjeta' attriċi bħala employer li tirreklama
xi danni mingħand il-konvenut għal din ir-raguni .
In
sostenn ta' din it-teżi tiegħu l-konvenut jistrieħ fuq ilprovvedimenti tal-liġi li tirregola l-materja u speċifikament
l-Att li Jirregola l-Kundizzjonijiet ta' l-Impieg (Kap. 135) li
kienet il-liġi fis-seħħ meta sar dan il-kuntratt ta' impieg fissena elf disa' mija disgħa u disgħin (1999) .
Infatti l-artikolu 38 ta' din il-liġi kien jistipula illi :
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"Jekk mhux f'każ kif provdut xort'oħra b'dan l-Att, jekk
kuntratt ta' servizz bejn impjegat u l-prinċipal tiegħu
jipprovdi għal kundizzjonijiet ta' impieg, inkluż ittemm ta' dak il-kuntratt, li jkunu anqas favorevoli
għall-impjegat minn dawk speċifikati fi jew taht l-Att,
dan għandu jkollu effett daqs li kieku minflok dawk ilkundizzjonijiet kien hemm imdaħħla l-kondizzjonijiet
speċifikati fi jew taħt dan l-Att."
Ma nafux x'kundizzjonijiet ġew fil-fatt stipulati fil-kuntratt ta'
impieg in kwistjoni, għax dan il-kuntratt qatt ma ġie esebit,
imma fi kwalunkwe każ, kienu x'kienu dawn ilkundizzjonijiet, ċertament skond din il-liġi, dawn qatt ma
setgħu kienu anqas vantaġġjużi lill-impjegat minn dak li
tipprovdi din il-liġi . Għalhekk anke jekk f'dan il-kuntratt
seta' kien hemm xi kundizzjoni dwar danni li għalihom kien
jinżamm responsabbli l-impjegat f'każ ta' temm ta' impieg
qabel il-waqt, tali kundizzjoni kienet tkun invalida u qatt
ma setgħet tiġi esegwita. Kellhom per neċessita' japplikaw
minflok il-provvedimenti iżjed favorevoli tal-liġi f'dan irrigward, li ma jikkontemplaw ebda danni .
Il-liġi titkellem fuq il-konsegwenzi ta' temm ta' impieg da
parti ta' ħaddiem qabel iż-żmien miftiehem fl-artikolu
34(12) ta' l-istess liġi, fejn insibu illi :
"Impjegat li jitlaq mis-servizz tal-prinċipal tiegħu qabel
iż-żmien speċifikat fil-kuntratt ta' servizz (bħal ma
allegatament għandna fil-każ in eżami) għandu jħallas
lill-prinċipal tiegħu somma li tkun daqs nofs il-paga
kollha li għaliha huwa kien ikollu jedd kieku huwa
baqa'
fis-servizz
għall-bqija
taż-żmien
hekk
espressament miftiehem."
Dan jista' jfisser biss illi kieku s-soċjeta' attriċi għandha
raġun fl-allegazzjoni tagħha illi l-konvenut minn jeddu
qabad u telaq mix-xogħol qabel iż-żmien kuntrattat, kull
ma jkollha dritt tirreklama huwa n-nofs tal-paga ta' l-istess
impjegat għall-kumplament taż-żmien mill-kuntratt ta'
mpieg li huwa naqas li jaħdem u xejn iżjed minn hekk .
Talba għad-danni f'dawn iċ-ċirkostanzi ma tista' għalhekk
qatt tkun ġustifikata .
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Għal dawn il-motivi tiddeċidi l-kawża billi tilqa' din leċċezzjoni preliminari tal-konvenut, u tiċhad it-talbiet
attriċi, mingħajr preġudizzju pero' għal kull dritt li jista' jkun
spettanti lis-soċjeta' attriċi taħt il-liġi .
Bl-ispejjeż kontra l-istess soċjeta' attriċi .
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