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Il-Qorti,
Rat l-imputazzjonijiet dedotti kontra l-imputat Lowel Fenech, iben Alfred u Dorothy
nee` Risso, imwieled il-Pieta’ nhar l-14 ta’ Jannar 1986, u residenti ġewwa Alfred
Buildings, Flat 2, Triq Sant Anġlu, Sliema u detentur tal-karta tal-identita` numru
76386M
BILLI int akkużat talli fix-xahar ta’ Lulju 2017 u fix-xhur u/jew sena ta’ qabel, ġewwa
Alfred Buildings, Triq Sant’ Anglu Sliema:
1. Ġiegħel annimal (kelb) isofri uġiegħ, tbatija jew dwejjaq mingħajr bżonn, u talli
abbanduna `l istess annimal (kelb) u dan bi ksur tal-artikolu 8(2) tal-Kap 439 talLiġijiet ta’ Malta.

2. Ma trattax xieraq animal (kelb) meta zamm animal (kelb) jew qabel li jzomm
animal (kelb) meta kien jaf li hu responsabbli ghat-trattament xieraq tieghu u dan
bi ksur tal-artikolu Art 8(3) tal-Kap 439 tal-Ligijiet ta’ Malta.
3. Ma ħax dawk il-passi raġonevoli f’kull ċirkostanza sabiex jiżgura li l-ħtiġijiet ta`
annimal (kelb) li huwa reponsabbli għalih, jew qabel li jieħu ħsieb, jintlaħqu hekk
kif meħtieg bi prattiċi tajba sabiex tiġi żgurata s-saħħa u l-benesseri tal-kelb u dan
bi ksur tal-artikolu 8(4) tal-Kap 439 tal-Liġijiet ta’ Malta.
Rat li l-Avukat Ġenerali ta’ l-kunsens tiegħu bil-miktub sabiex il-każ jiġi trattat bi
proċedura sommarja.
Rat li matul l-eżami tal-imputat ai termini ta’ l-artikolu 392(1) tal-Kodiċi Kriminali, limputat tenna li ma kienx ħati ta’ l-imputazzjonijiet miġjuba kontra tiegħu.
Semgħet ix-xhieda kollha miġjuba quddiemha u rat l-evidenza kollha preżentata fl-atti.
Rat illi l-Prosekuzzjoni ddikjarat illi ma kellhiex provi oħra xi tressaq nhar is-6 ta’
Novembru 2020.
Rat illi d-Difiża ddikjarat illi lanqas hi ma kellha aktar provi xi tressaq nhar il-29 ta’ Jannar
2021.
Rat id-dokumenti kollha ppreżentati inkluż il-kunsens tal-Avukat Ġenerali sabiex ilkawża odjerna tiġi trattata bi proċedura sommarja, ħadet konjizzjoni tax-xhieda prodotti,
u wara li fliet l-atti kollha tal-kawża.
Semgħet il-prosekuzzjoni u d-difiża titratta bis-sottomissjonijiet finali fl-udjenza tal-26
ta’ Ġunju 2021.
Ikkunsidrat
L-Ispettur Jonathan Ransley qal li fit-tmienja t’Awwissu tas-sena 2017 il-Pulizija taddistrett kienu irċevew kwerela minn għand id-Direttorat tat-Trattament Xieraq għallAnnimali. Din il-kwerela intbgħatet sabiex jieħdu passi kriminali kontra Lowel Fenech u
dan skont ir-rapport li kien anness magħha ta’ Joseph Cassar u Fiorita Sammut. Dan irrapport kien jirrigwarda rapport fuq kelb tar-razza Alaskan Malamute minħabba li kien
qiegħed jiġi maltrattat u ma kienx miżmum skont l-kundizzjonijiet propja tiegħu. Kienu
saru diversi spezzjonijiet minnhom fejn fit-3 ta’ Settembru 2016 sabu li x-xelter għal kelb
kien għadu mhux lest, il-bowl tal-ilma kienet vojta u ħmieġ tal-kelb fejn kien qiegħed
jinżamm. Fis-7 ta’ Settembru 2016 l-istess ufficjali kienu ltaqaw mal-imputat fejn kienu
qalulu dwar ix-xelter u affarijiet oħra kif għandu jinżamm il-kelb. Kienet seħħet spezzjoni
oħra fit-28 ta’ Settembru 2016 fejn l-imputat kien qallhom li l-kelb kien jitla’ fuq il-bejt
sabiex jagħmel il-bżonnijiet tiegħu biss. Waqt li fl-ispezzjoni oħra li saret fis-6 ta’
Novembru 2016 saret spezzjoni oħra iżda din id-darba ma ġenb il-binja fejn kien joqgħod
l-imputat. Illi l-kelb kien qiegħed jinżamm fil-washroom li kienet għada taħt kostruzzjoni.
Illi ġara li tela’ video fuq is-social media li juri li l-istess kelb kien waqa’ minn fuq blokka
flats għall-isfel. L-imputat kien ġie arrestat wara li nħareġ mandat t’arrest. Illi wara li limputat kien ikkonsulta ma’ avukat kien għażel li ma jweġibx għall-mistoqsijiet kollha li

kienu sarulu. Għalkemm l-imputat kien ġie mistoqsi dwar il-kundizzjonijiet li kellu
jinżamm il-kelb ma kienx ta tweġiba tal-mod taż-żamma tiegħu. Illi dan il-kelb kellu
jinżamm f’ambjet kiesaħ minħabba li kien kelb li kellu double-coat u jitla’ biss fuq bejt
għal bżonnijiet tiegħu biss. Illi pero l-imputat kien qallu li l-kelb kien jippreferi joqgħod
għas-sħana milli f’ambjent kiesaħ. Illi l-imputat kien bena kamra fuq il-bejt għal kelb fejn
pero kienet il-bicca kbira fix-xemx. Illi fuq il-bejt kien ġie nnotat grif mal-ħajt u ma kienx
hemm fencing mal-ħajt minħabba li din ir-razza tal-klieb kien jaqbżu ħafna.
Joseph Cassar li huwa Animal Welfare Officer, spjega li kien għamel spezzjoni wara li fis6 ta’ Lulju 2017 kien daħal rapport li kelb kien ikun qiegħed il-ħin kollu fix-xemx, mitluq
waħdu u fil-ħmieġ. F’Awwissu pruvaw jagħmlu spezzjoni iżda ma kien hemm ħadd id-dar
ġewwa tas-Sliema. Kien sar tentattiv ieħor f’Settembru tas-sena 2016 fejn kienu reġgħu
marru fil-post indikat u fetaħ xi ħadd u kellmuħ dwar ir-rapport li kien daħal li l-kelb kien
qiegħed jinżamm ħażin fuq il-bejt fil-ħmieġ tiegħu. Kif telgħu fuq il-bejt sabu kelb tarrazza Alaskan malamute li fl-ambjent tagħna iħossu ħafna sħana. Sabu li l-bejt kien
maħmuġ, ilma kważi ma kellu xejn waqt li l-washroom kienet madwar ħames piedi
wiesgħa u mimlija affarijiet tal-kostruzzjoni u ġebel. Kien hemm kennel tal-plastic iżda
ma kienitx adegwata għal kelb. Ġie esebiet rapport (dok JC 1 a fol 19). Il-kelb instab li kien
reġistrat fuq Lowel Fenech fejn anki ġie infurmat li kienu se jerġgħu jagħmlu spezzjoni.
Illi minn diversi spezzjonijiet li saru kienu raw tibdiliet iżda f’Novembru kien daħal
rapport li l-kelb kien qiegħed ikun waħdu fuq il-bejt. Minn ritratti li ħadu minn fuq binja
oħra irriżulta li fil-fatt il-kelb kien qiegħed jiġi miżmum fuq il-bejt. Kien daħal rapport
ieħor li l-kelb kien qiegħed fix-xita u kienu ċemplulu biex jinfurmawh dwar dan irrapport.
Fiorita Sammut qalet li taħdem ġewwa l-Animal Welfare Directorate fejn f’Awwissu
2016 kien daħal rapport fuq kelb tar-razza Alaskan Malamute. Meta kienu marru
dakinhar ma setgħux jidħlu għax ma kien hemm ħadd iżda f’Settembru kienu daħlu u sabu
lil dan il-kelb li ma kellux xelter u l-washroom ma kienitx magħluqa iżda miftuħa. Meta
iċċekjaw il-microchip sabu li l-kelb kien jgħajjat lill-imputat u meta marru jagħmlu
spezzjoni oħra sabu li l-bejt kien nadif u ġie avżat sabiex jirranġa l-washroom u l-kennel
li kien hemm kienet waħda pjuttost żgħira. Ġew infurmati wara spezzjoni oħra li saret
f’Settembru 2016 li il-kelb kien qiegħed jinżamm ġewwa u anki kien naddaf fejn kien ikun
qiegħed il-kelb u kien jitla’ fuq il-bejt sabiex jagħmel il-bżonnijiet tiegħu. Wara li daħal
rapport ieħor li dan il-kelb kien qiegħed barra fix-xita reġgħu kelmuh iżda ma kienx ta
kashom. Minn dawk li raw, il-bieb tal-bejt kien magħluq fejn kien qiegħed il-kelb u dan
skont kif kien jidher mir-ritratt fir-rapport JC 1.
PC 1398 John Spiteri xehed u qal li kien mar fir-residenza tal-imputat fil-21 t’Awwissu
sabiex jaraw kif kien qiegħed jinżamm il-kelb li kellu. Minn dak li osserva meta tela’ fuq
il-bejt ġie innotat li kien hemm ħafna ħmieġ. Il-kennel li kien hemm kienet esposta għaxxemx u anki ġewwa kamra kienet esposta għax-xemx. Kien hemm ammont ta’ grif jidher
mal-opramorta waqt li fil-washroom kien hemm ammont ta’ torba iżda miftuħa għallelementi kollha. Dak il-ħin li kienu marru ġewwa r-residenza tal-imputat, il-kelba ma
kienitx hemm.
Dr Luke Vella Verzin qal li huwa veterinarju u jaħdem mal-Animal Welfare fejn spjega li
l-klieb tar-razza Alaskan Malamute huma mrobbija fis-silġ u f’dan il-każ il-kelba kienet
qiegħda tinżamm fuq il-bejt għas-sħana tax-xemx u bħal kull kelb ieħor is-sħana ma
kienitx se tgħamillu tajjeb. Illi minħabba l-ambjent ta’ Malta huwa ideali li kelb ta’ dan ir-

razza għandu jinżamm f’temperaturi aktar baxxi u għalkemm jkun jista’ joħrog imma jrid
ikun hemm għażla fejn jistkenn f’ambjent aktar ideali. Illi f’dan il-każ huwa ma kienx
involut direttament iżda kien biss qara r-rapport. Illi minn dak li qara li l-kelb ma kienx
qiegħed jiġi miżmum tajjeb.
L-ispettur Elton Taliana ppreżenta sett ta’ ritratti mmarkati bħala dok ET1.
Dr Mark Vassallo għad-difiza esebixxa set ta’ ritratti mmarkati bħala Dok MV 1.
Ikkunsidrat
Fatti fil-qosor tal-każ
Illi dan il-każ imur lura għal Awwissu tas-sena 2016 meta uffiċjal mid-Direttorat għatTrattament Xieraq tal-Annimali, għamlu spezzjoni fuq il-proprjeta’ iżda ma kienux daħlu
sabiex jaraw f’liema stat kien qiegħed jinżamm il-kelb. Illi f’Settembru tal-istess sena
reġgħu marru fuq ir-rapport li kien daħal fuq il-kelb. F’dan il-każ ma ġiex innotat li kien
hemm xi ksur ta’ xi regolamenti dwar iż-żamma tal-annimali. Illi pero fl-ispezzjoni li
seħħet fis-7 ta’ Settembru ġew riskontrati nuqqasijiet dwar iż-żamma tal-kelb. Illi skont
ir-rapport li jinsab a fol. 26 ġie nnotat li l-kelb ma kellux xelter adekwat minħabba li lkamra fejn kien qiegħed jinżamm u cioe’ mal-bejt, kienet miftuħa wisq u għalhekk kienet
suġġetta għal xemx u xita. L-ammont ta’ containers għall-ilma ma kienux biżżejjed. Illi filfatt ġie mniżżel fl-istess rapport li kien hemm ksur tal-artikoli 8(2) u 8(3) tal-Kap 439 talLiġijiet ta’ Malta.
Għalkemm li fl-ispezzjoni ta’ wara ġie nnotat li kien hemm tibdil fil-kundizzjonijiet tażżamma tal-kelb tant li ma rawx infrazzjonijiet. Illi għalkemm ir-rapporti ma naqsux, fis-7
ta’ Novembru 2016 reġgħet saret spezzjoni oħra fejn din id-darba innotaw li l-kelb kien
qiegħed jinżamm fuq il-bejt kontra l-parir li kienu tawħ. Illi fil-fatt fl-aħħar rapport limputat reġa ħalla l-kelb fuq il-bejt (ara fol 32) u injora l-parir tad-direttorat.
Ikkunsidrat
Provi mressqin
Il-prosekuzzjoni esebiet diversi rapporti li ġew magħmula mill-Animal Welfare Officers li
kienu marru jagħmlu l-ispezzjonijiet ġewwa r-residenza tal-imputat. Kien biss f’żewġ
rapporti li għamlu referenza għal xi ksur tal-artikoli tal-Kap 439 tal-Liġijiet ta’ Malta.
Illi qabel il-Qorti tgħaddi għal mertu, trid tifli għal dak li qajmet id-difiza dwar il-kwerela
tad-Direttorat għat-Trattament Xieraq tal-Annimali, Promozzjoni u Servizz fil-konfront
ta’ l-imputat. Illi skont id-difiża fit-trattazzjoni tagħha solevat il-punt li ma ġietx esebieta
l-kwerela sabiex jittieħdu passi kontra l-imputat. Illi mix-xhieda mgħotija mill-Ispettur
Ransley irriżulta li kien hemm kwerela sabiex jittieħdu passi kriminali kontra l-imputat.
Illi pero’ għalkemm din il-kwerela issemmiet f’dawn il-proċeduri, il-prova tagħha ma
saritx. Illi ebda uffiċjal tad-Direttorat għat-Trattament Xieraq tal-Annimali, Promozzjoni
u Servizz ma kkonferma li kienu preżentaw xi kwerela fil-konfront tal-imputat. Illi
għandu jingħad li l-abbli difensur tal-imputat ma semma xejn mill-liema parti tal-Liġi jew
mill-liema liġi kellha toħroġ il-fatt li d-Direttorat ghat-Trattament Xieraq tal-Annimali,

Promozzjoni u Servizz tagħti l-kunsens tagħha sabiex jittieħdu proċeduri kontra xi ħadd
u mhux ex officio.
Illi din il-Qorti fliet dak li hemm fil-Kap 439 tal-Liġijiet ta’ Malta u ma hemm ebda
referenza għal xi kwerela li għandha ssir mid-Direttorat għat-Trattament Xieraq talAnnimali, Promozzjoni u Servizz sabiex il-Pulizija jieħdu passi kriminali kontra xi ħadd u
fin-nuqqas tagħha dawn il-proċeduri ma jistgħux jitkomplew. Illi huwa fatt li d-difiża qatt
ma kkontestat dak li qal l-istess Uffiċjal Prosekutur meta semma fix-xhieda tieghu li kien
irċieva kwerela kontra l-imputat. Huwa veru li ħadd mill-istess uffiċjali li xehedu tadDirettorat għat-Trattament Xieraq tal-Annimali, Promozzjoni u Servizz ma semmew li
kien hemm kwerela iżda sempliċiment preżentaw rapport fuq dak li raw. Illi ħarsu lejn lartikolu 44B tal-Kap 439 tal-Liġijiet ta’ Malta fejn jidħol il-poter mgħoti lill-uffiċjali talinfurzar ma jagħmel ebda referenza għal fatt li jrid ikun hemm il-kwerela sabiex jittieħdu
passi kontra xi ħadd. Illi huwa fatt li tagħmel referenza li l-uffiċjali tal-infurzar jistgħu
jassistu waqt il-proċeduri kriminali kontra xi hadd u mhux il-bżonn ta’ kwerela biex
jitmexxew il-proċeduri. Il-kwerela f’dan il-kaz isservi sabiex il-Pulizija jiġu infurmati ħalli
jieħdu passi kontra xi ħadd li f’dan il-każ hekk ħara u mhux li n-nuqqas tal-prova tagħha
ġġieb in-nullita. Illi hanwhekk si tratta jekk il-każ kellux jitkompla bi tmexxija ta’ kwerela
jew inkella jittieħdu passi ex officio. Illi f’dan il-każ il-proċeduri setgħu jitmexxew ex
officio.
Ikkunsidrat
Provi mressqin
Il-prosekuzzjoni esebiet rapport - Animal Welfare Inspection Report bl-ewwel rapport li
jġib id-data tal-31 t’Awwissu 2016 jirraporta li uffiċjali tad-dipartiment marru firresidenza ta’ l-imputat wara li kien sar rapport. Meta marru fuq il-post ma kien fetaħ
ħadd. Illi f’tentattiv ieħor li kien seħħ fl-1 ta’ Settembru 2016 fejn l-uffiċjali tħallew jidħlu
fejn sabu li l-kelb kien qiegħed jinżamm fuq il-bejt li kien għadu taħt kostrizzjoni. Illi dakinhar sid il-kelb ma setax jiġi fuq il-post u għalhekk ingħata appuntament ieħor. Illi flappuntament tas-7 ta’ Settembru saret spezzjoni fejn l-uffiċjali tkellmu mal-imputat u
tawh il-parir sabiex jipprovdi xelter adekwat għall kelb u raw li kien hemm nuqqasijiet
taħt l-artikoli 8(2)(3) tal-Kap 439 tal-Liġijiet ta’ Malta. Għalkemm wara li saru
spezzjonijiet oħra fit-28 ta’ Settembru 2016, l-uffiċjali raw li l-kelb kien qiegħed jgħix
ġewwa l-appartament pero f’Novembru 2016 daħal rapport li l-kelb kien qiegħed
jinżamm fuq il-bejt lejl u nhar (ara a fol 29). Għalkemm l-imputat kien qallhom li kien
sejjer iżomm il-kelb ġewwa u mhux fuq il-bejt, deher li fil-fatt kien injora l-pariri li kien
ingħata u għalhekk reġgħu ħassew li kien hemm ksur tal-Kap 439 tal-Liġijiet ta’ Malta.
Mix-xhieda ta’ Fiorita Sammut li taħdem fi hdan il-Animal Welfare irrizulta li kienet
għamlet spezzjonijiet fir-residenza tal-imputat fejn semmiet id-diversi okkazzjonijiet li
kienu marru. Illi minn dik li qalet, li meta kienu marru l-ewwel darba kienu sabu li miċċippa l-kelb kien jgħajjat lill-imputat u għalhekk kienu għamlu kuntatt miegħu. Waqt din
l-ispezzjoni ġie osservat li l-kelb kien qiegħed jinżamm fuq il-bejt u ma kellux xelter
adekwat għalih. Illi għalkemm kien ingħata pariri kemm il-darba sabiex jirranġa ssitwazzjoni dan ma kienx għamlu. Illi anki minn spezzjoni li saret mill-Pulizija ġewwa rresidenza tal-imputat jidher li l-kelb kien qiegħed jinżamm fuq il-bejt pero fil-mument li

kienu marru għandu ma kienx hemm il-kelb minħabba li kien qabeż minn fuq il-bejt għattriq.
Illi mir-ritratti li ġew esebiti fl-istess rapport kien jidher biċ-ċar l-istat ta’ fejn kien
qiegħed jinżamm il-kelb u li ma kienux adekwati. Illi fil-fatt mir-ritratti il-washroom
kienet għada fi stat ta’ kostruzzjoni u żgur ma kienitx post fejn jista’ jitħalla kelb fiha għax
ma kellhiex faċilitajiet sabiex trabbi kelb fiha. Illi fil-fatt mill-ispezzjonijiet li saru ħareg li
l-imputat ma kien irranġa xejn għal dak li jirrigwarda l-ambjent għal kelb tant li fl-aħħar
spezzjoni ħareġ li lanqas kien jimpurtaħ iżjed x’qiegħdin jgħidulu l-uffiċjali. Illi kien
għalhekk f’żewġ okkazzjonijiet ħassew li l-imputat kien qiegħed jikser il-liġi minħabba laġir tiegħu. Illi għalkemm minn spezzjoni li saret fit-28 ta’ Settembru 2016, kienu
kkonkludew li l-każ kien magħluq għax il-kelb kien qiegħed jgħix magħhom u mhux fuq
il-bejt. Illi għalhekk kienet saret spezzjoni oħra f’Novembru li reġgħu nnotaw l-istess aġir
tal-imputat li jħalli l-kelb fuq il-bejt. Mix-xhieda ta’ Joseph Cassar irriżulta li kien attenda
l-ispezzjonijiet li kienu għamlu u jikkorobora u jikkonferma l-fatti li xehdet il-kollega
tiegħu.
L-imputat Lowel Fenech ma xehedx f’dawn il-proceduri iżda esebixxa set ta’ ritratti talkelb. Illi minn naħa tad-difiża kkontestat il-fatt ukoll li l-kelb huwiex reġistrat fuq limputat. Illi hawn il-Qorti ma taqbel xejn fuq dak li qalet id-difiża fuq din il-kwistjoni u
dan jixhdu b’mod ċar li fl-istess rapport kien dejjem l-imputat li refa’ r-responsabilita’
tal-kelb u qatt ma qal li l-kelb ma kienx tiegħu jew inkella li kien ta’ ħaddieħor. Illi kien listess imputat li esebixxa ritratti tal-kelb u qatt ma ressaq prova li ma kienx tiegħu. Illi
wkoll jingħad li r-regolamenti l-Identifikazzjoni Elettronika tal-Klieb fir-regolament
numru 3 jgħid:
3. Għall-finijiet tat-tifsira ''detentur'' fir-regolament 2, kull min fil-kustodja,
pussess, dar jew fond tiegħu jinstab xi kelb, ikun meqjus li jkun id-detentur talkelb, kemm il-darba ma jiġix ippruvat il-kuntrarju.
Illi kuntrarjament ghal dak li qiegħed jgħid l-imputat fit-trattazzjoni tiegħu prova
kuntrarju ma ressaqx u għalhekk għal dan l-iskop qiegħed jitqies bħala detentur tal-kelb
u għalhekk responsabbli hu.
Ikkunsidrat
Jibda biex jingħad li l-imputazzjonijiet kollha jirreferu għax-xahar ta’ Lulju 2017 u fixxhur u jew is-sena ta’ qabel. Illi mir-rapporti li ġew esebiti f’dawn il-proċeduri jagħmlu
referenza għal dak li ġara minn Awwissu 2016 sa Novembru 2016 u għalhekk limputazzjonijiet jirreferu ghax-xhur qabel Lulju 2017 u għalhekk qiegħdin jirreferu għal
akkadut li seħħ qabel u wkoll dak li ġara f’Lulju 2017.
Effettivament, mill-fatti mressqa mhuwiex kontestat li l-kelb ma kienx qiegħed jinżamm
f’kundizzjoni adegwata b’konsegwenza kbira li kien daħal rapport li l-kelb kien qabeż
minn fuq il-bejt għat-triq u miet. Illi fil-fatt mill-ispezzjonijiet li saru il-kelb qatt ma kellu
xelter adekwat sabiex l-elementi tax-xita jew ix-xemx ikun milqugh minnhom
speċjalment li dan il-kelb kien razza li jrid ċerti kundizzjonijiet ambjentali li huwa xierqa
għalih u mhux kif kien qiegħed jinżamm.

Il-kompitu ta’ din il-Qorti issa huwa sabiex tevalwa jekk dan jekwivalax għal
maltrattament ta’ l-annimali. Il-Qorti tagħraf li l-imputat kien ben konxju tal-mod kif kien
qiegħed jinżamm il-kelb speċjalment il-pariri li kien ingħata għal aktar minn darba. Illi
għalkemm wiegħed kemm il-darba li sejjer jirranġa is-sitwazzjoni dan qatt m’għamlu tant
li wara li l-istess uffiċjali ħassew li l-kelb kien qiegħed jinżamm ġewwa l-apartment u
mhux fuq il-bejt, reġa sar rapport ieħor li l-kelb safa barra fuq il-bejt lejl u nhar u bilkonsegwenza wara li qabeż minn fuq il-bejt.
Ikkunsidrat
Illi bla dubju ta’ xejn il-Qorti tara li l-imputat għazel li jabdika mir-responsabilitajiet
tiegħu li jieħu ħsieb il-kelb kif suppost u dan anki wara li kienu tawh diversi pariri kif
għandu jżomm il-kelb. Il-Qorti, filwaqt li tara l-estremi għas-sejbien ta’ ħtija dwar l-ewwel
imputazzjoni, u ma hemmx dubju li jirrizultaw it-tieni u t-tielet imputazzjonijiet. Firrigward tal-imputazzjonijiet, japplika l-artikolu 45 (1) (a) tal-Kapitolu. 439. Il-Qorti tqis
li għalkemm l-imġieba tal-imputat tikkonfigura wkoll f’dawn iż-żewġ imputazzjonijiet u
cioe’ fl-artikolu 8(3) u 8(4), l-imħieba hija madankollu waħda u għalhekk, limputazzjonijiet għandhom jittieħdu bħala alternattivi waħda għall-ohra.
L-imputat naqas għal kollox u abdika mir-responsabilita tiegħu lejn il-ħarisen u l-ħtiġijiet
tal-kelb u dan fuq perjodu twil ta’ żmien anke jekk l-imputazzjonijiet jirreferu biss għal
kwistjoni ta’ ġranet. Minkejja n-numru ta’ spezzjonijiet u ordnijijet mill-Awtorita’ sabiex
jieħu azzjoni tempestiva, l-imputat xorta baqa’ inadempjenti li jħares il-ħtiġijiet tal-kelb.
L-imputat kellu jara li l-kelb ma jkunux nieqes minn xelter adekwat u sabiex jevita
disgrazzja bħal ma ġara f’dan il-każ. Fir-rigward ta’ dan kollu, l-imputat evidentement
naqas. Illi jidher li l-kelb tħalla jgħix f’kundizzjonijiet mhux xierqa, fil-ħmieġ, u mcaħħad
minn affarijiet bażiċi li għalihom huma dependenti għal kollox mill-imputat li
jipprovdihom bil-konsegwenza li l-kelb tilef ħajtu meta għal xi raġuni qabeż minn fuq ilbejt. Illi din il-Qorti tqis li dan kollu jsarraf fi ksur tad-disposizzjonijiet tal-Kapitolu 439 li
hija ntiża sabiex tagħti protezzjoni lill-annimali minn dan l-aġir.
Il-Qorti tqis li l-prosekuzzjoni ippruvat il-każ tagħha sal-grad rikjest mill-liġi u sejra
tgħaddi sabiex issib l-imputat ħati ta’ l-imputazzjonijiet kollha dedotti kontrih salv għallewwel imputazzjoni.
Ikkunsidrat
Piena
Illi għall-finijiet ta’ piena li għandha tiġi erogata mill-Qorti, il-Qorti qieset, b’żieda maċċirkostanzi kollha tal-każ li l-imputat kien ingħata diversi possibilitajiet sabiex jirranġa ssitwazzjoni tiegħu iżda dejjem injorahom għal kollox. Illi ebda annimal m’għandu jiġi
skartat b’dan il-mod u f’għajnejn il-Qorti jammonta għall-ksur tal-liġi applikabbli. Illi limputat qatt ma messu ħalla s-sitwazzjoni tiddegrada b’dan il-mod li waslet li kelb qabeż
minn fuq bejt. Din il-Qorti m’għandhiex dubju li l-imputat mhuwiex kapaċi jżomm u jieħu
ħsieb annimal.
Il-prosekuzzjoni esebit il-fedina penali ta’ l-imputat li ma kellu ebda każ dwar xi ksur talKapitolu 439 tal-Liġijiet ta’ Malta u għalhekk ser jigi kkunsidrat li ser tinstab ħtija għall-

ewwel darba skont l-artikolu 45(1)(a) tal-Kapitolu 439 tal-Liġijiet ta’ Malta. Illi dawn lillegalitajiet ċertament twettqu fuq medda ta’ żmien u ma kienux dovuti għal xi att iżolat.
Il-Qorti tara li piena karċerarja b’effett immedjat fuq l-imputat mhix ser tħalli r-riżultat
mistenni. Illi f’dan il-każ, il-Qorti tara li l-piena pekunarja flimkien ma’ piena ta’
priġunerija sospiża, hekk kif tiprovidi il-liġi u hekk kif il-ġurisprudenza lokali f’dawn ilkawżi tindika, tkun iktar idoneja u ta’ detterrent għal dan it-tip ta’ maltrattament fuq
annimali kif ukoll li l-imputat ikun projbit li iżżom aktar klieb.
Decide
Għaldaqstant il-Qorti wara li rat l-artikoli 8(2),(3)(4) u 45(1) tal-Kapitolu 439 tal-Liġijiet
ta’ Malta, ssib lil Lowel Fenech ħati tal-imputazzjonijiet kollha dedotti kontrih u
tikkundannaħ għal tmintax-il xahar prigunerija li bl-applikazzjoni tal-artikolu 28A talKapitolu 9 tal-Liġijiet ta’ Malta qed jiġu sospizi ghal tlett (3) snin mil-lum u multa
kumplessiva ta’ għaxart elf Ewro (€10,000) pagabbli fi żmien tlett snin millum.
Il-Qorti spjegat lill-ħati l-konsegwenzi jekk jikkommetti reat ieħor waqt il-perjodu
operattiv ta’ din is-sentenza.
Inoltre` ai termini tar-Regolament 5(9) tar-Regoli dwar l-Identifikazzjoni Elettronika talKlieb, (L.S. 437.101), l-imputat qed jiġi projbit milli jkollu jew irrabi kelb jew milli japplika
għal xi liċenzja oħra ta’ kelb għal żmien ħmistax-il sena (15) sena mil-lum.
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