
UUnn  aacccceennnnoo  aallllaa  pprreetteessaa  nnuulllliittàà  ppeerr  ddiiffeettttoo  ddii  ccoonntteessttaazziioonnee,,  llaasscciiaannddoo  

ll’’aarrggoommeennttoo  aall  ccoolllleeggaa  ddeellllaa  PPrrooccuurraa  GGeenneerraallee..  LL’’iimmmmuuttaazziioonnee  nnoonn  

ccoonnsseennttiittaa  ddeell  ffaattttoo  aannddrreebbbbee  rraavvvviissaattaa  nneell  ffaattttoo  cchhee  llaa  CCoorrttee  hhaa  rriitteennuuttoo  

cchhee  llaa  lleessiioonnee  mmiinnoorree,,  qquueellllaa  llaatteerroo  cceerrvviiccaallee  ddeessttrraa,,  ssaarreebbbbee  ssttaattaa  pprrooddoottttaa  

ddaa  uunn  ccoolltteelllloo  ppiiùù  ppiiccccoolloo  ee  ddiivveerrssoo  rriissppeettttoo  aa  qquueelllloo  ccoonntteessttaattoo,,  nnoonncchhéé  ppeerr  

iill  ffaattttoo  cchhee  iinn  sseenntteennzzaa  ssii  aalllluuddee  aallllaa  ppoossssiibbiillee  pprreesseennzzaa  ddii  uunn  tteerrzzoo  ccoolltteelllloo  

((vvddss..  pp..  223388  ddeellll’’aappppeelllloo))..  OOrrbbeennee,,  llaasscciiaannddoo  ppeerr  uunn  aattttiimmoo  ddaa  ppaarrttee  iill  

pprreetteessoo  tteerrzzoo  ccoolltteelllloo,,  llaa  ccoonntteessttaazziioonnee  ppaarrllaa  ddii  uucccciissiioonnee  mmeeddiiaannttee  

ssttrroozzzzaammeennttoo  ee  sscchhoocckk  mmeettaaeemmoorrrraaggiiccoo  ccoonn  ccoommppoonneennttee  aassffiittttiiccaa  ddeerriivvaattoo  

ddaallllaa  lleessiioonnee  ppiiùù  iimmppoorrttaannttee  aallllaa  rreeggiioonnee  llaatteerroo  ––  cceerrvviiccaallee  ssiinniissttrraa  ee  ddaa  

aallttrraa  lleessiioonnee  iinn  ppoossiizziioonnee  llaatteerraallee  ddeessttrraa  ddeell  ccoolllloo,,  ddaallll’’aarrmmaa  ddii  ccuuii  aall  

RReeppeerrttoo  3366,,  iinn  ppiieennaa  ccoonnffoorrmmiittàà  ccoonn  llaa  ddeeffiinniittiivvaa  rreellaazziioonnee  aauuttooppttiiccaa  ddeell  

DDrr..  LLaallllii  ddeell  1122..0022..22000088,,  pp..  5588..    

LLaa  CCoorrttee  hhaa  rriitteennuuttoo  ddiiffffiicciillmmeennttee  iippoottiizzzzaabbiillee  cchhee  llee  lleessiioonnii  aarrrreeccaattee  nneellllaa  

zzoonnaa  ssoottttoommeennttoonniieerraa  eedd  eevviiddeennzziiaattee  ddaaii  ppeerriittii  ddeell  GGIIPP  ssiiaannoo  rriiccoonndduucciibbiillii  

aallll’’aazziioonnee  ddii  uunn  uunniiccoo  ccoolltteelllloo  ((vvddss..  pp..  117700))..  HHaa  rriiffeerriittoo  llaa  lleessiioonnee  ppiiùù  ggrraavvee  

ee  qquueellllaa  cceennttrraallee,,  iinnssiieemmee  ccoonn  lloo  ssttrroozzzzaammeennttoo,,  nneell  ddeetteerrmmiinniissmmoo  ddeellllaa  

mmoorrttee,,  aall  ccoolltteelllloo  ddii  ccuuii  aall  ccaappoo  BB))  ddeellllee  iimmppuuttaazziioonnii  ((vvddss..  pppp..  117711  ee  sseegggg..  

ddeellllaa  sseenntteennzzaa))..  DDeellllee  dduuee  mmooddaalliittàà  ddii  ccoonnddoottttaa  cchhee  hhaannnnoo  ddeetteerrmmiinnaattoo  llaa  

mmoorrttee,,  ll’’uuttiilliizzzzoo  ddeellll’’aarrmmaa  iinn  sseeqquueessttrroo  hhaa  cceerrttaammeennttee  pprroovvooccaattoo  llaa  lleessiioonnee  

mmaaggggiioorree  ee  ddeecciissiivvaa..  LLaa  CCoorrttee  lloo  aaffffeerrmmaa  aa  cchhiiaarree  lleetttteerree  aa  pp..  116633::  ““  qquueessttaa  

CCoorrttee  rriittiieennee  cchhee  llaa  mmoorrttee  ddii  MMeerreeddiitthh  KKeerrcchheerr  ffuu  ddeetteerrmmiinnaattaa  ddaallll’’aassffiissssiiaa  

ccaaggiioonnaattaa  ddaallllaa  ffeerriittaa  ddii  mmaaggggiioorree  ggrraavviittàà  iinnffeerrttaa  aall  ccoolllloo  aa  sseegguuiittoo  ddeellllaa  

qquuaallee  ffiinnìì  aanncchhee  nneellllee  vviiee  aaeerreeee  iimmppeeddeennddoo  ll’’aattttiivviittàà  rreessppiirraattoorriiaa  ,,  

ssiittuuaazziioonnee  aaggggrraavvaattaa  ddaallllaa  rroottttuurraa  ddeellll’’oossssoo  iiooiiddee  ––  aanncchhee  qquueessttaa  

rriiccoonndduucciibbiillee  ––  aanncchhee  qquueessttoo  rriiccoonndduucciibbiillee  aallll’’aazziioonnee  ddeell  ttaagglliieennttee    --  ccoonn  



ccoonnsseegguueennttee  ddiissppnneeaa””  ((vvddss..  llaa  sseenntteennzzaa  aa  pp..  116633))..    

IIll  ffaattttoo,,  ppooii,,  cchhee  qquueellllaa  nneellllaa  zzoonnaa  ddeessttrraa  ee  aallttrree  mmiinnoorrii  ppoossssaannoo  eesssseerree  

ssttaattee  iinnffeerrttee  ccoonn  aallttrroo  ccoolltteelllloo,,  ddii  bbeenn  ppiiùù  rriiddoottttee  ddiimmeennssiioonnii,,  nnoonn  

ccoossttiittuuiissccee  iimmmmuuttaazziioonnee  ddeell  ffaattttoo  ccoonntteessttaattoo,,  ppooiicchhéé  ccoommuunnqquuee  llaa  lleessiioonnee  

ppiiùù  ggrraavvee  ee  qquueellllaa  cceennttrraallee  nneell  ddeetteerrmmiinniissmmoo  ddeellllaa  mmoorrttee  èè  ssttaattaa  pprrooddoottttaa  

ccooll  ccoolltteelllloo  ccoonntteessttaattoo..    

QQuuaannttoo  aall  pprreetteessoo  ““tteerrzzoo  ccoolltteelllloo””,,  ssii  ppuuòò  lleeggggeerree  aatttteennttaammeennttee  llaa  pp..  117755  

mmaa  nnoonn  ssii  ttrroovvaa  iill  bbeenncchhéé  mmiinniimmoo  rriiffeerriimmeennttoo  aadd  uunn  tteerrzzoo  ccoolltteelllloo..  LLaa  

CCoorrttee  ssttaa  mmoottiivvaannddoo  llee  rraaggiioonnii  cchhee  ll’’hhaannnnoo  iinnddoottttaa  aa  rriitteenneerree  cchhee  llaa  lleessiioonnee  

nneellllaa  rreeggiioonnee  llaatteerroo  cceerrvviiccaallee  ssiinniissttrraa,,  llaa  ppiiùù  pprrooffoonnddaa  ee  ggrraavvee  ee,,  nneell  ffaarrlloo,,  

aaffffeerrmmaa  cchhee  nneeppppuurree  llee  ccoonncclluussiioonnii  ddeell  PPrrooff..  VViinnccii,,  CCTT  ddeell  SSoolllleecciittoo,,  iinn  

rreellaazziioonnee  aallll’’iimmpprroonnttaa  ssuull  ccoopprriimmaatteerraassssoo  ppoossssoonnoo  ssppoossttaarree  llaa  ddeecciissiioonnee  

aassssuunnttaa..  SSii  ppuuòò  ccoonnddiivviiddeerree  oo  mmeennoo  qquuaannttoo  aarrggoommeennttaattoo  ddaallllaa  CCoorrttee,,  cchhee  

nnoonn  èè  aaffffaattttoo  ssiiccuurraa,,  ttrraa  ll’’aallttrroo,,  cchhee  llee  mmaacccchhiiee  ssuull  ccoopprriimmaatteerraassssoo  ssiiaannoo  

rriiccoonndduucciibbiillii  aadd  uunn  ccoolltteelllloo,,  mmaa  nnoonn  ssii  ppuuòò  ddiirree,,  aa  ggiiuussttiiffiiccaazziioonnee  

ddeellll’’eecccceezziioonnee,,  cchhee  llaa  CCoorrttee  aabbbbiiaa  iippoottiizzzzaattoo  ll’’eessiisstteennzzaa  ddii  uunn  tteerrzzoo  ccoolltteelllloo  

ee,,  qquuiinnddii,,  vvii  ssaarreebbbbee  ll’’eecccceeppiittaa  nnuulllliittàà  ppeerr  ddiiffeettttoo  ddii  ccoonntteessttaazziioonnee..  

NNoonn  vvii  èè,,  ppeerrttaannttoo,,  aallccuunnaa  rraaddiiccaallee  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  ddeell  ffaattttoo  nneeii  ssuuooii  

eelleemmeennttii  eesssseennzziiaallii,,  ttaallee  ddaa  ddaarr  lluuooggoo  aa  uunn’’iinncceerrtteezzzzaa  ssuullll’’ooggggeettttoo  

ddeellll’’iimmppuuttaazziioonnee  ddaa  ccuuii  ddeerriivvii  uunn  rreeaallee  pprreeggiiuuddiizziioo  ppeerr  llaa  ddiiffeessaa  ((CCaassss..  ppeenn..  

SSeezz..  VVII  3300..0077..11999988  nn..  88885544))..  TTrraa  iill  ffaattttoo  ccoonntteessttaattoo  ee  qquueelllloo  rriitteennuuttoo  iinn  

sseenntteennzzaa  nnoonn  vvii  èè  uunnaa  iinnccoommppaattiibbiilliittàà  ssoossttaannzziiaallee  ((vvddss..  CCaassss..  ppeenn..  SSeezz..  IIII  

2233  mmaaggggiioo  11999944  nn..  55990077))..  TTuutttt’’aall  ppiiùù  ssii  ppoottrràà  rriitteenneerree  llaa  lleessiioonnee  mmiinnoorree  

rriiccoonndduucciibbiillee  aa  uunn  ddiivveerrssoo,,  sseeccoonnddoo  ssttrruummeennttoo  llaa  ccuuii  eessiisstteennzzaa  èè,,  ppeerraallttrroo,,  

rriiffeerriibbiillee  aallllaa  rreesscciissssiioonnee  ddeell  ffrraammmmeennttoo  ddii  rreeggggiisseennoo  ee,,  qquuiinnddii,,  ccoommuunnqquuee  

eessiisstteennttee  aaggllii  aattttii..    



NNeessssuunnoo  hhaa,,  ppeerròò,,  ppaarrllaattoo  ddii  uunn  ““tteerrzzoo  ccoolltteelllloo””..  NNoonn  vvii  èè  ssttaattaa  nneessssuunnaa  

mmooddiiffiiccaa  ddeellllaa  ddiinnaammiiccaa  ddeell  ffaattttoo  rriissppeettttoo  aa  qquuaannttoo  ccoonntteessttaattoo::  pplluurraalliittàà  ddii  

ssooggggeettttii,,  ssttrreettttaa  aall  ccoolllloo  ee  aazziioonnee  ddaapppprriimmaa  ddii  ccoommpprreessssiioonnee  ddeellllee  vviiee  aaeerreeee  

ssuuppeerriioorrii  ee  ppooii  lleessiivvaa  ccoonn  aarrmmaa  ddaa  ppuunnttaa  ee  ddaa  ttaagglliioo..  LL’’eecccceezziioonnee  èè,,  qquuiinnddii,,  

ddeessttiittuuiittaa  ddii  ffoonnddaammeennttoo..  

 


