
ANG TRABAHONG DOMESTIKO SA ITALYA

Ang kasalukuyang umiiral na batas sa imigrasyon ay
nagtatakda na ang manggagawang dayuhan na hindi
kasapi ng komunidad, regular na naninirahan sa Italya
ay kinakailangang tumanggap ng kaparehong trato sa
sweldo, sa kontribusyon, sa seguro na itinakda ng batas
at ng Pambansang Kontrata ng Trabaho “CCNL” para
sa mga manggagawang Italyano.
Ang trabahong domestiko sa Italya ay naaayon sa
alituntunin ng  Pambansang Kontrata ng Trabaho
Domestiko at may bisa sa buong Italya. Ang kontratang
ito ay nagtatakda ng mga tungkulin at karapatan ng
amo at ng manggagawa.
Ang mga alituntunin ng Pambansang Kontrata ng
Trabaho ay may bisa rin para sa mga manggagawang
dayuhan na may regular na pahintulot na mamirmihan
para magtrabaho.

ANG MGA PRINSIPAL NA ALITUNTUNIN
NG KONTRATA NG TRABAHONG

DOMESTIKO

ANG PAGTANGGAP SA TRABAHO (art. 6)
Ang pagtanggap sa trabaho ay dapat gawin sa
pamamag-itan ng isang kontratang nakasulat at
nilagdaan ng amo at ng manggagawa.  Ang
manggagawa ay dapat na magkaroon ng kopya ng
kontrata. Ang kontrato ay dapat na maglaman ng mga
sumusunod na indikasyon: petsa ng simula ng trabaho,
kategoriya, kung nakatira sa bahay ng amo o “live-in”
(manggagawang domestiko na nakatira sa amo at may
benepisyo ng tirahan at pagkain) o kung hindi, oras ng
trabaho, sweldo at iba pang mga aspekto ng ugnayan
ng trabaho.



ANG MGA KATEGORIYA NG MGA MANGGAGAWA
(art. 10)
Ang mga manggagawa ay nahahati sa apat na
kategoriya:
• “prima super”, para sa mga manggagawa na

may diplomang propesyunal na kinikilala ng
Gobyernong Italyano.

• “prima”, para sa mga manggagawang may
mataas na kakayahan(nars na may diploma,
mayordomo, propesyunal na tagaluto,
asistensya , “badante”, atbp.)

• “seconda” para sa mga manggagawang
namamahala ng buhay pamilya (wayter, tsuper,
baby sitter, asistensya, atbp.)

• “terza” para sa mga manggagawa na mahirap
at manuwal ang trabaho (linis, laba at trabaho
sa  hardin). 

• Atensiyon: mula sa kategoriyang “terza”,
matapos ang 14 na buwang trabaho, ang mga
manggagawang ito ay tataas sa kategoriyang
“seconda” (art. 12)

PANAHON NG PROBA (art. 15)
Panahon kung kailan ang mga manggagawa ay
makakakuha ng kaalaman ukol sa kanilang dapat
gawin habang tinitimbang ang pangangailangan
ng sarili at pangangailangan ng amo:

I° super 30 araw na trabaho
I° 30 araw na trabaho
II° 8 araw na trabaho
III° 8 araw na trabaho

Sa panahon ng proba, ang ugnayan ng trabaho ay
maaaring putulin ng amo o ng manggagawa
anumang oras nang walang paabiso , ngunit dapat
bayaran ang sweldo ng manggagawa pati na rin



ang iba pang aksesorya na kabilang sa
ipinagtrabaho.

PANGLINGGUHANG PAMAMAHINGA (art. 16)
Ang panglingguhang pamamahinga ay 36 na oras:
• isang buong araw (24 na oras) mas mainam ang

Linggo.  Kung magtatrabaho sa araw na ito ang
manggagawa ay may karapatan sa isang araw
na pahinga (ang sunod na araw)  at ang mga
oras na ipinagtrabaho ay kinakailangang ang
bayad ay may higit na 60%;

• ang natitirang 12 oras (kalahating araw) ay isa
pang araw na dapat pagkasunduan kung
kailan.  Kung magtatrabaho sa araw na ito,
kinakailangang ang bayad ay may higit na
40%.

ORAS NG TRABAHO (art. 17)
Para sa mga manggagawang nakatira sa bahay ng
amo o “live-in”, mula ika-1 ng Enero 2003, ang oras
ng trabaho sa isang linggo ay 54 na oras, pinaghati-
hati sa hindi hihigit sa 10 oras sa isang araw. 
Para sa mga manggagawang hindi nakatira sa
bahay ng amo o “part-time” o “live-out”, ang oras
ng trabaho sa isang linggo ay 45 oras, mula ika-1 ng
Enero 2004 ay magiging 44 na oras.

PANAHONG LAMPAS SA ORAS NG TRABAHO O
“OVERTIME” (art. 18)
Ang panahong lampas sa oras ng trabaho o
“overtime” ay may karagdagang na bayad na 25%
kung ginawa mula ika-6:00 ng umaga hanggang
ika-10 ng gabi; may karagdagang bayad na 50%
kung ginawa mula ika-10:00 ng gabi hanggang ika-
6:00 ng umaga (panggabi). Ang dagdag ay 60%
naman kung ginawa ang trabaho sa Linggo o kaya
ay sa isang pistang araw na nakatala sa art. 19.



PISTA (ART. 19)
Ang mga pista: Enero 1, Enero 6, Lunes ng Pagkabuhay,
Abril 25, Mayo 1, Agosto 15, Nobyenbre 1, Disyembre
8, Disyembre 25, Araw ng Santong Patron.  Sa mga
araw na ito ay karapatan ng manggagawa ng
magpahinga. Kung magtatrabaho ang bayad ay
kailangang may karagdagang 60% at may karapatan
na mabawi ang araw ng pahinga.
Kung ang pista ay matatapat sa araw ng Linggo, ang
manggagawa ay may karapatan sa  bayad ng isang
karagdagang araw o kaya ay magkaroon ng isang
araw na pahinga.

BAKASYON (art. 20)
Ang manggagawa, sa bawa’t taon ng serbisyo sa isang
amo, ay may karapatan sa 26 na araw na bakasyon (sa
madali’t salita ay buong isang buwan) na may bayad.

ANG PAGDADALANTAO “MATERNITY” (art. 25)
Mula sa simula ng pagdadalantao, kung ito ay
naganap sa panahon na sakop ng kontrata ng trabaho,
at hanggang sa matapos ang panahong obligatoryo ng
pagliban sa trabaho “maternity leave” (huling
dalawang buwan ng pagdadalantao at sa unang
tatlong buwan pagkapanganak) ang manggagawa ay
hindi maaaring sesantehin o tanggalin sa trabaho,
maliban na lamang kung makatarungan ang dahilan.

ANG PAGKAKASAKIT (art.27) at AKSIDENTE
(art.28)
Ang manggagawang nagkasakit o naaksidente
habang nagtatrabaho ay may karapatan na hindi
matanggal sa trabaho sa loob ng isang takdang
panahon (ang takdang panahong ito ay alinsunod sa
katagalan sa serbisyo) at sa sustento.
Kung magkakasakit ay dapat na ipaalam kaagad sa
amo at ipadala sa pamamag-itan ng “raccomandata” o



“registered mail” sa amo ang isang kopya ng patunay
na galing sa doktor sa loob ng 3 araw.

ANG SUWELDO (art.30)
Dapat na ibigay ng amo sa manggagawa ang suweldo
kasama ang “pay slip” kung saan nakalahad ang
detalye ng buwanang bayad. Ang “pay slip” ay
kailangang pirmahan ng amo at ng manggagawa at
dapat may kopya ang bawa’t isa.
Para sa mga manggagawang domestikong dayuhan
ang itinakdang pinakamababang suweldo ay 439 Euro,
kahit na ang amo ay higit sa isa (kung ang
pinakamababang oras ng trabaho ay 24 na oras sa
isang linggo).

ANG IKALABINTATLO o “BONUS” (art. 35)
Bago matapos ang buwan ng Disyembre ang
manggagawa ay may karapatan sa karagdagang isang
buwang suweldo para sa bawa’t taon na
ipinagtrabaho.
Para sa mga manggagawang hindi nakaisang taong
serbisyo sa trabaho, ang kuwenta ay kailangang ibatay
sa bilang ng buwan na ipinagtrabaho, kung ilang
labindalawang bahagi ng ikalabintatlong buwan o
“bonus” ang dapat na matanggap.

ANG PAGTANGGAL  at ANG PAGTIWALAG NA
KUSA (art.37)
Ang panahon ng paabiso ay dipende sa lingguhang
oras at sa katagalan sa serbisyo. Ang panahon ng
paabiso ay mahahati kung ang manggagawa ang
titiwalag na kusa sa trabaho.

ANG BAYAD SA KATAPUSAN NG TRABAHO o
“SEPARATION PAY” (art.37)
Ang manggagawa, para sa bawa’t buwan ng trabaho
ay may karapatan na makatanggap ng isang halaga sa



katapusan ng trabaho. Maari rin naman, na kung
hihingin, ang paunang bayad ng taunang “separation
pay” hanggang 70% ng nag-mature.

ANG MGA PROTEKSIYONG SOSYAL NG
MGA MANGGAGAWA AT 

ANG KANILANG MGA TUNGKULIN

Sa Italya, salamat sa aksiyon ng unyon o “sindacato”,
lalong higit sa CISL, may mga batas na nangangalaga sa
mga manggagawang dayuhan at nagbibigay sa kanila
ng garantiya sa karapatan at sa tungkulin  para sa
kaunlaran ng kanilang buhay. Ang sumusunod ay ang
mga pangunahin: 

ANG ASISTENSYANG SANITARYO
• Sa Italya ang lahat ng tao, Italyano at hindi, ay may

karapatan na magamot, pati na rin ang pagtigil sa
ospital.

• Ang mga manggagawang dayuhan na may
pahintulot na tumigil para magtrabaho (pati na rin
ang mga naghahanap ng trabaho) ay
obligatoryong nakatala sa Pambansang Serbisyo
Sanitaryo, kasama ang binabalikat na pamilya. Ang
mga manggagawa at ang kanilang pamilya ay may
karapatan na magkaroon ng pampamilyang
doktor at ng lahat ng pangsanitaryong serbisyo sa
kapantay na kondisyon (may bayad o wala) ng mga
mamamayang Italyano.

• Para magkaroon ng kaparehong serbisyong
sanitaryo ay kinakailangang magkaroon ng
sanitary card “libretto sanitario” na makukuha sa
opisina ng mga “Azienda Sanitaria Locale” o “ASL”
madala lamang ng mga personal na dokumento:



pasaporte, “permesso di soggiorno” ( o kaya ay
ang kopya ng application para maging regular at
resibo ng post office, sa kaso ng mga
manggagawang naghihintay para maging
regular).

• Ang mga manggagawang dipendente na
nagkakasakit ay kinakailangang ipadala sa amo
ang katunayan na galing sa doktor o medical
certificate at maaaring makontrol.

ANG PAGDADALANTAO
Ang manggagawang dayuhan ay may kapantay na
karapatan ng manggagawang Italyana sa
pagdadalantao: espesyalistang lunas, hindi na dapat na
magtrabaho mula sa ikawalong buwan hanggang sa
makatatlong buwan ang bata. Sa buong panahong ito,
ang manggagawa ay hindi maaaring itiwalag sa
trabaho.
Kung ang manggagawa ay may “carta di soggiorno” at
walang proteksyon ng seguro sosyal ay maaaring
humingi ng sostento ng pagdadalantao na ibinibigay
ng lahat ng Comune ng Italya.
Ang dalawang sostento ay hindi kumulatibo.

ANG KONTRIBUSYONG PANSEGURO
Sa oras ng pagtanggap sa trabaho ang mga amo ay
kinakailangang mag-apply sa “INPS” (Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale) – sa Pilipinas ito
ang ating SSS (Social Security System) – na ipatala ang
manggagawa  para pagbabayad ng kontribusyon at sa
“INAIL” para sa pinsala o aksidente sa trabaho. Para sa
mga manggagawa na naghihintay pa para maging
regular, ang application sa ay maaaring gawin sa oras
ng pirmahan ng kontrato sa Prefettura (Tanggapan ng
Teritoryo ng Gobyerno).
Ang amo ang may responsabilidad na maghulog ng



tatlong buwanang kontribusyong panseguro, at
maaari rin niyang hingin ang quota na nakatoka sa
manggagawa, sa pamamag-itan ng pagtanggal sa
buwanang sweldo o dili kaya sa katapusan ng bawa’t
tatlong buwan. 
Ang kabayaran ng kontribusyon ay nagbibigay ng
karapatan sa mga manggagawa na magkaroon ng
isang serye ng benepisyo sa seguro at asistensyang
panglipunan (pensiyon, sustentong pampamilya,
sustento sa pagdadalantao at sa pagkawalang trabaho,
aksidente at sakit na nakuha sa propesyon,
asistensyang sanitaryo).
Para magkaroon ng karapatan sa mga nabanggit na
serbisyo ay kinakailangang magbayad ng minimum na
kontribusyon na 24 oras na trabaho sa isang linggo
(kahit na ilan ang amo).
Ang pinakahuling riporma ng batas sa imigrasyon ay
nagtatakda na, sa kaso ng permanenteng pagbalik at
paninirahan sa sariling bansa, ang manggagawang
dayuhan, na nagkaroon ng kontrata ng trabahong
may tiyak na panahon o walang tiyak na panahon, ay
may iniingatang karapatan sa seguro at sa
proteksiyong sosyal na magma-mature at
magkakaroon ng karapatan sa pensiyon ng katandaan
pagsapit ng ika-65 taong gulang, kahit na ang
kontribusyon ay walang limang taon sang-ayon sa
hinihingi ng batas (art. 1. comma 20 legge 8 agosto
1995 n. 335 coordinato con art. 18 legge 189/2002
Bossi-Fini). 
Ang sospensiyon sa kinakailangang minimum na
kontribusyon ay hindi nauukol sa mga manggagawang
dayuhan na ang karapatan sa “liquidation” ng
pensyon ay ayon sa sistema ng sweldo o magkahalong
sistema. Pati na rin sa sitwasyong ito, ang pensyon ng
katandaan ay hindi maaaring makuha bago mag-65
taong gulang, maging babae o lalaki man.
Tungkol sa pensyon ng mga maiiwan ng

 



manggagawang dayuhan, ang pensyon ay hindi
maaaring makuha kung ang manggagawa ay
papanaw bago sumapit ang ika-65 taong gulang. Kung
ang pagpanaw ay mangyayari pagkatapos ng ika-65
taon, ang mga maiiwan ay may karapatan sa pensyon
sang-ayon sa katayuan ng manggagawa.

ANG BUWIS
Ang mga manggagawang dayuhan ay bumabayad ng
buwis sa Gobyernong Italyano katulad ng alituntunin
ng pagbabayad ng mga mamamayang Italyano.
Kinakailangang magharap ng Deklarasyon ng Kinita
ng nagdaang taon (bago mag-ika-31 ng Hulyo sa
bangko o sa post office o dili kaya ay bago mag-ika-31
ng Oktubre sa Centro di Assistenza Fiscale “CAF”, na
matatagpuan sa lahat ng opisina ng CISL) at magbayad
ng buwis (bago mag-ika-20 ng Hunyo, o dili kaya ay
bago mag-ika-20 ng Hulyo, nguni’t may interes na
dagdag dahil sa nahuling pagbabayad).
Ang deklarasyon ng kinita ay pundamental na saligan
para makinabang sa isang serye ng karapatan tulad ng:
pagpapanibago ng pahintulot ng pagtigil, paghingi ng
“carta di soggiorno”, karapatan para magkasama-
sama ang pamilya, para makinabang sa mga serbisyo
ng asistensyang panlipunan, makahingi ng
“cittadinanza italiana”, atbp.

ANG “PERMESSO DI SOGGIORNO” AT
ANG TRABAHO – ANG “CARTA DI

SOGGIORNO”

Ang pahintulot ng pagtigil (“permesso di soggiorno”)
para sa trabahong may amo ay lumalabas matapos na
mapirmahan ang isang kontrata ng pagtigil para sa



trabaho at may bisa ng dalawang taon kung ang
kontrata ng trabaho ay walang nakatakdang panahon
at may bisa naman ng isang taon kung ang kontrata ng
trabaho ay may nakatakdang panahon. Ang nasabing
pahintulot o “permesso” ay dapat na i-renew sa
Questura bago matapos ang bisa nito. Para sa mga
nabenepisyuhan ng “regolarizzazione”, ang nasabing
pahintulot “permesso” ay may bisa ng isang taon at
may posibilidad na mai-renew.
Para sa mga manggagawang dayuhan, ang minimum
na kinakailang sweldo buwan-buwan ay itinakda na
€439, kahit na higit sa isa ang amo (kung ang
pinakamababang oras ng trabaho ay 24 oras sa isang
linggo). Ipinaaalala na ang mga manggagawa na
nawalan ng trabaho ay may karapatang tumigil sa
Italya ng 6 na buwan para maghanap ng panibagong
trabaho; matapos ang nasabing panahon, kung hindi
sila makakita ng panibagong trabaho, kinakailangan
nilang umalis sa Italya.
Kung ang mga manggagawa ay legal na tumira sa
Italya ng anim na taon at mayroon silang kinakailang
rikisitong kinikita at angkop na tirahan, maaari silang
magkaroon ng carta di soggiorno na ang bisa ay
walang takdang panahon.



ANG CISL

• Ang ibig sabihin ng ay CONFEDERAZIONE ITALIANA
SINDACATI LAVORATORI
Ang CISL ay nasa buong Italya at may 4 na milyong
kasapi.

• Ang CISL ay isang organisasyon ng unyon kung saan
ang mga manggagawa ng iba’t-ibang sektor ng
trabaho at ang mga pensiyonado ay maaaring
sumapi.

• Ito ay unyon na awtonomo sa gobyerno, sa mga
partido at sa mga amo.

• Ipinaglalaban ng CISL ang pagkakaisa ng mga
mamamayan at umaako ng maraming proyekto
para sa ekonomiko at panlipunang pag-unlad ng
mga bansang umuunlad sa buong mundo.

• Ang CISL ay hindi nakatali sa mga relihiyosong
paniniwala bagama’t  iniririspeto nitong lahat at
isinasaalang-alang ang kahalagahan ng mga ito.

• Ang CISL ay nakikialam sa mga paksa ukol sa mga
dayuhan sa Italya na kumikilos para sa proteksiyong
panlipunan at pangkatarungan sa pamamag-itan
ng impormasyon ukol sa karapatan/ katungkulan,
at tulong at sanggunian na nakalaan para sa mga
dayuhan at sa kanilang pamilya.

• Sa mga opisina ng CISL, ang mga manggagawang
dayuhan  ay maaaring makatagpo ng maraming
kapakipakinabang na serbisyo tulad ng mga
sumusunod: kontrata ng trabaho, karapatan ng
mga dayuhan, buwis at panseguro, mga kurso



para humubog ng propesyon at para
mapapuwesto sa trabaho.
www.cisl.it

• Ang ANOLF (Associazione Nazionale Oltre Le
Frontiere) ay isang organisasyon ng kusang loob at
ang layunin ay mapalago ang pakikipagkaibigan at
ang kapatiran ng iba’t-ibang lahi.
Ang ANOLF ay nagtataguyod at nagsasakatuparan
ng mga sumusunod: pagbibigay ng impormasyon,
sanggunian, tulong upang itaguyod at
pangalagaan ang karapatan ng mga dayuhan.
www.anolf.it

• Ang Caaf Cisl ay kumikilos para bigyan ng lahat na
uri at angkop na tulong ang mga kasaping
manggagawa at pensiyonado/a tungkol sa mga
piskal na bagay at buwis at mga panlipunang
kaluwagan.
www.caafcisl.it

• The FISASCAT ay kalipunan ng mga kategoriya ng
CISL na kumakatawan sa mga manggagawa sa
sektor ng Tersiyaryo, Turismo at Serbisyo at
nagtatadhana ng pambansa, pangkompanya at
pangteritoryong kontratong panlahat.
Ito ang kategoriya na kumakatawan at
nangangalaga ng mga “COLF” manggagawang
domestiko at “BADANTE” asistensiya.
www.fisascat.it

• Ang INAS CISL, – Istituto Nazionale di Assistenza
Sociale, ay ang kawanggawa ng CISL at libreng
nangangalaga ng mga mamamayan, ng  mga
manggagawa at ng mga pensiyonado/a  para sa mga
problemang panseguro, pantulong at ukol sa seguro
para sa mga aksidente sa trabaho. www.inas.it

 




