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PPaarraaggrraaffoo  22..22  

OORRDDIINNAANNZZAA  77  SSEETTTTEEMMBBRREE  22001111  
((rriiggeettttoo  ddeellll’’aauuddiizziioonnee  ddii  AAvviieelllloo  LLuucciiaannoo))    

CCoonn  oorrddiinnaannzzaa  iinn  ddaattaa  77..0099..22001111  llaa  CCoorrttee  hhaa  rriitteennuuttoo  nnoonn  

iinnddiissppeennssaabbiillee  iill  nnuuoovvoo  eessaammee  ddeellll’’AAvviieelllloo,,  cchhiieessttoo  ddaa  qquueessttaa  

PPrrooccuurraa  GGeenneerraallee  iinn  oorrddiinnee  aallllee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  rreessee  aall  PPuubbbblliiccoo  

MMiinniisstteerroo  nneell  pprroocceeddiimmeennttoo  ppeerr  ccaalluunnnniiaa  iinn  ddaannnnoo  ddeell  ffrraatteelllloo,,  

lliimmiittaannddoossii  aadd  aaccqquuiissiirree  iill  pp..  vv..  ddii  iinntteerrrrooggaattoorriioo  ddeell  tteessttee,,  iinnddiiccaattoo  

oorriiggiinnaarriiaammeennttee  ddaallllaa  ddiiffeessaa  KKnnooxx  ee  aammmmeessssoo  ddaallllaa  sstteessssaa  CCoorrttee,,  iinn  

ccoonnssiiddeerraazziioonnee  ddeellllaa  ““aammmmiissssiibbiilliittàà  ee  rriilleevvaannzzaa””  ccoonn  oorrddiinnaannzzaa  iinn  

ddaattaa  2211  mmaaggggiioo  22001111::  llaa  nnuuoovvaa  aauuddiizziioonnee,,  sseeccoonnddoo  llaa  CCoorrttee,,  nnoonn  

ssaarreebbbbee,,  iinnffaattttii,,  ““iinnddiissppeennssaabbiillee””,,  ““aanncchhee  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  

ddeellll’’aaccqquuiissiizziioonnee  ddeell  vveerrbbaallee  ddeell  ssuuoo  iinntteerrrrooggaattoorriioo  ddaa  ppaarrttee  ddeell  PP..MM..””  

((vvddss..  pp..  5522  ddeell  vveerrbbaallee  ddii  uuddiieennzzaa  ddeell  77..0099..22001111))..    TTaallee  ddeecciissiioonnee  

vviieennee,,  ppooii,,  ggiiuussttiiffiiccaattaa,,  ccoommee  ssii  vveeddrràà,,  ddaallllaa  CCoorrttee  dd’’aassssiissee  dd’’aappppeelllloo  

ddeell  pprreesseennttee  pprroocceessssoo,,  iinn  sseeddee  ddii  sseenntteennzzaa  ((vvddss..  pp..  4422  ddeellllaa  

sseenntteennzzaa  iimmppuuggnnaattaa))..  

TTaallee  ddeecciissiioonnee,,  oollttrree  aadd  eesssseerree  ddeell  ttuuttttoo  iimmmmoottiivvaattaa,,  èè  aanncchhee  

pprroocceessssuuaallmmeennttee  nnoonn  ccoorrrreettttaa..    

IIll  tteessttee  AAvviieelllloo  eerraa  ssttaattoo  aammmmeessssoo  eedd  eessaammiinnaattoo  ssuu  rriicchhiieessttaa  ddeellllaa  

sstteessssaa  ddiiffeessaa  KKnnooxx..    

LL’’AAvviieelllloo,,  iinnffaattttii,,  ccoomm’’èè  ssttaattoo  rraapppprreesseennttaattoo  aallllaa  CC..AA..AA..,,  iinn  sseeppaarraattoo  

pprroocceeddiimmeennttoo,,  iill  nn..  1100998855//22001100//2211  RRGGNNRR,,  iill  ccuuii  vveerrbbaallee  ddii  

iinntteerrrrooggaattoorriioo  ddooppoo  llaa  nnoottiiffiiccaa  ddeellll’’aavvvviissoo  eexx  aarrtt..  441155  bbiiss  ccoodd..  pprroocc..  

ppeenn..  èè  ssttaattoo  aaccqquuiissiittoo  ddaallllaa  CCoorrttee  pprroopprriioo  iill  77  sseetttteemmbbrree  22001111,,  nnoonn  

ssoolloo  hhaa  rriittrraattttaattoo  llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  rreessee  nneell  pprreesseennttee  pprroocceessssoo,,  mmaa  hhaa  

aaggggiiuunnttoo  cciirrccoossttaannzzee  ddeell  ttuuttttoo  nnuuoovvee  ee  ddeecciissaammeennttee  rriilleevvaannttii  aaii  ffiinnii  
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ddeellllaa  ddeecciissiioonnee,,  ccoommee  iill  ffaattttoo  cchhee  cciirrccaa  ttrree  ggiioorrnnii  ddooppoo  cchhee  ccoonnoobbbbee  

SSoolllleecciittoo,,  qquueessttii  ggllii  rriivveellòò  cchhee  aadd  uucccciiddeerree  MMeerreeddiitthh  eerraa  ssttaattaa  

mmaatteerriiaallmmeennttee  pprroopprriioo  llaa  KKnnooxx  nneell  ccoorrssoo  ddii  uunn  ggiiooccoo  eerroottiiccoo,,  ddooppoo  

cchhee  eerraa  nnaattaa  uunnaa  ddiissccuussssiioonnee  aanncchhee  ppeerr  mmoottiivvii  eeccoonnoommiiccii  ee  cchhee  

ll’’uucccciissiioonnee  eerraa  aavvvveennuuttaa  uuttiilliizzzzaannddoo  pprroopprriioo  iill  ccoolltteelllloo  ddii  ccuuii  aall  RReepp..  

3366..  

    IInn  ppaarrttiiccoollaarree,,  ll’’AAvviieelllloo,,  nneell  ccoorrssoo  ddeell  ssuuoo  iinntteerrrrooggaattoorriioo,,  hhaa  ccoossìì  

rriippoorrttaattoo  qquuaannttoo  rriiffeerriittooggllii  ddaa  RRaaffffaaeellee  SSoolllleecciittoo::  ““  ……ppaarrllaavvaa,,  

ppaarrllaavvaa……ddiiccee  ::  ““IIoo  eeffffeettttiivvaammeennttee  ssoo,,  èè  vveerroo,,  èè  AAmmaannddaa  mmaa  iioo  nnoonn  

ll’’hhoo  ffaattttoo,,  nnoonn  hhoo  ffaattttoo  iioo  ll’’oommiicciiddiioo,,  nnoonn  ll’’hhoo  ffaattttoo  iioo””  ee  hhoo  ddeettttoo  ee  nnee  

ppaarrllaavvaa  ssppeessssoo  ddii  lluuii  ll’’aallttrroo  ((ppaarroollee  iinncc..))  iill  ffaattttoo  ddii  qquueell,,  ddii  qquueellllaa  ffoottoo  

ddeell  ccoommppuutteerr,,  nnoonn  mmee  llaa  ddiimmeennttiiccoo  mmaaii,,  ddiiccee::  ““  QQuueellllaa  èè  llaa  ccaarrttaa  ddeell  

bbaaggnnoo,,  ddiiccee  qquueellllaa  eerraa  llaa  ffeessttaa  ddii  HHaalllloowweeeenn,,  ccaarrnneevvaallee……..mmaa  iioo  ssoo  

cchhee  AAmmaannddaa  èè  ccoolllleezziioonniissttaa  ddii  ccoolltteellllii  --  ffaacceevvaa  iissssoo  ––  eedd  

eeffffeettttiivvaammeennttee  iill  ccoolltteelllloo  eerraa  qquueelllloo  ddii  ccaassaa  ––  mmii  ddiicceevvaa  aa  mmee  ––  ppeerròò  

èè  nnaattaa  uunnaa  ddiissccuussssiioonnee  iinn  qquueell  mmoommeennttaanneeoo  eeppiissooddiioo  ––  ppaarrllaavvaa  ddii  

ggiioocchhii  eerroottiiccii  ee  ppaarrllaavvaa  ppuurree  ddiiccee  ––  èè  ssttaattaa  uunnaa  ssiittuuaazziioonnee  

eeccoonnoommiiccaa……....CC’’eerraa,,  cchhii  hhaa  ddeettttoo  cchhee  nnoonn  cc’’eerraa  ??  CC’’eerraa,,  nnoonn  èè  ssttaattoo  

lluuii  mmaatteerriiaallmmeennttee  ““  ((vvddss..  pppp..  4499  ee  5500  ddeell  pp..  vv..  ddii  iinntteerrrrooggaattoorriioo  ddii  

LLuucciiaannoo  AAvviieelllloo  nneell  pprroocc..  nn..  1100998855//22001100//2211  RRGGNNRR  PPrrooccuurraa  

PPeerruuggiiaa))..  

TTaallii  ccoonnffiiddeennzzee,,  ffaattttee  aall  tteessttee  pprroopprriioo  ddaallll’’iimmppuuttaattoo  SSoolllleecciittoo,,  

iinnddiiccaavvaannoo,,  qquuiinnddii,,  llaa  KKnnooxx  ccoommee  aauuttrriiccee  mmaatteerriiaallee  ddeellll’’oommiicciiddiioo,,  lloo  

sstteessssoo  SSoolllleecciittoo  ccoommee  ccoonnccoorrrreennttee  oo,,  ccoommuunnqquuee,,  pprreesseennttee  aall  ffaattttoo  ee  

iill  ccoolltteelllloo  ddii  ccuuii  aall  RReepp..  3366  ccoommee  aarrmmaa  ddeell  ddeelliittttoo  ::  vvddss..  iill  pp..  vv..  ddii  

iinntteerrrrooggaattoorriioo  ddii  LLuucciiaannoo  AAvviieelllloo  iinn  ddaattaa  2222  lluugglliioo  22001111,,  aallllee  pppp..  4499  ee  

5500,,  nneell  pprroocceeddiimmeennttoo  nn..  1100998855//22001100//2211  RRGGNNRR,,  aaccqquuiissiittoo  ddaallllaa  

CCoorrttee,,  ccoommee  ss’’èè  ddeettttoo,,  pprroopprriioo  iill  77  sseetttteemmbbrree  22001111..    
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EE’’  ppaacciiffiiccaa,,  ppeerrttaannttoo,,  ll’’eessttrreemmaa  rriilleevvaannzzaa  ddeellllaa  pprroovvaa  nneell  pprreesseennttee  

pprroocceessssoo  aa  ccaarriiccoo  ddeellllaa  KKnnooxx  ee  ddeell  SSoolllleecciittoo  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ppeerr  

ll’’oommiicciiddiioo  ddii  MMeerreeddiitthh  KKeerrcchheerr..        

LLaa  CCoorrttee  hhaa  aaccqquuiissiittoo  iill  vveerrbbaallee  ddii  iinntteerrrrooggaattoorriioo  ddeellll’’AAvviieelllloo,,  

ppoonneennddoo,,  ttrraa  ll’’aallttrroo  ll’’aacccceennttoo  ssoolloo  ssuullllaa  rriittrraattttaazziioonnee  ee  nnoonn  ssuullllee  

cciirrccoossttaannzzee  ddeell  ttuuttttoo  nnuuoovvee  ee  rriilleevvaannttii  ccoossttiittuuiittee  ddaallllee  ccoonnffiiddeennzzee  ddeell  

SSoolllleecciittoo,,  mmaa  nnoonn  hhaa  vvoolluuttoo  aammmmeetttteerree  llaa  nnuuoovvaa  aauuddiizziioonnee  ddeell  tteessttee..  

EE’’  nneecceessssaarriioo,,  aa  qquueessttoo  ppuunnttoo,,  ssooffffeerrmmaarrssii  ssuuii  vvaarrii  ppaassssaaggggii  ddeellllaa  

ddeecciissiioonnee  ppeerrcchhéé  uunn  rriiggoorroossoo  eessaammee  ddeell  ppeerrccoorrssoo  llooggiiccoo--ggiiuurriiddiiccoo  

sseegguuiittoo  ddaallllaa  CCoorrttee  nnee  ssvveellaa  llaa  ggrraavvee  iillllooggiicciittàà  ee  ccoonnttrraaddddiittttoorriieettàà,,  iill  

ccoonnttrraassttoo  ccoonn  nnoorrmmee  pprroocceessssuuaallii  ssttaabbiilliittee  aa  ppeennaa  ddii  iinnuuttiilliizzzzaabbiilliittàà  ee  

nnuulllliittàà  ee  llaa  lleettttuurraa  ddeell  ttuuttttoo  ppaarrzziiaallee  ee  iinn  qquuaannttoo  ttaallee,,  ffuuoorrvviiaannttee  ddeelllloo  

sstteessssoo  vveerrbbaallee  aaccqquuiissiittoo..  

CCoommee  ss’’èè  ddeettttoo,,  iill  tteessttee,,  rriicchhiieessttoo  ddaallllaa  ddiiffeessaa  KKnnooxx,,  eerraa  ssttaattoo  

aammmmeessssoo  iill  2211  mmaaggggiioo  22001111  ee  ssoottttooppoossttoo  aadd  eessaammee  iill  1188  ggiiuuggnnoo  

22001111  ((vvddss..  vveerrbbaallee  ddii  uuddiieennzzaa  ddaa  pp..  1122  aa  pp..  1122  ee  ddaa  pp..  110033  aa  pp..  112233))..  

QQuuaannddoo  iinntteerrvviieennee  llaa  rriittrraattttaazziioonnee  ee  ll’’aalllleeggaazziioonnee  ddii  nnuuoovvee,,  rriilleevvaannttii  

cciirrccoossttaannzzee  ddaa  ppaarrttee  ddeellll’’AAvviieelllloo,,  èè  llaa  PPrrooccuurraa  GGeenneerraallee  cchhee  cchhiieeddee  iill  

rriieessaammee  ddeell  tteessttee..  

LLaa  CCoorrttee  nnoonn  ppootteevvaa  ffaarree  aallttrroo  cchhee  aaccccoogglliieerree  llaa  rriicchhiieessttaa::  iill  pprriinncciippiioo  

ddeell  ddiirriittttoo  aallllaa  pprroovvaa  llee  iimmppoonneevvaa  ddii  aaccccoogglliieerree  uunnaa  rriicchhiieessttaa  cchhee  nnoonn  

eerraa  vviieettaattaa  ddaallllaa  lleeggggee  ee  nnoonn  eerraa  mmaanniiffeessttaammeennttee  ssuuppeerrfflluuaa  oo  

iirrrriilleevvaannttee  ((aarrtt..  119900,,  22°°  ccoommmmaa  ccoodd..  pprroocc..  ppeenn..))..  IIll  PPrrooccuurraattoorree  

GGeenneerraallee  nneellllaa  ssuuaa  rriicchhiieessttaa  ddii  aammmmiissssiioonnee  ddeellllaa  tteessttiimmoonniiaannzzaa  

ddeellll’’AAvviieelllloo,,  hhaa  ffaattttoo  pprreesseennttee  iill  ccaarraatttteerree  ddii  nnoovviittàà  ddeellllaa  pprroovvaa  

rriicchhiieessttaa  ((ssii  vveeddaa  iill  vveerrbbaallee  ddii  uuddiieennzzaa  77..0099..22001111  aallllee  pppp..  ddaa  3344  aa  

3366))..  
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LLaa  CCoorrttee,,  nneellll’’oorrddiinnaannzzaa  iimmppuuggnnaattaa  ((vvddss..  pp..  5522  ddeell  vveerrbbaallee  ddii  

uuddiieennzzaa  77..0099..22001111)),,  hhaa  iinnvveeccee  aaffffeerrmmaattoo  cchhee  llaa  ““nnuuoovvaa  aauuddiizziioonnee  ddeell  

tteessttee  AAvviieelllloo  nnoonn  aappppaarree  iinnddiissppeennssaabbiillee,,  aanncchhee  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  

ddeellll’’aaccqquuiissiizziioonnee  ddeell  vveerrbbaallee  ddeell  ssuuoo  iinntteerrrrooggaattoorriioo  ddaa  ppaarrttee  ddeell  

PPuubbbblliiccoo  MMiinniisstteerroo””..  

LLaa  CCoorrttee  hhaa,,  qquuiinnddii,,  iippoottiizzzzaattoo  uunnaa  ““nnoonn  iinnddiissppeennssaabbiilliittàà””  ddeellll’’AAvviieelllloo  

““aanncchhee””  ppeerrcchhéé  iill  vveerrbbaallee  ddeellll’’iinntteerrrrooggaattoorriioo  èè  ssttaattoo  aaccqquuiissiittoo..    

LLaa  CCoorrttee  ddiissttrreettttuuaallee  ffaa  rriiffeerriimmeennttoo  aa  uunn  ccoonncceettttoo,,  ll’’””iinnddiissppeennssaabbiilliittàà””  

eessttrraanneeoo  aall  ppootteerree  ––  ddoovveerree  ddeell  ggiiuuddiiccee  iinn  oorrddiinnee  aallll’’aammmmiissssiioonnee  ddii  

uunnaa  pprroovvaa  aa  ccoonnttrraarriioo,,  cchhee  ddeevvee  eesssseerree  aammmmeessssaa  ssaallvvoo  cchhee  

rriiccoorrrraannoo  llee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  ddiivviieettoo  ddeellllaa  pprroovvaa  sstteessssaa  oo  ddii  ““mmaanniiffeessttaa””  

ssuuppeerrfflluuiittàà  oo  iirrrriilleevvaannzzaa,,  nnoonn  ddii  iinnddiissppeennssaabbiilliittàà,,  rreeqquuiissiittoo  qquueessttoo  

eessttrraanneeoo  aallllee  ccoonnddiizziioonnii  ssuuiinnddiiccaattee,,  llee  uunniicchhee  cchhee  ppoossssaannoo  lliimmiittaarree  iill  

ppootteerree  ddoovveerree  ddeell  ggiiuuddiiccee..    

NNoonn  ssppiieeggaa  llaa  CC..AA..AA..  iinn  aallccuunn  mmooddoo  ppeerrcchhéé  llaa  pprroovvaa  rriicchhiieessttaa  

ssaarreebbbbee  nnoonn  iinnddiissppeennssaabbiillee::  ll’’eesspprreessssiioonnee  ““aanncchhee””  cchhee  ssii  rriiffeerriissccee  

aallll’’aaccqquuiissiizziioonnee  ddeell  vveerrbbaallee  ddii  iinntteerrrrooggaattoorriioo  aalllluuddee,,  iinnffaattttii,,  aa  uunn  

uulltteerriioorree  eelleemmeennttoo  cchhee  rreennddeerreebbbbee  llaa  pprroovvaa  rriicchhiieessttaa  aappppuunnttoo  nnoonn  

iinnddiissppeennssaabbiillee,,  mmaa,,  aa  ppaarrttee  ll’’eessttrraanneeiittàà  ddii  qquueesstt’’uullttiimmaa  ccaarraatttteerriissttiiccaa  

aallllee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  ccuuii  aall  sseeccoonnddoo  ccoommmmaa  ddeellll’’aarrtt..  119900  ccoodd..  pprroocc..  ppeenn..,,  

nnoonn  ssii  ddiiccee  qquuaallee  ssaarreebbbbee  ll’’uulltteerriioorree  eelleemmeennttoo  ((ssootttteessoo  

aallll’’eesspprreessssiioonnee  ““aanncchhee””)),,  oollttrree  aallll’’aaccqquuiissiizziioonnee  ddeell  vveerrbbaallee,,  cchhee  

rreennddeerreebbbbee  llaa  pprroovvaa  nnoonn  iinnddiissppeennssaabbiillee..  IInnffiinnee,,  llaa  sstteessssaa  

aaccqquuiissiizziioonnee  ddeellll’’aattttoo  nnoonn  ppuuòò  ccoonnssiiddeerraarrssii  eeqquuiippoolllleennttee  ddeellll’’eessaammee  

tteessttiimmoonniiaallee  ee,,  qquuiinnddii,,  nnoonn  ssii  ccoommpprreennddee  ppeerrcchhéé  mmaaii  ttaallee  

aaccqquuiissiizziioonnee  rreennddeerreebbbbee  nnoonn  iinnddiissppeennssaabbiillee  ll’’eessaammee..        

SSee  qquueessttaa  èè  llaa  ““mmoottiivvaazziioonnee””  ddeellll’’oorrddiinnaannzzaa,,  ppooii,,  iinn  sseenntteennzzaa,,  llaa  

CC..AA..AA..  hhaa  rriitteennuuttoo,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree,,  ll’’AAvviieelllloo,,  iinnssiieemmee  aadd  aallttrrii,,  tteessttee  



ricorso 

01/02/2012 …….17.17.26 5

iinnaatttteennddiibbiillee,,  ppeerr  llaa  mmaannccaannzzaa  ddii  qquuaallssiiaassii  rriissccoonnttrroo  oobbbbiieettttiivvoo  ((vvddss..  

llaa  sseenntteennzzaa  aa  pp..  4422)),,  eelleemmeennttoo  qquueessttoo  ddeell  ttuuttttoo  iinn  ddiissttoonniiaa  rriissppeettttoo  

aallllaa  mmoottiivvaazziioonnee  ddeellll’’oorrddiinnaannzzaa..  

TTaallee  aaffffeerrmmaazziioonnee  ddii  iinnaatttteennddiibbiilliittàà,,  oollttrreecchhéé  ccoonnttrraaddddiittttoorriiaa  ccoonn  

ll’’oorrddiinnaannzzaa  77  sseetttteemmbbrree  22001111,,  èè  aanncchhee  aappooddiittttiiccaa  ppeerrcchhéé  ddeell  ttuuttttoo  

pprriivvaa  ddii  mmoottiivvaazziioonnee..    SSee,,  iinnffaattttii,,  llaa  CCoorrttee  rriittiieennee  ddii  ddeessuummeerree  

ll’’iinnaatttteennddiibbiilliittàà  ddeell  tteessttee  ddaallll’’iinntteerrvveennuuttaa  rriittrraattttaazziioonnee  cchhee  èè  aaccqquuiissiittaa  

aaggllii  aattttii,,  aavveevvaa  ll’’oobbbblliiggoo  ddii  rriicchhiiaammaarree  iill  tteessttee  cchhee  èè  oorrmmaaii  ddiivveennuuttoo  

tteessttee  ddeell  pprroocceessssoo  eedd  eessaammiinnaarrlloo..  LL’’oommeessssoo  eessaammee  ddeell  tteessttee  hhaa  

ssoottttrraattttoo  aall  pprroocceessssoo  ll’’aaccqquuiissiizziioonnee  ddeellllee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ccoonn  ccuuii  ccoossttuuii  

hhaa  rraaccccoonnttaattoo  ddii  ccoonnffiiddeennzzee  ffaatttteeggllii  ddaa  RRaaffffaaeellee  SSoolllleecciittoo  

eessttrreemmaammeennttee  uuttiillii  aaii  ffiinnii  ddeellllaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeellllaa  ffaallssiittàà  ddeellll’’aalliibbii  ddeeii  

dduuee  iimmppuuttaattii..  

LLaa  CCoorrttee  hhaa,,  rriiggeettttaattoo  llaa  rriicchhiieessttaa  eedd  hhaa  ddiissppoossttoo,,  iinn  aappeerrttaa  

vviioollaazziioonnee  ddeell  pprriinncciippiioo  ddii  oorraalliittàà  ddeell  ddiibbaattttiimmeennttoo,,  eesssseennddoo  ssttaattoo  aa  

ssuuoo  tteemmppoo  ll’’AAvviieelllloo  ggiiàà  aammmmeessssoo  aa  tteessttiimmoonniiaarree,,  ll’’aaccqquuiissiizziioonnee  ddeellllee  

nnuuoovvee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeell  tteessttee,,  mmaallggrraaddoo  ii  ddiiffeennssoorrii  ddeeggllii  iimmppuuttaattii  ssii  

ffoosssseerroo  ooppppoossttii  ((vvddss..  iill  vveerrbbaallee  ddeellll’’uuddiieennzzaa  ddeell  77  sseetttteemmbbrree  22001111  

aallllee  pppp..  5511  ee  5522))  ee,,  qquuiinnddii  mmaannccaannddoo  iill  ccoonnsseennssoo  ddeellllee  ppaarrttii  cchhee  

aavvrreebbbbee  ppoottuuttoo  rreennddeerree  nnoonn  lleeggiittttiimmaa,,  mmaa  aallmmeennoo  ccoonnddiivviissaa,,  

ll’’aaccqquuiissiizziioonnee..    

UUnnaa  vvoollttaa  aaccqquuiissiittoo  iill  vveerrbbaallee  ddeellllee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  rreessee  ddaall  tteessttee  iinn  

aallttrroo  pprroocceeddiimmeennttoo,,  llaa  CC..AA..AA..  aavvrreebbbbee  aallmmeennoo  ddoovvuuttoo  eessaammiinnaarrlloo  ee  

vvaalluuttaarrlloo  nneellllaa  ssuuaa  iinntteeggrraalliittàà  ee  iinnvveeccee,,  ccoomm’’èè  aaccccaadduuttoo  qquuaassii  

ssiisstteemmaattiiccaammeennttee  nneell  pprroocceessssoo  dd’’aappppeelllloo,,  hhaa  iissoollaattoo  ee  ccoonnssiiddeerraattoo,,  

ccoonn  mmoottiivvaazziioonnii  ttrraa  ll’’aallttrroo  iillllooggiicchhee,,  iinnccoonnggrruuee  eedd  eerrrroonneeee,,  llaa  ssoollaa  

ppaarrttee  ““rriittrraattttaattoorriiaa””  ddeell  vveerrbbaallee,,  cciiooèè  qquueellllaa  nneellllaa  qquuaallee  ll’’AAvviieelllloo  

ssmmeennttiissccee  qquuaannttoo  iinn  pprreecceeddeennzzaa  ddiicchhiiaarraattoo  nneell  pprroocceessssoo,,  ccoommee  
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tteessttee  iinnddoottttoo  ddaallllaa  ddiiffeessaa  ddeellllaa  KKnnooxx..  HHaa  iinnvveeccee  

iinnccoommpprreennssiibbiillmmeennttee  iiggnnoorraattoo  llee  cciirrccoossttaannzzee  ddeellllaa  pprreetteessaa  iinndduuzziioonnee  

aallllee  ffaallssee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeell  SSoolllleecciittoo,,  rriilleevvaannttii  aaii  ffiinnii  ddeellllaa  ffaallssiittàà  

ddeellll’’aalliibbii  ee  ddeellllaa  ccoonnffiiddeennzzaa  ddeellll’’iimmppuuttaattoo  sseeccoonnddoo  ccuuii  ffuu  llaa  KKnnooxx  aa  

uucccciiddeerree  MMeerreeddiitthh  ccoonn  iill  ccoolltteelllloo  ddii  ccuuii  aall  rreepp..  3366,,  ttrraa  ll’’aallttrroo  ooggggeettttoo  

ddeellllaa  ppeerriizziiaa  ggeenneettiiccaa,,  nneell  ccoorrssoo  ddii  uunn  ggiiooccoo  eerroottiiccoo  ee  aanncchhee  ppeerr  

mmoottiivvii  eeccoonnoommiiccii,,  mmeennttrree  eeggllii,,  SSoolllleecciittoo,,  eerraa  pprreesseennttee  nneell  lluuooggoo  ddeell  

ddeelliittttoo..  SSii  ttrraattttaavvaa  ddii  cciirrccoossttaannzzee  ddeell  ttuuttttoo  nnuuoovvee  cchhee  aavvrreebbbbeerroo  

ddoovvuuttoo  ttrroovvaarree  iinnggrreessssoo  nneell  pprroocceessssoo  ee  iinnvveeccee  nnee  ssoonnoo  rriimmaassttee  

ffuuoorrii,,  ee  nnoonn  ssoolloo  ppeerrcchhéé  iill  tteessttee  nnoonn  èè  ssttaattoo  eessaammiinnaattoo  ee  nnoonn  hhaa  

ppoottuuttoo,,  qquuiinnddii,,  cchhiiaarriirrllee,,  mmaa  aanncchhee  ppeerrcchhéé  ddeell  vveerrbbaallee  aaccqquuiissiittoo  llaa  

CCoorrttee  hhaa  oommeessssoo  ooggnnii  vvaalluuttaazziioonnee  iinn  sseenntteennzzaa  ddii  ttaallii  cciirrccoossttaannzzee..        

      RReessppiinnggeennddoo  ll’’iissttaannzzaa  ddii  nnuuoovvoo  eessaammee  ddeellll’’AAvviieelllloo  ssuu  cciirrccoossttaannzzee  

nnuuoovvee,,  eemmeerrssee  ddooppoo  ll’’eessaammee  ddeell  tteessttee,,  sseennzzaa  cchhee  ssuussssiisstteesssseerroo  llee  

ccoonnddiizziioonnii  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  119900,,  22°°  ccoommmmaa  ccoodd..  pprroocc..  ppeenn..,,  llaa  CCoorrttee  hhaa  

vviioollaattoo  ll’’aarrtt..  119900,,  223388,,  55°°  ccoommmmaa  ee  449955  ccoo..  22  ccoodd..  pprroocc..  ppeenn..,,  nnoorrmmee  

pprroocceessssuuaallii  ggaarraannttiittee  ddaall  pprreessiiddiioo  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  660066  lleetttt..  cc))  cc..pp..pp..,,  iinn  

vviioollaazziioonnee  ddeell  ddiirriittttoo  aallllaa  pprroovvaa..  

PPeerr  ddii  ppiiùù,,  mmoottiivvaannddoo  iill  ddiinniieeggoo  ccoonn  ll’’aappppaarreennzzaa  ddii  nnoonn  

iinnddiissppeennssaabbiilliittàà  aanncchhee  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  ddeellll’’aaccqquuiissiizziioonnee  ddeell  

vveerrbbaallee,,  llaa  CCoorrttee  èè  iinnccoorrssaa  iinn  ttrree  vviizzii  cceennssuurraabbiillii  iinn  sseeddee  ddii  

lleeggiittttiimmiittàà,,  vvaallee  aa  ddiirree::  

••  nnoonn  hhaa  mmoottiivvaattoo  iinn  aallccuunn  mmooddoo  ““ll’’aappppaarreennzzaa  ddii  nnoonn  

iinnddiissppeennssaabbiilliittàà””,,  eelleemmeennttoo  qquueessttoo  cchhee  eessuullaa  iinn  rraaddiiccee  ddaallllee  

ccoonnddiizziioonnii  rriicchhiieessttee  ppeerr  llaa  rreeiieezziioonnee  ddii  uunnaa  rriicchhiieessttaa  ddii  pprroovvaa,,  ppeerr  

ddii  ppiiùù,,  nnuuoovvaa,,  ppeerrcchhéé  rreellaattiivvaa  aa  nnuuoovvee  ee  ccoonnttrraappppoossttee  

ddiicchhiiaarraazziioonnii  ffaattttee  ddaall  tteessttee  rriissppeettttoo  aallllee  pprreecceeddeennttii::  qquuiinnddii  

aassssoolluuttaa  ccaarreennzzaa  ddeellllaa  mmoottiivvaazziioonnee  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  660066,,  lleetttt..  ee)),,  
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pprriimmaa  ppaarrttee  ddeellll’’aarrtt..  660066  ccoodd..  pprroocc..  ppeenn..;;  

••  nnoonn  hhaa  iinnddiiccaattoo  qquuaallee  ““aallttrroo””  eelleemmeennttoo  aavvrreebbbbee  ggiiuussttiiffiiccaattoo  llaa  

rreeiieezziioonnee  ddeellll’’iissttaannzzaa  ddeellllaa  PPrrooccuurraa  GGeenneerraallee  rriissppeettttoo  aa  qquueelllloo  

ccoossttiittuuiittoo  ddaallll’’aaccqquuiissiizziioonnee  ddeell  vveerrbbaallee::  qquuiinnddii  aassssoolluuttaa  ccaarreennzzaa  

ddeellllaa  mmoottiivvaazziioonnee,,  iinn  oorrddiinnee  aallll’’eelleemmeennttoo  pprreetteerrmmeessssoo  ee  

mmaanniiffeessttaa  iillllooggiicciittàà  ddeellllaa  mmoottiivvaazziioonnee,,  iinn  oorrddiinnee  aallll’’iinnddiiccaazziioonnee  

ddeellll’’eelleemmeennttoo  ddeellll’’aaccqquuiissiizziioonnee  ddeell  ddooccuummeennttoo  ccoommee  uulltteerriioorree  

rriissppeettttoo  aadd  aallttrroo  aattttoo  nnoonn  iinnddiiccaattoo  iinn  aallccuunn  mmooddoo  ((aarrtt..  660066,,  lleetttt..  ee)),,  

pprriimmaa  ppaarrttee  ccoodd..  pprroocc..  ppeenn..))..  

••  sseemmpprree  iinn  lliinneeaa  ccoonn  iill  ppaarraallooggiissmmoo  ddeellllaa  ““ppeettiittiioo  pprriinncciippiiii””,,  hhaa  

mmoottiivvaattoo  iill  ddiinniieeggoo  ddeellllaa  pprroovvaa  ccoonn  rriiffeerriimmeennttoo  aallll’’aaccqquuiissiizziioonnee  ddeell  

vveerrbbaallee,,  ddaa  eessssaa  sstteessssaa  ddeecciissoo  iinn  ““aalltteerrnnaattiivvaa””  aall  nnoorrmmaallee  eessaammee  

ddeell  tteessttee,,  ccoonn  qquueellllaa  cciirrccoollaarriittàà  ““iinnffeerreennzziiaallee””  ppiiùù  vvoollttee  ddeennuunncciiaattaa  

nneell  pprreesseennttee  rriiccoorrssoo..    

LLaa  CCoorrttee,,  iinn  aallttrree  ppaarroollee,,  hhaa  rreessppiinnttoo  uunnaa  rriicchhiieessttaa,,  ffaacceennddoollaa  

ddeerriivvaarree,,  ccoommee  pprreessuuppppoossttoo  pprroocceessssuuaallee,,  ddaa  uunnaa  ddeecciissiioonnee  

““aalltteerrnnaattiivvaa””  pprreecceeddeenntteemmeennttee  pprreessaa,,  ccoommee  aa  ddiirree::  nnoonn  ttii  ccoonncceeddoo  

ll’’eessaammee  ppeerrcchhéé  ttaannttoo  ttii  ““ccoonncceeddoo””  ll’’aaccqquuiissiizziioonnee  ddeell  vveerrbbaallee::  qquuiinnddii  

mmaanniiffeessttaa  iillllooggiicciittàà  ddeellllaa  mmoottiivvaazziioonnee,,  iinn  oorrddiinnee  aallllaa  rreeiieezziioonnee  ddii  

uunn’’iissttaannzzaa  ddii  ppaarrttee  lleeggaattaa  aallllaa  ““ccoonncceessssiioonnee””  ddeellll’’aaccqquuiissiizziioonnee  

ddooccuummeennttaallee  ddaallllaa  sstteessssaa  CCoorrttee  ddeecciissaa  ((aarrtt..  660066,,  lleetttt..  ee)),,  pprriimmaa  ppaarrttee  

ccoodd..  pprroocc..  ppeenn..))..  

LLaa  CCoorrttee,,  hhaa  vviioollaattoo  ggllii  aarrtttt..  551111  bbiiss,,  551111,,  sseeccoonnddoo  ccoommmmaa  ee  551155  

ccoodd..  pprroocc..  ppeenn..  ddiissppoonneennddoo  ll’’aalllleeggaazziioonnee  ddii  vveerrbbaallii  nnoonn  pprreecceedduuttii  

ddaallll’’eessaammee  ddeellllaa  ppeerrssoonnaa  cchhee  aavveevvaa  rreessoo  llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  nneell  ddiivveerrssoo  

pprroocceeddiimmeennttoo..  IIll  sseeccoonnddoo  ccoommmmaa  ddeellll’’aarrtt..  551111  ccoodd..  pprroocc..  ppeenn..,,  

rriicchhiiaammaattoo  ddaallll’’aarrtt..  551111  bbiiss  ccoodd..  pprroocc..  ppeenn..,,  ddiissppoonnee  iinnffaattttii  cchhee  llaa  

lleettttuurraa  ee  qquuiinnddii  ll’’aaccqquuiissiizziioonnee  ddeeii  vveerrbbaallii  ddeellllee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  rreessee  ddaall  
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tteessttee  èè  ddiissppoossttaa  ssoolloo  ddooppoo  ll’’eessaammee  ddeellllaa  ppeerrssoonnaa  cchhee  llee  hhaa  rreessee,,  aa  

mmeennoo  cchhee  ll’’eessaammee  nnoonn  aabbbbiiaa  lluuooggoo..  MMaa  ttaallee  rriisseerrvvaa  èè,,  aallll’’eevviiddeennzzaa,,  

iinnaapppplliiccaabbiillee  aallllaa  ffaattttiissppeecciiee  ppeerrcchhéé  èè  llaa  CCoorrttee  sstteessssaa  cchhee,,  

ddiissaatttteennddeennddoo  llaa  rriicchhiieessttaa  ddeellllaa  PPrrooccuurraa  GGeenneerraallee,,  hhaa  rreessppiinnttoo  llaa  

rriicchhiieessttaa  ddii  nnuuoovvaa  aauuddiizziioonnee  ddeell  tteessttee  AAvviieelllloo,,  sseemmpprree  sseeccoonnddoo  

ll’’aabbnnoorrmmee  iinnffeerreennzzaa  llooggiiccaa  ddii  ttiippoo  ““cciirrccoollaarree””  ggiiàà  ddeennuunncciiaattaa..  

SSeemmpprree  nneellll’’aammbbiittoo  ddeell  ddiirriittttoo  aallllaa  pprroovvaa,,  llaa  CCoorrttee  hhaa  vviioollaattoo  aallttrreessìì  llaa  

nnoorrmmaa  cchhee  iimmppoonneevvaa  aallllaa  sstteessssaa  ddii  aassssuummeerree  uunnaa  pprroovvaa  ddeecciissiivvaa  aa  

ccaarriiccoo  ddeeggllii  iimmppuuttaattii  ssuuii  ffaattttii  ccoossttiittuueennttii  ooggggeettttoo  ddeellllee  pprroovvee  aa  

ddiissccaarriiccoo,,  vvaallee  aa  ddiirree  ll’’aarrtt..  449955  ccoodd..  pprroocc..  ppeenn..  ee,,  qquuiinnddii,,  iinn  aappppeelllloo,,  

qquueellllaa  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  660033,,  sseeccoonnddoo  ccoommmmaa  ccoodd..  pprroocc..  ppeenn..,,  ttrraattttaannddoossii  

ddii  nnuuoovvee  pprroovvee  ssoopprraaggggiiuunnttee  ddooppoo  iill  ggiiuuddiizziioo  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo  ((aarrtt..  

660066,,  lleetttt..  dd))  ccoodd..  pprroocc..  ppeenn..))..    

UUnnaa  vvoollttaa  aaccqquuiissiittoo  iill  vveerrbbaallee  ddii  iinntteerrrrooggaattoorriioo,,  iinn  vviioollaazziioonnee  ddeellllee  

nnoorrmmee  ssuuiinnddiiccaattee,,  llaa  CCoorrttee  aavvrreebbbbee  ddoovvuuttoo  vvaalluuttaarrlloo  nneellllaa  ssuuaa  

iinntteerreezzzzaa,,  mmaa  nneeppppuurree  qquueessttoo  èè  aaccccaadduuttoo..      

LLaa  CCoorrttee  hhaa,,  iinnffaattttii,,  uuttiilliizzzzaattoo  llaa  ssoollaa  ppaarrttee  ddeell  vveerrbbaallee  ccoossttiittuueennttee  llaa  

rriittrraattttaazziioonnee  ddeellllee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  rreessee  nneell  pprreesseennttee  pprroocceessssoo  dd’’aappppeelllloo  

eedd  hhaa  iiggnnoorraattoo  llee  ppaarrttii  ddeell  vveerrbbaallee  cchhee  ccoonntteenneevvaannoo  llee  aaccccuussee  aall  

SSoolllleecciittoo  ddii  aavveerree  ssppiinnttoo  iill  tteessttee  aa  rreennddeerree  llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ccaalluunnnniioossee  

ee  llee  ssuummmmeennzziioonnaattee  ccoonnffeessssiioonnii  ddeell  SSoolllleecciittoo,,  eemmeerrssee  nneell  pprreesseennttee  

pprroocceessssoo  ssoolloo  ddooppoo  ll’’eessaammee  ddeellll’’AAvviieelllloo  cchhiieessttoo  iinniizziiaallmmeennttee  ddaallllaa  

ddiiffeessaa  KKnnooxx..    

SSee,,  ppeerr  llaa  CCoorrttee,,  ll’’AAvviieelllloo  èè  ccrreeddiibbiillee  qquuaannddoo  rriittrraattttaa,,  nnoonn  ssii  

ccoommpprreennddee  ppeerrcchhéé  nnoonn  ddeebbbbaa  eesssseerrlloo  qquuaannddoo  rriiffeerriissccee  ddeell  

ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  ddeell  SSoolllleecciittoo  nneellllee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  rriittrraattttaattee  ee  ddeellllee  

ccoonnffiiddeennzzee  ddeell  SSoolllleecciittoo  cchhee  iinnddiiccaavvaannoo  llaa  KKnnooxx  ccoommee  aauuttrriiccee  

mmaatteerriiaallee  ddeellll’’oommiicciiddiioo  ee  uuttiilliizzzzaattrriiccee  ddeell  ccoolltteelllloo  iinn  sseeqquueessttrroo  
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((ooggggeettttoo  ddeellllaa  ppeerriizziiaa  ddiissppoossttaa  iinn  aappppeelllloo))  ee  iill  SSoolllleecciittoo  sstteessssoo  ccoommee  

ccoommuunnqquuee  pprreesseennttee  aall  ffaattttoo..    

TTaallee  ccoonnffiiddeennzzaa  èè  ccoommpplleettaammeennttee  ssffuuggggiittaa  aallllaa  CCoorrttee..          

LLaa  vvaalluuttaazziioonnee,,  ooppeerraattaa  ddaallllaa  CCoorrttee,,  ddeell  ssoolloo  aassppeettttoo  ““rriittrraattttaattoorriioo””  ee  

llaa  ccoommpplleettaa  oobblliitteerraazziioonnee  ddeellll’’eelleemmeennttoo  ddeell  ttuuttttoo  nnuuoovvoo,,  ccoossttiittuuiittoo  ddaaii  

ssuuiinnddiiccaattii,,  uulltteerriioorrii  aassppeettttii  cchhee  ssoonnoo  ccoommpplleettaammeennttee  nnuuoovvii,,  rreennddoonnoo,,  

qquuiinnddii,,  ll’’oorrddiinnaannzzaa  aaffffeettttaa  aanncchhee  ddaall  vviizziioo  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  660066,,  lleetttt..  ee)),,  

uullttiimmaa  ppaarrttee  ccoodd..  pprroocc..  ppeenn..  ppeerr  mmaannccaannzzaa  ee,,  ccoommuunnqquuee,,  mmaanniiffeessttaa  

iillllooggiicciittàà  mmoottiivvaazziioonnaallee  rriissppeettttoo  aall  vveerrbbaallee  aaccqquuiissiittoo..      

AAnncchhee  ssoottttoo  aallttrroo  pprrooffiilloo,,  vvaa  ssoottttoolliinneeaattoo  cchhee  èè  iinnoollttrree  

mmaanniiffeessttaammeennttee  ccoonnttrraaddddiittttoorriiaa  llaa  mmoottiivvaazziioonnee  ddeellllaa  sseenntteennzzaa  ((vvddss..  

sseemmpprree  pp..  4422)),,  sseeccoonnddoo  ccuuii  nnoonn  rriilleevveerreebbbbee  cchhee  ll’’AAvviieelllloo,,  ll’’AAlleessssii,,  iill  

CCaasstteelllluucccciioo,,  iill  DDee  CCeessaarree  ee  iill  TTrriinnccaa  ssii  ssiiaannoo  iinnddoottttii  aa  rreennddeerree  

ddiicchhiiaarraazziioonnii  ffaavvoorreevvoollii  aaggllii  iimmppuuttaattii  ee  ddaallllaa  CCoorrttee  rriitteennuuttee  nnoonn  

ccoorrrriissppoonnddeennttii  aall  vveerroo  ppeerrcchhéé  ssoolllleecciittaattii  ddaa  aallttrrii  ee  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ddaaggllii  

aattttuuaallii  iimmppuuttaattii..  CCiiòò  nnoonn  aavvrreebbbbee  rriilleevvaannzzaa,,  sseeccoonnddoo  llaa  CCoorrttee,,  aaii  ffiinnii  

ddeellllaa  ffaallssiittàà  ddeellll’’aalliibbii,,  mmaa  ssii  ttrraattttaa  ddii  uunnaa  ccoonncclluussiioonnee  rraaddiiccaallmmeennttee  ee  

ppaalleesseemmeennttee  iillllooggiiccaa  eedd  eerrrroonneeaa::  èè,,  iinnffaattttii,,  ll’’iimmppuuttaattoo,,  uunniittaammeennttee  aaii  

ssuuooii  ddiiffeennssoorrii,,  aalllloorrcchhéé  sscceellggaa,,  ccoommee  nneellllaa  ffaattttiissppeecciiee,,  uunnaa  lliinneeaa  

ddiiffeennssiivvaa  ffoonnddaattaa  ssuu  ffaallssii  tteessttiimmoonnii,,  cchhee  ccoonnttrriibbuuiissccee  iinn  mmooddoo  

ddeetteerrmmiinnaannttee  aallllaa  ffaallssiittàà  ddeellll’’aalliibbii..  NNeellllee  ssuuee  uulltteerriioorrii  ddiicchhiiaarraazziioonnii,,  

iinnffaattttii,,  ll’’AAvviieelllloo  hhaa  aaffffeerrmmaattoo,,  ttrraa  ll’’aallttrroo::  ““llee  mmiiee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  cchhee  hhoo  

rreessoo  iinn  CCoorrttee  dd’’AAssssiissee  ee  aannccoorraa  pprriimmaa  eerraannoo  ttuuttttee  ffaallssee,,  oo  mmeegglliioo  

eerraannoo  ttuuttttee  ccoonnccoorrddaattee……IInn  CCoorrttee  dd’’AAssssiissee  dd’’AAppppeelllloo,,  iill  1188  ssee  nnoonn  

eerrrroo  ,,  eerraannoo  ffaallssee,,  ccoonnccoorrddaattee  ccoonn  ll’’AAvvvvooccaattoo  ddii  SSoolllleecciittoo””  ((vvddss..  pp..  

2244  ddeell  vveerrbbaallee  aaccqquuiissiittoo))    

““aarrrriivvòò  llaa  GGiiuulliiaa  BBoonnggiioorrnnoo……mmii  ddiissssee  ddeeii  ssoollddii  ee  ttuuttttee  qquueessttee  ccoossee  

qquuaa””  ((vvddss..  pp..  3355  ddeell  vveerrbbaallee  aaccqquuiissiittoo))    
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““ee  cchhee  aavvrreeii  ddoovvuuttoo  aavveerree  aanncchhee  ttrraammiittee  llaa  ssoorreellllaa  ddii  SSoolllleecciittoo””  ((pp..  

3366))    

““ppeerròò  iioo  aavveevvoo  ttuuttttee  llee  ggaarraannzziiee  ppeerrcchhéé  llaa  BBoonnggiioorrnnoo  mmii  ddiicceevvaa  cchhee  

eerraa  ccooppeerrttaa  qquuaa  aa  PPeerruuggiiaa””  ((pp..  3377))    

““  NNoonn  ccoonnffeerrmmoo  llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  rreessee  aallllaa  CCoorrttee  dd’’AAppppeelllloo  

dd’’AAssssiissee……..AAssssoolluuttaammeennttee  nnoo,,  ssoonnoo  ddiicchhiiaarraazziioonnii....ccoonnccoorrddaattee  ccoonn  

ll’’AAvvvvooccaattoo  DDaallllaa  VVeeddoovvaa  mmaa  aannccoorraa  pprriimmaa  ccoonn  RRaaffffaaeellee……iill  ttrraammiittee  

ppeerr  ii  ssoollddii  mmiieeii  eerraa  llaa  ssoorreellllaa  ddii  RRaaffffaaeellee,,  llaa  GGiiuulliiaa  BBoonnggiioorrnnoo,,  ppeerròò  aa  

cchhii  mmaannddaarrllii  iioo  nnoonn  aavveevvoo””  ((vvddss..  pp..  4400  ddeell  vveerrbbaallee  aaccqquuiissiittoo))..    

AAllllaa  ddoommaannddaa  ssuu  cchhii  aavveessssee  iinnvveennttaattoo  llaa  ssttoorriiaa  ddeell  mmuurreettttoo  oovvee  

aavvrreebbbbee  nnaassccoossttoo  iill  ccoolltteelllloo,,  AAvviieelllloo  rriissppoonnddee::  ““  RRaaffffaaeellee,,  llaa  ssoorreellllaa,,  

ggllii  AAvvvvooccaattii,,  qquuaannddoo  ssttaavvaannoo  ggiiàà  aa  PPeerruuggiiaa””  ((vvddss..  pp..  5533  sstteessssoo  

vveerrbbaallee))..    

EE  aannccoorraa::  ““  SSiimmuullaazziioonnee  cc’’èè  ssttaattaa  mmaa  nnoonn  oorrddiinnaattaa  ddaa  mmee……MMaa  bbeennssìì  

ddaaggllii  AAvvvvooccaattii  ddii  RRaaffffaaeellee……..cchhee  nnoonn  hhaannnnoo  nneeaanncchhee  vvoolluuttoo  eennttrraarree  

nneellll’’iinntteerrrrooggaattoorriioo  nneell  ccaarrcceerree  ppeerr  eevviittaarree  cchhee  vvooii  ccii  aarrrriivvaattee  ddaa  ssoollii,,  

qquuiinnddii  ssii  ssoonnoo  cchhiiaammaattii  ffuuoorrii  ffaacceennddoo  ssuubbeennttrraarree  ll’’AAvvvvooccaattoo  ddii  

AAmmaannddaa……..MMaaoorrii  hhaa  sseemmpprree  ccoonnccoorrddaattoo  cchhee  iioo  ffaacceessssii  qquueessttoo,,  ggiiàà  

ddaall  ccaarrcceerree  pprriimmaa……””  eedd  hhaa  aaggggiiuunnttoo  ll’’AAvviieelllloo  cchhee  qquueessttoo  ggllii  eerraa  ssttaattoo  

rriiffeerriittoo  ddaa  RRaaffffaaeellee  SSoolllleecciittoo  ((vvddss..  pp..  5566))    

““ll’’AAvvvvooccaattoo  BBoonnggiioorrnnoo  ssoosstteenneevvaa  cchhee  aallllaa  PPrrooccuurraa  ddii  

PPeerruuggiiaa……..aavveevvaa  lleeggaammii  ffoorrttii””  ((vvddss..  iill  vveerrbbaallee  aa  pp..  5599))..              

TTaallii  aaffffeerrmmaazziioonnii,,  llaa  ccuuii  ggrraavviittàà  nnoonn  èè  rriilleevvaannttee  ssoolloo  nneell  pprroocceessssoo  cchhee  

vveeddee  ll’’eexx  ccoollllaabboorraattoorree  ddii  ggiiuussttiizziiaa  iimmppuuttaattoo  ppeerr  ccaalluunnnniiaa,,  mmaa  aanncchhee  

nneell  pprroocceessssoo  iinn  ccoorrssoo,,  ssoonnoo  ssttaattee  ttoottaallmmeennttee  oobblliitteerraattee  ddaallllaa  CC..AA..AA..  

LL’’oorrddiinnaannzzaa  ddeellllaa  CC..AA..AA..  ddeell  77  sseetttteemmbbrree  22001111  èè,,  qquuiinnddii,,  aaffffeettttaa  ddaaii  

vviizzii  ddii  ccuuii  aallllee  lleetttt..  cc))  ee  dd))  ddeellll’’aarrtt..  660066  ccoodd..  pprroocc..  ppeenn..  iinn  rreellaazziioonnee  

aallllee  nnoorrmmee  pprroocceessssuuaallii  rriicchhiiaammaattee,,  llaa  ccuuii  iinnoosssseerrvvaannzzaa  èè  ssaannzziioonnaattaa  



ricorso 

01/02/2012 …….17.17.26 11

aa  nnoorrmmaa  ddeellll’’aarrtt..  660066  lleetttt..  cc))  ccoodd..  pprroocc..  ppeenn..  aanncchhee  iinn  qquueessttoo  ccaassoo  

aappppaarree  eevviiddeennttee  llaa  iinnddiiccaattaa  nneellllaa  lleetttt..  ee)),,  pprriimmaa  ppaarrttee  ddeellll’’aarrtt..  660066  

cc..pp..pp..,,  ppeerrcchhéé  llaa  mmaanniiffeessttaa  iillllooggiicciittàà  ddeellllaa  mmoottiivvaazziioonnee  eemmeerrggee  ddaall  

tteessttoo  sstteessssoo  ddeellllaa  sseenntteennzzaa  ((vvddss..  pp..  4422))..        

  


