
 1

  

  

PPrrooccuurraa  GGeenneerraallee  ddeellllaa  RReeppuubbbblliiccaa  
pprreessssoo  llaa  CCoorrttee  dd’’AAppppeelllloo  ddii  PPeerruuggiiaa  

  

  

RRIICCHHIIEESSTTAA  DDII  AAMMMMIISSSSIIOONNEE  DDII  PPRROOVVEE  CCOONNTTAARRIIEE  

((aarrtttt..  660033  ee  449955  cc..pp..pp..))  

  

AAllllaa  CCoorrttee  dd’’AAssssiissee  dd’’AAppppeelllloo  ddii  

PPEEDDRRUUGGIIAA  

  

NNeell  pprroocceeddiimmeennttoo  dd’’aappppeelllloo  nn..  1100//22001100  RR..GG..,,  aa  ccaarriiccoo  ddii  

KKNNOOXX  AAmmaannddaa  ee  SSOOLLLLEECCIITTOO  RRaaffffaaeellee  ((pprroocc..  nn..  99006666//0077//2211  RRGGNNRR)),,  

iill  PPrrooccuurraattoorree  GGeenneerraallee  DDrr..  GGiiaannccaarrlloo  CCoossttaagglliioollaa,,  iinn  rreellaazziioonnee  

aallll’’oorrddiinnaannzzaa  ddii  ccooddeessttaa  EEcccc..mmaa  CCoorrttee  iinn  ddaattaa  1188..1122..22001100  ee  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  

aallll’’aammmmiissssiioonnee  ddeellllaa  pprroovvaa  ppeerr  tteessttii  ddeeii  SSiiggnnoorrii  PPuucccciiaarriinnii  RRiittaa,,  BBrruugghhiinnii  

GGiioorrggiioo,,  MMaannddaarriinnii  MMaauurroo,,  DDrr..  AArrttuurroo  CCiiaassuulllloo,,  iinn  mmeerriittoo  aallll’’aappeerrttuurraa  

ddeellllee  ddiissccootteecchhee  ddeell  PPeerruuggiinnoo  nneellllaa  nnoottttee  ttrraa  iill  pprriimmoo  ee  iill  22  nnoovveemmbbrree  0077  

ee  ddeell  SSiigg..  BBeevviillaaccqquuaa  MMaassssiimmiilliiaannoo,,  iinn  mmeerriittoo  aall  sseerrvviizziioo  nnaavveettttaa,,  

pprreessttaattoo  llaa  nnoottttee  ttrraa  iill  pprriimmoo  ee  iill  22  nnoovveemmbbrree  22000077  ccoonn  ppaarrtteennzzaa  ddaa  

PPiiaazzzzaa  GGrriimmaannaa,,  nnoonncchhéé  iinn  mmeerriittoo  aallllee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  rreessee  aallllaa  PPoolliizziiaa  

ppooccoo  tteemmppoo  ddooppoo  iill  ddeelliittttoo,,    

RRIICCHHIIEEDDEE  

ll’’aammmmiissssiioonnee  ddii  pprroovvaa  ccoonnttrraarriiaa  ccoonn  ll’’eessccuussssiioonnee  ddeeii  sseegguueennttii  

tteessttiimmoonnii::  

AAnnttoonniioo  CCuurraattoolloo,,  nnaattoo  aa  SSeenneerrcchhiiaa  ((AAVV))  iill  22..0066..11995566,,  sseennzzaa  
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ffiissssaa  ddiimmoorraa,,  ddoomm..ttoo  iinn  PPeerruuggiiaa,,  CCoorrssoo  CCaavvoouurr  nn..  114499,,    

ssuullllaa  sseegguueennttee  cciirrccoossttaannzzaa::  ssuullllaa  ccoollllooccaazziioonnee  tteemmppoorraallee  ddeellllaa  

sseerraa  iinn  ccuuii  vviiddee  ggllii  ooddiieerrnnii  iimmppuuttaattii  nneeii  pprreessssii  ddeell  CCaammppoo  ddii  bbaasskkeett  ddii  

PPiiaazzzzaa  GGrriimmaannaa  ee  ssuu  ccuuii  èè  ssttaattoo  eessaammiinnaattoo  nneell  ccoorrssoo  ddeell  ddiibbaattttiimmeennttoo  ddii  

pprriimmoo  ggrraaddoo,,  ssuullllee  ccoonnddiizziioonnii  mmeetteerreeoollooggiicchhee  ddii  qquueellllaa  sseerraa  ee  ssuu  cciiòò  cchhee  

vviiddee  ll’’iinnddoommaannii;;  

ssuullllaa  pprreesseennzzaa  oo  mmeennoo  ddii  ppuullllmmaannnn  nneeii  pprreessssii  ddeellll’’AArrccoo  EEttrruussccoo  

oo  ddii  AAuugguussttoo  llaa  sseerraa  iinn  ccuuii  vviiddee  ii  dduuee  ccooiimmppuuttaattii  ee  aa  ccuuii  ssii  rriiffeerriissccee  llaa  

cciirrccoossttaannzzaa  pprreecceeddeennttee;;    

  

SSoosstt..  CCoommmmiissssaarriioo  DD..ssssaa  MMoonniiccaa  NNaappoolleeoonnii,,  nnaattaa  aa  RRoommaa  iill  

0011°°..1111..11996633,,  iinn  ffoorrzzaa  aallllaa  SSqquuaaddrraa  MMoobbiillee  ddii  PPeerruuggiiaa  ccoommee  RReessppoonnssaabbiillee  

ddeellllaa  SSqquuaaddrraa  oommiicciiddii,,  vviioolleennzzaa  sseessssuuaallee  ee  ssuuii  mmiinnoorrii,,  ssuullllaa  sseegguueennttee  

cciirrccoossttaannzzaa::  

ssuullllee  ddiissccootteecchhee  aappeerrttee  llaa  sseerraa  ddeell  pprriimmoo  nnoovveemmbbrree  22000077,,    

ssuullllaa  pprreesseennzzaa  oo  mmeennoo  ddii  aauuttoobbuuss  nnaavveettttaa  ppeerr  llee  cciittaattee  

ddiissccootteecchhee,,    

ssee  llaa  sseerraa  ddeell  pprriimmoo  nnoovveemmbbrree  22000077  llaa  cciirrccoollaazziioonnee  ee  llaa  ffeerrmmaattaa  

ddeeii  ppuullllmmaann  aanncchhee  ttuurriissttiiccii  iinn  PPiiaazzzzaa  FFoorrtteebbrraacccciioo  ((PPiiaazzzzaa  GGrriimmaannaa))  

ffoossssee  aannccoorraa  lliibbeerraa  aanncchhee  iinn  oorree  nnoottttuurrnnee  oo  mmeennoo,,    

ssee  llaa  ddiisscciipplliinnaa  pprreevviissttaa  iinn  mmaatteerriiaa  ssiiaa  rriimmaassttaa  iinnaalltteerraattaa  oo  aabbbbiiaa  

ssuubbiittoo  mmuuttaammeennttii,,      

ssee  ee  ffiinnoo  aa  cchhee  oorraa  cciirrccoollaasssseerroo  ee  ssoossttaasssseerroo  nneellllaa  zzoonnaa  ddii  PPiiaazzzzaa  

FFoorrtteebbrraacccciioo  aauuttoobbuuss  ddeellllaa  llooccaallee  AAPPMM,,  

qquuaallii  ffoosssseerroo  llee  ccoonnddiizziioonnii  mmeetteerreeoollooggiicchhee  llee  nnoottttii  ttrraa  iill  3311  

oottttoobbrree  ee  iill  pprriimmoo  nnoovveemmbbrree  ee  ttrraa  iill  pprriimmoo  ee  iill  22  nnoovveemmbbrree  0077,,  iinn  
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ppaarrttiiccoollaarree  iinn  oorrddiinnee  aallllee  pprreecciippiittaazziioonnii  ppiioovvoossee  

  

MMaagggg..  IIssaabbeellllaa  LLuuccaarreellllii,,  cc//oo  CCoommaannddoo  PPoolliizziiaa  MMuunniicciippaallee  ddii  

PPeerruuggiiaa,,  ssuullllaa  sseegguueennttee  cciirrccoossttaannzzaa::  

ssee  llaa  sseerraa  ddeell  pprriimmoo  nnoovveemmbbrree  22000077  llaa  cciirrccoollaazziioonnee  ee  llaa  ffeerrmmaattaa  

ddeeii  ppuullllmmaann  aanncchhee  ttuurriissttiiccii  iinn  PPiiaazzzzaa  FFoorrtteebbrraacccciioo  ((PPiiaazzzzaa  GGrriimmaannaa))  

ffoossssee  aannccoorraa  lliibbeerraa  aanncchhee  iinn  oorree  nnoottttuurrnnee  oo  mmeennoo,,    

ssee  llaa  ddiisscciipplliinnaa  pprreevviissttaa  iinn  mmaatteerriiaa  ssiiaa  rriimmaassttaa  iinnaalltteerraattaa  oo  aabbbbiiaa  

ssuubbiittoo  mmuuttaammeennttii..  

SSii  rriinnggrraazziiaa..  

PPeerruuggiiaa,,  2222  ggeennnnaaiioo  22001111  

                                                                        IILL  PPRROOCCUURRAATTOORREE  GGEENNEERRAALLEE  

                                                                                  DDrr..  GGiiaannccaarrlloo  CCoossttaagglliioollaass  ff..ff..        

  

 


