
SSEECCOONNDDAA  PPAARRTTEE  RREEQQUUIISSIITTOORRIIAA  

  

  

RRiipprreennddoo  llaa  ppaarroollaa  ddooppoo  ll’’iinntteerrvveennttoo  ddeellllaa  ccoolllleeggaa  MMaannuueellaa  CCoommooddii,,  ppeerr  

ggllii  aarrggoommeennttii  ddii  ssuuaa  ppeerrttiinneennzzaa..  

IIll  qquuaaddrroo  èè,,  oorrmmaaii,,  cchhiiaarroo  ee  nnoonn  tteeddiieerròò  uulltteerriioorrmmeennttee  llaa  CCoorrttee,,  ppeerrcchhéé  

ttuuttttii  ggllii  aarrggoommeennttii  ssoonnoo  ssttaattii  eessaauussttiivvaammeennttee  ssvviisscceerraattii..    

LLee  pprroovvee  tteessttiimmoonniiaallii  cchhee  vveenneerrddìì  ssoonnoo  ssttaattee  iilllluussttrraattee  ccoonnvveerrggoonnoo  ttuuttttee  

nneellllaa  ccoonnffeerrmmaa  ddii  uunn  rraappppoorrttoo  ccoonnfflliittttuuaallee  ttrraa  MMeerreeddiitthh  ee  AAmmaannddaa,,  nneellllaa  

pprreeggrreessssaa  ccoonnoosscceennzzaa  ee  ffrreeqquueennttaazziioonnee  ttrraa  AAmmaannddaa  ee  RRuuddii,,  nneellllaa  

iinnvveerroossiimmiigglliiaannzzaa  ddeellllaa  mmeessssiinnsscceennaa  ddeell  tteennttaattoo  ffuurrttoo  ccoonn  eeffffrraazziioonnee,,  nneellllaa  

pprreesseennzzaa  ddeeii  dduuee  iimmppuuttaattii  iinn  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  ee  nnoonn  nneellllaa  ccaassaa  ddii  SSoolllleecciittoo  

ssiinnoo  aa  oollttrree  llee  2233,,  nneellllaa  ccoollllooccaazziioonnee  ddeell  ddeelliittttoo  yyttaa  llee  2233,,3300  ee  llee  2244,,  nneell  

ffaattttoo  cchhee  lloo  sstteessssoo  ffoossssee  ooppeerraa  ddii  uunnaa  pplluurraalliittàà  ddii  ppeerrssoonnee,,  nneellllee  pplluurriimmee  ee  

ggrraavvii  ccoonnttrraaddddiizziioonnii  rriissccoonnttrraabbiillii  nneellllee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeeii  dduuee  iimmppuuttaattii,,  

rriiffeerriittee  ssoopprraattttuuttttoo  ddaa  tteessttiimmoonnii  ee  nneellllaa  ggrraavvee  ccaalluunnnniiaa  ppoossttaa  iinn  eesssseerree  

ccoonnttrroo  LLuulluummbbaa  ppeerr  ddeevviiaarree  llee  iinnddaaggiinnii  vveerrssoo  uunnaa  ssoorrttaa  ddii  ““ssoossttiittuuttoo””  ddii  

RRuuddii  ee  nneellllee  ccoonnffiiddeennzzee  ddii  AAmmaannddaa  ssoopprraattttuuttttoo  aallllee  aammiicchhee  ddii  MMeezz  cciirrccaa  llaa  

ppoossiizziioonnee  ddeell  ccaaddaavveerree  cchhee  llaa  rraaggaazzzzaa  ddii  SSeeaattttllee  nnoonn  ppootteevvaa  aavveerr  vviissttoo  

qquuaannddoo  iill  ccaaddaavveerree  sstteessssoo  ffuu  ssccooppeerrttoo,,  mmaa  cchhee  ssii  eerraa  iinnvveeccee  ttrroovvaattaa  ddii  

ffrroonnttee  iinn  qquueellllaa  tteerrrriibbiillee  nnoottttee,,  nneellllaa  ffaassee  ccuullmmiinnaannttee  ddeellllee  vviioolleennzzee  cchhee  

hhaannnnoo  pprroovvooccaattoo  llaa  mmoorrttee  ddii  MMeezz..  

LLee  pprroovvee  ddeellllee  cceellllee  tteelleeffoonniicchhee  ccoonnffeerrmmaannoo  llee  ppoossiizziioonnii  ddeeii  vvaarrii  ssooggggeettttii  

ccooiinnvvoollttii  nneellllaa  vviicceennddaa  ee  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  qquueellllee  cchhee  ssoonnoo  ssttaattee  rriiccoossttrruuiittee  

nneellllaa  rreeqquuiissiittoorriiaa..  

LLee  rriissuullttaannzzee  ddeellllee  pprroovvee  bbiioollooggiicchhee  ccoollllooccaannoo  ggllii  iimmppuuttaattii  nneellllaa  sscceennaa  ddeell  

ddeelliittttoo  ee  iinn  uunnaa  ffaassee  ddiinnaammiiccaa,,  aa  ssttrreettttoo  ccoonnttaattttoo  ccooll  ccoorrppoo  ddeellllaa  vviittttiimmaa..  



TTuuttttii  ii  ffaattttii  ooggggeettttoo  ddeeii  ccaappii  ddii  iimmppuuttaazziioonnee  hhaannnnoo  ttrroovvaattoo  ppiieennaa  ccoonnffeerrmmaa  

pprroocceessssuuaallee  ee  ssoonnoo  rriissuullttaattii  rriiffeerriibbiillii  aaggllii  iimmppuuttaattii..  

DDeellll’’oommiicciiddiioo  pplluurriiaaggggrraavvaattoo  ccoonn  vviioolleennzzaa  sseessssuuaallee  ((ccaappii  AA))  ee  CC))  ssii  èè  aa  

lluunnggoo  ppaarrllaattoo  ee  iill  ccoolltteelllloo  MMaarriieettttii  SSttaaiinnlleessss  èè  cceerrttaammeennttee  ll’’aarrmmaa  ccoonn  llaa  

qquuaallee  èè  ssttaattaa  rreelliizzzzaattaa  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  llaa  lleessiioonnee  ppiiùù  ggrraavvee..  CCoonn  ooggnnii  

pprroobbaabbiilliittàà,,  RRaaffffaaeellee  aazziioonnaavvaa  uunn  sseeccoonnddoo  ccoolltteelllloo  cchhee  hhaa  pprroovvooccaattoo  aallttrree  

lleessiioonnii..  AAnncchhee  llee  aallttrree  aaggggrraavvaannttii  hhaannnnoo  ttrroovvaattoo  ppiieennaa  ccoonnffeerrmmaa::  llaa  ccaassaa  èè  

uubbiiccaattaa  iinn  ccoorrrriissppoonnddeennzzaa  ddeellll’’aammppiiaa  vvaallllaattaa  cchhee  ppoorrttaa  aall  TTeevveerree,,  iinn  

ccoorrrriissppoonnddeennzzaa  ddii  PPoonnttee  RRiioo  ee  ddeellll’’aarreeaa  iissoollaattaa  ddeennoommiinnaattaa  BBuullaaggaaiioo..  II  

ffuuttiillii  mmoottiivvii  ssoonnoo  ddeetteerrmmiinnaattii  ddaallllaa  ssttrraaoorrddiinnaarriiaa  sspprrooppoorrzziioonnee  ttrraa  llaa  ffeerroocciiaa  

ddeell  ddeelliittttoo  ee  ii  mmoottiivvii  ddii  aattttrriittoo  iinndduubbbbiiaammeennttee  eessiisstteennttii  ttrraa  llee  dduuee  rraaggaazzzzee..  

LLaa  ccoonnttrraavvvveennzziioonnee  ssuubb  BB))  eemmeerrggee  ddaall  ffaattttoo  cchhee  ii  dduuee  aabbbbiiaannoo  ppoorrttaattoo  

ffuuoorrii  ddaallll’’aabbiittaazziioonnee  ddeell  SSoolllleecciittoo,,  sseennzzaa  ggiiuussttiiffiiccaattoo  mmoottiivvoo,,  iill  ccoolltteelllloo  ddaa  

ppuunnttaa  ee  ttaagglliioo  MMaarriieettttii  ssttaaiinnlleessss  sseeqquueessttrraattoo  aall  SSoolllleecciittoo..  

IIll  ddeelliittttoo  ddii  ccuuii  aall  ccaappoo  DD))  rriissuullttaa  ddaallllaa  mmaannccaannzzaa  ddeellllaa  ssoommmmaa  ddii  eeuurroo  

330000,,0000,,  cchhee  eerraa  ll’’iimmppoorrttoo  ddoovvuuttoo  ddaa  cciiaassccuunnaa  ddeellllee  rraaggaazzzzee  ppeerr  iill  ccaannoonnee  ddii  

llooccaazziioonnee  ee  ddii  ccuuii  MMeerreeddiitthh  ddiissppoonneevvaa  pprriimmaa  ddeellllee  aallttrree,,  ccoommee  aavveevvaa  lloorroo  

ccoonnffiiddaattoo,,  iinn  pprreesseennzzaa  aanncchhee  ddii  AAmmaannddaa,,  nneell  pprriimmoo  ppoommeerriiggggiioo  ddeell  3300..  

MMeezz  eerraa  pprroonnttaa  aadd  aannttiicciippaarree  llaa  ssoommmmaa  mmaa  FFiilloommeennaa  ee  LLaauurraa  llee  ddiisssseerroo  cchhee  

ttaannttoo  aavvrreebbbbeerroo  rraaccccoollttoo  llaa  ssoommmmaa  ccoommpplleessssiivvaa  aall  lloorroo  rriittoorrnnoo,,  iill  lluunneeddìì  55  

ssuucccceessssiivvoo..  LLaa  ssoommmmaa  nnoonn  èè  ssttaattaa  rriinnvveennuuttaa  ddaallllaa  PPoolliizziiaa..  QQuuaannttoo  aaii  

cceelllluullaarrii,,  èè  cchhiiaarroo  cchhee  ssoonnoo  ssttaattii  ggllii  iimmppuuttaattii,,  iinn  ooccccaassiioonnee  ddeellll’’oommiicciiddiioo,,  aadd  

iimmppoosssseessssaarrssii  ddeeii  tteelleeffoonnii  ee  aa  ggeettttaarrllii  iinn  VViiaa  SSppeerraannddiioo,,  

LLaa  ssiimmuullaazziioonnee  ddeell  rreeaattoo  ssuubb  EE))  èè,,  ppeerr  llee  rraaggiioonnii  eessppoossttee,,  ppiieennaammeennttee  

ssuussssiisstteennttee  ee  rriiccoonndduucciibbiillee  aaii  dduuee  iimmppuuttaattii  cchhee  ddooppoo  iill  ddeelliittttoo  ssoonnoo  ttoorrnnaattii  

nneellllaa  ccaassaa  mmeennttrree  RRuuddii  ssii  ttrroovvaavvaa  aall  DDoommuuss  DDeelliirriiii..  



LLaa  KKnnooxx  hhaa  ppoossttoo  iinn  eesssseerree,,  iinnffiinnee,,  iill  ggrraavvee  rreeaattoo  ddii  ccaalluunnnniiaa,,  ccoonn  llee  

ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeell  66  nnoovveemmbbrree  0077,,  cceerrccaannddoo  ddii  ffaarr  iinnddiirriizzzzaarree  llee  iinnddaaggiinnii  

ssuullll’’iinnnnoocceennttee  DDiiyyaa  LLuummuummbbaa,,  iinnvveeccee  cchhee  ssuu  RRuuddii,,  aanncchh’’eeggllii  ddii  ccoolloorree..  

NNeellllaa  qquuaannttiiffiiccaazziioonnee  ddeellllaa  ppeennaa,,  iill  ggiiuuddiiccee  ddeevvee,,  aa  nnoorrmmaa  ddeellll’’aarrtt..  113333  

cc..pp..,,  ((IIII  ccoommmmaa  nn..  11)),,  tteenneerr  ccoonnttoo,,  ttrraa  ll’’aallttrroo,,  aanncchhee  ddeell  ““ccaarraatttteerree  ddeell  rreeoo””..  

EE  iill  ccaarraatttteerree  ddeeii  dduuee  iimmppuuttaattii  hhoo  ppoottuuttoo  ccoonnoosscceerrlloo  aabbbbaassttaannzzaa  ppeerrcchhéé  llii  

hhoo  vviissttii  ee,,  AAmmaannddaa,,  iinntteerrrrooggaattii  oo,,  iinn  qquueessttoo  ddiibbaattttiimmeennttoo,,  eessaammiinnaattii  

((sseemmpprree  AAmmaannddaa))..    II  dduuee  iimmppuuttaattii  llii  hhoo  oosssseerrvvaattii  aa  lluunnggoo  nneell  lloorroo  

ccoommppoorrttaammeennttoo,,  nneellllaa  rreeaazziioonnee  aallllee  iimmmmaaggiinnii  ddii  ccrruuddaa  vviioolleennzzaa  cchhee  èè  ssttaattoo  

nneecceessssaarriioo  pprrooiieettttaarree  ee  nneellllee  lloorroo  rriippeettuuttee  ddiicchhiiaarraazziioonnii..  

UUnn  nnoottoo  ccrriimmiinnoollooggoo  hhaa  ddaattoo  ddeeii  dduuee  iimmppuuttaattii,,  ddeessuummeennddoolloo  ddaallllee  

ccaarraatttteerriissttiicchhee  ggrraaffoollooggiicchhee,,  uunn  qquuaaddrroo  cchhee  mmii  hhaa  iimmpprreessssiioonnaattoo  ppeerr  llaa  ssuuaa  

rriissppoonnddeennzzaa  aall  ggiiuuddiizziioo  cchhee  mmii  ssoonnoo  ffaattttoo  ddeeii  dduuee..  

DDii  AAmmaannddaa  ssoonnoo  ssttaattii  ppoossttii  iinn  eevviiddeennzzaa::  

11))  ““aacccceennttuuaattoo  nnaarrcciissiissmmoo””  

22))  ““rraabbbbiiaa  ee  nnootteevvoollee  aaggggrreessssiivviittàà””  

33))  ““mmaanniippoollaattiivviittàà  ee  tteeaattrraalliittàà””  

44))  ““tteennddeennzzaa  aallllaa  ttrraassggrreessssiioonnee””  

55))  ““ssccaarrssaa  eemmppaattiiaa  ee  aanneesstteessiiaa  aaffffeettttiivvaa””  

66))  ““tteennddeennzzaa  aa  ddoommiinnaarree  iill  rraappppoorrttoo  ccoonn  ssooddddiissffaacciimmeennttoo  rreeppeennttiinnoo  ddeeii  

bbiissooggnnii  iimmmmeeddiiaattii””  

77))  ““tteennddeennzzaa  aa  ssvviilluuppppaarree  ffaacciillii  aannttiippaattiiee  nnaall  ccaassoo  iinn  ccuuii  iinntteerraaggiissccaa  ccoonn  

ppeerrssoonnee  cchhee  nnoonn  ccoonnddiivviiddoonnoo  llee  ssuuee  iiddeeee  ooppppuurree  cchhee  ssii  pprreesseennttaannoo  

mmoollttoo  ccoommppeettiittiivvee””  

88))  ””pprrooffoonnddoo  sseennttiimmeennttoo  ddii  nnoonnccuurraannzzaa  ddeeii  ddeettttaammii  ddeellll’’aauuttoorriittàà  vveerrssoo  ccuuii  

tteennddee  aa  ddiiffeennddeerrssii  ccoonn  aatttteeggggiiaammeennttii  iinntteerrnnii  ddii  ooccccuullttaattaa  ssffiiddaa””..  



VVii  èè  ppooccoo  ddaa  aaggggiiuunnggeerree::  iill  qquuaaddrroo  ccaallzzaa  aa  ppeennnneelllloo  ccoonn  llaa  ccoonnddoottttaa  ddeellllaa  

KKnnooxx,,  qquuaallee  eemmeerrssoo  ddaa  ttuuttttee  llee  rriissuullttaannzzee  iilllluussttrraattee  nneellllaa  rreeqquuiissiittoorriiaa  ee  iinn  

ppaarrttiiccoollaarree  llee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddii  ccuuii  aaii  nnnn..  33))  ((eemmeerrssaa  nneeii  ccoommppoorrttaammeennttii  

ttoottaallmmeennttee  ddiivveerrggeennttii  ddaall  ccoonntteessttoo  iinn  ccuuii  vveenniivvaannoo  ppoossttii  iinn  eesssseerree::  llaa  rruuoottaa  

ee  llaa  ssppaaccccaattaa  iinn  uuffffiiccii  ddeellllaa  QQuueessttuurraa  ppeerr  eesssseerree  iinntteerrrrooggaattaa  ssuullll’’oommiicciiddiioo  ddii  

uunnaa  ccooiinnqquuiilliinnaa))..  LL’’aallttrraa  ccaarraatttteerriissttiiccaa  eemmeerrssaa  ddii  pprreeppootteennzzaa  ssppeecciiee  

nneellll’’eessaammee  èè  qquueellllaa  ddii  ““rriibbeelllliioonnee  ee  ddii  ssffiiddaa  aallll’’AAuuttoorriittàà””  

MMaa  ttuuttttee  llee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  eelleennccaattee  ssoonnoo  aappppaarrssee  ccllaammoorroossaammeennttee  

ccooiinncciiddeennttii  ccoonn  iill  qquuaaddrroo  eemmeerrssoo  ddaall  pprroocceessssoo..  

RRaaffffaaeellee,,  iinnvveeccee,,  pprreesseennttaa  ““ttrraattttii  ddii  ppeerrssoonnaalliittàà  ddiippeennddeennttee  iinn  qquuaannttoo  

ttiimmoorroossoo  ddii  eesspprriimmeerree  ddiissaaccccoorrddoo  ppeerr  ppaauurree  ffrraannccaammeennttee  iirrrreeaalliissttiicchhee  ddii  

ppeerrddeerree  iill  ssuuppppoorrttoo;;  ssii  rreennddee  ddiissppoonniibbiillee  ddaa  ssuuccccuubbee  aadd  aaffffrroonnttaarree  aanncchhee  

ssiittuuaazziioonnii  ssppiiaacceevvoollii  ppuurr  ddii  ootttteenneerree  ll’’aapppprroovvaazziioonnee  ddeeggllii  aallttrrii””..    

AAnncchhee  qquuii,,  ppiieennaa  ccoorrrriissppoonnddeennzzaa  ccoonn  qquuaannttoo  eemmeerrssoo  ddaall  pprroocceessssoo,,  iinn  ccuuii  

èè  llaa  ffiigguurraa  ddii  AAmmaannddaa  qquueellllaa  cchhee  RRaaffffaaeellee  hhaa  cceerrccaattoo  sseemmpprree  ddii  ccoommppiiaacceerree  

ppuurr  ddii  nnoonn  ppeerrddeerrnnee  ii  ffaavvoorrii..  

  

EEdd  oorraa  vveennggoo  aallllaa  rriicchhiieessttaa..  

QQuuaannddoo  aarrrriivvaa  qquueessttoo  mmoommeennttoo,,  ll’’eerrrroorree  ppiiùù  ggrraannddee  cchhee  ssii  ppoossssaa  ffaarree  èè  

gguuaarrddaarree  ssoolloo  ggllii  iimmppuuttaattii  ee  ddiimmeennttiiccaarree  ddii  ccoossaa  ssoonnoo  aaccccuussaattii  ee  ddeellllaa  

vviittttiimmaa  ddeell  ddeelliittttoo..  

BBiissooggnnaa  rriiccoorrddaarrsseelloo  bbeennee..  UUnn  oommiicciiddiioo  aaccccoommppaaggnnaattoo  ddaa  vviioolleennzzaa  

sseessssuuaallee,,  ccoommppiiuuttoo  ppeerr  ffuuttiillii  mmoottiivvii  aaii  ddaannnnii  ddii  uunnaa  rraaggaazzzzaa  ssee  nnoonn  ssbbaagglliioo  

ddii  2222  aannnnii,,  cchhee  ddii  llìì  aa  qquuaallcchhee  ggiioorrnnoo  ssaarreebbbbee  ddoovvuuttaa  ttoorrnnaarree  aa  LLoonnddrraa  ppeerr  

iill  ccoommpplleeaannnnoo  ddeellllaa  mmaaddrree,,  iinn  nnoonn  ffaacciillii  ccoonnddiizziioonnii  ddii  ssaalluuttee  ee  aa  ccuuii  MMeezz,,  

llaa  cchhiiaammiiaammoo  oorrmmaaii  ccoossìì,,  eerraa  ttaannttoo  aaffffeezziioonnaattaa..  SSaarreebbbbee  ddoovvuuttaa  ttoorrnnaarree  aa  



LLoonnddrraa  aa  rriiaabbbbrraacccciiaarree  llaa  mmaaddrree,,  llaa  ssoorreellllaa  SStteepphhaanniiee  cchhee,,  lloo  aabbbbiiaammoo  vviissttoo  

ttuuttttii,,  llee  rraassssoommiigglliiaa  iinn  mmooddoo  rriimmaarrcchheevvoollee,,  ii  dduuee  ffrraatteellllii  ee  iill  ppaaddrree  JJoohhnn..  

MMaa  MMeezz  nnoonn  ttoorrnneerràà  ppiiùù  aadd  aabbbbrraacccciiaarree  ii  ssuuooii  ccaarrii..  EE’’  ssttaattaa  uucccciissaa  iinn  

mmaanniieerraa  iimmpprreessssiioonnaannttee  eedd  oorraa  ii  ssuuooii  ccaarrii  ppoossssoonnoo  ssoolloo  rreeccaarrssii  aall  

CCiimmiitteerroo  ppeerr  ssttaarree  iinn  rraaccccoogglliimmeennttoo  vviicciinnoo  aallllaa  ssuuaa  ssaallmmaa..  

EE’’  ssttaattaa  lleetttteerraallmmeennttee  eelliimmiinnaattaa  ppeerr  sseemmpprree..  

UUnnoo  ddeeggllii  aauuttoorrii  ddeell  ffaattttoo,,  qquueelllloo  cchhee  hhaa  ccoommmmeessssoo  iill  mmiinnoorr  nnuummeerroo  ddii  

rreeaattii,,  aanncchhee  ssee  ii  ppiiùù  ggrraavvii,,  cciiooèè  ll’’oommiicciiddiioo  ee  llaa  vviioolleennzzaa  sseessssuuaallee,,  RRuuddii  

HHeerrmmaannnn  GGuueeddee,,  èè  ssttaattoo  ggiiàà  ccoonnddaannnnaattoo..  LLaa  ppeennaa  rriicchhiieessttaa  eerraa  qquueellllaa  

ddeellll’’eerrggaassttoolloo,,  mmaa  RRuuddii,,  aavveennddoo  ooppttaattoo  ppeerr  iill  ggiiuuddiizziioo  aabbbbrreevviiaattoo,,  hhaa  

bbeenneeffiicciiaattoo  ddii  uunnoo  ssccoonnttoo  ddii  uunn  tteerrzzoo  ddeellllaa  ppeennaa..    

IInn  aappppeelllloo,,  iill  PPrrooccuurraattoorree  ggeenneerraallee  hhaa  cchhiieessttoo  llaa  ccoonnffeerrmmaa  ddeellllaa  ccoonnddaannnnaa  

sseennzzaa  aallccuunnaa  ccoonncceessssiioonnee  ddeellllee  aatttteennuuaannttii  ggeenneerriicchhee..  EEppppuurree,,  ddeeii  ttrree,,  RRuuddii  

qquuaallcchhee  bbaarrlluummee  ddii  ppiieettàà  ccee  ll’’hhaa  aavvuuttoo..  SSii  èè  ttrraatttteennuuttoo  ee  hhaa  cceerrccaattoo  ddii  

ttaammppoonnaarree  iill  ssaanngguuee  ddeellllee  ffeerriittee  ddii  MMeezz  ppeerr  llaa  qquuaallee  hhaa  ccoommuunnqquuee  aavvuuttoo  

ddeellllee  eesspprreessssiioonnii  ddii  rraammmmaarriiccoo..  NNoonn  hhaa  ppoorrttaattoo  iill  ccoolltteelllloo,,  nnoonn  hhaa  ssiimmuullaattoo  

aallccuunn  ffuurrttoo  ee  nnoonn  hhaa  ccaalluunnnniiaattoo  nneessssuunnoo..  

EErraa  uunn  ppoovveerroo  ssbbaannddaattoo,,  pprriivvoo  ddii  ““ssttrruuttttuurree””  ddii  pprrootteezziioonnee  cchhee  ssoonnoo  aanncchhee  

ssttrruuttttuurree  ccoonnddiizziioonnaannttii..  

RRaaffffaaeellee  SSoolllleecciittoo  hhaa,,  iinn  ppiiùù  ddii  RRuuddii,,  ccoommmmeessssoo  llaa  ssiimmuullaazziioonnee  ddeell  ffuurrttoo  ee  

ppoorrttaattoo  iill  ccoolltteelllloo  ee  nnoonn  hhaa  mmaanniiffeessttaattoo  aallccuunn  ppeennttiimmeerrnnttoo..  EE’’  rriimmaassttoo  

iimmppaassssiibbiillee  ee  ggeelliiddoo..  DDaall  ssuuoo  aammbbiieennttee  ssoonnoo  ppaarrttiittii,,  lloo  ssaappppiiaammoo,,  rreeiitteerraattii  

aattttaacccchhii  aaggllii  iinnqquuiirreennttii,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  aallllaa  PPoolliizziiaa..  

EE  ppooii  AAmmaannddaa..  RRiifflleetttteennddoo  ssuullllee  ssuuee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ppssiiccoollooggiicchhee,,  ssii  

ccoommpprreennddee  bbeennee  iill  ddeelliittttoo..    



LLeeii  hhaa  ffaattttoo  ttuuttttoo  qquueelllloo  cchhee  hhaa  ffaattttoo  RRaaffffaaeellee  mmaa  iinn  ppiiùù  hhaa  ccoommmmeessssoo  uunn  

rreeaattoo  ggrraavviissssiimmoo  ddii  ccaalluunnnniiaa  ccoonnttrroo  LLuummuummbbaa  eedd  hhaa  ccoonnttiinnuuaattoo  aa  

ccaalluunnnniiaarree,,  qquueessttaa  vvoollttaa,,  llaa  PPoolliizziiaa..  

LLeeii  èè  ssttaattaa  aaffffiiaannccaattaa  ee  iinnccoorraaggggiiaattaa  iinn  qquueessttoo  aatttteeggggiiaammeennttoo,,  cchhee  ooggggii  ssii  

ccoommpprreennddee  qquuaannttoo  ssiiaa  ppeerrddeennttee,,  nnoonn  ddaa  uunn  ccllaann  ffaammiilliiaarree,,  mmaa  ddaa  uunnaa  

lloobbbbyy,,  uunn  ggrruuppppoo  ddii  pprreessssiioonnee,,  cchhee  hhaa  cceerrccaattoo  ddii  eelleevvaarree  aa  lliivveellllii  

iirrrreessppoonnssaabbiillii  iill  lliivveelllloo  ddeelllloo  ssccoonnttrroo,,  tteennttaannddoo  ddii  ccooiinnvvoollggeerree  uunn  iinntteerroo,,  

nnoonn  ddiicciiaammoo  ppaaeessee,,  ddiicciiaammoo  uunn  ccoonnttiinneennttee,,  mmaa  nnoonn  hhaa  ccooiinnvvoollttoo,,  ppeerr  

iinntteerroo,,  nneeppppuurree  llaa  ssuuaa  cciittttàà  nnaattaallee..  

SSaarròò  ffaacciillee  pprrooffeettaa,,  mmaa  vveeddrreettee  cchhee  rriippeetteerràà  iinn  aauullaa  llee  ssuuee  aaccccuussee  aallllaa  

PPoolliizziiaa,,  nnoonnoossttaannttee  qquueelllloo  cchhee  èè  eemmeerrssoo  ddaall  ssuuoo  eessaammee..  CCii  ppoottrreettee  ccrreeddeerree..      

IIll  tteerrzzoo  ddeeii  ttrree  jjuurriiss  pprraaeecceeppttaa  ddeell  ddiirriittttoo  rroommaannoo  èè  ssuuuumm  ccuuiiqquuee  

ttrriibbuueerree..  AA  cciiaassccuunnoo  iill  ssuuoo..  

  

PPeerr  qquueessttoo,,  ssii  cchhiieeddee  ll’’aaffffeerrmmaazziioonnee  ddeellllaa  ppeennaallee  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddeeggllii  

iimmppuuttaattii  ppeerr  ttuuttttii  ii  rreeaattii  lloorroo  rriissppeettttiivvaammeennttee  aassccrriittttii,,  eexx  aarrtttt..  7722,,  

sseeccoonnddoo  ccoommmmaa  ee  7766,,  sseeccoonnddoo  ccoommmmaa  cc..pp..,,  llaa  ccoonnddaannnnaa  ddii  AAmmaannddaa  

KKnnooxx  aallllaa  ppeennaa  ddeellll’’eerrggaassttoolloo  ccoonn  iissoollaammeennttoo  ddiiuurrnnoo  ppaarrii  aa  mmeessii  99,,  ppeerr  

ii  rreeaattii  ssuubb  AA))  ee  CC)),,  BB)),,  DD)),,  EE))  eedd  FF))  ee  ddii  RRaaffffaaeellee  SSoolllleecciittoo  aallllaa  ppeennaa  

ddeellll’’eerrggaassttoolloo  ccoonn  iissoollaammeennttoo  ddiiuurrnnoo  ppaarrii  aa  mmeessii  dduuee,,  ppeerr  ii  rreeaattii  ssuubb  AA))  

ee  CC)),,  BB)),,  DD)),,  EE))..  

SSii  cchhiieeddee  llaa  ccoonnddaannnnaa  ddeeggllii  sstteessssii  iinn  ssoolliiddoo  aall  ppaaggaammeennttoo  ddeellllee  ssppeessee  

pprroocceessssuuaallii  ee  aall  rriissaarrcciimmeennttoo  ddaannnnii  iinn  ffaavvoorree  ddeellllee  ccoossttiittuuiittee  ppaarrttii  

cciivviillii..  

CCoonnffiissccaa  ee  ccoonnsseeqquueennzziiaallii  pprroovvvveeddiimmeennttii  ppeerr  iill  ccoolltteelllloo  iinn  sseeqquueessttrroo..  

IInntteerrddiizziioonnee  ppeerrppeettuuaa  ddaaii  ppuubbbblliiccii  uuffffiiccii  ee  IInntteerrddiizziioonnee  lleeggaallee..  



PPuubbbblliiccaazziioonnee  ddeellllaa  sseenntteennzzaa  ddii  ccoonnddaannnnaa..  

  

    


