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KARIGA TA’ DR SAID PULLICINI FL-UFFIĊĊJU TAL-OMBUDSMAN 
 
12. L-ONOR. CLAYTON BARTOLO jistaqsi lill-iSpeaker:  Jista’ l-iSpeaker jagħti tagħrif 
lill-Kamra dwar l-inkarigu li ngħata lil Dr Joseph Said Pullicino fl-Uffiċċju tal-Ombudsman 
malli temm il-kariga ta’ Ombudsman fl-2016? Jista’ l-iSpeaker jgħarraf il-Kamra dwar 
x’wassal biex Dr Said Pullicino ngħata din il-ħatra mill-Ombudsman preżenti? 
  
13. L-ONOR. CLAYTON BARTOLO jistaqsi lill-iSpeaker:  Jista’ l-iSpeaker jagħti dettalji 
dwar in-natura, it-tul u dettalji oħra dwar l-inkarigu li ngħata lil Dr Said Pullicino u jgħarraf 
lill-Kamra jekk jeżistix ftehim jew kuntratt iffirmat li jirregola dan l-inkarigu lil Dr Said 
Pullicino wara għaxar snin bħala Ombudsman?  Jista’ l-iSpeaker jgħarraf lil din il-Kamra bil-
ħlasijiet kollha (inklużi salarju, allowances, perkaċċi u kull tip ta’ benefiċċji oħra) li hu intitolat 
għalihom u li qed jingħata Dr Said Pullicino mindu daħal għal din il-kariga fl-Uffiċċju tal-
Ombudsman u jqiegħed kopja ta’ dan il-kuntratt/ftehim fuq il-Mejda tal-Kamra?   
  
14. L-ONOR. CLAYTON BARTOLO jistaqsi lill-iSpeaker:  Jista’ l-iSpeaker jgħarraf lil 
din il-Kamra jekk Dr Said Pullicino jiħux sehem dirett jew jekk hu jikkontribwixxix jew 
jinvolvi ruħu b’xi mod fl-investigazzjonijiet ta’ ilmenti dwar nuqqasijiet amministrattivi li 
jitressqu quddiem l-Ombudsman? 
  
15. L-ONOR. CLAYTON BARTOLO jistaqsi lill-iSpeaker: Jista’ l-iSpeaker jgħarraf lil din 
il-Kamra b’xi żviluppi pożittivi li setgħu seħħew fis-sitt snin mindu tħabbret il-proposta mill-
Uffiċċju tal-Ombudsman fir-Rapport Annwali 2011 dwar it-twaqqif f’Malta tal-Institute for 
the Development of Ombudsman Studies and Principles of Good Governance?  Dan il-proġett 
twarrab jew għadu miexi ’l quddiem? Kien hemm xi istituzzjonijiet barranin li wrew xi forma 
ta’ interess tanġibbli fit-twaqqif ta’ dan l-Istitut? 
 
23.5.18 
 
SPEAKER:  B'referenza għall-mistoqsijiet parlamentari tal-Onor. Clayton Bartolo tat-23 ta' 
Mejju 2018, l-Ombudsman Parlamentari wieġeb kif ġej: 
 
1. Jattira l-attenzjoni tal-Onorevoli Membru għall-Artikolu 10(1) tal-Att dwar l-
Ombudsman (Att XXI tal-1995) li jipprovdi inter alia li l-Ombudsman għandu s-setgħa li 
“...jaħtar lil dawk l-uffiċjali u impjegati li jistgħu jenħtieġu għat-twettiq tal-funzjonijiet, setgħat 
u dmirijiet li jitnisslu minn dan l-Att” kif ukoll li din is-setgħa ta' ħatra tinkludi “…xi dmirijiet 
speċifiċi jew klassi ta’ dmirijiet, is-salarji u l-kondizzjonijiet tal-ħatra tagħhom”. L-Uffiċjali u 
l-impjegati fl-Uffiċċju tal-Ombudsman mhumiex uffiċjali pubbliċi u ma jifformawx parti mis-
servizz pubbliku. 
 
2. B'danakollu l-Ombudsman jemmen li l-Uffiċċju tiegħu jeħtieġlu jagħti eżempju ta' 
trasparenza u kontabilità u ma jsibx diffikultà li tingħata din l-informazzjoni lill-Onorevoli 
Interpellant. 

 
3. Meta assuma l-ħatra, l-Ombudsman deherlu li hu sewwa u utli li safejn ikun meħtieġ, 
jibqa’ jagħmel użu tal-esperjenza twila tal-predeċessur tiegħu kemm fil-qasam legali kif ukoll 
f'dak tal-istituzzjoni tal-Ombudsman. Kien għalhekk li l-Prim Imħallef Emeritu Dr Joseph Said 
Pullicino ġie ingaġġat bħala Konsulent b'effett mit-22 ta' Marzu 2016. L-ingaġġ tiegħu hu għal 
terminu definit ta' sena rinnovabbli, b'rimunerazzjoni ekwivalenti għal dik tal-Kummissarji 
maħtura fl-Uffiċċju tal-Ombudsman fit-termini tal-istess Att. Din ir-rimunerazzjoni hi stabbilita 



fl-Avviż Nru 807/12 ippubblikat fil-Gazzetta tal-Gvern datata 27 ta' Lulju 2012. Il-Prim 
Imħallef Emeritu ma jirċievi l-ebda “ perkaċċi u kull tip ta' benefiċċji oħra” oltre dan. Hu 
jaghti l-konsulenza tiegħu kif u fejn meħtieġ meta mitlub mill-Ombudsman u t-tliet 
Kummissarji. 

 
4. Fuq insistenza tiegħu, il-Prim Imħallef Emeritu ma jieħu ebda sehem dirett, 
jikkontribwixxi jew jinvolvi ruħu b'xi mod fil-mertu tal-investigazzjoni ta' ilmenti li jitressqu 
quddiem l-Ombudsman u l-Kummissarji li jaħdmu fl-Uffiċċju tiegħu. 
 
5. Nifhem li 1-aħħar mistoqsija tirreferi għall-proġett li jitwaqqaf f’Malta l-Istitut 
Internazzjonali għall-Istudji dwar il-Liġi tal-Ombudsman. Dan il-progett kien maħsub li jsir 
b'kollaborazzjoni mal-Assoċjazzjoni tal-Ombudsmen tal-Mediterran (AOM). Għalkemm kien 
sar ħafna xogħol preparatorju fuq dan il-proġett irriżulta li ma kienx hemm sal-lum is-sostenn 
meħtieġ biex dan jiġi realizzat. 
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