IL-QORTI TAL-APPELL KRIMINALI
Onor. Imħallef Dr. Aaron M. Bugeja M.A. (Law), LL.D. (melit)
Illum it-28 ta’ Jannar, 2020
Appell numru 86 tal-2018
Il-Pulizija
vs
Darren CARABOTT
ll-Qorti:

1. Dan huwa appell minn sentenza mogħtija mill-Qorti tal-Maġistrati
(Malta) nhar il-21 ta’ Frar, 2018 fil-konfront ta’ Darren CARABOTT,
karta tal-identità bin-numru 512183M li, flimkien ma’ Omissis, ġie
mixli:
Talli nhar l-20 ta’ Mejju, 2015 u fil-jiem preċedenti ġewwa dawn il-Gżejjer
u fl-ibħra tagħhom, b’bastiment Samurai, li jtajjar bandiera Maltija u li
għandu n-numru ta’ reġistrazzjoni MFA 8290 fir-Reġistru tal-Bastiment
tas-Sajd Lokali;
1) L-istess bastiment Samurai ma kienx f’kundizzjoni tajba għat-tbaħħir
fost l-oħrajn minħabba n-nuqqas ta’ ekwipaġġ kapaċi u fil-pussess taċċertifikazzjoni neċessarja u dan sabiex il-bastiment ikun imħaddem
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b’mod sigur u b’hekk is-sigurata’ tan-navigazzjoni ma tkunx
ippreġudikata;
2) Talli wkoll fl-istess, dati, ħin, lok u ċirkostanzi l-bastiment Samurai kien
ġewwa l-port f’Malta u kien bastiment mhux sigur;
3) Lil Darren CARABOTT, lil Charlot Carbott u lil Clayton Carbott,
waħedhom, talli wkoll fl-istess dati, ħin, lok u ċirkostanzi bħala
komproprjetarji tal-bastiment, talli naqsu li jassiguraw illi l-batiment
tagħhom huwa mħaddem b’mod sigur waqt l-operat tiegħu;
4) Lil Darren CARABOTT, lil Charlot Carbott u lil Clayton Carbott, bħala
kopropjetarji tal-bastiment, ħallew lil Mohammed Abouda Dyab Rady
Karousa fil-kmand tal-bastiment meta ma kienx awtorizzat taħt iddispozizzjoni rilevanti tal-Liġi biex ikun kaptan ta’ bastiment tas-sajd
lokali;
5) Lil Darren CARABOTT waħdu talli b’hekk irrenda ruħu b’reċidiv
b’sentenza tal-Qorti mogħtija mill-Qorti tal-Maġistrti (Malta) nhar id-9
a’ Mejju 2013 liema sentenza saret definittiva u ma tistax tiġi mibdula
ai termini tal-artikoli 49 u 50 tal-Kapitolu 9 tal-Liġijiet ta’ Malta.
6) Il-Qorti hija mitluba sabiex f’każ ta’ ħtija, barra milli tapplika l-piena
skond il-Liġi, tordna lill-imputati jħallsu l-ispejjeż li għandhom
x’jaqsmu mal-ħatra ta’ l-esperti skond l-Artikolu 533 tal-Kap 9 kif
opportun u kif ukoll il-kost u l-ispejjeż relattivi għall-proċedimenti
skond l-Artikolu 31 (4) tal-Kapitolu 425 tal-Liġijiet ta’ Malta.
7) Il-Qorti hija ġentilent mitluba ukoll li f’każ ta’ ħtija jiġu applikati ddisposizzjonijiet tal-Artikolu 30 (2) u tal-Artikolu 35 tal-Kapitolu 425
tal-Liġijiet ta’ Malta u dan fir-rigward tal-garanziji dovuti u taż-żamma
jew il-konfiska tal-bastiment tas-sajd, kif ukoll dawk iddisposizzjonijiet l-oħra applikabbli skond il-Liġi fir-rispett ta’ kull
konfiska u/jew għoti ta’ garanzija u dan dejjem skond dawk ilprovvedimenti li l-Onorabbli Qorti jidrilha opportuni.

2. Permezz tas-sentenza aktar ‘il fuq imsemmija, il-Qorti talMaġistrati (Malta) bħala Qorti ta’ Ġudikatura Kriminali, wara li rat
l-imputazzjonijiet miġjuba kontra l-appellant, u wara li rat iddisposizzjonijiet tal-artikoli 279, 283B u 283C tal-Kap 234 tal-Liġijiet
ta’ Malta u l-Artikolu 12 tal-Kap 425 tal-Liġijiet ta’ Malta, ma sabitx
lill-imsemmi imputat ħati tal-ewwel, it-tieni, it-tielet u l-ħames
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imputazzjonijiet u illiberatu minnhom filwaqt li sabitu ħati tarraba’ imputazzjoni kkundannatu għal multa t’elfejn, tlitt mija w
tletin euro (€2,330).
3. Illi minn din is-sentenza Darren CARABOTT interpona appell
permezz ta’ rikors datat 5 ta’ Marzu, 2018 li permezz tiegħu talab
lil din il-Qorti jogħġobha:
Tirriforma s-sentenza appellata billi tħassarha fejn sabitu ħati tal-ksur tarraba akkuża u kkundannatu multa ta’ €2,330.00 u tikkonfermaha fil-bqija
fejn illiberat lill-akkużat minn kull akkuża ulterjuri dedotta kontrih.

Dan wara li saħaq is-segwenti: Illi l-appellant ħass ruħhu aggravat in kwantu li l-Ewwel Onorabbli
Qorti sabitu ħati tal-ksur tar-raba’ akkuża u kkundannatu fir-rigward.
L-aggravju tiegħu huwa kif gej:
L-artikolu in kwistjoni jaqra hekk:
12.(1) Liċenza tas-sajd għandha tingħata lill-kaptan, lis-sid jew lill-kerrej dwar
bastiment tas-sajd speċifikat.
(2) Il-ħruġ ta’ kull liċenza tas-sajd tkun fid-diskrezzjoni tad-Direttur li
jista’ jawtorizza, jew is-sajd b’mod ġenerali, jew għalskopijiet ta’
konservazzjoni, jista’ jagħti awtorità limitata bil-miktub b’riferenza
b’mod partikolari għal –
(a)
area li fiha s-sajd ikun awtorizzat;
(b)
il-perijodi, iż-żminijiet jew vjaġġi partikolari limatulhom issajd ikun awtorizzat;
(ċ)
id-deskrizzjonijiet, kwantitajiet, daqs u preżentazzjonita’ ħut li
jista’ jittieħed;
(d)
il-mod tas-sajd.
(3) Liċenza tas-sajd tista’ tawtorizza s-sajd jew b’mod ġenerali jew suġġetta
għal dawk il-kondizzjonijiet li fil-fehma tad-Direttur ikunu meħtieġa
jew neċessarji biex ikun regolarizzat is-sajd fil-baħar, jew ilkonservazzjoni jew l-amministrazzjoni tas-sajd fl-ibħra tas-sajd u
b’mod partikolari liċenza jista’ jkollha, bla ħsara għall-ġeneralità talimsemmija kondizzjonijiet, kondizzjonijietdwar (a)
it-tniżżil fuq l-art ta’ ħut taħt l-awtorità tad-detentur talliċenza;
Page 3 of 12

(b)
(ċ)
(d)
(e)

l-immarkar tal-bastiment tas-sajd liċenzjat;
ir-reġistrazzjoni tal-ħidmiet tas-sajd li għandhom jinżammu
abbord il-bastiment tas-sajd liċenzjat;
it-tagħmir ta’ navigazzjoni u l-mapep li għandhom jinġarru
abbord il-bastiment tas-sajd liċenzjat; u
il-post jew il-postijiet fejn bastiment tas-sajd liċenzjat jista’
jittrasborda l-ħut;

u jekk il-kaptan u s-sid jew il-kerrej tal-bastiment tas-sajd jiksru xi waħda
mill-kondizzjonijiet preskritti fil-liċenza, dan ikun ħati ta’ reat u jeħel, meta
jinstab ħati, multa ta’ mhux anqas minn elfejn utliet mija u disgħa u
għoxrin euro u sebgħa u tletin ċenteżmu(2,329.37) iżda mhux iżjed minn
tlieta u għoxrin elf u mitejn u tlieta u disgħin euro u tlieta u sebgħin
ċenteżmu (23,293.73).
(4) Liċenza tas-sajd tista’ tkun –
(a)
(b)

mibdula minn żmien għal ieħor, jew
revokata jew sospiża, jekk, fil-fehma tad-Direttur, dan ikun
meħtieġ jew neċessarju biex ikun regolat is-sajd fil-baħar, ilkonservazzjoni u l-amministrazzjoni tas-sajd fl-ibħra tas-sajd
jew għall-benefiċċju ekonomiku ta’ Malta.

(5) Ebda qorti ma tista’ toħroġ mandat ta’ inibizzjoni jew xi att ieħor
kawtelatorju biex twaqqaf lid-Direttur milli jagħmel xi ħaġa li primafacie
hu fil-poter tiegħu li jagħmel skont dan l-Att, qabel ma jkun hemm sentenza
finali li dak li jkun ser jagħmel ikun illegali: Iżda minn meta jsir xi appell
kontra d-deċiżjoni tad-Direttur skont l-artikolu 39 ta’ dan l-Att, u sakemm
tingħata sentenza finali fuq dak l-appell, id-Direttur ma jkunx jista’ jieħu
ebda azzjoni li jkollha x’taqsam direttament mal-kwistjoni li tkun taħt
appell.
(6) Jekk liċenza tas-sajd tkun varjata, revokata jew sospiża, id-Direttur jista’,
jekk jidhirlu xieraq fiċ-ċirkostanzi kollha tal-każ,iħallas lura d-dritt kollu
mħallas għal-liċenza jew parti minnu.
(7) Ma tista’ tittieħed ebda’ azzjoni għal danni kontra d-Direttur minħabba fittwettiq da parti tiegħu tas-setgħat skont is-subartikolu(4).
Fis-sustanza il-lanjanza tad-direttur tas-sajd tikkonsisti fil-fatt li lbastiment in kwistjoni kien ghamel xi zmien taht il-kmand ta’persuna li
ma kienitx miktuba bħala kaptan fuq il-bastiment konċernat.
L-ewwel punt huwa li l-artikolu 12 ma jillimitax il-kmand tal-bastiment
tas-sajd ghal persuna jew persuni partikolari.
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F’dan ir-rigward l-artikolu 12.(1) jghid testwalment li: “Liċenza tas-sajd
għandha tingħata lill-kaptan, lis-sid jew lill-kerrej dwar bastiment tas-sajd
speċifikat.”
Dan ifisser li l-licenza tista’ tingħata lill-kaptan jew lis-sid, jew lill-kerrej
tal-bastiment. Il-ligi ma tgħidx li l-liċenza trid tingħata bil-fors lillkaptan u lis-sid. Ergo huwa bizzejjed ghall-finijiet tal-kontrol tas-sajd li
l-licenza tkun ingħatat lis-sid tal-bastiment.
Il-ligi ma tgħidx li kaptan ingaġġat għal bastiment partikolari irid bilfors
ikollu liċenza speċifika maħruġa mid-Dipartiment tas-sajd għal fuq dak
il-bastiment.
Evidentement il-ligi nkitbet hekk għaliex hu il-każ li fil-kors ta’ staġun
u fil-kors ta’ snin, sid ta’ bastiment jkollu l-bżonn li jingaġġa kaptana
skont il-bżonn, anke, ġieli, ħhal vjaġġ wieħed. Bħal kull bastiment ieħor
hemm in-neċessita ta’ flessibilita fl-ingaġġ kemm minħabba
indisposizzjoni tal-kaptan kif ukoll minħabba kwistjonijiet lofistici. Per
eżempju, jekk il-bastiment jintabaghat jahdem f’post mhux familjari jista
jkun hemm il-ħtieġa ta’ingaġġ temporanju ta’ kaptan li jaf sewwa l-ibħra
konċernati.
Fil-każ ta’Darenn CARABOTT jirriżulta li dan huwa mnizzel fuq illogbook ta’ erba’ bastimenti tas-sajd separati. Ovvjament ma jistgħax
joħrog fuq l-erba’ bastimenti f’ daqqa iżda irid bilfors jqabbad kaptana
oħra.
Darren CARABOTT ukoll xehed li kienu jkunu fizzjali tad-direttorat tassajd li sa ftit zmien ilu kienu jiktbu l-isem tal-kaptan fuq il-logbook u li
ma kienux jagħtu importanza kbira lil dan il-fatt.
Għalhekk bir-rispett kollu l-appellant ma setgħax jinstab ħati għaliex ma
kkommetta ebda’ reat u għaliex l-ingaġġ ta’ persuna oħra bħala kaptan
ta’ bastiment tas-sajd ma huwiex bi ksur tal-artikolu 12 ta’ Kap. 425 talLigijiet ta’Malta.

Ikkunsidrat : 4. Illi nhar l-20 ta’ Mejju 2015 il-Forzi Armati għamlu spezzjoni fuq ilbaħar fuq id-dagħjsa bl-isem Samurai u bin-numru MFA8290
reġistrata f’isem l-appellant Darren CARABOTT. Matul din lispezzjoni irriżulta li l-kaptan abbord ma kienx imnizzel bħala lPage 5 of 12

kaptan fuq il-liċenzja tas-sajd u dan peress illi flok l-appellant sabu
lil Mohamed Karousa, ta’ nazzjonalita’ Eġizzjana.

Is-suldati

kkomunikaw mad-Dipartiment tas-Sajd biex jaraw jekk dan ilkaptan kellux awtorizazzjoni jaġixxi bħala kaptan fuq id-dagħjsa
in kwistjoni. Karousa ma kienx indikat fuq il-liċenzja bħala lkaptan tas-Samurai u rriżulta li ma kellux dokumenti fuqu illi
setgħu jagħtu indikazzjoni ta’ dan. Konsegwentement l-appellant
tressaq ma żewġ persuni oħra fejn ġie akkużat b’diversi akkużi,
inter alia, bi ksur tal-artikolu 12 tal-Kapitolu 425 tal-Liġijiet ta’
Malta. L-appellant instab ħati għar-raba imputazzjoni u ġie multat.
Ikkunsidrat : 5. Illi l-aggravju tal-appellant jittratta l-interpretazzjoni legali li lQorti tal-Maġistrati għamlet fir-rigward tal-artikolu 12 tal-Kapitolu
425 tal-Liġijiet ta’ Malta. L-appellant itenni li l-provi mresqa ma
kienux jippruvaw il-kummissjoni ta’ reat taħt dan l-artikolu għax
fiż-żmien rilevanti ma kellux għalfejn jagħmel dan il-proċess.
Minbarra f’hekk in-nuqqas tal-isem ta’ Karousa fil-liċenza ma
kienx iwassal għal ksur ta’ kundizzjoni iżda semmai ta’
irregolarita’ jew impreċiżżjoni fid-dettalji jew partikolaritajiet li
hemm fil-liċenzja tas-sajd. Apparti minn hekk dan ma kienx lewwel vjaġġ tas-sajd li għamel Karousa bħala kaptan tal-bastiment
fejn qatt ma kien hemm problemi u qatt ma twaqqaf milli jistad
minn fuq dan il-bastiment – inkluż meta Karousa stess kien
iċempel lid-Dipartiment huwa w dieħel lura l-art wara sajda.
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6. Illi l-Prosekuzzjoni saħqet illi isem il-kaptan kien ġie indikat fuq illiċenzja u dan ma kienx Karousa iżda l-appellant. Apparti hekk lappellant ma kienx talab l-awtorizzazzjoni lid-Dipartiment tasSajd biex Karousa jiġi awtorizzat jaġixxi ta’ kaptan tal-bastiment
minfloku. Karousa b’hekk ma kienx indikat bħala kaptan fuq illiċenzja tas-sajd. Dan kollu wassal għall-ksur ta’ kundizzjoni talliċenzja in kwistjoni.
7. Din il-Qorti rat l-artikolu 12 tal-Kapitolu 425 tal-Liġijiet ta’ Malta u
rat ukoll il-liċenzja tas-sajd li nħarġet favur l-appellant fir-rigward
tal-bastiment Samurai. Skond dil-liċenzja tas-sajd m’hemm l-ebda
dubju illi isem Karousa ma jinkwadra mkien.

Huwa biss l-

appellant Darren CARABOTT illi huwa indikat bħala sid ilbastiment fil-kaxxa ‘Isem is-sid il-Bastiment’, kif ukoll li huwa
indikat bħala l-Kaptan taħt il-kaxxa msejħa ‘Isem il-kaptan talBastiment’ taħt is-subtitolu ta’ ‘Sid il-Bastiment tas-Sajd’.
8. L-artikolu 12(3) tal-Kapitolu 425 tal-Liġijiet ta’ Malta jindika xi
kundizzjonijiet li jistgħu jiġu nklużi fil-liċenzja tas-sajd u din mhix
lista eżawrjenti.

Id-Direttur ġie mogħti s-setgħa jagħmel

kundizzjonijiet oħra li jistgħu ikunu meħtieġa skond iċċirkostanzi:1
(3) Liċenza tas-sajd tista’ tawtorizza s-sajd jew b’mod ġenerali jew
suġġetta għal dawk il-kondizzjonijiet li fil-fehma tad-Direttur ikunu
meħtieġa jew neċessarji biex ikun regolarizzat is-sajd fil-baħar, jew ilkonservazzjoni jew l-amministrazzjoni tas-sajd fl-ibħra tas-sajd u b’mod
(2) Il-ħruġ ta’ kull liċenza tas-sajd tkun fid-diskrezzjoni tad-Direttur li jista’ jawtorizza, jew is-sajd
b’mod ġenerali, jew għal skopijiet ta’ konservazzjoni, jista’ jagħti awtorità limitata bil-miktub
b’riferenza b’mod partikolari għal - (a) area li fiha s-sajd ikun awtorizzat; (b) il-perijodi, iż-żminijiet
jew vjaġġi partikolari li matulhom is-sajd ikun awtorizzat; (ċ) id-deskrizzjonijiet, kwantitajiet, daqs u
preżentazzjoni ta’ ħut li jista’ jittieħed; (d) il-mod tas-sajd.
1
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partikolari liċenza jista’ jkollha, bla ħsara għall-ġeneralità tal-imsemmija
kondizzjonijiet, kondizzjonijiet dwar –
(a) it-tniżżil fuq l-art ta’ ħut taħt l-awtorità tad-detentur tal-liċenza;
(b) l-immarkar tal-bastiment tas-sajd liċenzjat;
(ċ) ir-reġistrazzjoni tal-ħidmiet tas-sajd li għandhom jinżammu abbord ilbastiment tas-sajd liċenzjat;
(d) it-tagħmir ta’ navigazzjoni u l-mapep li għandhom jinġarru abbord ilbastiment tas-sajd liċenzjat; u
(e) il-post jew il-postijiet fejn bastiment tas-sajd liċenzjat jista’ jittrasborda
l-ħut;
u jekk il-kaptan u s-sid jew il-kerrej tal-bastiment tas-sajd jiksru xi waħda
mill-kondizzjonijiet preskritti fil-liċenza, dan ikun ħati ta’ reat u jeħel,
meta jinstab ħati, multa ta’ mhux anqas minn elfejn u tliet mija u disgħa u
għoxrin euro u sebgħa u tletin ċenteżmu (2,329.37) iżda mhux iżjed minn
tlieta u għoxrin elf u mitejn u tlieta u disgħin euro u tlieta u sebgħin
ċenteżmu (23,293.73).

9. Jirriżulta pruvat li Karousa ma kienx il-persuna indikata fil-liċenzja
tas-sajd bħala sid il-bastiment jew il-kaptan ta’ dan il-bastiment.
Jirriżulta pruvat u ammess mill-appellant stess li hu ma kienx ilpersuna li kien qiegħed jaġixxi ta’ kaptan tal-bastiment Samurai
meta saret l-ispezzjoni.

10.Id-Direttur tas-Sajd, Rendall Caruana irrefera wkoll għad-diċitura
tal-artikolu 7 tal-istess Kapitolu 425 tal-Liġijiet ta’ Malta bħala bażi
legali ta’ dan ir-reat u li jinqara kif ġej:
7. (1) Id-Direttur għandu jżomm reġistru tal-bastimenti tas-sajd lokali li
jinkludi s-sidien u l-kaptan tal-bastimenti u min jaħdem fuqhom.
(2) Sid ta’ bastiment tas-sajd lokali li jkun bi ħsiebu juża l-bastiment għassajd jista’ japplika għand id-Direttur bil-mod preskritt sabiex ikun
reġistrat fir-reġistru ta’ bastimenti tas-sajd.
(3) Bastiment ma jkunx reġistrat skont dan l-artikolu kemm-il darba –
(a) ma jkunx reġistrat skont l-Att dwar il-Bastimenti Merkantili jekk dan
ikun hekk meħtieġ bil-liġi;
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(b) il-bastiment ma jkollux il-marki ta’ identifikazzjoni kif jista’ jiġi
preskritt;
(ċ) il-bastiment ma jġorrx dak it-tagħmir u ma jkunx iħares dawk il-ħtiġiet
l-oħra li jistgħu jkunu preskritti;
(d) is-sid tal-bastiment ma jkunx ta dak it-tagħrif jew ħares dawk il-ħtiġiet
l-oħra jew regolamenti li jistgħu jkunu preskritti.
(4) Id-Direttur jista’ jħassar kull reġistrazzjoni fir-reġistru ta’ bastimenti
tas-sajd skont dan l-artikolu jekk xi waħda mill-ħtiġiet tas-subartikolu (3)
ma jibqgħux ikunu sodisfatti mill-bastiment reġistrat fir-reġistru, iżda
għandu jerġa jagħmel dik ir-reġistrazzjoni malli jkun sodisfatt li dak innuqqas ikun rimedjat.
(5) Iċ-ċertifikat tar-reġistrazzjoni fir-reġistru ta’ bastimenti tas-sajd lokali
għandu, bla ħsara għas-subartikolu (4), ikun validu għal sena u jkun jista’
jiġġedded.

11.Rendall Caruana jagħmel referenza wkoll għal dokument eżebit
minnu in atti a folio 68 liema ċertifikat maħruġ minnu ai termini
tal-artikolu 30(9) tal-Kap 425 tal-Liġijiet ta’ Malta jikkonferma illi
Karousa ‘ma kellu l-ebda liċenza jew permess sabiex jaqdi l-funzjoni ta’
kaptan fuq il-Bastiment SAMURAI’ dakinhar tal-20 ta’ Mejju 2015. Lartikolu 30(9) jaqra kif ġej:
(9) Ċertifikat li juri li jkun iffirmat mid-Direttur jew minn xi uffiċjal
awtorizzat minnu għal dak l-għan, fis-sens illi f’data speċifikata fiċċertifikat –
(a) bastiment tas-sajd speċifikat f’dak iċ-ċertifikat ma kienx reġistrat
fir-reġistru ta’ bastimenti tas-sajd, lanqas ma kien liċenzjat jew speċifikat
f’permess skont dan l-Att; jew
(b) il-persuna akkużata jew xi persuna oħra msemmija ma kenitx iddententur ta’ liċenza jew permess skont dan l-Att, għandu, fin-nuqqas ta’
prova kuntrarja, ikun prova biżżejjed ta’ dak li jkun dikjarat fiċ-ċertifikat.

12.Bis-saħħa ta’ dik il-Liġi, dan iċ-ċertifikat jikkonstitwixxi prova fih
nnifisu, sakemm ma jiġix ikkontestat; u minnu jirriżulta li
Mohamed Dyab Rady Karousa ma kienx detentur ta’ liċenza jew
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permess skont il-Kapitolu 425 tal-Liġijiet ta’ Malta fl-20 ta’ Mejju
2015.

13.L-appellant jargumenta li skont l-artikolu 12 tal-Kapitolu 425 talLiġijiet ta’ Malta il-liċenza tista’ tingħata lill-kaptan jew lis-sid jew
lil-kerrej tal-bastiment. Il-Liġi ma tgħidx li l-liċenza trid tingħata
bil-fors lill-kaptan u lis-sid, u b’hekk għall-finijiet tal-kontroll tassajd kien biżżejjed li l-liċenza tkun ingħatat lis-sid tal-bastiment.
Jargumenta wkoll li l-Liġi ma tgħidx li l-kaptan ingaġġat għal
bastiment partikolari jrid bilfors ikollu liċenza speċifika maħruġa
mid-Dipartiment tas-Sajd għal fuq dak il-bastiment.

14.Biss jirriżulta pruvat li l-appellant kien liċenzat skont kif hemm
indikat fid-dokument a fol 34.

Din il-liċenza tistabbilixxi lill-

Darren CARABOTT bħala l-kaptan tal-bastiment Samurai.

Ma

jirrużultax li dak iż-żmien Darren CARABOTT kien imwaqqaf
milli jitlob u jottjeni awtorizzazzjoni mid-Dipartiment tas-Sajd biex
Karousa jkun jista’ jaġixxi wkoll ta’ kaptan tal-bastiment meta ma
jkunx jista’ jkun fit-tmun tiegħu hu.

Mix-xiehda ta’ Rendall

Caruana jirriżulta li Karousa ma kienx awtorizzat jaġixxi ta’ kaptan
tal-bastiment Samurai.
15.Issa ġaladarba d-Dipartiment tas-Sajd ħareġ liċenza li fiha hemm
indikat min għandu jkun il-kaptan ta’ dak il-bastiment (f’dal każ
Darren CARABOTT), ikun obbligu ta’ min ikun ġie liċenzat, (ċjoe
Darren CARABOTT), li jassigura li l-kaptan tal-bastiment ikun dak
li ismu jkun indikat fuq il-liċenza tas-sajd (jiġifieri Darren
Page 10 of 12

CARABOTT); jew almenu li jkun persuna li tkun ġiet awtorizzata
jew mogħtija l-permess biex jaqdi l-funzjoni ta’ kaptan fuq dak ilbastiment wara l-ħruġ tal-liċenza tas-sajd.

16.Ir-riferenza

mill-appellant

u

mid-Direttur

tas-Sajd

għall-

applikabbilita tal-Liġi Sussidjarja 425.07 u l-fatt li l-Avviż Legali
daħal fis-seħħ f’Diċembru 2015 u mhux f’Mejju 2015 hija
inkonsegwenzjali. Id-Direttur saħaq li dawn ir-regolamenti
jagħtuh il-fakolta li jimponi kundizzjonijiet ulterjuri fuq il-liċenzja
li tkun inħarġet ai termini tal-artikolu 12 tal-Kapitolu 425 talLiġijiet ta’ Malta. Biss dan l-Avviż Legali fformalizza proċedura
partikolari li tirregola b’mod aktar speċifiku l-fatt li s-sid, innoleġġatur u l-kaptan ta’ bastiment tas-sajd lokali għandhom
ikunu residenti f’Malta skont id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar lAkkwist ta’ Proprjetà Immobbli minn Persuni mhux Residenti, kif
ukoll il-mod ta’ kif id-Direttur għandu jipprovdi formoli talapplikazzjoni separati u speċifiċi li jeħtieġu dik l-informazzjoni u,
jew dokumentazzjoni li huwa jista’ jqis adegwata, għarreġistrazzjoni ta’ bastiment tas-sajd lokali li l-kaptan tiegħu ma
jkunx ċittadin ta’ Stat Membru tal-Unjoni Ewropea u, jew ma
jissoddisfax ir-rekwiżiti ta’ residenza. Ġie ntrodott l-obbligu li
dawk il-formoli ta’ applikazzjoni għandhom jindikaw b’mod ċar li
qegħdin ikunu sottomessi u li dawk il-formoli ta’ applikazzjoni,
jekk mimlija korrettament, għandhom jiġu sottomessi mid-Direttur
lill-Ministru biex dan jikkunsidrahom skont dan ir-regolament. U
aktar minn hekk ebda kaptan ma għandu jiġi reġistrat u liċenzjat
biex jopera bastiment tas-sajd lokali mid-Direttur sakemm ilPage 11 of 12

Ministru ma jordnax hekk bil-miktub wara li dan jikkunsidra li
hemm ċirkostanzi eċċezzjonali li jeħtieġu dak l-ordni u li l-kaptan
prospettiv huwa debitament kwalifikat biex jaġixxi bħala tali skont
il-liġi. B’dan pero li l-Ministru jista’, f’kull ħin, jiddelega s-setgħat
tiegħu f’dan ir-rigward lid-Direttur.

17.Illi dan ifisser li fi żmien meta seħħ dan il-każ il-proċedura ma
kienetx daqshekk stretta daqskemm saret wara l-introduzzjoni ta’
dan l-Avviż Legali 418 tal-2015, f’Diċembru 2015 u b’hekk wara li
seħħ dan il-każ. Fit-teorija, l-awtorizazzjoni biex Karousa jkun
jista’ jaġixxi ta’ kaptan tal-bastiment Samurai dak iż-żmien kienet
tidher eħfeħ milli saret f’Diċembru 2015.

Minkejja dan, ma

jirriżultax li tali awtorizazzjoni jew permess ġew mitluba millappellant jew mogħtija mid-Dipartiment tas-Sajd biex Karousa
jkun il-kaptan tal-bastiment Samurai minflok l-appellant fl-20 ta’
Mejju 2015 u fil-jiem ta’ qabel f’dawn il-gżejjer jew fl-ibħra
tagħhom u l-liċenza kienet u baqgħet tgħajjat lill-appellant bħala lkaptan tal-bastiment Samurai.

B’hekk il-Qorti tal-Maġistrati

setgħet legalment u raġonevolment tasal għall-konklużjoni li ssib
ħtija fl-appellant fir-rigward tar-reat de quo.

Deċide
Għall-motivi premessi din il-Qorti qieghda tiċħad l-appell u tikkonferma
s-sentenza appellata.
Aaron M. Bugeja
Imħallef
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