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Il-Pulizija
(Spettur Andy Rotin)
Vs
Robert Dimech
Illum 6 ta’ Settembru 2021
Il-Qorti,
Rat l-imputazzjonijiet miġjuba fil-konfront ta’ Robert Dimech ta’ disgħa u erbgħin
sena (49), bin Emanuel Dimech u Rita neè Saliba, imwieled Pietà fis-6 ta’ Ottubru
1971, residenti ġewwa 115, Flat 8, Triq San Duminku, Valletta, u detentur tal-Karta
ta’ l-Identità bin-Numru 0440171(M), talli dakinhar tat-tmienja (8) ta’ Awwissu 2021
għall-ħabta ta’ bejn is-sagħtejn ta’ wara nofsinhar (14:00hrs) u d-disgħa ta’ filgħaxija
(21:00hrs) u/jew f’ħinijiet wara u/jew qabel ġewwa Triq Ħal Qormi (Torretta), Santa
Venera u/jew fi bnadi oħra f’dawn il-Gżejjer:
1. Ikkommetta serq ta’ diversi oġġetti fosthom diversi biċċiet ta’ għodda liema serq
huwa aggravat bil-mezz u valur, liema valur ma jeċċedix l-elfejn tliet mija u disgħa
u għoxrin euro u sebgħa u tletin ċenteżmu (€2,329.37) minn 137, Meraki, Triq
Ħal Qormi (Torretta), Santa Venera, u dan għad-dannu ta’ Matthew Pulo u/jew
ta’ xi persuna/i u/jew ta’ xi entità jew entitajiet oħra;
2. U aktar talli fl-istess dati, lok, ħin u ċirkostazni, volontarjament ħassar, għamel
ħsara jew għarraq ħwejjeġ ħaddieħor, mobbli jew immobbli, liema ħsara ma
tiskorrix il-mitejn u ħamsin Euro (€250), għad-detriment ta’ Matthew Pulo u/jew
persuni oħra;
3. U aktar talli daħal ġewwa prorprjetà ta’ ħaddieħor mingħajr ebda permess u dan
biex jagħmel ħsara tas-sid jew tad-detentur, jagħmel vjolazzjoni oħra kontra lproprjetà ta’ ħaddieħor;
4. Ukoll talli sar reċediv b’diversi sentenzi tal-Qorti, liema sentenzi saru definittivi
u ma jistgħux jiġu mibdula;

Rat it-talba tal-Prosekuzzjoni sabiex bl-iskop li tipprovdi għas-sigurtà tal-persuna
offiża, cioè Matthew Pulo jew għaż-żamma ta’ l-ordni pubbliku jew għall-iskop talprotezzjoni tal-persuni msemmija u l-familjari tagħhom minn fastidju jew imġieba
oħra li tikkaġuna biża ta’ vjolenza, toħroġ Ordni ta’ Protezzjoni kontra l-imputat
skond l-Artikolu 412Ċ tal-Kap.9 tal-Liġijiet ta’ Malta u f’każ ta’ ħtija, sabiex tipprovdi
għas-sigurtà tal-persuni offiżi u l-familji tagħhom ai termini ta’ l-Artikolu 382A, 383,
384 u 385 tal-Kap.9 tal-Liġijiet ta’ Malta;
Rat it-talba ulterjuri tal-Prosekuzzjoni sabiex f’każ ta’ ħtija, minbarra li tinfliġġi lpiena stabbilita skond il-Liġi, il-Qorti tapplika l-provvedimenti ta’ l-Artikolu 533 talKap.9 tal-Liġijiet ta’ Malta fil-konfront ta’ l-imputat;
Rat li l-imputat, filwaqt li ddikjara li ma għandux oġġezzjoni li l-każ tiegħu jiġi trattat
bi proċedura sommarja, iddikjara li huwa ħati ta’ l-imputazzjonijiet kollha miġjuba
fil-konfront tiegħu;
Rat id-dokumenti esebiti mill-Prosekuzzjoni, ossia: (i) il-Kunsens ta’ l-Avukat
Ġenerali ai termini ta’ l-Artikolu 370(4) tal-Kap.9 tal-Liġijiet ta’ Malta - Dok. “A”; (ii)
il-Fedina Penali ta’ l-imputat - Dok. “B”; (ċ) estratt miċ-Ċertifikat tat-Twelid ta’ limputat - Dok. “Ċ”; (d) stqarrija rilaxxata mill-imputat - Dok. “D”; (e) rapport talPulizija dwar dan il-każ - Dok. “E”; (f) il-Karta ta’ l-Identità ta’ l-imputat markata
Dok. “F”;
Semgħet ix-xhieda ta’ Matthew Pulo mogħtija waqt is-seduta tal-31 ta’ Awwissu 2021
u rat id-dokumenti esebiti minnu markati Dok. “A”, “B” u “Ċ”;
Rat li l-Prosekuzzjoni ddikjarat li għalkemm Matthew Pulo ddikjara li nsterqulu loġġetti kollha ndikati minnu fix-xhieda tiegħu, minn footage li ġie analizzat millPulizija rriżulta li ma huwiex possibbli li l-imputat kien il-persuna li seraq dawk loġġetti kollha hekk imsemmija minn Matthew Pulo. L-imputat fl-istqarrija tiegħu
indika x’kienu l-oġġetti li nsterqu minnu u għalhekk il-Prosekuzzjoni tistriħ fuq dik
l-istqarrija għall-fini ta’ identifikazzjoni ta’ l-oġġetti li nsterqu mill-imputat a dannu
ta’ Matthew Pulo;
Rat id-dikjarazzjoni tad-Difiża li fiċ-ċirkostanzi l-Qorti għandha toqgħod fuq listqarrija ta’ l-imputat għall-finijiet ta’ l-identifikazzjoni ta’ l-oġġetti misruqa minnu
a dannu ta’ Matthew Pulo;
Semgħet is-sottomissjonijiet dwar il-piena u ħadet konsiderazzjoni tal-fatt li limputat obbliga ruħu li jikkumpensa lil Matthew Pulo l-valur ta’ l-oġġetti misruqa
minnu;
Rat l-atti kollha tal-kawża;
Ikkunsidrat:
L-imputat qed jiġi akkużat talli dakinhar tat-8 ta’ Awwissu 2021 għall-ħabta ta’ bejn
is-sagħtejn ta’ wara nofsinhar (14:00hrs) u d-disgħa ta’ filgħaxija (21:00hrs) u/jew
f’ħinijiet wara u/jew qabel ġewwa Triq Ħal Qormi (Torretta), Santa Venera u/jew fi

bnadi oħra f’dawn il-Gżejjer: (1) ikkommetta serq ta’ diversi oġġetti fosthom diversi
biċċiet ta’ għodda liema serq huwa aggravat bil-mezz u valur, liema valur ma jeċċedix
l-elfejn tliet mija u disgħa u għoxrin euro u sebgħa u tletin ċenteżmu (€2,329.37)
minn 137, Meraki, Triq Ħal Qormi (Torretta), Santa Venera, u dan għad-dannu ta’
Matthew Pulo u/jew ta’ xi persuna/i u/jew ta’ xi entità jew entitajiet oħra; (2) u aktar
talli fl-istess dati, lok, ħin u ċirkostazni, volontarjament ħassar, għamel ħsara jew
għarraq ħwejjeġ ħaddieħor, mobbli jew immobbli, liema ħsara ma tiskorrix il-mitejn
u ħamsin Euro (€250), għad-detriment ta’ Matthew Pulo u/jew persuni oħra; (3) u
aktar talli daħal ġewwa prorprjetà ta’ ħaddieħor mingħajr ebda permess u dan biex
jagħmel ħsara tas-sid jew tad-detentur, jagħmel vjolazzjoni oħra kontra l-proprjetà
ta’ ħaddieħor; (4) ukoll talli sar reċediv b’diversi sentenzi tal-Qorti, liema sentenzi
saru definittivi u ma jistgħux jiġu mibdula.
L-imputat iddikjara li huwa ħati ta’ l-imputazzjonijiet kollha dedotti fil-konfront
tiegħu.
Fid-dawl ta’ tali ammissjoni l-Qorti qed issib lill-imputat ħati ta’ l-imputazzjonijiet
kollha dedotti fil-konfront tiegħu.
Għall-finijiet ta’ piena l-Qorti ħadet in konsiderazzjoni n-natura ta’ l-imputazzjonijiet
miġjuba fil-konfront ta’ l-imputat, il-fatt li l-imputat irreġistra ammissjoni fi stadju
bikri tal-proċeduri u anke l-fatt li l-imputat obbliga ruħu li jikkumpensa lil Matthew
Pulo l-valur ta’ l-oġġetti misruqa minnu. Għall-finijiet ta’ tali ħlas lura, il-Qorti ħadet
in konsiderazzjoni d-dikjarazzjoni tal-Prosekuzzjoni li: (i) nonostante l-oġġetti kollha
msemmija minn Matthew Pulo fix-xhieda tiegħu mogħtija waqt is-seduta tal-31 ta’
Awwissu 2021, minn footage analizzat mill-Pulizija jirriżulta li ma jistax ikun li loġġetti kollha ndikati minn Pulo nsterqu mill-imputat; u li (ii) fl-istqarrija tiegħu limputat elenka l-oġġetti li huwa seraq. Ħadet in konsiderazzjoni wkoll il-fatt li kemm
il-Prosekuzzjoni kif ukoll id-Difiża jaqblu li il-Qorti għandha toqgħod fuq l-istqarrija
ta’ l-imputat għall-fini ta’ identifikazzjoni ta’ l-oġġetti li ġew effettivament misruqa
minnu a dannu ta’ Matthew Pulo.
Mill-istqarrija ta’ l-imputat jirriżulta li huwa seraq chaser, mixer tat-tajn u vibrator
tal-konkos. Mir-rapport magħmul minn Matthew Pulo mal-Pulizija u mix-xhieda
mogħtija minnu waqt is-seduta tal-31 ta’ Awwissu 2021, jirriżulta li l-valur tat-tlett
biċċiet għodda li seraq l-imputat huma s-segwenti: chaser - €284; mixer tat-tajn €161 u vibrator tal-konkos - €190. Mix-xhieda ta’ Matthew Pulo jirriżulta wkoll li
bħala ħsara hemm spiża ta’ madwar €60 biex din tiġi rranġata.

Għaldaqstant il-Qorti, wara li rat u kkunsidrat l-Artikoli 17(h), 20, 31, 49, 50, 261(b)
u (ċ), 263(a), 264(1), 267, 278(2), 279(a), 280(2), 289, 325(ċ) u 340(d) tal-Kap.9 talLiġijiet ta’ Malta, filwaqt li ttenni li qed issib lill-imputat ħati ta’ l-imputazzjonijiet
dedotti fil-konfront tiegħu, tikkundannah għal għoxrin (20) xahar priġunerija
effettiva.
Ai termini ta’ l-Artikolu 532A tal-Kap.9 tal-Liġijiet ta’ Malta u ta’ l-Artikolu 24 talKap.446 tal-Liġijiet ta’ Malta, il-Qorti tordna lill-imputat iħallas lil Matthew Pulo issomma komplessiva ta’ €695, rappreżentanti kumpens għall-oġġetti misruqa minnu
u għall-ħsara riskontrata mill-imsemmi Matthew Pulo. L-imputat huwa awtorizzat

jeffettwa l-ħlas ta’ dan l-ammont ta’ €695 permezz ta’ disa’ (9) pagamenti mensili
konsekuttivi ta’ €70 il-wieħed u pagament finali ulterjuri ta’ €65 - b’dana li l-ħlas
intier tas-somma ta’ €695 isir fuq medda ta’ għaxar (10) xhur konsekuttivi li jibdew
jiddekorru minn xahar wara li l-imputat jiskonta l-piena fuqu imposta b’din issentenza. Jekk l-imputat jonqos milli jħallas imqar pagament mensili wieħed, huwa
jiddekadi mill-benefiċċju tat-terminu għall-ħlas u s-somma ta’ €695 jew kull bilanċ
qual’ volta dovut, jsir dovut lil Matthew Pulo fl-intier tiegħu b’effett immedjat.
Ai termini ta’ l-Artikolu 383 tal-Kap.9 tal-Liġijiet ta’ Malta, il-Qorti, sabiex izzomm
il-bon ordni pubbliku ma’ Matthew Pulo, qed torbot lill-imputat b’obbligazzjoni
tiegħu innfisu taħt penali ta’ ħames mitt Euro (€500) għall-perijodu ta’ sena (1) li
jibda jiddekorri minn dakinhar li l-imputat jiskonta l-piena tiegħu. L-obbligazzjoni
fil-konfront ta’ l-imputat qed tiġi annessa ma’ din is-sentenza u tifforma parti
integrali minnha. Il-Qorti qed tavża lill-imputat li ai termini ta’ l-Artikolu 387 talKap.9 tal-Liġijiet ta’ Malta, jekk huwa jinstab ħati quddiem Qorti kompetenti li kiser
il-kondizzjonijiet ta’ l-obbligazzjoni tiegħu, is-somma ta’ ħames mitt Euro (€500) li
għaliha obbligu ruħu tgħaddi favur il-Gvern ta’ Malta.
Il-Qorti tastjeni milli tieħu konjizzjoni tat-talba tal-Prosekuzzjoni sabiex tapplika filkonfront ta’ l-imputat il-provvedimenti ta’ l-Artikolu 533 tal-Kap.9 tal-Liġijiet ta’
Malta u dana billi f’dawn il-proċeduri ma ġew nominati l-ebda Esperti u/jew Periti.
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