Fil-Qorti tal-Maġistrati (Malta)
Bħala Qorti ta` Ġudikatura Kriminali

Maġistrat
dottor Aaron M. Bugeja M.A. Law, LL.D. (melit)

Il-Pulizija
(Spettur Sarah Magri)
vs
Jason Galea

Il-Qorti:

Wara li rat l-imputatazzjonijiet fil-konfront ta’ Jason Galea, numru talKarta tal-identita' 254575(M) fejn ġie mixli talli nhar l-14 ta’ Marzu 2014
għall-ħabta ta’ bejn is-13:00 u t-15:00, fil-ħanut “Idea Natura Petshop” , li
jinsab fi Trejqa l-Ferrovija, Santa Venera, ikkommetta serq t’għasafar li lammont tagħhom jeċċedi l-€233 iżda li ma jeċċedix l-ammont ta’ €2330
għad-detriment ta’ Marco Garraffa u/jew persuni oħra liema serq huwa
aggravat bil-valur u bix-xorta tal-ħaġa misruqa.

Rat li matul is-seduta tal-21 ta’ Lulju 2014 l-Uffiċjal Prosekutur
ikkonfermat l-imputazzjonijiet bil-ġurament tagħha u matul il-kors tależami tal-imputat skont l-Artikoli 392 u 370(4) tal-Kodiċi Kriminali l1

istess imputat wieġeb li ma kellux oġġezzjoni li l-każ jigi trattat bi
proċedura sommarja;

Rat il-kunsens tal-Avukat Ġenerali a fol 13 li permezz tiegħu iddikjara li
kien qiegħed jagħti l-kunsens tiegħu sabiex dan il-każ jiġi trattat bi
proċedura sommarja;

Rat li matul l-istess eżami tal-imputat ai termini tal-Artikolu 392(1) talKodiċi Kriminali, l-imputat, debitament assistit mill-Avukat Joseph
Brincat tenna li ma kienx ħati tal-imputazzjonijiet miġjuba kontrih.

Rat id-dokumenti prodotti,

Rat u semgħet il-provi imresqin mill-Prosekuzzjoni;

Semgħet it-trattazzjoni tal-partijiet;

Ikkunsidrat : -

Illi mill-provi prodotti jirriżulta li Marco Garraffa li jiġġestixxi l-petshop
bl-isem “Idea Natura” f’Santa Venera kien irraporta li kien innota diversi
għasafar tat-tip “zebra” u “bengaliżi”.

L-istess xhud jgħid li huwa

ivverifika r-reġistrazzjoni fuq is-CCTV u ra’ li kien l-imputat li kien seraq
dawn l-għasafar. Huwa ipproduċa kopja ta’ din ir-reġistrazzjoni fuq CD
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li ġiet ukoll eżebita fl-atti. Huwa eżebixxa wkoll lista ta’ dawn l-għasafar
inkluż id-danni li ġew sofferti minnu in konsegwenza għal dan is-serq.

Din il-Qorti semgħet ix-xiehda tal-imputat ukoll fejn huwa jammetti li
kien qiegħed jaqbad xi għasafar mill-gaġeġ fil-ħanut tal-imputat, iżda
dan għamlu biex imur jivverifika ma’ sid il-ħanut jekk l-għasfur li kien
qabad kienx ta’ sess maskili jew femminili. Huwa jiċħad li seraq xi
għasafar.

Il-Qorti fliet ukoll il-prova tar-reġistrazzjoni tas-CCTV cameras eżibita flatti li bl-ebda mod ma ġiet miċħuda mill-imputat. Verament li l-imputat
jidher fuq l-istess reġistrazzjoni minn naħa ta’ daru u b’hekk ma jidhirx
eżattament x’moviment kien qiegħed jagħmel minn naħa ta’ quddiem.
Biss minn eżami akkurat tal-istess reġistrazzjoni hemm siltiet fejn limputat jidher ċar li kellu idejh l-isfel u jidhru iżda wara jidher ukoll
jagħmel ċerti movimenti b’idu, lie jieħdu ċertu ammont ta’ ħin.
Għalkemm ħafna minn dawn il-movimenti ma jidhrux x’inhuma, huwa
jidher ċar mhux biss li jdaħħal idu fil-gaġeġ jipprova jaqbad l-għasafar
iżda wkoll wara li jkollu idu fil-gaġeġ, jidher minn wara jagħmel ċerti
movimenti u jdum għal għadd ta’ sekondi b’idejh ma jidhrux iżda jidher
moviment kontinwu. Huwa biss wara li jgħaddi ċertu ħin li jidher idur
u jmur lejn id-direzzjoni fejn kien sid il-ħanut, allegatament biex jistaqsih
xi ħaġa dwar xi għasfur li kellu f’idu. Iżda bejn il-mument li jkun daħħal
idu u l-mument li jidher ħiereġ (preżumibbilment biex imur jistaqsi lis-
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sid) hemm dekors ta’ għadd ta’ sekondi li fihom, minn wara l-imputat
jidher qiegħed ċar jagħmel diveri movimenti fuq in-naħa ta’ quddiem
b’idu. Din il-manuvra tidher ripetuta diversi drabi fil-filmati prodotti.

Ikkunsidrat :

Illi l-imputat ma kellux għalfejn joqgħod idaħħal idejh fil-gaġeġ u jaqbad
l-għasafar biex joqgħod jeħodhom lil sid il-ħanut biex jistaqsih dwarhom.
Setgħa faċilment sejjaħ lil sid il-ħanut biex jgħinu fl-għażla tiegħu – u
dan jidher li kien sar ukoll għax fil-bidu tar-reġistrazzjoni sid il-ħanut
jidher fil-clips imur ħdejn l-imputat li kien quddiem il-ġaġeġ. L-imputat
ma kellux għalfejn idaħħal idu fil-gaġeġ u joqgħod joħroġ dawk lgħasafar.

Apparti minn hekk jidher ċar iqalleb f’aktar minn gaġġa

waħda; u fl-aħħar mill-aħħar jgħid li xrata għasfur wieħed.

Barra minn hekk jirriżulta wkoll li sid il-ħanut jixhed li meta għamel ilverifiki tiegħu irriżultawlu li wara dan l-episodju kien hemm diversi
għasafar neqsin u oħrajn li kienu mweġġa’ – hu jgħidilhom “dannegiati”
– u li wara mietu.

It-total tal-għasafar hekk nieqsa jew imweġġa’

jirriżulta li jammontaw għal sebgħa u għoxrin (u mhux ħamsin skont kif
allega li semgħa l-vitma jgħid l-imputat).

Din il-Qorti hija moralment konvinta li f’dan il-każ il-prosekuzzjoni
ippruvat il-każ tagħha lil hinn minn kull dubju dettat mir-raġuni.
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DECIDE :

li qegħda ssib lil imputat Jason Galea ħati tal-imputazzjonijiet miġjuba
kontra tiegħu u wara li rat l-Artikoli 261(c)(g), 267, 271(c), 279(a) u 280(1)
tal-Kodiċi Kriminali tikkundannah għall-perjodu ta’ tnax il-xahar
priġunerija.

Rat l-Artikolu 28A tal-Kodiċi Kriminali tordna li din is-sentenza ma
għandhiex tibda sseħħ għajr ħlief jekk matul il-perjodu ta’ sentejn
millum il-ħati jikkommetti reati ieħor li għalih hemm il-piena ta’
priġunerija.

Il-Qorti fehmet lill-ħati bi kliem ċar u li jinftiehem ir-responsabbilta’
tiegħu u l-konsegwenzi li jitnisslu fil-każ li huwa jikkommetti tali reat
ieħor matul il-perjodu operattiv ta’ din is-sentenza sospiża u dan ai
termini tal-Artikoli 28A(4) u 28B tal-Kodiċi Kriminali.

Inoltre, wara li rat l-Artikolu 28H(1)(7) tal-Kodiċi Kriminali u flimkien
mal-piena aktar fuq inflitta il-Qorti qegħda tagħmel ordni li permezz
tagħha tordna lill-ħati sabiex iħallas lil Marco Garraffa is-somma ta’
mitejn u ħames euro (€205) rappreżentanti l-valur tar-res furtiva (u mhux
it-total reklamat minn Marco Garraffa ta’ mitejn tnejn u sebgħin euro u
ħamsin ċenteżmu (€272.50) u dan stante li l-imputat ma ġiex ukoll mixli
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li kkaġuna ħsara fuq il-proprjeta tal-parte civile) fi żmien xaharejn
millum u dan prevja ċ-ċerzjorazzjoni lill-imputat bi kliem sempliċi u li
jinftiehem dwar ir-responsabbilta’ tiegħu jekk hu jonqos li jikkonforma
ruħu ma din id-direttiva.

Mogħtija illum is-7 t’Ottubru 2015, fil-Qrati tal-Ġustizzja, Valletta.

Aaron M. Bugeja.
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