ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਖਖਲਾਫ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਖਿਖਰਆਵਾਂ
ਕਾਨੂੰ ਨ 410 ਅਤੇ ss. ਦੇ c. P. C ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜੇਕਰ ਿਰਖਾਸਤਗੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬਿਤੀ ਬਿਚ ਹੋਿ,ੇ ਤਾਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼
ਿਣਦਾ ਹੈ ਕੇ ਉਹ ਅਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 60 ਬਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਬਲਖਤੀ ਰਪ ਬਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਬਜਸ ਬਿਿੱਚ ਉਹ ਅਪਣੀ
ਿਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਰ 180 ਬਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਅੂੰਦਰ ਬਿਚ ਲੇ ਿਰ ਕੋਰਟ
ਬਿਚ ਇਸ ਿਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਬਖਲਾਿ ਅਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਪਰਾ ਕਰੇ | ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਬਕ
ਬਨਯਮ ਨੂੰਿਰ 300/1970 ਦੇ ਲੇ ਖ 18, ਅਿੱਠਿੇਂ ਪਹੈਰੇ ਬਿਚ ਬਜ਼ਕਰ ਕੀਤੀ ਅਯਾਮੀ ਜ਼ਰਰਤਾਾਂ ਿਾਲਾ ਮਾਲਕ (15 ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ,
ਜਾਾਂ 5 ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਜੇ ਇਹ ਇਕ ਖੇਤੀਿਾੜੀ ਕੂੰਪਨੀ ਹੈ) ਜੋ ਬਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਬਹਰਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ
ਿਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾਾਂ, ਿਰਖਾਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਮਜ਼ਦਰ ਬਨਰੀਖਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸੂੰਚਾਰ ਅਤੇ ਬਗਆਨ
ਬਿਿੱਚ, ਆਰਟੀਕਲ 410 ਤੇ ss c.p.c(ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਬਸ਼ਸ਼) ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਸਮਝੌਤ'ੇ ਤੇ ਕੋਬਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂੰਮ ਕਰਨ
ਿਾਲੇ ਨੂੰ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ |
ਇਹ ਬਜ਼ੂੰਮੇਿਾਰੀ ਮੌਜਦ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ:

• ਪਰਿੂੰਧਕ ਹੈ ;
• ਧਾਰਾ /ਕਾਨੂੰ ਨ 2110 ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਬਮਆਦ ਲੂੰ ਘਣ 'ਤੇ ਿਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਬਗਆ ਸੀ ;
• ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਬਿਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਬਦਿੱਤਾ ਬਗਆ ਸੀ, ਜੇ ਸਮਾਬਜਕ ਜਾਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਦੀਆਾਂ ਧਾਰਾਿਾਾਂ ਇਸ
ਨੂੰ ਨਿੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਜਾਾਂ ਉਸਾਰੀ ਿਾਲੀ ਿਾਾਂ ਦੇ ਅੂੰਤ ਬਿਚ ਜਾਾਂ ਕੂੰਮ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਅਖੀਰ ਬਿਚ ਤਿਦੀਲ ਕਰ ਬਦੂੰਦੀਆਾਂ
ਹਨ ;
• ਲੂੰ ਿੇ ਸਮੇਂ ਤਿੱਕ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਕੂੰਮ ਤੇ ਰਿੱਬਖਆ ਬਗਆ ਸੀ (7 ਮਾਰਚ 2015 ਤੋਂ, ਿਰਮਾਨ d. Lg 4 ਮਾਰਚ 2015
n. 23 ਅਨੁ ਸਾਰ) ਜਾਾਂ ਬਿਰ 7 ਮਾਰਚ, 2015 ਤੋਂ ਪਬਹਲਾਾਂ ਇਿੱਕ ਬਨਸ਼ਚਤ-ਬਮਆਦ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਕੂੰਮ ਤੇ
ਰਿੱਬਖਆ ਬਗਆ ਸੀ ਜੋ ਿਾਅਦ ਬਿਿੱਚ ਇਿੱਕ ਲੂੰ ਿੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਬਿਿੱਚ ਿਦਬਲਆ ਬਗਆ ਸੀ ;
• ਆਰਟੀਕਲ 18, n.300/1970, ਕਾਨੂੰ ਨ ਨੂੰਿਰ ਦੇ ਹਿਾਲੇ ਕੀਤੇ ਆਯਾਬਮਕ ਜ਼ਰਰਤਾਾਂ ਦੇ ਿਗੈਰ ਬਕਸੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ 7
ਮਾਰਚ 2015 ਤੋਂ ਪਬਹਲਾ ਕੂੰਮ ਤੇ ਰਿੱਬਖਆ ਬਗਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਦੇ ਪਿੱਕੇ ਮਜਰੀਆਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ, ਬਿਰ
ਇਨਹਾਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ;
• ਅਪਰੈਂਬਟਸਬਸ਼ਪ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਾਲ 7 ਮਾਰਚ 2015 ਤੋਂ ਪਬਹਲਾਾਂ ਕੂੰਮ ਤੇ ਰਿੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਿਾਅਦ ਬਿਚ ਬਸਖਲਾਈ
ਦੀ ਬਮਆਦ ਦੇ ਅੂੰਤ ਤੇ ਸਬਿਰ ਹੋਏ ;
• ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਹਕ ਿਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਪਰਸੂੰਗ ਬਿਿੱਚ ਿਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਬਗਆ ਹੈ (ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ 5 ਕਰਮਚਾਰੀ) ਕਾਨੂੰ ਨ
ਨੂੰਿਰ 223/1991 ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 24 ਬਿਿੱਚ ਬਜ਼ਕਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਿੱਖਰੀ ਬਿਧੀ ਲਾਗ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ |

Modalità di contestazione del licenziamento (SINTESI)
In caso di licenziamento ritenuto illegittimo, il lavoratore deve comunicare per iscritto al datore di
lavoro, entro il termine di decadenza di 60 giorni, la propria chiara volontà di contestare il
licenziamento e poi (a pena di inefficacia), entro i successivi 180 giorni, depositare il
ricorso presso il tribunale del lavoro o, in alternativa al ricorso, presentare una richiesta di
tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 e ss. del c.p.c. (all'Ispettorato del Lavoro
competente per territorio).
Si precisa che il datore di lavoro con i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo comma,
della L. n. 300/1970 (più di 15 dipendenti, o più di 5 se si tratta di impresa agricola) che intenda
licenziare un lavoratore per giustificato motivo oggettivo è tenuto a trasmettere, prima del

licenziamento, una comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro e, in conoscenza, al
lavoratore per esperire un tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 e ss c.p.c. (tentativo
obbligatorio di conciliazione).
Tale obbligo non sussiste se il lavoratore:

•
•
•

•

•

•
•

è un dirigente;
è stato licenziato al superamento del periodo di comporto ai sensi dell'articolo 2110 c.c.;
è stato licenziato al termine di un appalto, se clausole sociali o contrattuali, ne prevedano
la ricollocazione presso il nuovo appaltatore, o al termine di un cantiere o per fine fase
lavorativa;
è stato assunto con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (a partire dal 7
marzo 2015, ai sensi del D.Lg. 4 marzo 2015 n. 23) o è stato assunto prima del 7 marzo
2015 con contratto a tempo determinato che è stato successivamente convertito a tempo
indeterminato;
è stato assunto prima del 7 marzo 2015 da un datore di lavoro senza i requisiti
dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo comma, della L. n. 300/1970 ma che, a seguito di
successive assunzioni a tempo indeterminato, abbia poi raggiunto tali requisiti;
è stato assunto prima del 7 marzo 2015 con contratto di apprendistato e successivamente
stabilizzato al termine del periodo formativo;
è stato licenziato nell'ambito di un licenziamento collettivo (almeno 5 dipendenti) per cui
trova applicazione la differente procedura di cui all'articolo 24 della Legge n. 223/1991.

