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

  

  

                  RREEQQUUIISSIITTOORRIIAA  DDEELL  PPUUBBBBLLIICCOO  MMIINNIISSTTEERROO  

NNEELL  PPRROOCCEESSSSOO  DD’’AAPPPPEELLLLOO  
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                                SSiiggnnoorr  PPrreessiiddeennttee,,  SSiiggnnoorr  CCoonnssiigglliieerree  aa  llaatteerree,,  SSiiggnnoorrii  GGiiuuddiiccii  ppooppoollaarrii..  

        TTooccccaa  aa  mmee  aapprriirree  llaa  ddiissccuussssiioonnee  ee,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree,,  llaa  rreeqquuiissiittoorriiaa    ddeellllaa  

PPrrooccuurraa  GGeenneerraallee  iinn  qquueessttoo  pprroocceessssoo..    

        AAffffrroonntteerròò  ii  vvaarrii  mmoottiivvii  dd’’aappppeelllloo  rriigguuaarrddaannttii  ggllii  aassppeettttii  ddii  ccaarraatttteerree  

iinnvveessttiiggaattiivvoo,,  lleeggaattii  aallllaa  vviicceennddaa  nneell  ssuuoo  ccoommpplleessssoo  ee  qquueellllii  mmeeddiiccoo--lleeggaallii..  

          LLaa  ddiissccuussssiioonnee  ssaarràà,,  ppooii,,  pprroosseegguuiittaa  ddaaii  vvaalleennttiissssiimmii  ccoolllleegghhii  GGiiaannccaarrlloo  

CCoossttaagglliioollaa,,  cchhee  ttrraatttteerràà  ddeeii  rraappppoorrttii  ttrraa  llaa  sseenntteennzzaa  ddeellllaa  CCoorrttee  ddii  CCaassssaazziioonnee  

nneell  ggiiuuddiizziioo  aa  ccaarriiccoo  ddeell  ccooiimmppuuttaattoo  GGuueeddee  ee  iill  pprreesseennttee  pprroocceessssoo  ee  ddeellllee  

pprroovvee  tteessttiimmoonniiaallii  ddii  aappppeelllloo  ee  MMaannuueellaa  CCoommooddii,,  cchhee  ttrraatttteerràà,,  ddaa  ppaarr  ssuuoo,,  lloo  

aavveettee  vviissttoo,,  ttuuttttii  ggllii  aassppeettttii  ddii  ccaarraatttteerree  tteeccnniiccoo  ddeell  pprreesseennttee  pprroocceessssoo  ee  

ddeellll’’aappppeelllloo  ddii  qquueessttoo  uuffffiicciioo  ee  cchhee,,  ccrreeddoo,,  pprreesseenntteerràà  llee  nnoossttrree  ccoonncclluussiioonnii  aa  

ccuuii,,  ssiinn  ddaa  oorraa,,  ccoommuunnqquuee,,  mmii  rriippoorrttoo..    

      VVii  ddiicceevvoo  cchhee  ttooccccaa  aapprriirree  llaa  ddiissccuussssiioonnee,,  pprroopprriioo  aa  mmee  cchhee  iinntteerrvveennnnii  aa  

VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa,,  ppooccoo  ddooppoo  llaa  ssccooppeerrttaa  ddeell  ccaaddaavveerree  ddii  MMeerreeddiitthh  ee  cchhee  

ddoovveettttii  iinnddoossssaarree,,  lloo  rriiccoorrddoo  aannccoorraa,,  qquueellllaa  ssppeecciiee  ddii  ssccaaffaannddrroo  
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““aannttiiccoonnttaammiinnaazziioonnii””  cchhee  ccii  ccoopprriivvaa  ddaallllaa  tteessttaa  aaii  ppiieeddii  ee  ddii  ccuuii  ddoovveettttii  

ccaammbbiiaarree,,  nneell  ssoolloo  ppoommeerriiggggiioo  ddeell  22  ee  nneellllaa  nnoottttee  ttrraa  iill  22  ee  iill  33  nnoovveemmbbrree,,  

ccoommee  mmiinniimmoo  66  oo  77  vvoollttee  ii  ccaallzzaarrii  pprrootteettttiivvii  ccoonn  ccuuii  ddoovveevvaammoo  aavvvvoollggeerree  llee  

nnoossttrree  ssccaarrppee..              

        PPrriimmaa  ddii  eessaammiinnaarree  ee  vvaalluuttaarree  ii  vvaarrii  pprrooffiillii  ddeeggllii  aappppeellllii  ddeeii  dduuee  iimmppuuttaattii,,  

vvoorrrreeii,,  ppeerròò,,  ffaarree  aallccuunnee  pprreemmeessssee  cchhee  rriitteennggoo  aassssoolluuttaammeennttee  ddoovveerroossee..        

        IInn  pprriimmoo  lluuooggoo,,  qquueessttoo  pprroocceessssoo,,  ccoommee  ooggnnii  pprroocceessssoo,,  ssii  ddeevvee  cceelleebbrraarree  

ssoolloo  nneellll’’aauullaa  ddii  ggiiuussttiizziiaa,,  nnoonn  ffuuoorrii..        

        QQuueessttoo  ssiiggnniiffiiccaa  cchhee,,  qquuaannddoo  vvii  rriittiirreerreettee  iinn  ccaammeerraa  ddii  CCoonnssiigglliioo,,  lloo  ddiiccoo  

ppeerr  ttuuttttii  mmaa  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ppeerr  ii  ggiiuuddiiccii  ppooppoollaarrii,,  ddoovvrreettee  ddiimmeennttiiccaarree  iill  

ccllaammoorree  mmeeddiiaattiiccoo  cchhee  ssii  èè  ssvviilluuppppaattoo  iinn  mmaanniieerraa  ddaavvvveerroo  ssiinnggoollaarree,,  ccrreeddoo  

iinnssuuppeerraattaa,,  aattttoorrnnoo  aa  qquueessttaa  vviicceennddaa  ggiiuuddiizziiaarriiaa,,  ssppeecciiee  iinn  qquueessttii  uullttiimmii  mmeessii,,  

iinn  ccuuii  llaa  ppaarrttee  aassssoolluuttaammeennttee  pprreeppoonnddeerraannttee  ddeeggllii  oorrggaannii  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnee  ddii  

ttuuttttoo  iill  mmoonnddoo  hhaa  aassssuunnttoo  ppoossiizziioonnii  aappeerrttaammeennttee  ee,,  aa  mmiioo  aavvvviissoo,,  

iinnccoommpprreennssiibbiillmmeennttee  ccoonnttrraarriiee  aallll’’aassssuunnttoo  aaccccuussaattoorriioo  ee  aallll’’aannddaammeennttoo  ddeellllee  

uuddiieennzzee  ee  aadd  eelleemmeennttaarrii  eessiiggeennzzee  ddii  pprruuddeennzzaa,,  ttrraattttaannddoossii  ddii  uunn  pprroocceessssoo  iinn  

ccoorrssoo  ee  qquueessttoo  ppuurr  ddooppoo  uunn  pprroocceessssoo  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo  ccoonncclluussoossii  ccoonn  llaa  

ccoonnddaannnnaa  ddeeii  dduuee  iimmppuuttaattii,,  ppuurr  ddooppoo  llaa  ccoonnddaannnnaa  ddeeffiinniittiivvaa  ddeell  ccoonnccoorrrreennttee  

RRuuddii  HHeerrmmaannnn  GGuueeddee  ee  ppuurr  ddooppoo  llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  aaccccuussaattoorriiee  ddeelllloo  sstteessssoo  ddeell  

2277  ggiiuuggnnoo  ssccoorrssoo..    

  CCoommee  ttuuttttee  llee  ccoossee  uummaannee,,  aanncchhee  qquueessttoo  ccllaammoorree  hhaa  aavvuuttoo  llee  ssuuee  lluuccii  ee,,  

ppuurrttrrooppppoo,,  llee  ssuuee  oommbbrree  ddii  ccuuii  ccrreeddoo  ddoovveerroossoo  ssoottttoolliinneeaarree  qquuii  llaa  ssccoonncceerrttaannttee  

pprreecciippiittaazziioonnee  ddeeii  ggiiuuddiizzii,,  aa  ccuuii  aabbbbiiaammoo  aassssiissttiittoo  ssppeecciiee  ddooppoo  ii  rriissuullttaattii  ddeellllaa  

ppeerriizziiaa  ggeenneettiiccaa  ee,,  ccoonnsseennttiitteemmeelloo,,  ll’’aassssoolluuttoo  ee  vveerrggooggnnoossoo,,  ssoottttoolliinneeoo  



 3 

vveerrggooggnnoossoo,,  oobblliioo  cchhee  ssii  èè  llaasscciiaattoo  aannccoorraa  uunnaa  vvoollttaa  ccaaddeerree  ssuullllaa  vviittttiimmaa  ddii  

qquueessttaa  vviicceennddaa  ccrriimmiinnaallee,,  MMeerreeddiitthh  KKeerrcchheerr  ee  ssuull  ddoolloorree  iimmmmeennssoo,,  mmaa  

eessttrreemmaammeennttee  ccoommppoossttoo,,  ddeeii  ssuuooii  ffaammiilliiaarrii  ee  aanncchhee  ddeellllaa  cceerrcchhiiaa  ddeeii  ssuuooii  

aammiiccii  cchhee  ssii  ssoonnoo  bbeenn  ddiissttiinnttii  ddaallllaa  cchhiiaassssoossiittàà  ddii  aallttrrii,,  ccoonnttrraappppoossttii  ““aammiiccii””,,  

oobblliioo  rreessoo  aannccoorraa  ppiiùù  iinnttoolllleerraabbiillee  ddaallllaa  mmoorrbboossaa  eessaallttaazziioonnee  mmeeddiiaattiiccaa  ddii  cchhii  

ssii  ttrroovvaa  ssuull  bbaannccoo  ddeeggllii  iimmppuuttaattii..  

DDiimmeennttiiccaattee  aanncchhee  llee  ppoolleemmiicchhee  ccrreeaattee  oo  eessaassppeerraattee,,  ssoopprraattttuuttttoo,,  ddaa  cceerrttee  

lloobbbbiieess,,  ddaa  sseeddiicceennttii  CCoommiittaattii  ddii  ““ddiiffeessaa””  ddii  qquueessttoo  oo  qquueell  ggrruuppppoo  ddii  

ggiioorrnnaalliissttii  oo  ssccrriittttoorrii  oo  bbllooggggeerr,,  ddiimmeennttiiccaattee  cchhii  ssii  mmuuoovvee  iinn  uunn  mmoonnddoo  

vviirrttuuaallee  sseennzzaa  iill  mmiinniimmoo  ccoonnffrroonnttoo  ee  rriissppeettttoo  vveerrssoo  llaa  rreeaallttàà  ee  cchhii  vvuuoollee  

aapppprrooffiittttaarree  ddii  qquueessttoo  pprroocceessssoo  ppeerr  vveennddiiccaarrssii  ddii  pprreetteessii  ttoorrttii  ssuubbiittii  oo  

iimmmmaaggiinnaattii  iinn  aallttrree  vviicceennddee  ggiiuuddiizziiaarriiee  oo  aallttrree  ttoorrbbiiddee  mmaannoovvrree  cchhee  hhaannnnoo  

ccaarraatttteerriizzzzaattoo  qquueessttii  uullttiimmii  mmeessii..    

LL’’hhoo  ddeettttoo  iinn  pprriimmoo  ggrraaddoo  mmaa  lloo  ddeevvoo  rriippeetteerree  qquuii::  qquueessttaa  èè  uunnaa  vviicceennddaa  

pprroocceessssuuaallee  uunniiccaa,,  iinn  ccuuii,,  ddaa  uunn  llaattoo,,  vvii  èè  ssttaattaa  uunn’’aassssoolluuttaa  lliinneeaarriittàà  ee  

nnoorrmmaalliittàà  ddeellll’’aassppeettttoo  pprroocceessssuuaallee,,  ccaarraatttteerriizzzzaattoo  ddaallllee  mmoolltteepplliiccii  ee  rreeiitteerraattee  

ccoonnffeerrmmee  ddeellll’’aassssuunnttoo  aaccccuussaattoorriioo  iinn  uunn  mmooddoo  cchhee  ddiiffffiicciillmmeennttee  ssii  rriissccoonnttrraa  

iinn  aallttrrii  pprroocceessssii,,  ssaallvvoo  llaa  rreecceennttee  ee,,  ppeerraallttrroo,,  ddiissaassttrroossaa  ppeerriizziiaa  ssuu  uunnaa  ppaarrttee  ddeell  

mmaatteerriiaallee  ggeenneettiiccoo  ssuu  ccuuii  aanncchh’’iioo  ddoovvrròò  ddiirree  qquuaallccoossaa,,  ppeerraallttrroo  ppiiùù  cchhee  

ccoonnttrroobbiillaanncciiaattaa  ddaallllee  aaccccuussee  ddii  RRuuddii  aaii  dduuee  iimmppuuttaattii  ddeell  2277  ggiiuuggnnoo  ssccoorrssoo..    

VVii  èè  ssttaattaa,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree,,  lloo  rriiccoorrddoo  ppeerrcchhéé  vvaa  ssoottttoolliinneeaattoo,,  uunnaa  sseenntteennzzaa  

ddeeffiinniittiivvaa,,  ddooppoo  ii  ttrree  ggrraaddii  ddii  ggiiuuddiizziioo  cchhee  eessiissttoonnoo  iinn  IIttaalliiaa,,  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddii  

uunnoo  ddeeii  ccoonnccoorrrreennttii,,  aa  ssoollii  ttrree  aannnnii  ddaallll’’oommiicciiddiioo..  CCrreeddoo  cchhee  ssiiaa  uunn  rreeccoorrdd  ddii  

cceelleerriittàà  pprroocceessssuuaallee..  DDaallll’’aallttrroo  llaattoo,,  ppeerròò,,  qquueessttoo  pprroocceessssoo,,  aaddddiirriittttuurraa  uunnaa  
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sseenntteennzzaa  eemmeessssaa  ddaa  uunnaa  CCoorrttee  dd’’AAssssiissee  ddooppoo  uunn’’iissttrruuttttoorriiaa  ddiibbaattttiimmeennttaallee  

sseerrrraattaa  ee  dduurraattaa  qquuaassii  uunn  aannnnoo  ee  iill  nnoossttrroo  ssiisstteemmaa  pprroocceessssuuaallee  ssoonnoo  ssttaattii  ffaattttii  

ooggggeettttoo  ddii  uunnaa  ddeenniiggrraazziioonnee  ssiisstteemmaattiiccaa  ddaa  ppaarrttee  ddii  uunn  ““ccoonntteessttoo  mmeeddiiaattiiccoo--

ppoolliittiiccoo””  cchhee  ssii  èè  mmoossssoo  ssuu  bbiinnaarrii  ttoottaallmmeennttee  ddiivveerrggeennttii  ddaa  qquueellllii  pprroocceessssuuaallii,,  

iinn  ccoonnssaappeevvoollee  ppoolleemmiiccaa  ccoonn  qquuaannttoo  èè  ssttaattoo  aacccceerrttaattoo  iinn  qquueesstt’’aauullaa  ee,,  pprriimmaa  

aannccoorraa,,  nneellllee  iinnddaaggiinnii,,  ccoonn  uunnaa  ssttuucccchheevvoollee  ee  iinnssooppppoorrttaabbiillee  ddeelleeggiittttiimmaazziioonnee  

ddeeii  nnoossttrrii  iissttiittuuttii  pprroocceessssuuaallii,,  ppeerr  tteennttaarree  ddii  ccoonnddiizziioonnaarree  iill  vvoossttrroo  ggiiuuddiizziioo  ee  

cciiaassccuunnoo  ddii  vvooii..  

QQuueelllloo  cchhee  èè  ssuucccceessssoo  aattttoorrnnoo  aa  qquueessttoo  pprroocceessssoo  ee  ssoopprraattttuuttttoo  iinn  qquueessttaa  ffaassee,,  

ddiissppiiaaccee  ddiirrlloo,,  ssuuppeerraa  ii  lliimmiittii  ddeellll’’iimmmmaaggiinnaazziioonnee  ee  ddeellllaa  ddeecceennzzaa..    

MMaa  ddii  qquueessttoo  ffeennoommeennoo  ssii  ppoottrràà,,  ffoorrssee  ssii  ddoovvrràà  ppaarrllaarree  iinn  aallttrree  sseeddii  oo  aa  

mmaarrggiinnee  ddeellllaa  sseenntteennzzaa  cchhee  ssiieettee  cchhiiaammaattii  aadd  eemmeetttteerree..  

EE  aalllloorraa,,  qquuaannddoo  eennttrreerreettee  iinn  CCaammeerraa  ddii  CCoonnssiigglliioo,,  lloo  rriippeettoo  aannccoorraa,,  qquueessttoo  

bbaarraaccccoonnee  mmeeddiiaattiiccoo--ppoolliittiiccoo--lloobbbbiissttiiccoo,,  qquueessttee  ppeessaannttii  iinntteerrffeerreennzzee,,  

ddiimmeennttiiccaatteellii  ppeerrcchhéé  ll’’uunniiccoo  aammbbiittoo  iinn  ccuuii  vvii  èè  uunn  eessaammee  ccoommpplleettoo,,  rraazziioonnaallee,,  

sseerreennoo  ee  rriiggoorroossoo  ddeellllaa  vviicceennddaa,,  iinn  ttuuttttii  ii  ssuuooii  aassppeettttii  ee  ssffuummaattuurree  ee  vvii  èè  iill  

ccoonnttrraaddddiittttoorriioo  ppiieennoo  ddeellllee  ppaarrttii,,  èè  qquueesstt’’aauullaa  ddii  ggiiuussttiizziiaa  ddii  qquueessttaa  

RReeppuubbbblliiccaa  iittaalliiaannaa  llee  ccuuii  lleeggggii  ssoossttaannzziiaallii  ee  pprroocceessssuuaallii  ee  ssoolloo  qquueessttee,,  ssiiaammoo  

cchhiiaammaattii  aa  rriissppeettttaarree  ee  aa  ffaarr  oosssseerrvvaarree  ee  vvooii  aadd  aapppplliiccaarree..  

GGllii  ““eessppeerrttii””  oo  ii  ““ddeetteeccttiivveess””  ddii  ccoommpplleemmeennttoo,,  cchhee  nnoonn  ssaannnnoo  nnuullllaa  ddeell  

pprroocceessssoo,,  ee  cchhee  ssii  ssoonnoo,,  iinnvveeccee,,  aalltteerrnnaattii  aa  oonnddaattee,,  ddaa  55..000000,,  mmaa  ppiiùù  ssppeessssoo  ddaa  

1100..000000  cchhiilloommeettrrii  ddii  ddiissttaannzzaa  oo  aanncchhee,,  ppuurrttrrooppppoo,,  ddaa  ddiissttaannzzee  mmiinnoorrii,,  aa  

ddiissqquuiissiirree  ccoonn  rriimmaarrcchheevvoollee  ssuuppeerrffiicciiaalliittàà  ee  pprreessssaappppoocchhiissmmoo,,  llaanncciiaannddoo  

aaccccuussee  iinnffaammaannttii  aa  cchhii  hhaa  ddiirreettttoo  llee  iinnddaaggiinnii  ee  aaggllii  uuoommiinnii  ee  aallllee  ddoonnnnee  ddeellllaa  
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PPoolliizziiaa  ddii  SSttaattoo,,  iinn  pprriimmiiss  SSqquuaaddrraa  MMoobbiillee,,  SSCCOO  ee  PPoolliizziiaa  SScciieennttiiffiiccaa,,  aall  

vveerrttiiccee  nnaazziioonnaallee  ddeellllaa  PPoolliizziiaa  SScciieennttiiffiiccaa,,  lloo  rriiccoorrddoo..  aallllaa  lloorroo,,  qquueessttaa  ssìì,,  

eelleevvaattiissssiimmaa  pprrooffeessssiioonnaalliittàà  ee  aall  lloorroo  ssppiirriittoo  ddii  ssaaccrriiffiicciioo  ee  iinnvvooccaannddoo  iinn  

mmaanniieerraa  nneemmmmeennoo  ttrrooppppoo  iimmpplliicciittaa  ccoonnssiiddeerraazziioonnii  ddii  nnaazziioonnaalliissmmoo  

ggiiuuddiizziiaarriioo  cchhee  nnoonn  aavveevvoo  mmaaii  sseennttiittoo  ffaarree  pprriimmaa  ddii  qquueessttaa  vviicceennddaa,,  

nnoonnoossttaannttee  ii  ttaannttiissssiimmii  pprroocceessssii  ccoonnttrroo  ssttrraanniieerrii  cchhee  ssii  cceelleebbrraannoo  aa  PPeerruuggiiaa,,  

ttuuttttii  ccoossttoorroo  ddeebbbboonnoo  rreessttaarree  iinneessoorraabbiillmmeennttee  ffuuoorrii  ddaa  qquueessttoo  pprroocceessssoo..    

OOrraa  ccii  ssiieettee,,  iinnffaattttii,,  vvooii  cchhee  ddoovveettee  ddeecciiddeerree,,  qquueessttoo  uuffffiicciioo  cchhee  nnoonn  hhaa  iill  

ccoommppiittoo  ddii  aaccccuussaarree  ppeerr  aaccccuussaarree,,  ppeerrcchhéé  qquuii  nnoonn  cc’’èè  nneessssuunnaa  PPuubbbblliiccaa  

AAccccuussaa,,  mmaa  qquueelllloo  ddii  rriicchhiieeddeerree  iimmppaarrzziiaallmmeennttee  llaa  ddeecciissiioonnee  ddii  ggiiuussttiizziiaa  cchhee  

rriittiieennee  ccoonnffoorrmmee  aallllee  rriissuullttaannzzee  pprroocceessssuuaallii,,  ppeerrcchhéé  iill  ddoovveerree  ddeellll’’iimmppaarrzziiaalliittàà  

aaccccoommuunnaa,,  ppiiaacccciiaa  oo  nnoonn  ppiiaacccciiaa,,  nnooii  PPuubbbblliiccii  MMiinniisstteerrii  aa  vvooii  ggiiuuddiiccii,,  llee  

ddiiffeessee  cchhee  ddeebbbboonnoo  ssvvoollggeerree  llaa  lloorroo  iinnssoopppprriimmiibbiillee  ffuunnzziioonnee  aa  ttuutteellaa  ddeeggllii  

iimmppuuttaattii  ee  cchhee  nnoonn  hhaannnnoo  cceerrttoo  bbiissooggnnoo  ddii  ssuuppppoorrttii  eesstteerrnnii  ee,,  iinnffiinnee,,  ii  

rriissppeettttiivvii  eessppeerrttii  tteeccnniiccii,,  ppeerriittii,,  ppeerr  qquueelllloo  cchhee,,  oorrmmaaii,,  rriilleevvaannoo  ee  CCoonnssuulleennttii  ddii  

ppaarrttee..    

BBaassttaannoo  qquueessttii..  

PPaassssoo  aallllaa  sseeccoonnddaa  pprreemmeessssaa,,  aanncchh’’eessssaa  ddoovveerroossaa..    

PPrroopprriioo  aallll’’iinniizziioo  ddii  qquueessttoo  aappppeelllloo  ((vvddss..  pp..  11  ddeellllaa  RReellaazziioonnee)),,  hhoo  sseennttiittoo  

ffaarree  uunn’’aaffffeerrmmaazziioonnee  cchhee  mmii  hhaa  mmeerraavviigglliiaattoo  ee  ccrreeddoo  aabbbbiiaa  ccoollppiittoo  ttuuttttii,,  vvaallee  

aa  ddiirree  cchhee,,  iinn  qquueessttoo  pprroocceessssoo,,  ll’’””uunniiccoo  ffaattttoo  oobbbbiieettttiivvoo  ddaavvvveerroo  cceerrttoo  eedd  

iinnddiissccuussssoo””ssaarreebbbbee  llaa  mmoorrttee  ddii  MMeerreeddiitthh  KKeerrcchheerr  ee  qquueessttoo  bbeenncchhéé  ssii  ssiiaa  

ccoonntteemmppoorraanneeaammeennttee  aaffffeerrmmaattoo  cchhee  llaa  mmiissuurraa  ccaauutteellaarree  iinn  aattttoo  aabbbbiiaa  rreessiissttiittoo  

vviittttoorriioossaammeennttee  aa  ttuuttttee  llee  iimmppuuggnnaazziioonnii..    
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NNooii  ddoobbbbiiaammoo  aaggggiiuunnggeerree,,  ppiiùù  iinn  ggeenneerraallee,,  cchhee  ll’’iippootteessii  aaccccuussaattoorriiaa  nnoonn  hhaa  

ttrroovvaattoo  aallttrroo  cchhee  ccoonnffeerrmmee..    

IInn  aallttrree  ppaarroollee,,  ppeerr  iill  GGIIPP,,  ppeerr  ii  ggiiuuddiiccii  ddeell  RRiieessaammee,,  ppeerr  qquueellllii  ddeellllaa  CCoorrttee  ddii  

CCaassssaazziioonnee,,  ppeerr  iill  GGUUPP,,  ppeerr  iill  pprrooffiilloo  ccaauutteellaarree  ee,,  nneell  mmeerriittoo,,  ppeerr  llaa  CCoorrttee  

dd’’AAssssiissee  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo,,  vvii  ssoonnoo,,  rriissppeettttiivvaammeennttee,,  ii  ggrraavvii  iinnddiizzii  ddii  

ccoollppeevvoolleezzzzaa  ppeerr  ggllii  iimmppuuttaattii  ((oollttrree  aallllee  eessiiggeennzzee  ccaauutteellaarrii))  ee  llee  pprroovvee  ddii  

rreessppoonnssaabbiilliittàà  ““oollttrree  ooggnnii  rraaggiioonneevvoollee  dduubbbbiioo””  ppeerr  llaa  ccoonnddaannnnaa  ppeennaallee  ddeeggllii  

sstteessssii..  

AA  qquueessttoo  ssii  aaggggiiuunnggaannoo  llee  iinncciiddeennttaallii  mmaa  nnoonn  mmeennoo  ssiiggnniiffiiccaattiivvee  ccoonnffeerrmmee  

ddeell  ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  ddeeii  dduuee  iimmppuuttaattii  nneell  ddeelliittttoo,,  ffaattttee  ddaall  GGUUPP  iinn  sseeddee  ddii  

ggiiuuddiizziioo  aabbbbrreevviiaattoo,,  ddaallllaa  CCoorrttee  dd’’AAssssiissee  dd’’AAppppeelllloo,,  cciiooèè  ddaa  ggiiuuddiiccii  ddeellllaa  

sstteessssaa  CCoorrttee  aa  ccuuii  aappppaarrtteenneennttee  vvooii  ee  ddaallllaa  CCoorrttee  ddii  CCaassssaazziioonnee,,  nneell  ggiiuuddiizziioo  

ccoonncclluussoossii  ddeeffiinniittiivvaammeennttee  aa  ccaarriiccoo  ddeell  ccoonnccoorrrreennttee  RRuuddii  HHeerrmmaannnn  GGuueeddee..  

IInn  aallttrrii  tteerrmmiinnii,,  qquuaallccoossaa  ccoommee  3322  ggiiuuddiiccii  hhaannnnoo,,  aa  vvaarriioo  ttiittoolloo,,  rriiccoonnoosscciiuuttoo  

llaa  ffoonnddaatteezzzzaa  ddeellll’’iimmppiiaannttoo  aaccccuussaattoorriioo  ccoonnttrroo  llaa  KKnnooxx  ee  iill  SSoolllleecciittoo..    

EE  ttrraallaasscciioo  ii  PPMM  cchhee  hhaannnnoo  vviissttee  aaccccoollttee  llee  lloorroo  rriicchhiieessttee  iinn  mmeerriittoo,,  ppeerrcchhéé,,  

iinn  ttaall  ccaassoo,,  ssaarreebbbbeerroo  uunnaa  qquuaarraannttiinnaa  ii  mmaaggiissttrraattii  cchhee  hhaannnnoo  rriiccoonnoosscciiuuttee  

ffoonnddaattee  llee  aaccccuussee  aaii  dduuee  aattttuuaallii  iimmppuuttaattii..  

SSee  ffoossssee  vveerroo  qquuaannttoo  hhoo  sseennttiittoo  aaffffeerrmmaarree,,  nnoonn  ssii  ssaarreebbbbee  aarrrriivvaattii  aa  ttaannttoo  ee  iill  

PPMM  ppeerr  pprriimmoo,,  cchhii  vvii  ppaarrllaa,,  aallll’’eeppooccaa,,  nnoonn  aavvrreebbbbee  eessiittaattoo  uunn  iissttaannttee  aa  

cchhiieeddeerree  ll’’aarrcchhiivviiaazziioonnee  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo  ssiinn  ddaallllaa  ffaassee  ddeellllee  iinnddaaggiinnii,,  ccoommee  

èè  ssttaattoo  ffaattttoo  ppeerr  iill  ccaalluunnnniiaattoo  PPaattrriicckk  DDiiyyaa  LLuummuummbbaa..    
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TTaannttii  ssoonnoo,,  iinnffaattttii,,  ggllii  eelleemmeennttii  cceerrttii  eemmeerrssii  ddaallllee  rriissuullttaannzzee..  LLii  iilllluussttrreerròò  nneell  

ccoorrssoo  ddii  qquueessttaa  rreeqquuiissiittoorriiaa  mmaa  qquuii  ppoossssoo  cciittaarree,,  aa  ttiittoolloo  ppuurraammeennttee  

eesseemmpplliiffiiccaattiivvoo::  

iill  ffaattttoo  cchhee  iinn  qquueell  ppoonnttee  ffeessttiivvoo,,  nneellllaa  ccaassaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa,,  vvii  ffoosssseerroo  

ssoolloo  llaa  vviittttiimmaa  ee  AAmmaannddaa  KKnnooxx  ppeerrcchhéé  llee  aallttrree  iinnqquuiilliinnee  eerraannoo  oo  ffuuoorrii  PPeerruuggiiaa  

oo,,  ccoommuunnqquuee,,  lloonnttaannee  ddaa  qquueellllaa  ccaassaa  ee  ii  rraaggaazzzzii  ddeell  ppiiaannoo  ddii  ssoottttoo  ffoosssseerroo  

nneellllee  MMaarrcchhee;;  

iill  ffaattttoo  cchhee  RRuuddii  ccoonnoosscceessssee  qquueellllaa  ccaassaa  ee  llee  rraaggaazzzzee  cchhee  vvii  aabbiittaavvaannoo  ee  cchhee  

lloo  sstteessssoo  ddeevvee  ccoonnssiiddeerraarrssii  oorrmmaaii  ddeeffiinniittiivvaammeennttee  eessttrraanneeoo  aallllaa  ssiimmuullaazziioonnee  

ddeell  ffuurrttoo;;  

iill  ffaattttoo  cchhee  ii  dduuee  aattttuuaallii  iimmppuuttaattii  ssii  ccoonnoosscceesssseerroo  ddaa  aappppeennaa  uunnaa  sseettttiimmaannaa;;  

iill  ffaattttoo  cchhee  ssiiaa  ssttaattoo  ssiimmuullaattoo  uunn  tteennttaattiivvoo  ddii  ffuurrttoo;;  

iill  ffaattttoo  cchhee  ii  dduuee  iimmppuuttaattii  aabbbbiiaannoo  llaasscciiaattoo  ttrraaccccee  iinnnneeggaabbiillii  ddeellllaa  lloorroo  

pprreesseennzzaa  nneell  ccoorrrriiddooiioo  ee  nneell  bbaaggnneettttoo  aattttiigguuii  aallllaa  ssttaannzzaa  ddeell  ddeelliittttoo,,  ttrraaccccee  

ddiirreettttaammeennttee  ccoolllleeggaattee  aallllaa  mmoorrttee  ddeellllaa  ggiioovvaannee  MMeerreeddiitthh,,  iill  ccuuii  ssaanngguuee  èè  ssttaattoo  

ddaa  lloorroo  ppoorrttaattoo  nneell  ccoorrrriiddooiioo  ee  nneell  bbaaggnneettttoo  aannttiissttaannttee  llaa  ccaammeerraa  ddeell  ddeelliittttoo,,  

eevviiddeenntteemmeennttee  ppaarrtteennddoo  eennttrraammbbii  ddaall  lluuooggoo  oovvee  eerraa  ssttaattoo  vveerrssaattoo  iill  ssaanngguuee  

ddeellllaa  ggiioovvaannee  rraaggaazzzzaa  ddii  CCrrooyyddoonn,,  cciiooèè  ddaallllaa  ssuuaa  ccaammeerraa;;  

iill  ffaattttoo  cchhee  ii  dduuee,,  mmaa  ssoopprraattttuuttttoo  llaa  KKnnooxx  aabbbbiiaannoo  ffoorrnniittoo  vveerrssiioonnii  ttaannttoo  

iimmppllaauussiibbiillii  ee  cchhee  ll’’iimmppuuttaattaa,,  mmeessssaa  aallllee  ssttrreettttee  ddaallllaa  PPoolliizziiaa,,  aabbbbiiaa  ccaalluunnnniiaattoo  

PPaattrriicckk  LLuummuummbbaa  ee  nnoonn  aabbbbiiaa,,  ppooii,,  mmoossssoo  uunn  ddiittoo  ppeerr  ssccaaggiioonnaarrlloo..  

EE  hhoo  ffaattttoo  ssoolloo  aallccuunnii  eesseemmppii..        
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QQuueellll’’aaffffeerrmmaazziioonnee  ddii  ccuuii  hhoo  ppaarrllaattoo  èè,,  qquuiinnddii,,  iinn  ttuuttttaa  ffrraanncchheezzzzaa,,  

sseerriiaammeennttee  iinnffoonnddaattaa  ee  ddiiffffoorrmmee  ddaallllee  rriissuullttaannzzee,,  iinn  aaggggiiuunnttaa  aadd  aallttrree  

iinneessaatttteezzzzee  ddii  nnoonn  ppooccoo  ccoonnttoo  ssuullllee  qquuaallii  ssii  ssooffffeerrmmeerraannnnoo  ii  ccoolllleegghhii..  

TTeerrzzaa  pprreemmeessssaa..  NNoonn  ppoossssoo  nnoonn  iinniizziiaarree  qquueessttaa  rreeqquuiissiittoorriiaa,,  sseennzzaa  rriiccoorrddaarree,,  

aanncchhee,,  qquueelllloo  cchhee  èè  aavvvveennuuttoo,,  ppuurrttrrooppppoo,,  iinn  qquueesstt’’aauullaa,,  nneellllaa  ggiioorrnnaattaa  ddeell  1188  

ggiiuuggnnoo  ssccoorrssoo  ee  nnoonn  ttaannttoo  ppeerr  llaa  ““qquuaalliittàà””  ddeeii  tteessttii  cchhee  llee  ddiiffeessee  hhaannnnoo  

rriitteennuuttoo  ddii  rriicchhiieeddeerree,,  ii  ddeetteennuuttii  AAlleessssii,,  DDee  CCeessaarree,,  CCaasstteelllluucccciioo  ee  AAvviieelllloo,,  

mmaa,,  ssoopprraattttuuttttoo,,  ppeerr  llaa  sscceenneeggggiiaattaa  ppoossttaa  iinn  eesssseerree  ddaa  qquueesstt’’uullttiimmoo  cchhee  hhaa  

ppeennssaattoo,,  ffoorrssee,,  ddii  ddaarr  ccoorrppoo  ee  ccrreeddiibbiilliittàà  aallllee  ssuuee  ddiicchhiiaarraazziioonnii,,  ppooii  rriittrraattttaattee,,  

ccoonn  ll’’  oollttrraaggggiioo  aa  ccuuii,,  ccoonn  llee  ppaarroollee  eedd  ii  ggeessttii,,  ss’’èè  aabbbbaannddoonnaattoo  nneell  ccoorrssoo  ddeell  

ccoonnttrrooeessaammee  ssvvoollttoo  ddaa  qquueessttaa  PPrrooccuurraa  GGeenneerraallee  ddaavvaannttii  aaggllii  oorrggaannii  ddii  

iinnffoorrmmaazziioonnee  iittaalliiaannii  ee  ddeell  mmoonnddoo..  

EE  ppeennssaarree  cchhee  llee  ddiiffeessee  aavveevvaannoo  ddiissqquuiissiittoo  ssuullllaa  ccrreeddiibbiilliittàà  ddii  KKookkoommaannii,,  ddii  

CCuurraattoolloo,,  ddii  QQuuiinnttaavvaallllee  ee  aaddddiirriittttuurraa  ddii  ppeerrssoonnee  iinnaappppuunnttaabbiillii  ccoommee  GGiiooffffrreeddii  

!!  LLoorroo  cchhee  vvii  cchhiieeddoonnoo  ddii  ccrreeddeerree  aadd  AAlleessssii  MMaarriioo  GGiiuusseeppppee,,  aa  DDee  CCeessaarree,,  aa  

CCaasstteelllluucccciioo  ee  aadd  AAvviieelllloo,,  ppeerr  ccoossìì  ddiirree,,  pprriimmaa  ““vveerrssiioonnee””  !!                  

QQuueessttoo  nnoonn  ddoovveettee  ddiimmeennttiiccaarrlloo,,  ppeerrcchhéé  ffaa  ppaarrttee  ddeell  pprroocceessssoo..    

EE  nnoonn  ddoovveettee  ddiimmeennttiiccaarree  llaa  ssuucccceessssiivvaa,,  ccllaammoorroossaa,,  rriittrraattttaazziioonnee  ddii  AAvviieelllloo  

ddeell  2222  lluugglliioo  ssccoorrssoo,,  nneell  vveerrbbaallee  ddii  iinntteerrrrooggaattoorriioo  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo  nn..  

1100998855//1100//2211  ee,,  ttrraallaasscciiaannddoo  iinn  qquueessttaa  sseeddee  aallttrrii  aassppeettttii,,  iill  bbeenn  ddiivveerrssoo  tteennoorree  

ddeellllee  ccoonnffiiddeennzzee  cchhee  iill  ddeetteennuuttoo  hhaa,,  iinn  qquueesstt’’ooccccaassiioonnee,,  aammmmeessssoo  ddii  aavveerree  

rriicceevvuuttoo  ddaall  SSoolllleecciittoo,,  ccoonnffiiddeennzzee  cchhee  rriippoorrttaannoo  ii  dduuee  iimmppuuttaattii  nneell  lluuooggoo  ee  nneell  

mmoommeennttoo  ddeell  ddeelliittttoo..  LL’’AAvviieelllloo  hhaa  rraaccccoonnttaattoo,,  iinnffaattttii,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  cchhee  

SSoolllleecciittoo  ggllii  ddiissssee  cchhee  lluuii  eerraa  nneell  lluuooggoo  ddeell  ddeelliittttoo  mmaa  cchhee  aa  uucccciiddeerree  
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MMeerreeddiitthh,,  ccooll  ccoolltteelllloo  ooggggeettttoo  ddeellllaa  ppeerriizziiaa  ((rreepp..  3366)),,  ffuu  pprroopprriioo  AAmmaannddaa  ((ssii  

vveeddaa  iill  pp..vv..  ddii  iinntteerrrrooggaattoorriioo  ddeell  2222  lluugglliioo  1111  aallllee  pppp..  4499  ee  5500))..    

  LLaa  CCoorrttee  nnoonn  hhaa  aammmmeessssoo  llaa  tteessttiimmoonniiaannzzaa  ddeellll’’AAvviieelllloo,,  mmaa  hhaa  aammmmeessssoo  llaa  

pprroodduuzziioonnee  ddii  qquueessttoo  vveerrbbaallee..  EE  oorraa,,  nnoonn  ppootteettee  iiggnnoorraarrlloo..  

      EE  ppeennssaarree  cchhee  AAvviieelllloo  eerraa  ssttaattoo  iinnddiiccaattoo  ccoommee  tteessttee  pprroopprriioo  ddaallllaa  ddiiffeessaa  

ddeellll’’iimmppuuttaattaa  KKnnooxx  !!  CChhii  ddii  AAvviieelllloo  ““ffeerriissccee””,,  ddii  AAvviieelllloo  ““ppeerriissccee””,,  

ppeerrddoonnaatteemmii  ll’’iinneevviittaabbiillee  bbaattttuuttaa,,  mmaa  èè  iinnnneeggaabbiillee  cchhee  iill  ddeetteennuuttoo  ccaammppaannoo  ssii  

ssiiaa  rriivveellaattoo  uunn  mmiicciiddiiaallee  bboooommeerraanngg  ppeerr  ii  dduuee  iimmppuuttaattii  ee  ssoopprraattttuuttttoo  ppeerr  llaa  

KKnnooxx..  EE  oorraa  nnoonn  ppootteettee  ppiiùù  iiggnnoorraarree  llee  uullttiimmee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddii  AAvviieelllloo  cchhee  

ccoolllliimmaannoo  ppeerrffeettttaammeennttee  ccoonn  qquueellllee  ddii  RRuuddii..          

QQuuaannttoo  aaggllii  aallttrrii,,  nneellll’’aalltteerrnnaattiivvaa  cchhee  aavvrreettee  ddii  ffrroonnttee,,  qquuaannddoo  vvii  rriittiirreerreettee  iinn  

ccaammeerraa  ddii  ccoonnssiigglliioo,,  vvii  ssoonnoo,,  oorrmmaaii,,  aanncchhee  ii  ““tteessttii””  ddeell  1188  ggiiuuggnnoo,,  cc’’èè  aanncchhee  

AAlleessssii  MMaarriioo  GGiiuusseeppppee,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree,,  qquueelllloo  cchhee  hhaa  uucccciissoo  uunn  bbaammbbiinnoo  

ssttrraappppaattoo  ddaall  sseeggggiioolloonnee  mmeennttrree  ccoonnssuummaavvaa  llaa  cceennaa,,  TToommmmaassoo  OOnnooffrrii,,  ddii  ssoollii  

ddiicciioottttoo  mmeessii,,  uucccciissoo  ““ppeerrcchhéé  ppiiaannggeevvaa””  ddooppoo  eesssseerree  ssttaattoo  rraappiittoo  aaii  ssuuooii  ccaarrii  ee  

cciiaassccuunnoo  ddii  vvooii  ddoovvrràà  pprreennddeerree  ppoossiizziioonnee  ssuu  qquueessttoo  ee  aanncchhee  ssuu  DDee  CCeessaarree  

AAnnttoonniioo  ee  CCaasstteelllluucccciioo  MMaarrccoo..  

LLoo  hhaannnnoo  vvoolluuttoo  llee  ddiiffeessee..      

CCoonnffeerrmmaarree  llaa  sseenntteennzzaa  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo  vvuuooll  ddiirree  ddiirree  ddii  nnoo  aa  qquueessttee  

ppeerrssoonnee,,  ssppeecciiee  aallll’’AAlleessssii,,  rriiffoorrmmaarrllaa  vvoorrrreebbbbee  ddiirree  iinnvveeccee  rriitteenneerrllee  aaffffiiddaabbiillii  

ee  ddeeggnnee  ddii  ffiidduucciiaa..  

PPeennssaatteeccii..      

LLaa  CCoorrttee  hhaa  rriitteennuuttoo  ddii  rriinnnnoovvaarree  ppaarrzziiaallmmeennttee  ll’’iissttrruuttttoorriiaa  ddiibbaattttiimmeennttaallee,,  

ccoonn  llee  pprroovvee  tteessttiimmoonniiaallii  ssuullllee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddii  AAnnttoonniioo  CCuurraattoolloo  ee  ccoonn  llaa  
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ppeerriizziiaa  ssuull  rreeppeerrttoo  3366  ((ccoolltteelllloo))  ee  ssuull  ggaanncceettttoo  ddii  rreeggggiisseennoo,,  ggiiàà  ooggggeettttoo  ddii  

aacccceerrttaammeennttii  tteeccnniiccii  nnoonn  rriippeettiibbiillii  ((llii  cchhiiaammaa  ccoossìì  iill  ccooddiiccee  ddii  pp..pp..  aallll’’aarrtt..  

336600))  ee,,  pprriimmaa  aannccoorraa  ddii  aacccceerrttaammeennttii  uurrggeennttii  ssuullllee  ccoossee  ee  ssuullllee  ppeerrssoonnee,,  ddii  ccuuii  

aallll’’aarrtt..  335544  cc..pp..pp....    

QQuueessttii  aacccceerrttaammeennttii  ssoonnoo  ssttaattii    ccoonnddoottttii  ddaallll’’oorrggaanniissmmoo  ddii  èèlliittee  ddeellllaa  PPoolliizziiaa  

SScciieennttiiffiiccaa  ddeell  DDiippaarrttiimmeennttoo  ddii  PPuubbbblliiccaa  SSiiccuurreezzzzaa,,  llaa  SSeezziioonnee  IInnddaaggiinnii  ddii  

GGeenneettiiccaa  ffoorreennssee,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree,,  ccooll  ppiieennoo  ccoonnttrraaddddiittttoorriioo  ddeellllee  ppaarrttii  ee  ccoonn  

ll’’iinntteerrvveennttoo  ddeeii  nnuummeerroossii  CCoonnssuulleennttii  ddii  ppaarrttee,,  ddeellllee  ddiiffeessee  ddeeggllii  iimmppuuttaattii  ee  

ddeellllee  ppaarrttii  cciivviillii,,  sseennzzaa  cchhee  ggllii  iinnddaaggaattii  ffoorrmmuullaasssseerroo  ccoonntteessttaazziioonnii  ddii  ssoorrttaa  

oo  rriisseerrvvaa  ddii  iinncciiddeennttee  pprroobbaattoorriioo,,  nneell  qquuaall  ccaassoo  iill  PPMM  ddiissppoonnee  

oorrddiinnaarriiaammeennttee  cchhee  nnoonn  ssii  pprroocceeddaa  aallll’’aacccceerrttaammeennttoo  uurrggeennttee,,  aa  nnoorrmmaa  ddeell  

qquuaarrttoo  ccoommmmaa  ddeellll’’aarrtt..  336600  cc..pp..pp..  ee  rriicchhiieeddee  llaa  ppeerriizziiaa  ccoonn  iinncciiddeennttee  

pprroobbaattoorriioo..  EE’’  llìì,,  iinn  qquueell  mmoommeennttoo,,  cchhee  ssii  ddeevvee  ffaarrlloo..    

MMaa  qquueessttoo  llee  ddiiffeessee,,  ccoomm’’èè  nnoottoo,,  nnoonn  ll’’hhaannnnoo  ffaattttoo..  

EE  ddoovv’’eerraannoo  ii  lloorroo  CCCC..TTTT,,  qquuaannddoo  llaa  DD..ssssaa  SStteeffaannoonnii  aavvrreebbbbee  ccoommppiiuuttoo  ii  

pprreetteessii,,  ccllaammoorroossii  eerrrroorrii,,  eelleennccaattii  ddaaii  ppeerriittii  ??  DDoovv’’eerraannoo  ??  IIoo  ccee  llii  aavveevvoo  aall  

mmiioo  ffiiaannccoo..  RRiiccoorrddoo,,  ttrraa  ttuuttttii,,  iill  bbrriillllaannttee,,  ccaappaaccee  ee  ccoorrrreettttiissssiimmoo  PPrrooff..  SSaavveerriioo  

PPootteennzzaa  cchhee  nnoonn  cc’’èè  ppiiùù,,  ppuurrttrrooppppoo,,  ppeerrcchhéé  èè  ssttaattoo  ssoossttiittuuiittoo..  IInnffaattttii,,  iioo  hhoo  

ppeerrssoo  iill  ccoonnttoo  ddeeii  ccaammbbiiaammeennttii  ddeeii  CCCC..TTTT..  ddii  ppaarrttee  SSoolllleecciittoo,,  mmaa  nneessssuunnoo  ddii  

lloorroo  hhaa  mmaaii  oobbbbiieettttaattoo  aallccuunncchhéé  nneell  mmoommeennttoo  iinn  ccuuii  vveenniivvaa  rriinnvveennuuttoo  iill  

ggaanncceettttoo  ddii  rreeggggiisseennoo  ee  vveenniivvaannoo  ccoommppiiuuttii  ggllii  aacccceerrttaammeennttii  ssuuii  rreeppeerrttii  ddii  ccuuii  

aallllaa  ppeerriizziiaa..    

EErraannoo  ddiissttrraattttii  oo  iinnvveeccee  nnoonn  ttrroovvaavvaannoo  nnuullllaa  ddaa  rriiddiirree  ssuu  qquueelllloo  cchhee  vveenniivvaa  

ccoommppiiuuttoo  ??  AAuutt  aauutt::  tteerrttiiuumm  nnoonn  ddaattuurr..  SSee  hhaannnnoo  rraaggiioonnee  ii  ppeerriittii,,  ii  CCCC..TTTT..  
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ddeellllee  ddiiffeessee  aannddaavvaannoo  aa  ssppaassssoo..  MMaa  ssee  nnuullllaa  ppuuòò  eesssseerree  lloorroo  rriimmpprroovveerraattoo,,  

ccoommee  iioo  ccrreeddoo,,  aalllloorraa  vvuuooll  ddiirree  cchhee  hhaannnnoo  ssbbaagglliiaattoo,,  ee  iinn  mmaanniieerraa  

iimmppeerrddoonnaabbiillee,,  ggllii  ooddiieerrnnii  ppeerriittii..      

    LLee  ddiiffeessee  nnoonn  ssoonnoo  rriiuusscciittee  aa  pprroovvaarree,,  ccoommee  aavvrreebbbbeerroo  ddoovvuuttoo,,  uunnaa  

ccoonnttaammiinnaazziioonnee  ddeeii  rreeppeerrttii,,  oonneerree  pprroobbaattoorriioo  cchhee  ssuu  ddii  lloorroo  ggrraavvaavvaa  ee  

cchhee  nnoonn  ppuuòò  eesssseerree  aassssoollttoo  ddaallll’’iinnvvooccaarree  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddeell  ffeennoommeennoo,,  cciiòò  

cchhee  èè  iinnssiittoo  iinn  ooggnnii  aacccceerrttaammeennttoo  ddii  qquueessttoo  ttiippoo..  NNoo::  ll’’oonneerree  ddeellllaa  pprroovvaa  ddeell  

ffaattttoo,,  nnoonn  ddeellllaa  mmeerraa  ppoossssiibbiilliittàà  ddeellllaa  ccoonnttaammiinnaazziioonnee,,  eerraa  aa  ccaarriiccoo  ddii  cchhii  llaa  

iinnvvooccaavvaa,,  cciiooèè  ddeellllee  ddiiffeessee  ddeeggllii  iimmppuuttaattii,,  mmaa  nneeppppuurree  uunn  bbrriicciioolloo  ddii  pprroovvaa  iinn  

ttaall  sseennssoo  èè  ssttaattaa  ddaattaa  ee  iill  dduubbbbiioo  ssuull  ffaattttoo  llaa  ccuuii  pprroovvaa  èè  aa  ccaarriiccoo  ddeellllee  ddiiffeessee  

hhaa  llaa  sstteessssaa  ccoonnsseegguueennzzaa,,  mmaa  iinnvveerrttiittaa,,  ddii  qquueelllloo  ccoonncceerrnneennttee  llaa  pprroovvaa  iill  ccuuii  

oonneerree  èè  ppoossttoo  aa  ccaarriiccoo  ddeell  PPuubbbblliiccoo  MMiinniisstteerroo::  iill  ffaattttoo  cchhee  ssii  iinnvvooccaa  nnoonn  

ssuussssiissttee..  QQuuiinnddii,,  nneellllaa  ffaattttiissppeecciiee,,    llaa  ccoonnttaammiinnaazziioonnee  nnoonn  cc’’èè..  PPuunnttoo  ee  bbaassttaa..      

EEdd  èè  iinn  ooggnnii  ccaassoo  cchhiiaarroo  cchhee  ssee  ssii  ppaarrllaa  ddii  ccoonnttaammiinnaazziioonnee,,  ssii  aammmmeettttee,,  

ccoonn  cciiòò  sstteessssoo,,  llaa  ssiiggnniiffiiccaattiivviittàà  ee  aattttrriibbuuiibbiilliittàà  ddeell  rreeppeerrttoo..        

GGllii  aacccceerrttaammeennttii  ssvvoollttii  ddaallllaa  PPoolliizziiaa  SScciieennttiiffiiccaa  ddeell  DDiippaarrttiimmeennttoo  ddii  

PPuubbbblliiccaa  SSiiccuurreezzzzaa,,  aarrttiiccoollaazziioonnee  ddeell  MMiinniisstteerroo  ddeellll’’IInntteerrnnoo,,  ssii  nnoottii  bbeennee,,  

ssee  qquuaallccuunnoo  nnoonn  ll’’hhaa  ccaappiittoo,,  eerraannoo,,  ccoommee  hhoo  ddeettttoo  pprriimmaa,,  qquueellllii  pprreevviissttii  

ddaallll’’aarrtt..  336600  cc..pp..pp..,,  cciiooèè  ““aacccceerrttaammeennttii  tteeccnniiccii  nnoonn  rriippeettiibbiillii””,,  ssvvoollttii,,  

ccoomm’’èè  nnoottoo  aa  ttuuttttii,,  ppaarree  nnoonn  aaii  ppeerriittii  ee  ssiiccuurraammeennttee  nneemmmmeennoo  aa  mmoollttii  

ggiioorrnnaalliissttii,,  ccooll  ppiieennoo  ccoonnttrraaddddiittttoorriioo  ddeellllee  ppaarrttii,,  aacccceerrttaammeennttii  cchhee,,  aa  lloorroo  

vvoollttaa,,  ssii  ssvvoollggoonnoo  ssuull  mmaatteerriiaallee  aaccqquuiissiittoo  oobbbblliiggaattoorriiaammeennttee  ddaallllaa  PPoolliizziiaa  

ggiiuuddiizziiaarriiaa,,  iinn  ffoorrzzaa  ddeellllee  pprreevviissiioonnii  ddii  ccuuii  aaggllii  aarrtttt..  334488  ee  335544  cc..pp..pp..  
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QQuueessttoo  cchhee  ssiiggnniiffiiccaa  ??  SSiiggnniiffiiccaa  cchhee  llaa  PPoolliizziiaa  SScciieennttiiffiiccaa  nnoonn  ss’’èè  

pprreeooccccuuppaattaa  ddii  ccoonnsseerrvvaarree  uulltteerriioorree  mmaatteerriiaallee  ssuu  ccuuii  rriippeetteerree  ll’’aacccceerrttaammeennttoo,,  

pprroopprriioo  ppeerrcchhéé  hhaa  ooppeerraattoo,,  ggiiuussttaammeennttee,,  nneell  mmooddoo  ppiiùù  rriiggoorroossoo,,  nnoorrmmaallee  ee  

ggaarraannttiissttaa  ppeerr  ggllii  iinnddaaggaattii..  

  NNoonn  ssaappppiiaammoo  ccoommee  mmaaii,,  qquueessttoo  ccoonncceettttoo  cchhee  cchhii  èè  aabbiittuuaattoo  aa  ooppeerraarree  nneell  

sseettttoorree  ppeennaallee  ccoonnoossccee  ccoommee  llee  pprroopprriiee  ttaasscchhee,,  ssiiaa  ssttaattoo  ffrraaiinntteessoo,,  iinn  ggrraann  

ppaarrttee  ddaallllaa  ssttaammppaa  cchhee,,  ppuurrttrrooppppoo,,  hhaa  ccoonnttrriibbuuiittoo,,  ssppeecciiee  iinn  qquueessttii  uullttiimmii  

tteemmppii,,  aa  ddiissoorriieennttaarree  ll’’ooppiinniioonnee  ppuubbbblliiccaa  ee  aa  nnoonn  ffaarr  ccaappiirree  ppiiùù  nnuullllaa  ddeell  

pprroocceessssoo,,  mmaa  ssoopprraattttuuttttoo  ddaallllee  ddiiffeessee  ee  ccii  ssiiaammoo  sseennttiittii  ddiirree::  ii  ppeerriittii  nnoonn  hhaannnnoo  

ttrroovvaattoo  ppiiùù  nnuullllaa,,  eerrggoo  nnoonn  cc’’eerraa  nnuullllaa  nneemmmmeennoo  qquuaannddoo  llaa  PPoolliizziiaa  

SScciieennttiiffiiccaa,,  ccooll  ppiieennoo  ccoonnttrraaddddiittttoorriioo  ddeellllee  ppaarrttii,,  hhaa  uuttiilliizzzzaattoo,,  sseeccoonnddoo  llee  

mmooddaalliittàà  ddeellll’’iirrrriippeettiibbiilliittàà,,  iill  mmaatteerriiaallee  qquuaattttrroo  aannnnii  pprriimmaa  cchhee  qquueeii  rreeppeerrttii  

ffoosssseerroo  rreevviissiioonnaattii  ddaaii  ppeerriittii..    

SSoottttoolliinneeoo,,  ssuull  ppuunnttoo,,  qquuaannttoo  èè  eemmeerrssoo  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ddaallllaa  rriissppoossttaa  ddeell  PPrrooff..  

CCoonnttii  aadd  uunnaa  pprreecciissaa  ddoommaannddaa  ddeellll’’AAvvvv..  MMaarreessccaa  ddeellllaa  PPCC  KKeerrcchheerr  ssee  ffoossssee  aa  

ccoonnoosscceennzzaa  ddeellllee  ddiiffffeerreennzzee  ddeeggllii  aacccceerrttaammeennttii  aa  nnoorrmmaa  ddeellll’’aarrtt..  336600  cc..pp..pp..  oo  

mmeennoo,,  qquuiinnddii  ““aacccceerrttaammeennttii  tteeccnniiccii  rriippeettiibbiillii  oo  nnoonn  rriippeettiibbiillii  ??  ““  ((vvddss..  vveerrbbaallee  

55  sseetttteemmbbrree  22001111,,  pp..  6644))..  AA  ttaallee  ddoommaannddaa  iill  ppeerriittoo  hhaa  rriissppoossttoo  aallll’’aalllliibbiittoo  

AAvvvv..  MMaarreessccaa::  ““  NNoo,,  nnoonn  ssoonnoo  aa  ccoonnoosscceennzzaa……..NNoo..””  ((vvddss..  iibbiiddeemm))..  OOggnnii  

ccoommmmeennttoo  ssaarreebbbbee  iinnaaddeegguuaattoo  aa  eesspprriimmeerree  lloo  ssccoonncceerrttoo  cchhee  ssii  pprroovvaa  nneell  

lleeggggeerree  qquueessttaa  rriissppoossttaa..            

MMaa  aalllloorraa  ll’’aacccceerrttaammeennttoo  aauuttooppttiiccoo  ccooss’’èè  ppeerr  ii  ppeerriittii  ddeellllaa  CCoorrttee  ??  AAnncchhee  iinn  

qquueell  ccaassoo  ssaarreebbbbee  ddeell  ttuuttttoo  nnaattuurraallee  pprreetteennddeerree  ddii  rriiffaarree  iinn  aappppeelllloo  uunn  

aacccceerrttaammeennttoo  aauuttooppttiiccoo  iirrrriippeettiibbiillmmeennttee  ccoommppiiuuttoo  nneellllaa  ffaassee  ddeellllee  iinnddaaggiinnii  
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pprreelliimmiinnaarrii  ee  rriiffaarree  ll’’aauuttooppssiiaa,,  ppeerr  llaa  sseeccoonnddaa  vvoollttaa,,  ccoommee  mmiinniimmoo,,  aalllloo  sstteessssoo  

ccaaddaavveerree,,  cchhee  oovvvviiaammeennttee  nnoonn  ppoottrreebbbbee  eesssseerree  sseeppppeelllliittoo  ssiinnoo  aallllaa  sseenntteennzzaa  

ddeeffiinniittiivvaa,,  ppeerr  ccoonnsseennttiirree  llaa  rriippeettiizziioonnee  aanncchhee  iinn  ggiiuuddiizziioo  ee  ppeerrcchhéé  nnoo,,  aanncchhee  

iinn  aappppeelllloo,,  ccii  ssii  ppeerrddoonnii  iill  bbiissttiicccciioo  ddii  ppaarroollee,,  ddeellll’’aattttoo  nnoonn  rriippeettiibbiillee  ??      

  PPeerr  ii  ppeerriittii,,  qquuiinnddii,,  llaa  DD..ssssaa  SStteeffaannoonnii  eerraa  uunnaa  ssppeecciiee  ddii  CCTT  ddeellll’’””AAccccuussaa””,,  

ccoommee  ddiiccoonnoo  lloorroo  ee  ccoommee  ssii  sseennttee  ddiirree  ee  rriippeetteerree  iinn  qquueesstt’’aauullaa,,  eevvooccaannddoo  uunn  

““ffaannttaassmmaa””  cchhee  nnoonn  eessiissttee  nneell  vviiggeennttee  oorrddiinnaammeennttoo  ee  llaa  iimmppoossssiibbiilliittàà,,  

sseeccoonnddoo  lloorroo,,  ddii  aapppprrooffoonnddiirree  ll’’aacccceerrttaammeennttoo  eerraa  llaa  ssppiiaa  ddeeggllii  eerrrroorrii  

ccoommmmeessssii  ddaa  qquueessttaa  ““CCTT””  ddeell  PPMM..  NNoonn  eerraa  ll’’oovvvviiaa  ccoonnsseegguueennzzaa  ddeell  ccaarraatttteerree  

iirrrriippeettiibbiillee  ddeeggllii  aacccceerrttaammeennttii  ssvvoollttii  ddaallllaa  SScciieennttiiffiiccaa..  EEppppuurree,,  nnoonnoossttaannttee  

qquueessttoo,,  eerraa  rriimmaassttoo  qquuaallccoossaa  ddii  ssiiggnniiffiiccaattiivvoo,,  ddii  eesspplloorraabbiillee,,  aaddddiirriittttuurraa  iinn  

qquueellllaa  cchhee,,  sseeccoonnddoo  llaa  PPrrooccuurraa,,  èè  ll’’aarrmmaa  ccoonn  ccuuii  èè  ssttaattaa  iinnffeerrttaa  llaa  lleessiioonnee  

pprriinncciippaallee::  aabbbbiiaammoo,,  iinnffaattttii,,  sseennttiittoo,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ii  CCCC..TTTT  ddeellllaa  PPrrooccuurraa  ee  llaa  

PPrrooff..ssssaa  TToorrrriicceellllii,,  CCTT  KKeerrcchheerr,,  cchhee,,  aallll’’uuddiieennzzaa  ddeell  66  sseetttteemmbbrree  ssccoorrssoo,,  

hhaannnnoo  ccoonntteessttaattoo  llaa  ddeecciissiioonnee  ddeeii  ppeerriittii  ddii  nnoonn  pprroosseegguuiirree  ggllii  aacccceerrttaammeennttii  

ppeerrcchhéé  llaa  ttrraacccciiaa  ““II””  ddeell  ccoolltteelllloo  ssaarreebbbbee  ooggggii  uuttiillmmeennttee  eesspplloorraabbiillee..  

EE  ppeerrcchhéé  nnoonn  iinnddaaggaarree  aannccoorraa  ??  LLaa  CCoorrttee  aavveevvaa  ffaattttoo  ““4499””,,  ppootteevvaa  ffaarree  ““5500””  

ee,,  lloo  rriiccoorrddoo,,  mmeelliiuuss  rree  ppeerrppeennssaa,,  ppuuòò  ee  ddeevvee  ffaarrlloo  aannccoorraa..  PPeerrcchhéé  pprriimmaa  

nneessssuunnaa  ffrreettttaa  ee  oorraa  ttaannttaa  ffrreettttaa  ddii  cchhiiuuddeerree,,  iinnvveeccee  ??      

LLaa  ppeerriizziiaa,,  ppuurrttrrooppppoo,,  èè  nnaauuffrraaggaattaa,,  èè  iinnuuttiillee  nnaassccoonnddeerrlloo,,  èè  uunn  ffaattttoo  

ccoonnccllaammaattoo  ee  ll’’iimmppiieettoossoo  ee  dduurriissssiimmoo  ccoonnttrrooeessaammee  ssuubbiittoo  ddaaii  ppeerriittii  ddeell  

3300  lluugglliioo  ee  ddeell  55  sseetttteemmbbrree  ssccoorrssoo  aadd  ooppeerraa  ddeellll’’iimmppllaaccaabbiillee  ccoolllleeggaa  

CCoommooddii  cchhee  nnoonn  hhaa  mmaaii  mmoollllaattoo  llaa  pprreessaa,,  mmaa,,  pprriimmaa,,  aannccoorraa,,  llaa  

nniieenntt’’aaffffaattttoo  sseerreennaa  ee  oobbbbiieettttiivvaa  rreellaazziioonnee  ddeeggllii  sstteessssii  ddeell  2255  lluugglliioo  ee  ppooii  
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aannccoorraa  ccoonn  iill  ccoonnttrrooeessaammee  ddeell  55  ee  ddeell  66  sseetttteemmbbrree  ssccoorrssoo,,  lloo  hhaa  

pprrooccllaammaattoo,,  ssii  ppuuòò  bbeenn  ddiirree,,  aall  mmoonnddoo  iinntteerroo,,  vviissttaa  ll’’eeccoo  ddii  qquueessttoo  

pprroocceessssoo..    

IInn  ppaarrttiiccoollaarree,,  ggllii  eessppeerrttii  nnoommiinnaattii  ddaa  qquueessttaa  CCoorrttee  hhaannnnoo  cceerrccaattoo  ddii  ffaarr  

ccoonnvviivveerree  llaa  pprreetteessaa  iinnaattttrriibbuuiibbiilliittàà  ddeeii  rreeppeerrttii  ccoonn  ll’’iimmppoossssiibbiilliittàà  ddii  

eesscclluuddeerree  cchhee  iill  rriissuullttaattoo  ootttteennuuttoo  ppootteessssee  ddeerriivvaarree  ddaa  ffeennoommeennii  ddii  

ccoonnttaammiinnaazziioonnee  ee  qquueessttoo  vvaallee  ttaannttoo  ppeerr  iill  rreeppeerrttoo  3366  cchhee  ppeerr  qquueelllloo  116655  BB..  

DDeettttoo  iinn  tteerrmmiinnii  ccoommpprreennssiibbiillii,,  ii  ppeerriittii  ccii  hhaannnnoo  ddeettttoo::  nnoonn  cc’’èè  MMeerreeddiitthh  nneell  

ccoolltteelllloo  nnéé  SSoolllleecciittoo  nneell  ggaanncceettttoo  ((ssoolloo  nneellllee  ccoonncclluussiioonnii  qquueessttoo)),,  mmaa  

ppoottrreebbbbeerroo  eesssseerrccii  ssttaattii  ppoorrttaattii  ddaaggllii  ooppeerraattoorrii  ppeerr  ssbbaagglliioo..      

EE  iinnvveeccee,,  nnoonn  ssii  ppuuòò  aavveerree,,  ttaannttoo  ppeerr  ppaarrllaarree  cchhiiaarroo  aa  ttooggaattii  ee  ppooppoollaarrii,,  llaa  

““bboottttee  ppiieennaa  ee  llaa  mmoogglliiee  uubbrriiaaccaa””,,  ccoommee  ddiimmoossttrreerràà  llaa  mmiiaa  ccoolllleeggaa..  BBiissooggnnaa  

sscceegglliieerree::  oo  vvii  èè  iimmppoossssiibbiilliittàà  ddii  aattttrriibbuuzziioonnee  ddii  uunn  rreeppeerrttoo  ee  aalllloorraa  nnoonn  ssii  ppuuòò  

ddiirree  ppiiùù  nnuullllaa  oo  vvii  èè  ccoonnttaammiinnaazziioonnee  ee  aalllloorraa  vvuuooll  ddiirree  cchhee  ll’’aattttrriibbuuzziioonnee  cc’’èè  

mmaa  èè  ffaallssaattaa  ddaallllaa  ccoonnttaammiinnaazziioonnee  cchhee,,  aa  ssuuaa  vvoollttaa,,  vvaa  pprroovvaattaa  ddaa  cchhii  llaa  

iinnvvooccaa  nnoonn  ddaa  cchhii  llaa  nneeggaa,,  ccoommee  rreecciittaa  cchhiiaarriissssiimmaammeennttee  llaa  nnoorrmmaa  ddii  ccuuii  

aallll’’aarrtt..  22669977  cc..cc..  ee,,  ppiiùù  ssuucccciinnttaammeennttee,,  qquueellllaa  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  119900  cc..pp..pp..,,  iinn  lliinneeaa  

ccoonn  iill  nnoottiissssiimmoo  bbrrooccaarrddoo  llaattiinnoo  oonnuuss  pprroobbaannddii  iinnccuummbbiitt  eeii  qquuii  ddiicciitt,,  nnoonn  eeii  

qquuii  nneeggaatt..  EE  qquuii,,  ll’’””aaccttoorr””  ddeellllaa  ccoonnttaammiinnaazziioonnee  ssoonnoo  llee  ddiiffeessee,,  nnooii  ssiiaammoo  

qquueellllii  cchhee  nneeggaannoo..  II  ppeerriittii,,  iinnssiinnuuaannddoo  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddeellllaa  ccoonnttaammiinnaazziioonnee,,  

hhaannnnoo  iirrrriimmeeddiiaabbiillmmeennttee  ccoonnttrraaddddeettttoo  llaa  ccoonncclluussiioonnee  ddii  iimmppoossssiibbiilliittàà  ddii  

aattttrriibbuuzziioonnee  ddeeii  rreeppeerrttii  sseennzzaa,,  ppeerraallttrroo,,  pprroovvaarree  llaa  ccoonnttaammiinnaazziioonnee  sstteessssaa..  UUnn  

ddiissaassttrroo..    
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LLaa  CCoorrttee  hhaa  mmoossttrraattoo  iill  ssuuoo  ssccrruuppoolloo  nneell  tteennttaarree  ddii  aapppprrooffoonnddiirree  llee  rriissuullttaannzzee  

bbiioollooggiicchhee  ddeell  ggaanncceettttoo  ddii  rreeggggiisseennoo  ee  ddeell  ccoolltteelllloo..  NNooii  ccii  ssiiaammoo  ooppppoossttii  mmaa  

aapppprreezzzziiaammoo  ssiinncceerraammeennttee  qquueessttoo  ssccrruuppoolloo  cchhee  vvooii  aavveettee  mmoossttrraattoo  ee  cchhee  vvii  ffaa  

oonnoorree..  PPuurrttrrooppppoo,,  ssppiiaaccee  ddiirrlloo,,  mmaa  vvaa  ddeettttoo  ccoonn  ffrraanncchheezzzzaa,,  ssoonnoo  ii  ppeerriittii  sscceellttii  

cchhee  ssii  ssoonnoo  ddiimmoossttrraattii,,  aallll’’eevviiddeennzzaa,,  iinniiddoonneeii  ee  pprriivvii  ddii  qquueellllaa  sseerreenniittàà  eedd  

oobbbbiieettttiivviittàà  cchhee  ssoonnoo  eesssseennzziiaallii  ppeerr  uunnaa  ffuunnzziioonnee  ccoommee  llaa  lloorroo..    

  CCiiòò  cchhee  mmii  hhaa  ppiiùù  ssttuuppiittoo  èè  ssttaattaa,,  iinnffaattttii,,  ll’’aaccrriimmoonniiaa,,  ll’’aassttiioo,,  aappppaarrssoo  

eevviiddeennttee  aa  ttuuttttii,,  nnoonn  nnaassccoonnddiiaammoocceelloo,,  ccoonn  ii  qquuaallii  iill  PPrrooff..  CCoonnttii  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  

hhaa  aattttaaccccaattoo  ll’’ooppeerraattoo  ddeellllaa  PPoolliizziiaa  SScciieennttiiffiiccaa..  UUnn  ppeerriittoo  iinnddiippeennddeennttee  ddeevvee  

ooppeerraarree  ccoonn  sseerreenniittàà  ee  iimmppaarrzziiaalliittàà  ee  nnoonn  bbaassttaa  eesssseerree  pprroocceessssuuaallmmeennttee  ppeerriittii  

ppeerr  vveeddeerrssii  ggaarraannttiittaa  llaa  ppaatteennttee  ddeellll’’iimmppaarrzziiaalliittàà..  EE’’  uunnaa  qquuaalliittàà  cchhee  vvaa  

ccoonnccrreettaammeennttee  ddiimmoossttrraattaa  ssuull  ccaammppoo  ee  aavvvveennttuurraarrssii,,  aadd  eesseemmppiioo,,  iinn  

iinntteerrpprreettaazziioonnii  ddii  vveerrbbaallii  ddii  uuddiieennzzaa  cchhee  èè  ccoommppiittoo  ddeell  PPMM,,  ddeellllee  ddiiffeessee  ee,,  ppooii,,  

ddeeii  ggiiuuddiiccii,,  ffiinneennddoo  ppooii  ccoonn  ll’’aattttrriibbuuiirree  aallllaa  PPrrooccuurraa  ddoommaannddee  cchhee  ssoonnoo  ddeeii  

ddiiffeennssoorrii  ee  uuttiilliizzzzaarree  ssoolloo  qquueessttee  ee,,  ppeerr  ggiiuunnttaa,,  oobblliitteerraarree  ppaassssaaggggii  cchhee  

aavvrreebbbbeerroo  cchhiiaarriittoo  cceerrttii  pprroobblleemmii  ddeellllaa  pprreesseennzzaa  oo  mmeennoo  ddii  ddeetteerrmmiinnaattii  aattttii  

((ccoommee  qquueelllloo  ddeeii  ccoonnttrroollllii  nneeggaattiivvii  ddii  ccuuii  llaa  DD..ssssaa  SStteeffaannoonnii  hhaa  ppaarrllaattoo  

nneellll’’eessaammee  ddeell  44..1100..22000088,,  pp..  111177,,  nneellll’’uuddiieennzzaa  pprreelliimmiinnaarree  ee  cchhee  eerraa  ddiissppoossttaa  

aadd  aalllleeggaarree  ee  cchhee  ppooii  ssoonnoo  ssttaattii  ttrraassmmeessssii  aall  GGUUPP  qquuaattttrroo  ggiioorrnnii  ddooppoo)),,  èè  

vvaanniiffiiccaarree  ee  rreennddeerree  ddeell  ttuuttttoo  iinnuuttiillee  ll’’ooppeerraa  ddeell  ppeerriittoo..  PPeerrcchhéé,,  ppooii,,  ii  ppeerriittii,,  

hhaannnnoo  aaddoottttaattoo  ddeellllee  ccoonncclluussiioonnii,,  ddaannddoo  ppeerr  ssccoonnttaattoo,,  ccoonn  mmaallcceellaattaa  

ssooddddiissffaazziioonnee,,  cchhee  cceerrttee  pprreeccaauuzziioonnii  mmeettooddoollooggiicchhee  nnoonn  ffoosssseerroo  ssttaattee  

aaddoottttaattee,,  mmeennttrree  bbaassttaavvaa  uunn  mmiinniimmoo  ddii  rraappppoorrttoo  ddii  ccoollllaabboorraazziioonnee  ee  ddii  

ccoorrrreettttaa  iinnffoorrmmaazziioonnee  ccoonn  cchhii  aavveevvaa  ooppeerraattoo  iimmppaarrzziiaallmmeennttee,,  lloo  rriiccoorrddoo,,  
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nneellllee  iinnddaaggiinnii,,  eexx  aarrtt..  336600  cc..pp..pp..,,  ppeerr  eevviittaarree  qquueessttee  ccoonnsseegguueennzzee..  EE  oorraa,,  llaa  

ppeerriizziiaa  èè,,  ppuurrttrrooppppoo,,  iirrrriimmeeddiiaabbiillmmeennttee,,  qquueessttaa  ssìì,,  ““ccoonnttaammiinnaattaa””,,  

ggrraavveemmeennttee  llaaccuunnoossaa,,  ssoottttoo  iill  pprrooffiilloo  ssttaattiissttiiccoo  ee  nnoonn  sseerrvvee  ppiiùù  ssee  èè  mmaaii  

sseerrvviittaa  aa  qquuaallccoossaa..            

II  dduuee  eessppeerrttii  hhaannnnoo  eessaassppeerraattoo  ii  ggiiuuddiizzii,,  aapppprrooffiittttaannddoo  ddeell  ffaattttoo  cchhee  

aallll’’uuddiieennzzaa  ddeell  2255  lluugglliioo  ssccoorrssoo,,  ppeerr  llaa  ddiillaattaazziioonnee  ddeeii  tteemmppii  ddeellll’’iilllluussttrraazziioonnee  

ddii  uunnaa  ppeerriizziiaa  ddeeppoossiittaattaa  ddaa  oollttrree  uunn  mmeessee  ee  cchhee  ttuuttttii  ccoonnoosscciiaammoo,,  llaa  ppaarroollaa  

ssppeettttaavvaa  ssoolloo  aa  lloorroo..  EE  hhaannnnoo  cceerrccaattoo  ddii  aaccccrreeddiittaarree  ll’’iippootteessii  cchhee  ttuuttttii  sseegguuaannoo,,  

sseennzzaa  ddeefflleetttteerree  ddii  uunnaa  vviirrggoollaa,,  ii  ““pprroottooccoollllii””  ee  llee  rraaccccoommaannddaazziioonnii  vviiggeennttii,,  

nneellll’’oorrddiinnee,,  nneelllloo  SSttaattoo  ddeellllaa  LLoouuiissiiaannaa,,  iinn  qquueelllloo  ddeellllaa  NNoorrtthh  CCaarroolliinnaa,,  iinn  

qquueelllloo  ddeell  WWiissccoonnssiinn  ee  iinn  qquueelllloo  ddeell  NNeeww  JJeerrsseeyy,,  sseennzzaa  cciittaarree,,  cchhee  ssoo  iioo,,  nnoonn  

ssoo  ppeerrcchhéé,,  qquueellllii  ddeellllaa  PPeennnnssyyllvvaanniiaa,,  ddeellll’’OOhhiioo,,  ddeellllaa  SSoouutthh  CCaarroolliinnaa,,  ddeell  

TTeexxaass,,  ddeellllaa  CCaalliiffoorrnniiaa,,  ddeell  MMiinnnneessoottaa,,  ddeelllloo  SSttaattoo  ddii  NNeeww  YYoorrkk,,  ddeellll’’IIlllliinnooiiss,,  

ddeell  MMoonnttaannaa,,  ddeellll’’OOkkllaahhoommaa  ee  vviiaa  ddiicceennddoo,,  ffiinnoo  aallll’’AAllaasskkaa  ee  aallllee  HHaawwaaii,,  

mmeennttrree  llaa  SSeezziioonnee  IInnddaaggiinnii  ffoorreennssii  ddeellllaa  PPoolliizziiaa  ddii  SSttaattoo  iittaalliiaannaa  ooppeerreerreebbbbee  

ccoonn  mmooddaalliittàà  cchhee  ssuusscciitteerreebbbbeerroo  ssccaannddaalloo  nneellll’’uullttiimmoo  ppaaeessee  ddeell  tteerrzzoo  mmoonnddoo..    

QQuueessttoo  ssiiggnniiffiiccaa  ffaarree  ssoolloo  eesseerrcciizziioo  ddii  ppoolleemmiiccaa  eedd  eesspprriimmeerree  uunn  aassttiioo  cchhee  

ddoovvrreebbbbee  eesssseerree  eessttrraanneeoo  ppeerrffiinnoo  aadd  uunn  CCTT  ddii  ppaarrttee,,  ffiigguurriiaammooccii  aadd  uunn  ppeerriittoo..    

DD’’aallttrraa  ppaarrttee,,  llaa  lloobbbbyy  pprroo  iimmppuuttaattii  hhaa  uuttiilliizzzzaattoo  iill  ssoolliittoo  lleeiitt  mmoottiivv  

ddaallll’’iinniizziioo  ddeellllee  iinnddaaggiinnii  ee  cchhee  èè  iill  ssiisstteemmaa,,  ooggggii  iinn  vvooggaa,,  ddii  ddiiffeennddeerrssii,,  

ggeettttaannddoo  ssiisstteemmaattiiccaammeennttee  ddiissccrreeddiittoo  ssuuggllii  iinnqquuiirreennttii..  SSee  ll’’ooppeerraazziioonnee  llaa  ssii  

ccoonndduuccee  ccoonn  mmeettooddoo,,  ssii  oottttiieennee  sseemmpprree  qquuaallccoossaa..  ““  CCaalluunnnniiaattee,,  ccaalluunnnniiaattee,,  

ttaannttoo  qquuaallccoossaa  rreesstteerràà””  ssoolleevvaa  iinnffaattttii  ddiirree  JJoosseepphh  GGooeebbbbeellss,,  iill  MMiinniissttrroo  ddeellllaa  

PPrrooppaaggaannddaa  nnaazziissttaa,,  mmaa  llaa  ffrraassee  eerraa  ssttaattaa  uussaattaa,,  pprriimmaa  ddii  lluuii,,  ddaa  VVoollttaaiirree  ee  
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ll’’iinnvveennttoorree  eerraa  aaddddiirriittttuurraa  ll’’iinnssoossppeettttaabbiillee  FFrraanncceessccoo  BBaaccoonnee  ((DDee  DDiiggnniittaattee  eett  

aauuggmmeennttoo  sscciieennttiiaarruumm,,  II,,  VVIIIIII,,  cc..  22,,3344))..    

    EEppppuurree,,  aa  gguuaarrddaarree  cceerrttii  ffaammoossii  ee  iinntteerreessssaannttii  pprrooggrraammmmii  tteelleevviissiivvii  cchhee  

ddeessccrriivvoonnoo  iinntteerrvveennttii  ddii  oorrggaannii  ssttrraanniieerrii  ddii  PPoolliizziiaa  sscciieennttiiffiiccaa  dd’’aavvaanngguuaarrddiiaa  ee  

cchhee  aavvrreebbbbeerroo  ccoommuunnqquuee  ddoovvuuttoo  aapppplliiccaarree  ii  pprroottooccoollllii  ssuuiinnddiiccaattii,,  cc’’èè  ddaa  

rriimmaanneerree  iinnoorrrriiddiittii::  ““ddeetteeccttiivveess””  cchhee  ssii  mmuuoovvoonnoo  ddiissiinnvvoollttaammeennttee  nneeii  lluuoogghhii  

ddeell  ddeelliittttoo,,  mmuunniittii,,  ssee  vvaa  bbeennee,,  ddeeii  ssoollii  gguuaannttii  aallllee  mmaannii,,  ccoonn  llee  ccaallzzaattuurree  pprriivvee  

ddii  qquuaallssiivvoogglliiaa  pprrootteezziioonnee,,  cchhee  vvaannnnoo  ee  vveennggoonnoo  ssuu  aarreeee  ““sseennssiibbiilliissssiimmee””,,  iinn  

aatttteessaa  ddeellllaa  PPoolliizziiaa  SScciieennttiiffiiccaa  oo  cchhee  aassppoorrttaannoo  mmaatteerriiaallee  oorrggaanniiccoo  sseerrvveennddoossii  

ddii  ppiinnzzee  eessttrraattttee  ttrraannqquuiillllaammeennttee  ddaall  ttaasscchhiinnoo  ddeellllaa  ggiiaaccccaa..    

PPoottrreeii  cciittaarrvvii  qquueessttii  pprrooggrraammmmii  ee  qquuaannddoo  ee  ddaa  qquuaallii  ccaannaallii  ssoonnoo  ssttaattii  ddiiffffuussii,,  

mmaa  nnoonn  vvoogglliioo  ffaarree  ppoolleemmiiccaa..  DDiiccoo  ssoolloo  cchhee,,  aa  ccoonnffrroonnttoo,,  ggllii  uuoommiinnii  cchhee  ssoonnoo  

iinntteerrvveennuuttii  aa  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  sseemmbbrraavvaannoo  mmaarrzziiaannii,,  iinn  ttuuttttii  ii  sseennssii,,  aanncchhee  

ppeerrcchhéé  iinnddoossssaavvaannoo  llee  ttuuttee  pprrootteettttiivvee  bbiiaanncchhee,,  ddaallllaa  tteessttaa  aaii  ppiieeddii  ccoommee  hhoo  

ffaattttoo  aanncchh’’iioo..            

NNoonn  ccoonnoosscciiaammoo  llee  rraaggiioonnii  ddeellll’’  aassttiioo  mmaanniiffeessttaattoo  ddaaii  ppeerriittii,,  cchhee  ppeerròò  èè  

iinnnneeggaabbiillee,,  mmaa  ssiiaammoo  oorrmmaaii  aabbiittuuaattii  aa  vveeddeerree  qquueessttoo  pprroocceessssoo  ccoommee  ““tteerrrreennoo  

ddii  rriivvaallssaa””  iinn  rreellaazziioonnee  aa  vviicceennddee  aadd  eessssoo  eessttrraanneeee..    

QQuuiinnddii,,  iill  llaavvoorroo  ddeeii  ppeerriittii  èè,,  ddiirreebbbbee  iill  ssiimmppaattiiccoo  BBaarrttaallii,,  ttuuttttoo  ssbbaagglliiaattoo,,  

ttuuttttoo  ddaa  rriiffaarree……      

  PPeerrcchhéé  qquuii  nnoonn  ssttiiaammoo  ppaarrllaannddoo  ddeellllaa,,  ppeerraallttrroo  vvaalleennttiissssiimmaa,,  PPoolliizziiaa  

SScciieennttiiffiiccaa  ddeellllaa  QQuueessttuurraa  ddii  PPeerruuggiiaa,,  ssttiiaammoo  ppaarrllaannddoo  ddeell  vveerrttiiccee  ddeellllaa  

PPoolliizziiaa  SScciieennttiiffiiccaa  iittaalliiaannaa,,  ii  ccuuii  aacccceerrttaammeennttii  ssoonnoo  aa  bbaassee  ddii  ttaannttiissssiimmee  

sseenntteennzzee  rreessee  ddaa  ttaannttee  CCoorrttii  ddii  AAssssiissee,,  oorrmmaaii  ddeeffiinniittiivvaammeennttee  ccoonnffeerrmmaattee  
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iinn  CCaassssaazziioonnee..  SSee  aavveesssseerroo  rraaggiioonnee  qquueessttii  ppeerriittii,,  ssii  ddoovvrreebbbbee  iinneevviittaabbiillmmeennttee  

aapprriirree  uunn  ccoolloossssaallee  ee  ssccoonncceerrttaannttee  iitteerr  ddii  rreevviissiioonnee  ddii  sseenntteennzzee  ee  ssaarreebbbbee  

ssccoonnffeessssaattaa  llaa  PPoolliizziiaa  SScciieennttiiffiiccaa  iittaalliiaannaa  aa  lliivveelllloo  mmoonnddiiaallee  ee  llaa  ssuuaa  

ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  llee  PPoolliizziiee  ddeeggllii  aallttrrii  ppaaeessii,,  ssppeecciiee  oocccciiddeennttaallii  !!  BBiissooggnnaa  

ssttaarree  aatttteennttii  ee  uussaarree  pprruuddeennzzaa..  QQuuaannddoo,,  iinnvveeccee,,  ssii  eessaaggeerraa,,  ccoommee  hhaannnnoo  ffaattttoo  ii  

ppeerriittii,,  aanniimmaattii  ddaa  uunn  aassttiioo  cchhee  hhaa  ssccoonncceerrttaattoo  ttuuttttii,,  ssii  ppoonnggoonnoo  llee  pprreemmeessssee  ppeerr  

ssiittuuaazziioonnii  cchhee  nneessssuunnoo  ppuuòò  ffoonnddaattaammeennttee  aauugguurraarrssii..              

  DDii  uunnaa  ccoossaa  ddoovveettee,,  ccoommuunnqquuee,,  ccoonnvviinncceerrvvii,,  ccoommee  vvii  hhoo  ddeettttoo::  iinn  qquueessttoo  

pprroocceessssoo  nnoonn  cc’’èè  ssoolloo  iill  ggaanncceettttoo  ee  iill  ccoolltteelllloo..  NNoonn  ccoommmmeetttteettee  qquueessttoo  

ggrraavviissssiimmoo  eerrrroorree  !!    

SSaarreebbbbee  iimmppeerrddoonnaabbiillee,,  aanncchhee  ppeerrcchhéé,,  ddaa  qquuaannddoo  vvooii  aavveettee  ddeecciissoo  llaa  

ppeerriizziiaa  ssuull  mmaatteerriiaallee  ggeenneettiiccoo,,  cc’’èè  uunnaa  nnoovviittàà  ppiiùù  iimmppoorrttaannttee  ddii  aallttrree,,  

iinnaassppeettttaattaa,,  llaa  tteessttiimmoonniiaannzzaa  ddii  cchhii,,  ppeerr  ssuuaa  sstteessssaa  aammmmiissssiioonnee,,  eerraa  nneell  

lluuooggoo  ddeell  ddeelliittttoo,,  ddeell  ccoonnccoorrrreennttee,,  RRuuddii  HHeerrmmaannnn  GGuueeddee,,  cchhee  hhaa  

pprrooccllaammaattoo,,  iinn  qquueesstt’’aauullaa,,  iill  mmaattttiinnoo  ddeell  2277  ggiiuuggnnoo  ssccoorrssoo,,  llaa  

ccoollppeevvoolleezzzzaa  ddeeii  dduuee  iimmppuuttaattii..    

CC’’èè  uunn  mmaatteerriiaallee  pprroobbaattoorriioo  ccoommpplleessssoo  eedd  eessttrreemmaammeennttee  aarrttiiccoollaattoo  cchhee  ppoorrttaa  

uunniivvooccaammeennttee  aallllaa  ddeecciissaa  ccoonnffeerrmmaa  ddeellll’’iimmppiiaannttoo  aaccccuussaattoorriioo,,  ccoomm’’èè  

aavvvveennuuttoo  iinn  pprriimmoo  ggrraaddoo..    

EE,,  nneell  ppaassssaarree  iinn  rraasssseeggnnaa  ggllii  aappppeellllii,,  cceerrcchheerròò  ddii  iilllluussttrraarree  ggllii  aassppeettttii  ddii  mmiiaa  

ppeerrttiinneennzzaa..      

UUnn  uullttiimmoo  ppuunnttoo..  QQuuii  ccii  mmuuoovviiaammoo  nneell  pprroocceessssoo  ppeennaallee  ee  ddeebbbboonnoo  ttrroovvaarree  

aapppplliiccaazziioonnee  ii  ssuuooii  iissttiittuuttii..  EE  aalllloorraa,,  nneell  pprroocceessssoo  ppeennaallee  vvii  ssoonnoo  dduuee  ssooggggeettttii  

cchhee  ssoonnoo,,  ccoonn  lliimmiittaattee  eecccceezziioonnii  ppeerr  iill  PPMM,,  eessttrraanneeii  aall  pprroocceessssoo  cciivviillee::  vvaallee  aa  
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ddiirree  llaa  PPoolliizziiaa  ggiiuuddiizziiaarriiaa  ee  iill  PPuubbbblliiccoo  MMiinniisstteerroo,,  ii  dduuee  oorrggaannii  cchhee  ooppeerraannoo  

nneellllee  iinnddaaggiinnii  pprreelliimmiinnaarrii,,  ddii  ccuuii  èè  ddoommiinnuuss  iill  PPuubbbblliiccoo  MMiinniisstteerroo..  EE  qquueessttoo  

èè  uunn  oorrggaannoo  iimmppaarrzziiaallee  ppeerrcchhéé  vviinnccoollaattoo  ddaallllaa  nnoorrmmaa  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  335588  

cc..pp..pp..  nnoonn  ssoolloo  aa  ccoommppiieerree  llee  iinnddaaggiinnii  nneecceessssaarriiee  aaii  ffiinnii  ddeellll’’eesseerrcciizziioo  

ddeellll’’aazziioonnee  ppeennaallee  mmaa  cchhee  ““ssvvoollggee  aallttrreessìì  aacccceerrttaammeennttii  ssuu  ffaattttii  ee  

cciirrccoossttaannzzee  aa  ffaavvoorree  ddeellllaa  ppeerrssoonnaa  ssoottttooppoossttaa  aallllee  iinnddaaggiinnii””  ee  llaa  ccuuii  

ppoossiizziioonnee  ddii  iimmppaarrzziiaalliittàà  ssii  ccoommuunniiccaa  aaii  ssuuooii  CCoonnssuulleennttii,,  ssppeecciiee  qquuaannddoo  

qquueessttii  ooppeerraannoo  nneell  ccoonnttrraaddddiittttoorriioo  ddeellllee  ppaarrttii..  

BBeenn  ddiivveerrssaa  ee  ddeell  ttuuttttoo  lleeggaattaa  aallll’’iinntteerreessssee  ddeellllaa  ppaarrttee  aassssiissttiittaa  èè,,  iinnvveeccee,,  llaa  

ppoossiizziioonnee  ddeellllaa  ddiiffeessaa  ee  ssuuooii  CCoonnssuulleennttii..  OOrraa,,  iinn  qquueessttoo  pprroocceessssoo,,  ssoonnoo  llee  

nnoorrmmee  ee  ggllii  iissttiittuuttii  ddeell  pprroocceessssoo  ppeennaallee  cchhee  ddeebbbboonnoo  ttrroovvaarree  aapppplliiccaazziioonnee,,  nnoonn  

iill  ccoonntteessttoo  iinn  ccuuii  ssii  mmuuoovvee  iill  pprroocceessssoo  cciivviillee,,  ddoovvee  ssoolloo  iill  GGiiuuddiiccee  ee,,  qquuiinnddii,,  ii  

ssuuooii  ppeerriittii,,  ssoonnoo  aassssiissttiittii,,  iinn  lliinneeaa  tteeoorriiccaa,,  ddaallllaa  pprreerrooggaattiivvaa  ddeellll’’iimmppaarrzziiaalliittàà,,  

mmeennttrree  llee  ppaarrttii,,  ll’’aattttoorree  ee  iill  ccoonnvveennuuttoo  ssoonnoo  ppoorrttaattrriiccii  ddii  uunn’’oottttiiccaa  lleeggaattaa  aa  

iinntteerreessssii  pprriivvaattii..        

SSee  nnoonn  ccii  ssii  ppoonnee  nneell  ccoonntteessttoo  ddeellll’’oorrddiinnaammeennttoo  pprroocceessssuuaallee  cchhee  vvooii,,  qquuii,,  

ddoovveettee  aapppplliiccaarree  ee  ddii  ccuuii  ddoovveettee  tteenneerr  ccoonnttoo,,  ssii  rriisscchhiiaa  ddii  nnoonn  ccoommpprreennddeerree  llaa  

rriilleevvaannzzaa  ee  llee  ffiinnaalliittàà  ddii  ssooggggeettttii  aa  ccuuii  èè  ddeemmaannddaattaa  uunnaa  ffuunnzziioonnee  pprreemmiinneennttee  

nneellllee  iinnddaaggiinnii,,  cciiooèè  ddeell  PPuubbbblliiccoo  MMiinniisstteerroo  ee,,  ssoottttoo  llaa  ssuuaa  ddiirreezziioonnee,,  ddeellllaa  

PPoolliizziiaa  ggiiuuddiizziiaarriiaa  ee  ddii  nnoonn  tteenneerr  ccoonnttoo  ddeell  ffaattttoo  cchhee  llaa  sseenntteennzzaa  èè  qquuii  iill  ffrruuttttoo  

ddii  uunnaa  vvaalluuttaazziioonnee  ccoommpplleessssiivvaa  ddeellll’’iinnssiieemmee  ddeell  mmaatteerriiaallee  pprroobbaattoorriioo,,  nnoonn  ggiiàà  

ddii  ssiinnggoollii  sseeggmmeennttii  ddeelllloo  sstteessssoo..        

OOrrbbeennee,,  nneell  pprroocceessssoo  ppeennaallee,,  ll’’iinnddaaggaattoo  hhaa  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  rriicchhiieeddeerree  ee  

ootttteenneerree  uunnaa  ppeerriizziiaa,,  ffoorrmmuullaannddoo,,  nneellll’’aacccceerrttaammeennttoo  eexx  aarrtt..  336600  cc..pp..pp..,,  
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rriisseerrvvaa  ddii  pprroommuuoovveerree  aall  GGIIPP  iinncciiddeennttee  pprroobbaattoorriioo  ccoonn  rriicchhiieessttaa,,  nneellllaa  

ffaattttiissppeecciiee,,  ddii  uunnaa  ppeerriizziiaa  eexx  aarrtt..  339922,,  lleetttt..  ff))  cc..pp..pp..,,  qquuaannddoo,,  ccoommee  nneell  ccaassoo  iinn  

eessaammee,,  ““llaa  pprroovvaa  rriigguuaarrddaa  uunnaa  ppeerrssoonnaa,,  uunnaa  ccoossaa  oo  uunn  lluuooggoo,,  ssooggggeettttoo  aa  

mmooddiiffiiccaazziioonnee  nnoonn  eevviittaabbiillee””..    

QQuueessttaa  eerraa,,  nneellllaa  ffaattttiissppeecciiee,,  llaa  vviiaa  nnoorrmmaallee  ee  ddeell  ttuuttttoo  rreeggoollaarree  aattttrraavveerrssoo  llaa  

qquuaallee  ootttteenneerree  llaa  ppeerriizziiaa,,  nneellllee  iinnddaaggiinnii..    

IInnvveeccee,,  ccoommee  ss’’èè  vviissttoo,,  ggllii  iinnddaaggaattii  nnoonn  hhaannnnoo  ccoonntteessttaattoo  aallccuunncchhéé  

qquuaannddoo  aavvrreebbbbeerroo  ppoottuuttoo  ee,,  ffoorrssee,,  ddoovvuuttoo  ffaarrlloo  ee  hhaannnnoo  rriicchhiieessttoo  llaa  

ppeerriizziiaa  aallllaa  ffiinnee  ddeell  ddiibbaattttiimmeennttoo,,  uunnaa  ppeerriizziiaa  mmiirraannttee  aallllaa  ““rriippeettiizziioonnee  ddeellllee  

iinnddaaggiinnii  ggeenneettiicchhee,,  oo  qquuaannttoo  mmeennoo  llaa  rriivvaalluuttaazziioonnee  ddeeii  ttrraacccciiaattii  ccoonn  

rriiffeerriimmeennttoo  aaii  rreeppeerrttii  116655  BB  ee  3366,,  eesssseennddoo  ssttaattee  mmeessssee  iinn  ddiissccuussssiioonnee  llee  

pprroocceedduurree//mmeettooddiicchhee  ddii  rreeppeerrttaazziioonnee  sseegguuiittee  ddaallllaa  ggeenneettiissttaa  ddeellllaa  PPoolliizziiaa  

SScciieennttiiffiiccaa……””  ((vvddss..  llaa  sseenntteennzzaa  aappppeellllaattaa,,  aa  pp..  88)),,  qquuiinnddii,,  uunnaa  ppeerriizziiaa  ssuu  

aacccceerrttaammeennttii  iirrrriippeettiibbiillii  nnoonn  ccoonntteessttaattii  ee  ppiieennaammeennttee  uuttiilliizzzzaabbiillii,,  ssoolloo  

ppeerrcchhéé  llee  vvaalluuttaazziioonnii  ddeeii  ccoonnssuulleennttii  ddeellllee  ddiiffeessee  eerraannoo,,  iinn  uunn  sseeccoonnddoo  

tteemmppoo,,  ddiivveennuuttii  ccoonnttrraassttaannttii  ccoonn  qquueellllii  ddeellllaa  PPoolliizziiaa  SScciieennttiiffiiccaa..    

QQuueessttoo  ssiisstteemmaa  èè  ddeell  ttuuttttoo  aannoommaalloo  ee,,  ssee  aaccccoollttoo,,  iimmpplliicchheerreebbbbee  

ll’’oobbbblliiggaattoorriieettàà  ddeellllaa  ppeerriizziiaa  ooggnniiqquuaallvvoollttaa  vvii  ssiiaa,,  ccoommee  aaccccaaddee  rreeggoollaarrmmeennttee,,  

ccoonnttrraassttoo  ttrraa  ii  CCCC..TTTT..  ddeellllee  ppaarrttii  pprriivvaattee  ee  qquueellllii  eexx  aarrtt..  336600  cc..pp..pp..  ddeellllaa  

PPrrooccuurraa..  MMaa  èè  eevviiddeennttee  cchhee  nnoonn  èè  qquueessttaa  llaa  ssttrraaddaa  sseegguuiittaa  nneell  pprroocceessssoo  

ppeennaallee..  QQuueelllloo  cchhee  iinn  qquueessttaa  sseeddee  èè  aannoommaalloo,,  ddiivveennttaa  iinnvveeccee  nnoorrmmaallee  iinn  sseeddee  

cciivviillee..          

EE  aaggggiiuunnggoo  ee,,  ppooii  ssuull  ppuunnttoo,,  llaasscciioo  llaa  ppaarroollaa  aaii  ccoolllleegghhii  ddii  ccuuii  hhoo  iinnvvaassoo  iill  

ccaammppoo,,  ddiiccoo  ssoolloo,,  aaii  ffiinnii  ddeellll’’eessiiggeennzzaa  ddii  uunnaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeellll’’iinnssiieemmee  ddeell  
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mmaatteerriiaallee  pprroobbaattoorriioo,,  cchhee  vvii  ssoonnoo,,  ttrraa  ll’’aallttrroo,,  oollttrree  aallllee  pprroovvee  cciirrccoossttaannzziiaallii  ddii  

ccuuii  ttrraatttteerròò,,  aanncchhee  ggllii  aallttrrii  aassppeettttii  ddeellllee  pprroovvee  ddii  ccaarraatttteerree  sscciieennttiiffiiccoo,,  qquuaallii  llee  

cceellllee  tteelleeffoonniicchhee,,  llee  iimmpprroonnttee  ddeeii  dduuee  iimmppuuttaattii  eevviiddeennzziiaattee  ccoonn  iill  LLuummiinnooll  nneell  

ccoorrrriiddooiioo  aannttiissttaannttee  llaa  ccaammeerraa  ddeell  ddeelliittttoo  ee,,  ppeerr  iill  SSoolllleecciittoo,,  ssuull  ttaappppeettiinnoo  ddeell  

bbaaggnnoo  aattttiigguuoo  aallllaa  sstteessssaa  ((ccoonn  ssaanngguuee  ddeellllaa  vviittttiimmaa))  ee  iill  mmaatteerriiaallee  eemmaattiiccoo  ee  

bbiioollooggiiccoo  ddeellllaa  vviittttiimmaa  ee  ddeellll’’iimmppuuttaattaa  KKnnooxx  nneelllloo  sstteessssoo  bbaaggnneettttoo,,  cchhee  ssoonnoo  

aall  ddii  ffuuoorrii  ddeellllaa  ppeerriizziiaa  dd’’aappppeelllloo,,  cchhee  nnoonn  ssoonnoo  ssttaattii  rriiddiissccuussssii  iinn  qquueessttoo  

ggrraaddoo,,  cchhee  ssoonnoo  ddii  uunnaa  eecccceezziioonnaallee  ssiiggnniiffiiccaattiivviittàà    ee  qquueelllloo  cchhee  èè  ssttaattoo  

aacccceerrttaattoo,,  ssuull  ppuunnttoo,,  iinn  pprriimmoo  ggrraaddoo,,  èè  oorrmmaaii  ddeeffiinniittiivvaammeennttee  aaccqquuiissiittoo  eedd  

iinnttaannggiibbiillee..  NNoonn  ssii  ttooccccaa  ppiiùù..    

  

      PPrriimmaa  ddii  aannddaarree  aavvaannttii,,  vvoorrrreeii  pprreesseennttaarree  ll’’aammbbiieennttee  nneell  qquuaallee  ssii  èè  ssvvoollttoo  iill  

ddeelliittttoo  ee  llaa  sscceennaa  ddeell  ccrriimmiinnee  ee  ggllii  aassppeettttii  ffoonnddaammeennttaallii  ddeell  qquuaaddrroo  lleessiivvoo  

ddeellllaa  vviittttiimmaa,,  ppeerrcchhéé,,  ppeerr  vvaalluuttaarree  llaa  vviicceennddaa,,  èè  iinnddiissppeennssaabbiillee  ccoonnoosscceerree  

ll’’aammbbiieennttee  nneell  qquuaallee  èè  mmaattuurraattaa..  LLoo  ffaacccciioo  oorraa  ppeerr  nnoonn  ttoorrnnaarrccii  

ssuucccceessssiivvaammeennttee,,  ddaattoo  cchhee  ddoovvrròò  eessaammiinnaarree  aa  lluunnggoo  ggllii  aattttii  dd’’aappppeelllloo..    

        

AAAAAAAAPPPPPPPPPPPPPPPPEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLOOOOOOOO        SSSSSSSSOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEECCCCCCCCIIIIIIIITTTTTTTTOOOOOOOO........        

        

PPaassssoo  ssuubbiittoo  aaii  mmoottiivvii  cchhee  aatttteennggoonnoo  aall  mmeerriittoo  ddeellll’’aappppeelllloo,,  ssoottttoo  iill  pprrooffiilloo  

ggeenneerraallee  ddeell  ffaattttoo  ee  ddeeggllii  aassppeettttii  mmeeddiiccoo--lleeggaallii..  

SSuull  MMoottiivvoo  IIXX..  

IIll  SSoolllleecciittoo,,  sseeccoonnddoo  ll’’aappppeelllloo,,  aavvrreebbbbee  ddoovvuuttoo  eesssseerree  aassssoollttoo  ppeerr  nnoonn  

aavveerr  ccoommmmeessssoo  iill  ffaattttoo..    

PPuunnttoo  11..  TTaallee  pprrooffiilloo  ddii  iimmppuuggnnaazziioonnee  ssii  ffoonnddaa  ssuull  ffaattttoo  cchhee  llaa  CCoorrttee,,  
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aannzziicchhéé  eessppoorrrree  aaddeegguuaattaammeennttee  ee  ccoommppiiuuttaammeennttee  llee  rraaggiioonnii  ffoonnddaannttii  ddeellllaa  

rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddeell  SSoolllleecciittoo  ((ee  ddeellllaa  KKnnooxx)),,  ffaarreebbbbee  ddiisscceennddeerree  llaa  sstteessssaa  

ddaallll’’iinnccaappaacciittàà  ddeeggllii  iimmppuuttaattii  ddii  pprroovvaarree  iill  ccoonnttrraarriioo  ddii  qquuaannttoo  aassssuunnttoo  nneellllee  

iimmppuuttaazziioonnii..  

IInn  ppaarrttiiccoollaarree,,  nneell  ppuunnttoo  11..22  ddeell  pprreeddeettttoo  mmoottiivvoo  dd’’iimmppuuggnnaazziioonnee,,  ssii  

ssoottttoolliinneeaa  cchhee  ii  dduuee  ccooiimmppuuttaattii  nnoonn  ssaarreebbbbeerroo  rriiuusscciittii  aa  pprroovvaarree  ddii  aavveerr  

ttrraassccoorrssoo  iinnssiieemmee  llaa  nnoottttee  ttrraa  iill  pprriimmoo  ee  iill  22  nnoovveemmbbrree,,  aa  ccaassaa  ddii  RRaaffffaaeellee  

SSoolllleecciittoo..    

LL’’aappppeellllaannttee  cciittaa,,  aa  pprreessuunnttaa  rriipprroovvaa  ddeell  pprroopprriioo  aassssuunnttoo,,  iill  ppaassssoo  ddeellllaa  

sseenntteennzzaa  iinn  ccuuii  llaa  CCoorrttee  aaffffeerrmmaa  cchhee  nneessssuunn  eelleemmeennttoo  ccoonnffeerrmmii  llaa  pprreesseennzzaa  

ddeeii  dduuee  iimmppuuttaattii,,  nneell  ppeerriiooddoo  cchhee  vvaa  ddaallllee  2211,,1155  ddeell  pprriimmoo  nnoovveemmbbrree  aall  

ppeerriiooddoo  aattttoorrnnoo  aallllaa  mmeezzzzaannoottttee  ttrraa  iill  pprriimmoo  ee  iill  22  ::  vvddss..  pp..  6688  ddeellllaa  sseenntteennzzaa..    

OOrrbbeennee,,  ddiimmeennttiiccaannoo  ddii  aaggggiiuunnggeerree  ii  ddiiffeennssoorrii  ddeellll’’aappppeellllaannttee  cchhee  llaa  CCoorrttee,,  

ssuubbiittoo  ddooppoo,,  ssii  èè  ssooffffeerrmmaattaa  aa  lluunnggoo,,  nneellllee  dduuee  ppaaggiinnee  ssuucccceessssiivvee,,  ssuullllaa  

tteessttiimmoonniiaannzzaa  ddeell  CCuurraattoolloo  cchhee  vveeddee  ii  dduuee  iimmppuuttaattii  iinn  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  ee  

pprreecciissaammeennttee  nneellllee  ssccaalleettttee,,  nneell  ppeerriiooddoo  iinn  qquueessttiioonnee  ((ddaallllee  2211,,1155  cciirrccaa  ssiinnoo  aa  

pprriimmaa  ddii  mmeezzzzaannoottttee))..  SSeeccoonnddoo  ttaallee  tteessttiimmoonniiaannzzaa,,  qquuiinnddii,,  ii  dduuee  rraaggaazzzzii  ssii  

ttrroovvaavvaannoo  pprroopprriioo  iinn  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa,,  aa  ppoocchhee  ddeecciinnee  ddii  mmeettrrii  ddaall  lluuooggoo  ddeell  

ddeelliittttoo..    

SSuullllaa  tteessttiimmoonniiaannzzaa  ddeell  cclloocchhaarrdd  CCuurraattoolloo  ssii  ttoorrnneerràà  ee,,  ppeerr  qquuaannttoo  aattttiieennee  

aallllee  ssuuee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  iinn  aappppeelllloo,,  llee  sstteessssee  ssaarraannnnoo  ttrraattttaattee  ddaall  ccoolllleeggaa  

CCoossttaagglliioollaa,,  mmaa  qquuii  ssii  ppuuòò  ssoolloo  ddiirree  cchhee  llaa  CCoorrttee  nnoonn  ddeessuummee  aaffffaattttoo  llaa  

pprreesseennzzaa  ddeeii  dduuee  nneellllaa  zzoonnaa  ddeell  ddeelliittttoo  ddaallllaa  mmaannccaattaa  pprroovvaa  ddeellllaa  pprreesseennzzaa  ddeeii  

dduuee  nneellllaa  ccaassaa  ddeell  SSoolllleecciittoo..  LLaa  CCoorrttee  ddiiccee::  ttrraa  llee  aallttrree  rriissuullttaannzzee,,  vvii  èè  llaa  
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tteessttiimmoonniiaannzzaa  ddii  AAnnttoonniioo  CCuurraattoolloo  cchhee  ppoonnee  ii  dduuee  iimmppuuttaattii  iinn  VViiaa  ddeellllaa  

PPeerrggoollaa  nneellllee  uullttiimmee  oorree  ddeell  pprriimmoo  nnoovveemmbbrree..  II  dduuee  nnoonn  ssttaavvaannoo,,  qquuiinnddii,,  nneellllaa  

ccaassaa  ddeell  SSoolllleecciittoo,,  ccoommee  ddaa  lloorroo  aaffffeerrmmaattoo,,  mmaa  aa  ppoocchhii  mmeettrrii  ddaall  lluuooggoo  ddeell  

ddeelliittttoo  eedd  iinn  oorraarriioo  ddii  ppooccoo  aanntteecceeddeennttee  aalllloo  sstteessssoo..  LLaa  pprroovvaa  èè  ffoorrnniittaa  ddaallllaa  

tteessttiimmoonniiaannzzaa  ddeell  CCuurraattoolloo,,  nnoonn  ddaallllaa  mmaannccaattaa  pprroovvaa  cchhee  ii  dduuee  iimmppuuttaattii  

hhaannnnoo  ffoorrnniittoo  cciirrccaa  iill  ffaattttoo  ddii  eesssseerrssii  ttrroovvaattii  aallttrroovvee..  CC’’èè  uunn  tteessttee  cchhee  llii  

iinncchhiiooddaa  iinn  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  ee  cchhee  lloo  hhaa  ffaattttoo  iinn  pprriimmoo  ggrraaddoo  ee  lloo  hhaa  

ccoonnffeerrmmaattoo  iinn  aappppeelllloo..  QQuueessttoo  èè  iill  ppuunnttoo..    

LLaa  CCoorrttee  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo  hhaa  ssppiieeggaattoo  qquuaallii  ssiiaannoo  ggllii  eelleemmeennttii  cchhee  ccoonnttrraassttaannoo  

ccoonn  llaa  vveerrssiioonnee  ffoorrnniittaa  ddaaggllii  iimmppuuttaattii  cciirrccaa  llaa  lloorroo  llooccaalliizzzzaazziioonnee  llaa  nnoottttee  ddeell  

ddeelliittttoo::  bbaassttaa  aannddaarree  aallllee  pppp..  6699  ssiinnoo  aa  7733..  ddeellllaa  sseenntteennzzaa,,  ppeerr  qquuaannttoo  ccoonncceerrnnee  

iill  CCuurraattoolloo,,  ppeerr  rreennddeerrsseennee  ccoonnttoo..  DDaa  pp..  7733  ssiinnoo  aa  pp..  7777  ddeellllaa  sseenntteennzzaa  sstteessssaa,,  

llaa  CCoorrttee  ttrraattttaa  ppooii  ddeeggllii  aallttrrii  eelleemmeennttii  cchhee  ssmmeennttiissccoonnoo  llaa  vveerrssiioonnee  ffoorrnniittaa  ssuull  

ppuunnttoo  ddaaii  dduuee  iimmppuuttaattii..      

NNoonn  ssii  ccoommpprreennddee,,  ppooii,,  iill  nneessssoo  cchhee  ttaallee,,  pprreetteessaa  mmaannccaattaa  pprroovvaa  aavvrreebbbbee  ccoonn  

llaa  qquueessttiioonnee  ddeellllaa  bboorrssaa  ccaappiieennttee  ddii  ccuuii  llaa  CCoorrttee  ppaarrllaa  iinn  ttuutttt’’aallttrroo  ppuunnttoo  ddeellllaa  

sseenntteennzzaa  ((vvddss..  pppp..  440033  ee  440044)),,  llaaddddoovvee  ttrraattttaa  ddeell  pprroobblleemmaa  ddeellllaa  pprreesseennzzaa  ddeell  

ccoolltteelllloo  ddeell  SSoolllleecciittoo  nneellllaa  ccaassaa  ddii  MMeerreeddiitthh  iinn  ooccccaassiioonnee  ddeell  ddeelliittttoo..    

AAllttrreettttaannttoo  iinnssppiieeggaabbiillee  ee  pprriivvoo  ddii  rraappppoorrttoo  llooggiiccoo  ccoonn  ll’’aaffffeerrmmaazziioonnee  ddii  

pprriinncciippiioo  cciirrccaa  llaa  pprreetteessaa  aannoommaallaa  ““iinnvveerrssiioonnee””  ddeellll’’oonneerree  ddeellllaa  pprroovvaa  

eecccceeppiittaa  ddaallll’’aappppeellllaannttee  èè  llaa  qquueessttiioonnee  ddeell  ppiiccccoolloo  ccoolltteelllloo  cchhee  RRaaffffaaeellee  

ssoolleevvaa  ppoorrttaarree  sseemmpprree  ccoonn  sséé..  LLaa  CCoorrttee  ddiiccee  ssoollttaannttoo  cchhee  iill  SSoolllleecciittoo  ppoorrttaavvaa  

aabbiittuuaallmmeennttee  uunn  ccoolltteelllloo  ee,,  nneellll’’ooccccaassiioonnee  ddeell  ddeelliittttoo,,  ttrroovvaannddoossii  aallllee  ssppaallllee  ddii  

MMeerreeddiitthh,,  ““ssoolllleecciittaa  ccoonn  vviioolleennzzaa  iill  rreeggggiisseennoo  ffiinnoo  aa  ddeecciiddeerree  ddii  ttaagglliiaarrlloo””  
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((vvddss..  pp..  440000))..  CCiiòò  pprreemmeessssoo,,  iill  GGiiuuddiiccee  ddii  pprriimmee  ccuurree  ccoonncclluuddee,,  ccoonnssiiddeerraattee  

aanncchhee  llee  rriissuullttaannzzee  bbiioollooggiicchhee  ssuullll’’ooggggeettttoo  rriinnvveennuuttoo  eedd  aannaalliizzzzaattoo  

ssuucccceessssiivvaammeennttee  ddaallllaa  PPoolliizziiaa,,  cchhee  llaa  lleessiioonnee  ccoonn  ttrraammiittee  ddii  ccmm..  44  ssiiaa  ssttaattaa  

iinnffeerrttaa  ddaall  SSoolllleecciittoo  ccooll  ccoolltteelllloo  cchhee  ppoorrttaavvaa  ccoonn  sséé..  CCoolltteelllloo  cchhee  aavveevvaa  uunnaa  

llaammaa  lluunnggaa  ccmm..  44,,  ccoommee  hhaannnnoo  ssoosstteennuuttoo  iill  DDee  MMaarrttiinnoo  MMaarriiaannoo  ee  BBiinneettttii  

SSaavveerriioo  ((vvddss..  pp..  440011))..    

NNoonn  èè  vveerroo,,  qquuiinnddii,,  cchhee  llaa  CCoorrttee  aabbbbiiaa  ddeessuunnttoo  ll’’uuttiilliizzzzoo  ddeell  ccoolltteelllloo  ddeell  

SSoolllleecciittoo  ddaallllaa  ssoollaa  aabbiittuuddiinnee  ddeellll’’iimmppuuttaattoo  ddii  ppoorrttaarrlloo  ccoonn  sséé..  LLaa  CCoorrttee  hhaa  

ttrraattttoo  qquueessttaa  ccoonncclluussiioonnee  ddaa  uunnaa  sseerriiee  ddii  eelleemmeennttii  ((aabbiittuuddiinnee  ddeell  SSoolllleecciittoo  

cceerrttoo,,  mmaa  aanncchhee  ccoorrrriissppoonnddeennzzaa  ddeellllaa  llaammaa  ccooll  ttrraammiittee  ddeellllaa  lleessiioonnee,,  

ppoossiizziioonnee  ddeell  SSoolllleecciittoo,,  ttrraacccciiaa  ddeelllloo  sstteessssoo  ssuull  ffrraammmmeennttoo  ddii  rreeggggiisseennoo))  cchhee  

ffaannnnoo  rriitteenneerree  ddeell  ttuuttttoo  ppllaauussiibbiillee  ll’’uuttiilliizzzzoo  ddii  uunn  ooggggeettttoo  ssiimmiillee..  EE’’  qquueessttaa  

uunnaa  pprroovvaa  iinnddiizziiaarriiaa  eexx  aarrtt..  119922,,  sseeccoonnddoo  ccoommmmaa  cc..pp..pp..,,  cchhee  llaa  CCoorrttee  hhaa  

lleeggiittttiimmaammeennttee  uuttiilliizzzzaattoo,,  iinn  pprreesseennzzaa  ddeellllee  ccoonnddiizziioonnii  rriicchhiieessttee  ddaallllaa  lleeggggee  

((ggrraavviittàà,,  pprreecciissiioonnee  ee  ccoonnccoorrddaannzzaa))..    

LL’’aappppeellllaannttee  aaffffeerrmmaa,,  ppooii,,  cchhee  ssiinnttoommaattiiccoo  ddii  qquueessttoo  rroovveesscciiaammeennttoo  ddeellllaa  

ccoorrrreettttaa  iimmppoossttaazziioonnee  ddeellll’’oonneerree  pprroobbaattoorriioo  ssaarreebbbbee  ppeerr  llaa  CCoorrttee  aanncchhee  llaa  

pprreessuunnzziioonnee  ddii  aatttteennddiibbiilliittàà  ddeellllaa  tteessttee  CCaappeezzzzaallii,,  nnoonnoossttaannttee  llee  

ccoonnttrraaddddiizziioonnii  rriissccoonnttrraabbiillii  nneellllee  ssuuee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ee,,  aa  ccoonnffoorrttoo  ddii  ttaallee  

aassssuunnttoo,,  ssii  cciittaa  iill  ppaassssoo  ddeellllaa  sseenntteennzzaa    iinn  ccuuii  iill  GGiiuuddiiccee  ““aa  qquuoo””  aaffffeerrmmaa  cchhee  

ssaarreebbbbee  iinnccoommpprreennssiibbiillee  ll’’iinnvveennzziioonnee  ddeellll’’uurrlloo  ssttrraazziiaannttee  ddii  MMeerreeddiitthh  ddaa  ppaarrttee  

ddeellllaa  tteessttee,,  qquuaalloorraa,,  aappppuunnttoo,,  ll’’uurrlloo  nnoonn  ffoossssee  ssttaattoo  ppeerrcceeppiittoo  ((vvddss..  pp..  8899  ddeellllaa  

sseenntteennzzaa))..    

CCoommee  aall  ssoolliittoo,,  ll’’aappppeellllaannttee  ssii  ffeerrmmaa  aadd  uunnaa  ssiinnggoollaa,,  ppeerraallttrroo  
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ccoonnddiivviissiibbiilliissssiimmaa  aaffffeerrmmaazziioonnee,,  iissoollaattaa  ddaall  ccoonntteessttoo,,  sseennzzaa  tteenneerr  ccoonnttoo  cchhee  llaa  

CCoorrttee  hhaa  pprroosseegguuiittoo  llee  ssuuee  aarrggoommeennttaazziioonnii  ssuull  ppuunnttoo  bbeenn  oollttrree  llaa  ssiinnggoollaa  ffrraassee  

rriippoorrttaattaa  nneellll’’aattttoo  dd’’aappppeelllloo..  LLaa  CCoorrttee  hhaa  pprreecciissaattoo,,  iinnffaattttii,,  cchhee  nnoonn  iinnffiicciiaannoo  

ll’’aatttteennddiibbiilliittàà  ddeellllaa  tteessttee  llee  iimmpprreecciissiioonnii  mmnneemmoonniicchhee  rreellaattiivvee  aall  ffaattttoo  cchhee  llaa  

tteessttee  sstteessssaa  hhaa  aaffffeerrmmaattoo  cchhee  iill  ggiioorrnnoo  ddooppoo  aavveerr  uuddiittoo  qquueellll’’uurrlloo  aavvrreebbbbee  

vviissttoo  llee  llooccaannddiinnee  ddeeii  ggiioorrnnaallii  ccoonn  llee  nnoottiizziiee  ssuullll’’oommiicciiddiioo::  llaa  CCoorrttee  hhaa  

aaffffeerrmmaattoo  iinnffaattttii  cchhee  llaa  ffoorrttiissssiimmaa  iimmpprreessssiioonnee  ssuubbiittaa  ddaallllaa  CCaappeezzzzaallii  

ddaallll’’uurrlloo  ee  iill  rriinnvveenniimmeennttoo  ddeell  ccoorrppoo  sseennzzaa  vviittaa  ddeellllaa  rraaggaazzzzaa  iinngglleessee  iill  ggiioorrnnoo  

ddooppoo,,  sseegguuiittoo,,  nneeii  ggiioorrnnii  ssuucccceessssiivvii,,  ddaallllee  ccoonnttiinnuuee  nnoottiizziiee  ggiioorrnnaalliissttiicchhee  

ssuullll’’aarrggoommeennttoo,,  aabbbbiiaannoo  rreessoo  ddiiffffiicciillee  aadd  uunnaa  ssiiggnnoorraa,,  ppeerr  ddii  ppiiùù  pprroovvaattaa  

aanncchhee  ddaallllaa  mmoorrttee  ddeell  mmaarriittoo,,  pprreecciissaarree  ll’’eessaattttaa  sseeqquueennzzaa  ddeellll’’aappppaarriizziioonnee  

ddeellllee  llooccaannddiinnee  ((vvddss..  llaa  sseenntteennzzaa  aappppeellllaattaa,,  aallllee  pppp..  9900  ee  9911))..    

LLaa  tteessttee  èè  ssttaattaa  pprrooffoonnddaammeennttee  ccoollppiittaa  ddaa  qquueellll’’uurrlloo  aagggghhiiaacccciiaannttee  eedd  èè  

aappppaarrssaa  aannccoorraa  ttuurrbbaattaa  ddaa  qquueell  rriiccoorrddoo  nneell  ccoorrssoo  ddeelllloo  sstteessssoo  eessaammee  

ddiibbaattttiimmeennttaallee  ee  nnoonn  èè  ssttaattaa  llaa  ssoollaa,,  ccoommee  rriiccoorrddaa  llaa  CCoorrttee,,  aadd  aavveerr  sseennttiittoo  

qquueellll’’uurrlloo  ee  ii  ppaassssii  ddii  ccoorrssaa  ssuullllee  ssccaalleettttee  iinn  ffeerrrroo  ee  ssuullllaa  ppiiaazzzzoollaa::  iill  pprriimmoo  

ppaarrttiiccoollaarree  èè  ssttaattoo  ccoonnffeerrmmaattoo,,  iinnffaattttii,,  ddaallllaa  MMoonnaacccchhiiaa  ee  iill  sseeccoonnddoo  ddaallllee  dduuee  

ssoorreellllee  DDrraammiiss  ((vvddss..  llaa  sseenntteennzzaa  aappppeellllaattaa  aallllee  pppp..  8899,,  9900  ee  9911))..  

SSee  aa  ttuuttttoo  qquueessttoo  ssii  aaggggiiuunnggee  iill  ffaattttoo  cchhee  nnoonn  ssii  ccoommpprreennddeerreebbbbee  vveerraammeennttee  

ppeerrcchhéé  mmaaii  llaa  CCaappeezzzzaallii  aavvrreebbbbee  ddoovvuuttoo  iinnvveennttaarrssii  uunn  ppaarrttiiccoollaarree  iinneessiisstteennttee  ee  

ppeerrcchhéé  aavvrreebbbbee  ddoovvuuttoo  ffiinnggeerree  ddii  mmoossttrraarrssii  ccoossìì  ttuurrbbaattaa,,  iill  qquuaaddrroo  cchhee  nnee  

ddeerriivvaa  èè  qquueelllloo  ddeellllaa  ppiieennaa  aatttteennddiibbiilliittàà  ddeellllaa  tteessttee..  AAnnzzii,,  llaa  ssppoonnttaanneeiittàà  ddeellllaa  

sstteessssaa  ee  ll’’iimmpprreecciissiioonnee  ddeeii  rriiccoorrddii  ssuullllee  llooccaannddiinnee  rreennddoonnoo  llaa  CCaappeezzzzaallii  uunnaa  

tteessttee  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  aatttteennddiibbiillee::  èè  nnoorrmmaallee,,  iinnffaattttii,,  cchhee  uunnaa  ssiiggnnoorraa  ddii  uunnaa  
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cceerrttaa  eettàà,,  aannccoorraa  ttuurrbbaattaa  ddaallllaa  mmoorrttee  ddeell  mmaarriittoo,,  ssoottttooppoossttaa  aalllloo  ssttrreessss  

ddeellll’’eessaammee  ee  ddeell  ccoonnttrrooeessaammee  ddiibbaattttiimmeennttaallee,,  ppoossssaa  aavveerree  rriiffeerriittoo  cciirrccoossttaannzzee  

eerrrraattee  ssuullllaa  sseeqquueennzzaa  ssuucccceessssiivvaa  aallllaa  ssccooppeerrttaa  ddeell  ddeelliittttoo,,  aanncchhee  ssee  ppooii,,  nneell  

ccoorrssoo  ddeelllloo  sstteessssoo  eessaammee,,  llaa  tteessttee  hhaa  ccoorrrreettttoo  cceerrttee  iimmpprreecciissiioonnii  eedd  èè  eevviiddeennttee  

cchhee  llee  llooccaannddiinnee  llee  ddoovveettttee  vveeddeerree  dduuee  ggiioorrnnii  ddooppoo  qquueellllaa  nnoottttee..  AA  pp..  7755  ddeell  

vveerrbbaallee  ddii  uuddiieennzzaa  ddeell  2277..0033..0099,,  llaa  tteessttee,,  rriissppoonnddeennddoo,,  iinnffaattttii,,  aallllaa  ddoommaannddaa  

ddeell  PPMM,,  hhaa  ddeettttoo  ddii  aavveerree  ccoommiinncciiaattoo  aa  vveeddeerree  llee  llooccaannddiinnee  ccoonn  llee  nnoottiizziiee  

““qquuaallcchhee  ggiioorrnnoo  ddooppoo””  llaa  nnoottttee  iinn  ccuuii  uuddìì  ll’’uurrlloo..          

EE’’  aappppeennaa  iill  ccaassoo  ddii  aaggggiiuunnggeerree,,  aa  ccoommpplleettaammeennttoo  ddii  qquuaannttoo  pprreecciissaattoo,,  cchhee  iill  

tteennttaattiivvoo  ddeeii  dduuee  iimmppuuttaattii  ee  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ddeell  SSoolllleecciittoo  ddii  pprroovvaarree  cchhee,,  nneell  

mmoommeennttoo  ddeell  ddeelliittttoo,,  ii  dduuee  ssii  ttrroovvaasssseerroo  iinn  uunn  lluuooggoo  ddiivveerrssoo  ddaa  qquueelllloo  nneell  

qquuaallee  vveenniivvaa  ccoonnssuummaattoo  iill  ddeelliittttoo,,  èè  uunn  aalliibbii  nnoonn  ““ffaalllliittoo””  mmaa  ““ffaallssoo,,  

mmeennddaaccee””  ee  aa  ttaallee  aalliibbii  llaa  ggiiuurriisspprruuddeennzzaa  aasssseeggnnaa  iill  ccaarraatttteerree  ddii  iinnddiizziioo,,  

uuttiilliizzzzaabbiillee  iinnssiieemmee  aadd  aallttrrii  eelleemmeennttii,,  aaii  ffiinnii  ddeellll’’aaffffeerrmmaazziioonnee  ddeellllaa  

rreessppoonnssaabbiilliittàà  ((ssii  vveeddaa,,  aadd  eesseemmppiioo,,  CCaassss..  ppeenn..  44..0022..22000044,,  GG..,,  iinn  CCEEDD  

222288338866))..      

PPuunnttoo  22..    

QQuuaannttoo  aall  rriilliieevvoo  sseeccoonnddoo  ccuuii  llaa  CCoorrttee  aavvrreebbbbee  iiggnnoorraattoo  llee  rreeggoollee  cchhee  

pprreessiieeddoonnoo  aall  pprroocceessssoo  iinnddiizziiaarriioo,,  ssii  ttrraattttaa  ddii  uunn  aassppeettttoo  cchhee  ll’’aappppeellllaannttee  eevviittaa  

aaccccuurraattaammeennttee  ddii  mmoottiivvaarree,,  ttrriinncceerraannddoossii  ddiieettrroo  uunn’’aaffffeerrmmaazziioonnee  aappooddiittttiiccaa..    

CCoommee  ssii  ffaa  aa  ddiirree  cchhee  iill  GGiiuuddiiccee  ““aa  qquuoo””,,  iinnvveeccee  ddii  iinnddiiccaarree  llee  pprroovvee  aa  ccaarriiccoo  

ddeeggllii  iimmppuuttaattii,,  aavvrreebbbbee  pprrooppoossttoo  uunnaa  lleettttuurraa  ddeeccoonntteessttuuaalliizzzzaattaa  ee  

ffrraammmmeennttaarriiaa  ddeell  mmaatteerriiaallee  pprroobbaattoorriioo  ??  

  BBaassttaa  aacccceennnnaarree,,  aa  ttiittoolloo  ssoolloo  eesseemmpplliiffiiccaattiivvoo,,  aallll’’aannaalliissii  ddeettttaagglliiaattaa  ffaattttaa  
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ddaallllaa  CCoorrttee  ssuullllee  ““iinnccoonnggrruueennzzee  ee  ssmmeennttiittee  nneell  rraaccccoonnttoo  ddii  AAmmaannddaa  KKnnooxx””,,  ddaa  

pp..  6677  aa  pp..  7788,,  aa  qquueellllaa  ssuuii  ““CCoommppoorrttaammeennttii  ddii  AAmmaannddaa  KKnnooxx  ee  RRaaffffaaeellee  

SSoolllleecciittoo  llaa  mmaattttiinnaa  ddeell  22..1111..220000,,  ddaa  pp..  7788  aa  pp..  8877,,  aa  qquueellllaa  ssuullllee  

tteessttiimmoonniiaannzzee  ddeellllaa  CCaappeezzzzaallii  ee  ddeellllaa  MMoonnaacccchhiiaa,,  ddaa  pp..  8877  aa  pp..  9911..  aall  

lluunngghhiissssiimmoo  ee  mmeettiiccoolloossoo  eexxccuurrssuuss  ssuullllee  ““IInnddaaggiinnii  ggeenneettiicchhee””  ee  aallllee  

ccoonnssiiddeerraazziioonnii  ssuullllee  sstteessssee,,  ddaa  pp..  118833  aa  pp..  332211,,  aallll’’iinneessiisstteennttee  aattttiivviittàà  ddii  

nnaavviiggaazziioonnee  nneell  wweebb  ddaa  ppaarrttee  ddeell  SSoolllleecciittoo  llaa  nnoottttee  ttrraa  iill  pprriimmoo  ee  iill  22  

nnoovveemmbbrree,,  ddaa  pp..  332288  aa  pp..  333300,,  aall  ttrraaffffiiccoo  tteelleeffoonniiccoo  ddeeii  cceelllluullaarrii  ddeeii  dduuee  

iimmppuuttaattii,,  ddaa  pp..  333388  aa  pp..  334488,,  aallllaa  lluunngghhiissssiimmaa  aannaalliissii  ssuullllee  iimmpprroonnttee,,  ddaa  pp..  335544  

aa  pp    338811,,  ppeerr  cciittaarree  ssoolloo  ii  ppaassssaaggggii  cchhee  ppiiùù  ddiirreettttaammeennttee  ccooiinnvvoollggoonnoo  ii  dduuee  

iimmppuuttaattii,,  ppeerr  rriimmaanneerree  ssoorrpprreessii  ddaa  uunn  rriilliieevvoo  ccoossìì  ssoommmmaarriioo  ee  iinnffoonnddaattoo..        

PPuunnttoo  33..  QQuuii  ll’’aappppeellllaannttee  ssii  ssooffffeerrmmaa  ppiiuuttttoossttoo  aa  lluunnggoo  ssuullll’’eerrrroonneeaa  

vvaalluuttaazziioonnee  ddeellllaa  ppeerrssoonnaalliittàà  ddeell  SSoolllleecciittoo  ee  ddeellllaa  KKnnooxx,,  aanncchhee  ssee,,  ppooii,,  nneell  

ccoonntteessttoo  ddeelllloo  sstteessssoo  ppuunnttoo  33,,  aallllaarrggaa  llee  ssuuee  vvaalluuttaazziioonnii  ccrriittiicchhee  aaii  tteessttiimmoonnii  

ppiiùù  iimmppoorrttaannttii  ddeellllaa  vviicceennddaa  cchhee,,  ppiiùù  cchhee  aallllaa  ppeerrssoonnaalliittàà  ddeeggllii  iimmppuuttaattii,,  ssii  

ssoonnoo  rriiffeerriittii  aa  cciirrccoossttaannzzee  ooggggeettttiivvee  cchhee  ssoonnoo  ccaadduuttee  ssoottttoo  llaa  lloorroo  ddiirreettttaa  

ppeerrcceezziioonnee..  NNoonn  ssii  ccoommpprreennddee,,  ppeerrttaannttoo,,  qquuaallee  aattttiinneennzzaa  ppoossssaa  aavveerree  llaa  

tteessttiimmoonniiaannzzaa,,  aadd  eesseemmppiioo,,  ddeellllaa  MMoonnaacccchhiiaa,,  cchhee  ll’’aappppeellllaannttee  aannaalliizzzzaa  nneell  

pprreesseennttee  ppuunnttoo,,  ccoonn  llaa  ppeerrssoonnaalliittàà  ddeeggllii  iimmppuuttaattii..  

SSeeccoonnddoo  ll’’aappppeellllaannttee,,  iill  ffaattttoo  cchhee  llaa  KKnnooxx  ee  iill  SSoolllleecciittoo  ffaacceesssseerroo  uussoo  ddii  

ssttuuppeeffaacceennttii  ee  lleeggggeesssseerroo  ffuummeettttii  ddii  sseessssoo  vviioolleennttoo  aavvrreebbbbee  aauuttoommaattiiccaammeennttee  

ccoommppoorrttaattoo,,  ppeerr  llaa  CCoorrttee,,  llaa  ccoonnsseegguueennzzaa  cchhee  ggllii  sstteessssii  ““aallttrroo  nnoonn  

aatttteennddeesssseerroo  cchhee  uunn  iinnvviittoo  ddii  GGuueeddee  ppeerr  aabbuussaarree  sseessssuuaallmmeennttee  ddeellll’’aammiiccaa””  ee  

ttuuttttoo  qquueessttoo  nnoonnoossttaannttee  iill  ffaattttoo  cchhee  ttaallii  aabbiittuuddiinnii  nnoonn  ssiiaannoo  ssttaattee  ccoonnffeerrmmaattee  ee  
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nneessssuunn  eelleemmeennttoo  ffoossssee  pprreesseennttee  aaggllii  aattttii  ttaallee  ddaa  ffaarr  rriitteenneerree  cchhee  ii  dduuee  iimmppuuttaattii  

iinntteennddeesssseerroo  rriicceerrccaarree  uunn  rraappppoorrttoo  sseessssuuaallee  ffuuoorrii  ddaaggllii  sscchheemmii..    

SSuuii  ffuummeettttii  ggiiaappppoonneessii  ““mmaannggaa””,,  ll’’aappppeellllaannttee  rriicchhiiaammaa  uunn  ppaassssoo  

ddeellll’’oorrddiinnaannzzaa  ddeell  GGUUPP  MMiicchheellii,,  eemmeessssaa  iinn  sseeddee  ddii  pprroovvvveeddiimmeennttoo  ssuullllaa  

lliibbeerrttàà  ppeerrssoonnaallee  ddeeii  dduuee  iimmppuuttaattii,,  sseeccoonnddoo  ccuuii  llaa  rriiccoossttrruuzziioonnee  ddeellllaa  sseerraa  ddeell  

pprriimmoo  nnoovveemmbbrree,,  ffaattttaa  ddii  ““ffeessttiinnii  ddii  HHaalllloowweeeenn,,  ppuubbbblliiccaazziioonnii  

mmaannggaa……iimmpplliiccaazziioonnii  ffuummeettttiissttiicchhee””  ssaarreebbbbee  ““aa  ddiirr  ppooccoo  

ffaannttaassiioossaa……ddeecciissaammeennttee  ffuuoorrii  lluuooggoo””  ee  ““ooppppoorrttuunnaammeennttee  aabbbbaannddoonnaattaa  iinn  

sseeddee  ddii  rreepplliicchhee””..  IInn  ddeeffiinniittiivvaa,,  lleeggggeerree  ee  ccoolllleezziioonnaarree  ffuummeettttii  ggiiaappppoonneessii  

ssaarreebbbbee  uunn  nnoorrmmaallee  hhoobbbbyy,,  ccoommuunnee  aallllaa  ggrraann  ppaarrttee  ddeeii  ccooeettaanneeii  ddeeggllii  

iimmppuuttaattii..  

SSiinncceerraammeennttee,,  nnoonn  èè  ddaattoo  ccoommpprreennddeerree  aa  qquuaallee  ““ffeessttiinnoo  ddii  HHaalllloowweeeenn””  ppoossssaa  

eesssseerrssii  iissppiirraattaa  llaa  rriiccoossttrruuzziioonnee  ddeell  PPMM  ddeellllaa  sseerraa  ddeell  pprriimmoo  nnoovveemmbbrree,,  ppoossttoo  

cchhee  llaa  rriiccoorrrreennzzaa  ddii  HHaalllloowweeeenn  ssii  ffeesstteeggggiiaa  llaa  nnoottttee  ttrraa  iill  3311  oottttoobbrree  ee  iill  pprriimmoo  

nnoovveemmbbrree  ee  MMeerreeddiitthh  llaa  ffeesstteeggggiiòò  ppaacciiffiiccaammeennttee  ccoonn  llee  ssuuee  aammiicchhee  aappppuunnttoo  

llaa  nnoottttee  cchhee  pprreecceeddee  iill  ggiioorrnnoo  ddii  OOggnniissssaannttii..    

LLaa  ssiinnggoollaarree  eerrrroonneeiittàà  ddeell  rriilliieevvoo  nnoonn  èè  cceerrttoo  ssaannaattaa  ddaall  ffaattttoo  cchhee  ttaallee  

ccoonnssiiddeerraazziioonnee  ssaarreebbbbee  ccoonntteennuuttaa  nneellll’’oorrddiinnaannzzaa  ddeell  GGUUPP  cchhee  nnoonn  hhaa,,  ttrraa  

ll’’aallttrroo,,  aallccuunn  rriilliieevvoo  ddiivveerrssoo  ddaa  qquueelllloo  rreellaattiivvoo  aallllaa  lliibbeerrttàà  ppeerrssoonnaallee,,  qquuiinnddii,,  

iinn  qquueessttaa  sseeddee,,  uunn  pprrooffiilloo  iinniinnfflluueennttee..    

QQuuii  vvii  èè  uunnaa  sseenntteennzzaa  eemmeessssaa  ddaallllaa  CCoorrttee  dd’’AAssssiissee  eedd  èè  qquueellllaa  cchhee  vviieennee  

iimmppuuggnnaattaa..      

IInn  ooggnnii  ccaassoo,,  nneellll’’aabbiittaazziioonnee  ddeell  SSoolllleecciittoo  ssoonnoo  ssttaattii  rriinnvveennuuttii  ffuummeettttii  ddaall  

ccoonntteennuuttoo  iinnddiissccuuttiibbiillmmeennttee  vviioolleennttoo..  EE’’  uunn  ffaattttoo,,  nnoonn  uunn’’ooppiinniioonnee..  PPeerr  llaa  
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CCoorrttee,,  aallll’’eessiittoo  ddii  uunn’’aannaalliissii  rriiggoorroossaa  ee  ccoommpplleettaa  ddeellllee  rriissuullttaannzzee  pprroocceessssuuaallii,,  

iill  ddeelliittttoo  ssii  èè  vveerriiffiiccaattoo  sseeccoonnddoo  llee  mmooddaalliittàà  ddeessccrriittttee  aallllee  pppp..  ddaa  338888  aa  339933,,  

mmooddaalliittàà  aallllee  qquuaallii  ““nnoonn  èè  eessttrraanneeoo””  iill  ccoonnssuummoo  ddii  ssttuuppeeffaacceennttii  ee  aa  ccuuii  ii  dduuee  

ssooggggeettttii  eerraannoo  iinn  qquuaallcchhee  mmooddoo  ppssiiccoollooggiiccaammeennttee  pprreeddiissppoossttii,,  ttrraa  ll’’aallttrroo,,  

aanncchhee  ddaallllaa  lleettttuurraa  ddii  ffuummeettttii  nnoonn  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  ““ppaacciiffiiccii””  ee  aalliieennii  ddaallllaa  

vviioolleennzzaa..  

NNoonn  vvii  èè  nneessssuunn  ““ffeessttiinnoo  ddii  HHaalllloowweeeenn””,,  ppeerrcchhéé  nneessssuunn  aacccceennnnoo  aa  ttaallee  

rriiccoorrrreennzzaa  èè  ccoonntteennuuttoo  aa  pp..  339933  ddeellllaa  sseenntteennzzaa..    

SSuuggllii  eeffffeettttii  ddeell  ccaannnnaabbiinnooiiddee  uuttiilliizzzzaattoo  ddaaggllii  iimmppuuttaattii  ((vvddss..  ccoonnttrrooeessaammee  

ddiiffeessaa  aallll’’iimmppuuttaattaa,,  nneell  vveerrbbaallee  1122  ggiiuuggnnoo  0099,,  pp..  7788  ee  aanncchhee  eessaammee  PPCC  

LLuummuummbbaa  nneellllaa  sstteessssaa  ddaattaa  aallllee  pppp..  2299  ee  3300  ee  ccoonnttrrooeessaammee  ddeell  PPMM,,  iinn  ddaattaa  1133  

ggiiuuggnnoo  0099,,  aa  pp..  99  ddeell  vveerrbbaallee)),,  nnoonn  èè  aaffffaattttoo  vveerroo  cchhee  llaa  CCoorrttee  aabbbbiiaa  iiggnnoorraattoo  

llee  rriissuullttaannzzee  ddiibbaattttiimmeennttaallii  ssuuggllii  eeffffeettttii  ddii  ttaallee  ssoossttaannzzaa..  NNeellllaa  sstteessssaa  pp..  338833,,  

pprriimmaa  ddeell  ppaassssaaggggiioo  rreellaattiivvoo  aaii  ffuummeettttii,,  nneellllaa  ppaarrttee  iinniizziiaallee  ddeellllaa  ppaaggiinnaa,,  vvii  èè  

uunn’’aannaalliissii  ddii  cciiòò  cchhee  iill  CCTT  ddeellllaa  ddiiffeessaa  ee  ggllii  sstteessssii  ppeerriittii  hhaannnnoo  pprreecciissaattoo  cciirrccaa  

ggllii  eeffffeettttii  ddii  ttaallee  ssoossttaannzzaa..  

SSuullllaa  nnaattuurraa  ddeell  rraappppoorrttoo  ttrraa  ii  dduuee  iimmppuuttaattii,,  nnoonn  ssii  ccoommpprreennddee  qquuaallee  

ccoonnttrraaddddiizziioonnee  vvii  ssaarreebbbbee  ttrraa  uunn  rraappppoorrttoo  sseennttiimmeennttaallee  ssoorrttoo  iill  2255  oottttoobbrree  0077  ee  

llaa  ccoonnddoottttaa  cchhee  ii  dduuee  iimmppuuttaattii  hhaannnnoo  tteennuuttoo  llaa  sseerraa  ttrraa  iill  pprriimmoo  ee  iill  22  

nnoovveemmbbrree,,  qquuaannddoo,,  ttrroovvaattiissii  iinnaassppeettttaattaammeennttee  lliibbeerrii  ddaa  pprreecceeddeennttii  iimmppeeggnnii  

((qquueelllloo  llaavvoorraattiivvoo  ppeerr  llaa  KKnnooxx  ee  qquueelllloo  ccoonn  llaa  PPooppoovviičč  ppeerr  iill  SSoolllleecciittoo)),,  llaa  

““pprroossppeettttiivvaa  ddii  aaiiuuttaarree  RRuuddii  nneell  pprrooppoossiittoo  ddii  ssooggggiiooggaarree  MMeerreeddiitthh  ppeerr  

aabbuussaarrnnee  sseessssuuaallmmeennttee,,  ppootteevvaa  aappppaarriirree  ccoommee  uunn  eecccciittaannttee  ppaarrttiiccoollaarree  cchhee,,  

ppuurr  nnoonn  pprreevviissttoo,,  aannddaavvaa  ssppeerriimmeennttaattoo””  ((vvddss..  pp..  339933  ddeellllaa  sseenntteennzzaa))..  IIll  
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rraappppoorrttoo  aammoorroossoo,,  ppeerraallttrroo  ddii  ddiiffffeerreennttee  iinntteennssiittàà  ttrraa  ii  dduuee,,  ppiiùù  ffoorrttee  qquueelllloo  ddeell  

SSoolllleecciittoo  vveerrssoo  llaa  KKnnooxx  cchhee  vviicceevveerrssaa,,  nnoonn  ppoonnee  aall  rriippaarroo  ddaa  sscceellttee  iinn  

pprroossppeettttiivvaa  ddiissccuuttiibbiillii  oo  aaddddiirriittttuurraa  ddeelliittttuuoossee..    

PPaassssaannddoo  aall  ppuunnttoo  ddeellll’’aappppeelllloo  iinn  ccuuii  ssii  ttrraattttaa  ddeell  ““pprreessuunnttoo  ggrreeggaarriioo””  ((33..22)),,  

ll’’aappppeellllaannttee  ssoossttiieennee  aa  ttoorrttoo  cchhee  llaa  CCoorrttee  aabbbbiiaa  rriiddoottttoo  sseemmpplliicciissttiiccaammeennttee  iill  

SSoolllleecciittoo  aadd  uunn  ““rraaggaazzzziinnoo  ttaacciittuurrnnoo””  ee  ccoonn  uunn  ““ccoolltteelllliinnoo  iinn  ttaassccaa””..    

LLaa  CCoorrttee  hhaa  ddeessccrriittttoo,,  iinnvveeccee,,  ccoonn  ccoommpplleetteezzzzaa  llaa  ppeerrssoonnaalliittàà  ddeell  SSoolllleecciittoo,,  

ssppeecciiee  aa  llllee  pppp..  5500,,  5511,,  5522  ee  5533  ddeellllaa  sseenntteennzzaa..  LLaa  ddeessccrriizziioonnee  èè  ttrraattttaa  ddaallllee  

rriissuullttaannzzee  pprroocceessssuuaallii,,  ttrraa  llee  qquuaallii  llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  tteessttiimmoonniiaallii  ddii  TTaavveerrnneessii  

FFrraanncceessccoo..  CCoommee  aaccccaaddee  ggeenneerraallmmeennttee,,  nneellllaa  ddeessccrriizziioonnee  ddeellllaa  ppeerrssoonnaalliittàà,,  

ttrraa  ll’’aallttrroo,,  ddii  uunn  rraaggaazzzzoo  aannccoorraa  ppiiuuttttoossttoo  ggiioovvaannee,,  vvii  ssoonnoo  ccoommee  ddeeii  

““cchhiiaarroossccuurrii””  iinneevviittaabbiillii::  vvii  èè  uunn  aatttteeggggiiaammeennttoo  ddii  ggeennttiilleezzzzaa  ee  qquuaassii  ddii  

ttiimmiiddeezzzzaa  ee,,  nneell  ccoonntteemmppoo,,  lleettttuurree  ee  ffiillmmss  nnoonn  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  eedduuccaattiivvii,,  aa  

ddiirree  iill  mmeennoo,,  ccoonn  rriiffeerriimmeennttoo  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  aaii  ffiillmmss  vviissttii  aallll’’OONNAAOOSSII..  IIll  ffaattttoo  

cchhee  ggllii  eedduuccaattoorrii  aavveesssseerroo  ddeecciissoo  ddii  mmoonniittoorraarree  iill  rraaggaazzzzoo  ((vvddss..  pppp..  113300  ee  113311  

ddeell  pp..  vv..  ddii  uuddiieennzzaa  ddeell  2277..0033..0099,,  rriicchhiiaammaattee  aa  pp..  5500  ddeellllaa  sseenntteennzzaa))  nnoonn  èè  uunn  

ffaattttoo  ttrraassccuurraabbiillee..  IIll  rraaggaazzzzoo,,  iinn  aallttrree  ppaarroollee,,  ppuurr  pprreesseennttaannddoossii  ccoommee  uunn  

ggiioovvaannee  eedduuccaattoo  ee  ggeennttiillee,,  aavveevvaa  eevviiddeenntteemmeennttee  ddeeii  pprroobblleemmii  ee  iill  ffaattttoo  ddii  

aavveerree  ll’’aabbiittuuddiinnee  ddii  ppoorrttaarree  ccoonn  sséé  uunn  ccoolltteelllloo,,  ppeerrssiinnoo  iinn  QQuueessttuurraa,,  èè  uunn  aallttrroo  

eelleemmeennttoo  iinnddiiccaattiivvoo  qquuaannttoommeennoo  ddii  aassppeettttii  ddeellllaa  ppeerrssoonnaalliittàà  cchhee  

ccoonnttrraassttaavvaannoo  ccoonn  ll’’iimmmmaaggiinnee  ddii  ““nnoorrmmaalliittàà””  ddeell  rraaggaazzzzoo..  MMaa  ggllii  aauuttoorrii  ddii  

ddeelliittttii  aanncchhee  eeffffeerraattii  ssoonnoo  ssppeessssoo  ppeerrssoonnee  aappppaarreenntteemmeennttee  nnoorrmmaallii..  PPeennssaarree  

cchhee  bbaassttiinnoo  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddii  ““ggeennttiilleezzzzaa””  ee  ddii  ““nnoorrmmaalliittàà””  aappppaarreennttii  ppeerr  ppootteerr  

eesscclluuddeerree  llaa  ccoommmmiissssiioonnee  ddii  uunn  ddeelliittttoo,,  ttaannttoo  ppiiùù  ssee  ddii  nnaattuurraa  ooccccaassiioonnaallee,,  
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ccoommee  qquueelllloo  ppeerr  ccuuii  èè  pprroocceessssoo,,  ssiiggnniiffiiccaa  iiggnnoorraarree  ggrraavveemmeennttee  llaa  ccoommpplleessssiittàà  

ddeellllaa  ppeerrssoonnaalliittàà  uummaannaa..  

SSuullllaa  ““pprreessuunnttaa  pprroottaaggoonniissttaa””,,  cciiooèè  ssuullllaa  KKnnooxx,,  ll’’aappppeellllaannttee  cceerrccaa  ddii  

ddiimmoossttrraarree  cchhee  llaa  ssttuuddeenntteessssaa  ddii  SSeeaattttllee  nnoonn  aabbbbiiaa,,  iinn  rreeaallttàà,,  mmeennttiittoo  ccoommee  llaa  

CCoorrttee  hhaa  rriitteennuuttoo..    

LL’’aappppeellllaannttee  rreeiitteerraa  qquuii  llaa  ssoolliittaa  ““cceennssuurraa””  ddeellll’’aavveerree  llaa  CCoorrttee  ttrraattttoo  llaa  pprroovvaa  

ddeellllaa  ccoollppeevvoolleezzzzaa  ddeeii  dduuee  iimmppuuttaattii  ddaallll’’aasssseennzzaa  ddii  pprroovvee  ddeellllaa  lloorroo  

iinnnnoocceennzzaa  ee  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ddeell  ffaattttoo  cchhee  nneell  mmoommeennttoo  ddeell  ddeelliittttoo  ii  dduuee  ssii  

ttrroovvaasssseerroo  aa  ccaassaa  SSoolllleecciittoo..    

MMaa  ssii  èè  vviissttoo  cchhee  ssii  ttrraattttaa  ddii  rriilliieevvii  ddeell  ttuuttttoo  iinnccoonnssiisstteennttii::  vvii  ssoonnoo  llee  pprroovvee  aa  

ssoosstteeggnnoo  ddeellllaa  pprreesseennzzaa  ddeeii  dduuee  iimmppuuttaattii  iinn  oorraarriioo  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  

pprreecceeddeennttee  iill  ddeelliittttoo  ee  ddaallllee  qquuaallii  eemmeerrggee  ccoommee  ii  dduuee  ffoosssseerroo  ssuullllee  ssccaalleettttee  ddii  

VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa,,  aa  ppoocchhii  mmeettrrii  ddaall  lluuooggoo  ddeell  ddeelliittttoo  ee  nnoonn  aa  qquuaallcchhee  

cceennttiinnaaiioo  ddii  mmeettrrii  ddii  ddiissttaannzzaa,,  nneellllaa  ccaassaa  ddii  RRaaffffaaeellee..  IIll  tteessttee  AAnnttoonniioo  CCuurraattoolloo  

èè  ffoonnddaammeennttaallee,,  iinn  pprrooppoossiittoo..  AAttttoorrnnoo  aa  qquueessttaa  tteessttiimmoonniiaannzzaa  ee  aa  ccoonnffoorrttoo  

ddeellllaa  sstteessssaa  vvii  ssoonnoo,,  ppooii,,  ttuuttttee  llee  aallttrree  rriissuullttaannzzee  ee  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  qquueellllee  ddeellllee  

pprroovvee  bbiioollooggiicchhee  nneellllaa  lloorroo  iinntteerreezzzzaa  ee  nnoonn  ssoolloo  aa  qquueellllee  ddii  ccuuii  aallllaa  ppeerriizziiaa  

dd’’aappppeelllloo,,  oollttrree  aall  ccoommpplleessssoo  ddeellllee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  cchhee  llaa  KKnnooxx  hhaa  ffoorrnniittoo  

ssoopprraattttuuttttoo  iinn  rreellaazziioonnee  aallllaa  mmaattttiinnaattaa  ddeell  22  nnoovveemmbbrree,,  cchhee  iimmpprreessssiioonnaannoo  ppeerr  

llaa  lloorroo  aassssoolluuttaa  ccoonnttrraaddddiittttoorriieettàà  ee  iinnvveerroossiimmiigglliiaannzzaa..  

NNeellll’’aammbbiittoo  ddeell  pprreesseennttee  mmoottiivvoo  dd’’aappppeelllloo,,  ii  ddiiffeennssoorrii  ddeell  SSoolllleecciittoo  cceerrccaannoo  

ddii  ccoonntteessttaarree  ll’’aatttteennddiibbiilliittàà  ddii  qquueeii  tteessttii  cchhee  ssoonnoo  ssttaattii  ccoonnssiiddeerraattii  ppuunnttii  ffeerrmmii  

ddeellll’’iimmppiiaannttoo  mmoottiivvaazziioonnaallee  ddeellllaa  sseenntteennzzaa  iimmppuuggnnaattaa  ddaall  GGiiuuddiiccee  ddii  pprriimmee  

ccuurree..  
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IIll  pprriinncciippaallee  ttrraa  qquueessttii  èè  iill  cclloocchhaarrdd  CCuurraattoolloo  iill  qquuaallee  ssaarreebbbbee  iinnaatttteennddiibbiillee  

ppeerr  iill  sseegguueennttee  mmoottiivvoo::  

iill  CCuurraattoolloo  hhaa  ddeettttoo  ddii  eesssseerree  ggiiuunnttoo  nneellllaa  zzoonnaa  ddeell  ccaammppeettttoo  ddii  bbaasskkeett  ddii  VViiaa  

ddeellllaa  PPeerrggoollaa  vveerrssoo  llee  2211,,3300  ––  2222  ee  ddii  eesssseerrsseennee  aalllloonnttaannaattoo  vveerrssoo  llee  2233,,3300  ––  

mmeezzzzaannoottttee..  LLoo  sstteessssoo  hhaa  pprreecciissaattoo  ddii  aavveerr  vviissttoo  ggllii  iimmppuuttaattii  nneellllee  ssccaalleettttee  ddii  

VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  ssiinnoo  aa  ppooccoo  pprriimmaa  ddii  mmeezzzzaannoottttee..  LLaa  CCoorrttee,,  iinnvveeccee,,  hhaa  

rriitteennuuttoo  cchhee  vveerrssoo  llee  2233..0000  ––  2233..3300,,  mmiinnuuttoo  ppiiùù  mmiinnuuttoo  mmeennoo,,  iill  CCuurraattoolloo  vviiddee  

ppeerr  ll’’uullttiimmaa  vvoollttaa  ii  dduuee  rraaggaazzzzii..  TTaallee  oorraarriioo  ccooiinncciiddee  ccoonn  qquueelllloo  iinn  ccuuii  ii  

ppuullllmmaannnn  ppaarrttoonnoo  ddaa  PPiiaazzzzaa  GGrriimmaannaa  ppeerr  llee  ddiissccootteecchhee..  IInnoollttrree  llaa  tteessttee  

CCeeccccaarreellllii  AAlleessssiiaa,,  ccoonnttiittoollaarree  ddeellll’’eeddiiccoollaa  ddii  PPiiaazzzzaa  GGrriimmaannaa,,  hhaa  aaffffeerrmmaattoo  

cchhee  qquuaannddoo  iill  22  nnoovveemmbbrree  aapprrìì  ll’’eeddiiccoollaa  ((ee  cciiòò  aaccccaaddeevvaa  aallllee  66..4400))  iill  CCuurraattoolloo  

eerraa  llìì,,  mmaa  iill  cclloocchhaarrdd  hhaa  ddeettttoo  ddii  eesssseerrssii  ssvveegglliiaattoo  qquueell  mmaattttiinnoo  aallllee  88..3300  ––  0099  

ee  ddii  eesssseerree  aannddaattoo  pprriimmaa  aa  pprreennddeerree  uunn  ccaaffffèè  aall  BBaarr..  IInnffiinnee,,  llaa  nnoottttee  iinn  ccuuii  iill  

CCuurraattoolloo  vviiddee  ii  dduuee  rraaggaazzzzii  nnoonn  ppootteevvaa  eesssseerree  qquueellllaa  ddeell  ddeelliittttoo  ppeerrcchhéé  

ll’’iinnddiiccaazziioonnee  ffoorrnniittaa  ddaall  CCuurraattoolloo  ddeellll’’aarrrriivvoo,,  iill  ggiioorrnnoo  ddooppoo,,  ddeeggllii  uuoommiinnii  

ddeellllaa  SScciieennttiiffiiccaa  ddooppoo  llee  1133  èè  eerrrraattaa  nneell  sseennssoo  cchhee  qquueessttii  uullttiimmii  vvii  ssii  ppoorrttaarroonnoo  

ssuucccceessssiivvaammeennttee..  

LLee  oosssseerrvvaazziioonnii  ddeellll’’aappppeellllaannttee  tteennddoonnoo  aa  ffaarr  rriitteenneerree  iinnaatttteennddiibbiillee  uunn  tteessttee  

ddii  ffrroonnttee  aadd  uunnaa  sseemmpplliiccee  iinneessaatttteezzzzaa  ddii  ccoollllooccaazziioonnee  ccrroonnoollooggiiccaa,,  mmeennttrree  èè  

vveerroo  pprroopprriioo  iill  ccoonnttrraarriioo..  CCii  ssaarreebbbbee  ddaa  ssttuuppiirrssii  ee  ddii  mmoollttoo  ssee  uunn  tteessttee,,  pprriivvoo,,  

ccoommee  iill  CCuurraattoolloo,,  ddii  iinntteerreessssii  nneell  pprroocceessssoo,,  ffoossssee  iinn  ggrraaddoo  ddii  rriiffeerriirree  llaa  

sseeqquueennzzaa  ddii  cciiòò  cchhee  vviiddee  ccoonn  llaa  pprreecciissiioonnee  ddii  uunn  oorroollooggiioo..  

IIll  tteessttee  CCuurraattoolloo  èè  ssttaattoo  ccooeerreennttee  ee  ddeell  ttuuttttoo  ccrreeddiibbiillee  ssiiaa  iinn  pprriimmoo  cchhee,,  ccoommee  

vvii  iilllluussttrreerràà  iill  ccoolllleeggaa  CCoossttaagglliioollaa,,  nneell  pprreesseennttee  ggrraaddoo::  hhaa  ddeettttoo  iinn  pprraattiiccaa  ddii  
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eesssseerrssii  sseedduuttoo  aallllaa  ppaanncchhiinnaa  vveerrssoo  llee  2211..3300  ––  2222  ee  ddii  aavveerree  nnoottaattoo  ii  dduuee  

iimmppuuttaattii  aallccuunnii  mmiinnuuttii  ddooppoo,,  qquuaannddoo  aacccceessee  uunnaa  ssiiggaarreettttaa  ((vvddss..  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  

uuddiieennzzaa  ddeell  2288..0033..22000099,,  pppp..  1100  ee  1111))..  NNoonn  llii  gguuaarrddaavvaa  sseemmpprree  mmaa  ssoolloo  

qquuaannddoo  ffiinniivvaa  uunn  aarrttiiccoolloo  ddeell  ggiioorrnnaallee  cchhee  ssttaavvaa  lleeggggeennddoo,,  iinn  ttuuttttoo  qquuiinnddii  

qquuaattttrroo  oo  cciinnqquuee  vvoollttee  iinn  qquuaassii  dduuee  oorree  ((vvddss..  pp..  1177  ddeelllloo  sstteessssoo  vveerrbbaallee  ddii  

uuddiieennzzaa))..  LLii  vveeddee  sseemmpprree,,  ssaallvvoo  ll’’uullttiimmaa  vvoollttaa  ppeerrcchhéé,,  qquuaannddoo  oosssseerrvvaa  ppeerr  

ll’’uullttiimmaa  vvoollttaa  pprriimmaa  ddii  aannddaarrsseennee,,  nnoonn  llii  vveeddee  ppiiùù  ((vvddss..  pp..  1188  ddeelllloo  sstteessssoo  

vveerrbbaallee))..  CCoonnssiiddeerraannddoo  ll’’iinntteerrvvaalllloo  ddii  tteemmppoo  aapppprroossssiimmaattiivvoo  iinn  ccuuii  iill  

CCuurraattoolloo  llii  hhaa  vviissttii,,  ggrroossssoo  mmooddoo  aattttoorrnnoo  aallllee  2233  ––  2233..3300,,  ssii  ppuuòò  ccoollllooccaarree  iill  

mmoommeennttoo  nneell  qquuaallee  iill  CCuurraattoolloo  gguuaarrddaa  vveerrssoo  ii  dduuee  mmaa  nnoonn  llii  vveeddee  ppiiùù..  II  dduuee  ssii  

ssoonnoo,,  qquuiinnddii,,  aalllloonnttaannaattii  nneell  ccoorrssoo  ddeellllaa  mmeezzzz’’oorraa  pprreecceeddeennttee,,  cciiooèè  ddooppoo  llee  

2222,,3300  ––  2233..    

CCoonn  llee  iinneevviittaabbiillii  ee  ccoommpprreennssiibbiillii  aapppprroossssiimmaazziioonnii,,  qquuaannttoo  rriiffeerriittoo  ddaall    

CCuurraattoolloo  ((vvddss..  pp..  1188  ddeelllloo  sstteessssoo  vveerrbbaallee))  cchhee  hhaa  ddiicchhiiaarraattoo  ddii  aavveerrllii  vviissttii  ppeerr  

ll’’uullttiimmaa  vvoollttaa  pprriimmaa  ddeellllee  2233  ––  2233..3300,,  èè  ssttaattoo  ppiieennaammeennttee  ccoonnffeerrmmaattoo  ee  nnoonn  vvii  

ssoonnoo  aannoommaalliiee  ddii  ssoorrttaa  nneellllaa  ssuuaa  rriiccoossttrruuzziioonnee..  AA  qquueessttoo  ssii  aaggggiiuunnggaa  iill  ffaattttoo  

cchhee  ssii  ttrraattttaavvaa  ccoonn  cceerrtteezzzzaa  ddeellllaa  nnoottttee  ddeell  ddeelliittttoo,,  ttrraa  iill  pprriimmoo  ee  iill  22  

nnoovveemmbbrree,,  ppeerrcchhéé  ddooppoo  aavveerr  vviissttoo  ii  dduuee  rraaggaazzzzii  eedd  aavveerree  ddoorrmmiittoo,,  nneell  ccoorrssoo  

ddeellllaa  ggiioorrnnaattaa  ssuucccceessssiivvaa,,  vviiddee  iill  mmoovviimmeennttoo  ddii  PPoolliizziiaa  ee  CCaarraabbiinniieerrii  ttrraa  llee  

1133,,3300  ee  llee  1144  ((vvddss..  lloo  sstteessssoo  vveerrbbaallee  aa  pp..  1188))..  NNoonn  ppootteevvaa  aavveerr  vviissttoo  AAmmaannddaa  aa  

VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  aa  qquueellll’’oorraa  llaa  nnoottttee  ddii  HHaalllloowweeeenn,,  ppeerrcchhéé  lleeii  ssttaavvaa,,  ccoommee  ssii  

vveeddrràà,,  nneell  ppuubb  ddii  LLuummuummbbaa  ee,,  ppooii,,  iinn  ccoommppaaggnniiaa  ddii  GGaattssiiooss  SSppiirriiddoonn,,  mmeennttrree  

RRaaffffaaeellee  eerraa  aadd  uunnaa  cceennaa  ddii  llaauurreeaa  ffuuoorrii  cciittttàà..  

QQuuaannttoo  aallll’’aauuttoo  iinn  ppaannnnee,,  nnoonn  ssii  vveeddee  ppeerrcchhéé  nnoonn  ddoovvrreebbbbee  ddaarrssii  ccrreeddiittoo  aallllee  



 34 

ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeellll’’aauuttiissttaa  ddeell  ccaarrrroo  aattttrreezzzzii  GGiiaammppaaoolloo  LLoommbbaarrddii  cchhee,,  

cchhiiaammaattoo  vveerrssoo  llee  2222,,3300,,  ggiiuunnssee  ssuull  ppoossttoo  aallll’’iinncciirrccaa  vveerrssoo  llee  2233  ee  rriippaarrttìì  uunn  

qquuaarrttoo  dd’’oorraa  ddooppoo..  LL’’oorraa  èè  ddeell  ttuuttttoo  ccoommppaattiibbiillee  ccoonn  qquuaannttoo  ddiicchhiiaarraattoo  ddaall  

CCuurraattoolloo  ee  ccoonn  llaa  pprreesseennzzaa  ddeeii  dduuee  rraaggaazzzzii  cchhee,,  ddii  ttaannttoo  iinn  ttaannttoo,,  gguuaarrddaavvaannoo  

iinn  ddiirreezziioonnee  ddeellllaa  ccaassaa,,  ccoonn  ooggnnii  pprroobbaabbiilliittàà  aassppeettttaannddoo  cchhee  ll’’aauuttoo  iinn  ppaannnnee  

vveenniissssee  ppoorrttaattaa  vviiaa  ddaall  ccaarrrroo  aattttrreezzzzii..  LLee  ppeerrssoonnee  ccooiinnvvoollttee  nneellllaa  vviicceennddaa  

ddeellll’’aauuttoo  iinn  ppaannnnee  nnoonn  hhaannnnoo  ddeettttoo  ccoossee  ddiivveerrssee  ddaa  qquueellllee  ddeell  LLoommbbaarrddii,,  

hhaannnnoo  ssoollttaannttoo  eevviiddeennzziiaattoo  uunnaa  mmiinnoorree  pprreecciissiioonnee  nneellll’’iinnddiiccaazziioonnee  ddeellll’’oorraarriioo  

dd’’aarrrriivvoo  ddeell  LLoommbbaarrddii..  MMaa  aanncchhee  lloorroo  hhaannnnoo  ccoollllooccaattoo  llaa  ppaarrtteennzzaa  ddeell  

LLoommbbaarrddii  aattttoorrnnoo  aallllee  2233..1155  oo,,  aa  ttuuttttoo  ccoonncceeddeerree,,  aallllee  2233,,2200..  

LLaa  qquueessttiioonnee  cceennttrraallee  èè  cchhee  llaa  CCaappeezzzzaallii  nnoonn  aavveevvaa  aannccoorraa  uuddiittoo  iill  ggrriiddoo  

ddiissppeerraattoo  ddii  MMeerreeddiitthh,,  cchhee  ssoopprraaggggiiuunnssee  aattttoorrnnoo  aallllee  2233,,3300  oo  ppooccoo  ddooppoo..    

EE  vveenniiaammoo  aallllee  tteessttiimmoonniiaannzzee  ddeellllaa  CCaappeezzzzaallii,,  ddeellllaa  MMoonnaacccchhiiaa  ee  ddii  MMaarriiaa  

IIllaarriiaa  DDrraammiiss..    

LLaa  CCaappeezzzzaallii  èè  ssttaattaa  ssoottttooppoossttaa  aadd  uunn  vvaagglliioo  sseevveerriissssiimmoo  nneellll’’eessaammee  ee  nneell  

ccoonnttrrooeessaammee  ddiibbaattttiimmeennttaallee,,  mmaa,,  aadd  ddii  llàà  ddii  iinneessaatttteezzzzee  ddii  ddeettttaagglliioo  oo  ddii  

iinnddiiccaazziioonnii  nneecceessssaarriiaammeennttee  aapppprroossssiimmaattiivvee,,  llaa  tteessttee,,  ppuurr  eesssseennddoo  uunnaa  ssiiggnnoorraa  

ccoonn  uunn  lliivveelllloo  ccuullttuurraallee  mmooddeessttoo,,  ppuurr  nnoonn  eesssseennddoo  ggiioovvaanniissssmmaa  ee  iinn  oottttiimmaallii  

ccoonnddiizziioonnii  ddii  ssaalluuttee  ee  ppuurr  eesssseennddoo  aannccoorraa  ttuurrbbaattaa  ddaallllaa  mmoorrttee  ddeell  mmaarriittoo,,  hhaa  

rreettttoo  bbeenniissssiimmoo  iill  rriissccoonnttrroo  ddiibbaattttiimmeennttaallee..  

LLaa  rriiccoossttrruuzziioonnee  ooppeerraattaa  ddaallllaa  CCoorrttee  èè  ppeerrffeettttaammeennttee  iinn  lliinneeaa  ccoonn  llee  

ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeellllaa  CCaappeezzzzaallii  cchhee  hhaa  sseemmpprree  ssoosstteennuuttoo  cchhee,,  ddooppoo  aavveerr  sseennttiittoo  

ll’’uurrlloo,,  ssii  ddiirreessssee  nneell  bbaaggnnoo,,  gguuaarrddòò  aattttrraavveerrssoo  llaa  ffiinneessttrraa  mmaa  nnoonn  vviiddee  nnuullllaa,,  

ppooii  uussccìì  ee,,  mmeennttrree  ssttaavvaa  ppeerr  rriicchhiiuuddeerree  llaa  ppoorrttaa,,  sseennttìì  ddaapppprriimmaa  lloo  ssccaallppiicccciioo  
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ssuullllee  ssccaallee  mmeettaalllliicchhee  ee  ppooii  qquueelllloo  ssuullllee  ffoogglliiee  sseecccchhee  ee  llaa  gghhiiaaiiaa  ddeellllaa  

ppiiaazzzzoollaa  ((vvddss..  iill  vveerrbbaallee  ddii  uuddiieennzzaa  ddeell  2277..0033..22000099,,  aallllee  pppp..  1188  ee  1199))..  EE  qquueell  

bbrreevviissssiimmoo  iinntteerrvvaalllloo  ddii  tteemmppoo  iinn  ccuuii  aall  rruummoorree  ddeeii  ppaassssii  ssuullllee  ssccaallee  sseegguuee  

qquueelllloo  ssuullllaa  gghhiiaaiiaa  èè  ppiiùù  rriilleevvaannttee  ddii  qquuaannttoo  ppoossssaa  aappppaarriirree  ppeerrcchhéé  cc’’èè  

qquuaallccuunnoo  cchhee  ccoorrrree  ssuullllee  ssccaalleettttee  iinn  ffeerrrroo,,  cciiooèè  nneell  ppuunnttoo  ppiiùù  lloonnttaannoo  ddaall  lluuooggoo  

ddeell  ddeelliittttoo,,  pprriimmaa  aannccoorraa  cchhee  aallttrrii  ccaallppeessttiinnoo  llaa  gghhiiaaiiaa  ee  llee  ffoogglliiee  sseecccchhee  ddeellllaa  

ppiiaazzzzoollaa  cchhee  èè  vviicciinniissssiimmaa  iinnvveeccee  aall  lluuooggoo  ddeell  ddeelliittttoo..        

LL’’aappppeellllaannttee  rriittoorrnnaa,,  ppooii,,  ssuullllaa  ccoonnffuussiioonnee  cchhee  llaa  tteessttee  hhaa  ffaattttoo  cciirrccaa  iill  ggiioorrnnoo  

ssuucccceessssiivvoo  aa  qquueelllloo  iinn  ccuuii  uuddìì  iill  ggrriiddoo  tteerrrriibbiillee  cchhee  ll’’hhaa  llaasscciiaattaa  ssccoonnvvoollttaa  

ppeerrssiinnoo  nneellll’’uuddiieennzzaa  ddiibbaattttiimmeennttaallee..    

LLaa  tteessttee  hhaa,,  iinnvveeccee,,  sseemmpprree  tteennuuttoo  aa  pprreecciissaarree  cchhee  llee  llooccaannddiinnee  ccoonn  llee  nnoottiizziiee  

ddeell  ddeelliittttoo  llee  vviiddee  nnoonn  llaa  mmaattttiinnaa  ssuucccceessssiivvaa  aallllaa  nnoottttee  iinn  ccuuii  uuddìì  iill  ggrriiddoo,,  mmaa  iill  

ggiioorrnnoo  ssuucccceessssiivvoo  aa  qquueell  mmaattttiinnoo::  ssii  vveeddaa,,  aadd  eesseemmppiioo,,  aallllee  pppp..  2244,,  2255,,  2266  ((ee  

qquuii  llaa  tteessttee,,  nneellll’’iinncciippiitt  ddeellllaa  ppaaggiinnaa,,  pprreecciissaa  pprroopprriioo  cchhee,,  mmeennttrree  ii  ggiioorrnnaalliissttii  

ccoonn  llee  mmaacccchhiinnee  ffoottooggrraaffiicchhee  llii  vviiddee  iill  ggiioorrnnoo  ddooppoo  aa  qquueelllloo  ddeellll’’uurrlloo,,  llee  

llooccaannddiinnee  llee  vviiddee  iill  ggiioorrnnoo  aannccoorraa  ssuucccceessssiivvoo)),,  3366,,  7766..  

AA  pp..  8888,,  ppooii,,  iinn  ooccccaassiioonnee  ddeellllaa  rriicchhiieessttaa,,  aavvaannzzaattaa  ddaallllaa  ddiiffeessaa  KKnnooxx,,  ddii  ffaarr  

vviissiioonnaarree  iinn  aauullaa  iill  ffiillmmaattoo  rreellaattiivvoo  aallll’’iinntteerrvviissttaa  ddeellllaa  tteessttee  aallll’’iinnvviiaattaa  ddeellllaa  

ttrraassmmiissssiioonnee  tteelleevviissiivvaa  ““PPoorrttaa  aa  PPoorrttaa””,,  llaa  CCaappeezzzzaallii  hhaa  mmaanniiffeessttaattoo  

ccoommmmoozziioonnee  eedd  hhaa  ccoommiinncciiaattoo  aa  ppiiaannggeerree  ssiilleennzziioossaammeennttee,,  ccoommee  llaa  CCoorrttee  hhaa  

ddaattoo  aattttoo  aa  vveerrbbaallee..  EE  qquueessttoo  èè  uunn  ssiiggnniiffiiccaattiivvoo  eelleemmeennttoo  ddii  ccoonnffeerrmmaa  ddeellllaa  

ppiieennaa  aatttteennddiibbiilliittàà  ddeellllaa  tteessttee..  

QQuuaannttoo,,  ppooii,,  aall  ffaattttoo  cchhee  llaa  CCaappeezzzzaallii  aabbbbiiaa  ddeessccrriittttoo  iill  ggrriiddoo  ccoommee  ““lluunnggoo””  ee  

llaa  MMoonnaacccchhiiaa  ccoommee  ““sseeccccoo””  ee  cchhee  nnoonn  aabbbbiiaa  uuddiittoo  nneessssuunnoo  ssccaappppaarree,,  ssii  rreessttaa  
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ddaavvvveerroo  ssttuuppiittii  ddaalllloo  ssffoorrzzoo  ddeellll’’aappppeellllaannttee,,  ttuuttttoo  tteessoo  aa  cceerrccaarree  

ccoonnttrraaddddiizziioonnii  ddoovvee  nnoonn  vvee  nnee  ssoonnoo::  ssoonnoo  ddeessccrriizziioonnii  ddii  qquueelllloo  cchhee  llee  tteessttii  

hhaannnnoo  uuddiittoo  ee  ““lluunnggoo””  oo  ““sseeccccoo””  ((cchhee  nnoonn  èè  iill  ccoonnttrraarriioo  ddii  lluunnggoo))  ee  ““ffoorrttee””  

((vvddss..  pp..  110011  ddeell  vveerrbbaallee  ddii  uuddiieennzzaa  ddeell  2277..0033..0099)),,  uunn  uurrlloo  ddii  ddoonnnnaa  hhaannnnoo  

uuddiittoo  qquueellllaa  nnoottttee  nneelllloo  sstteessssoo  mmoommeennttoo..  EE’’  cchhiiaarroo,,  ppooii,,  cchhee  mmeennttrree  llaa  

CCaappeezzzzaallii  èè  eennttrraattaa  nneell  bbaaggnnoo,,  hhaa  gguuaarrddaattoo  ddaallllaa  ffiinneessttrraa,,  hhaa  ffaattttoo  ii  ssuuooii  

bbiissooggnnii,,  èè  uusscciittaa  eedd  hhaa  sseennttiittoo  ii  ppaassssii,,  llaa  MMoonnaacccchhiiaa,,  nnoonn  aappppeennaa  uuddiittoo  ll’’uurrlloo,,  

hhaa  aappeerrttoo  llaa  ffiinneessttrraa,,  hhaa  gguuaarrddaattoo  ffuuoorrii,,  ppooii  hhaa  rriicchhiiuussoo  ee  ssii  èè  pprreecciippiittaattaa  aall  

ppiiaannoo  iinnffeerriioorree  ddaaii  ggeenniittoorrii  ee  nnoonn  hhaa  ppoottuuttoo  sseennttiirree  ii  ppaassssii  ((vvddss..  llee  ddiicchh..  ddeellllaa  

MMoonnaacccchhiiaa  aa  pp..  110022  ddeell  vveerrbbaallee  ddeell  2277..0033..0099))..    

QQuuaannttoo  aallllaa  DDrraammiiss,,  llaa  sstteessssaa  hhaa  rriiffeerriittoo  ddii  aavveerree  aavvuuttoo  llaa  ppeerrcceezziioonnee,,  nneell  

ddoorrmmiivveegglliiaa,,  ddeell  ccoorrrreerree  ddii  qquuaallccuunnoo  ssoottttoo  llaa  ffiinneessttrraa  ddeellllaa  ssuuaa  ccaammeerraa  ddaa  lleettttoo  

cchhee  ddàà  ssuu  VViiaa  ddeell  MMeelloo,,  aa  ccuuii  ssii  aacccceeddee  pprroopprriioo  ddaallllee  ssccaalleettttee  ddii  ffeerrrroo  ddeell  

ggaarraaggee  eedd  hhaa  aaggggiiuunnttoo  cchhee  qquueell  mmooddoo  ddii  ccoorrrreerree  nnoonn  ll’’aavveevvaa  mmaaii  sseennttiittoo  aallttrree  

vvoollttee..    

NNoonn  ssii  ccoommpprreennddoonnoo  vveerraammeennttee  ggllii  ssffoorrzzii  ddeellll’’aappppeellllaannttee  ddii  ttrroovvaarree  eelleemmeennttii  

ddii  iinnaatttteennddiibbiilliittàà  nneeii  tteessttii  cchhee  ssoonnoo  ssttaattii  ccoossìì  ddeecciissiivvii  ppeerr  llaa  ssttaattuuiizziioonnee  ddeellllaa  

CCoorrttee,,  aa  nnuullllaa  rriilleevvaannddoo  llaa  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  cchhee  llaa  tteessttee  ssii  ssiiaa  pprreesseennttaattaa  aa  ttaannttaa  

ddiissttaannzzaa  ddaall  ffaattttoo..  ..    

NNéé  mmaaggggiioorr  pprreeggiioo  hhaa  iill  rriilliieevvoo  cchhee  llee  tteessttii  aavvrreebbbbeerroo  ddoovvuuttoo  sseennttiirree  aanncchhee  iill  

rruummoorree  ddeeii  vveettrrii  iinnffrraannttii  ddeellllaa  ssttaannzzaa  ddeellllaa  RRoommaanneellllii..  DDii  qquueessttoo  ssii  ppaarrlleerràà  ppiiùù  

aavvaannttii,,  mmaa,,  aa  pprreesscciinnddeerree  ddaaii  mmoovviimmeennttii  ddeellllaa  CCaappeezzzzaallii,,  vvaa  ddeettttoo  cchhee  uunnaa  

ccoossaa  èè  uunn  uurrlloo  aagggghhiiaacccciiaannttee  ddii  uunnaa  ddoonnnnaa,,  aallttrroo  èè  iinnvveeccee  iill  rruummoorree  ddii  vveettrrii  

iinnffrraannttii  ddaallll’’iinntteerrnnoo,,  uunn  rruummoorree  qquueesstt’’uullttiimmoo  nnoonn  ccoossìì  ssiinnggoollaarree  ee  iinnffrreeqquueennttee  
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ddaa  ppootteerrssii  ffiissssaarree  nneell  rriiccoorrddoo  ccoommee  iill  pprriimmoo,,  ttaannttoo  ppiiùù  cchhee  llaa  ffiinneessttrraa  ddeellllaa  

RRoommaanneellllii  eerraa  nneell  llaattoo  ddeellllaa  ccaassaa  ppiiùù  lloonnttaannoo  ddaallllaa  CCaappeezzzzaallii  ee  llaa  CCoorrttee  

ssoossttiieennee  cchhee  llaa  rroottttuurraa  ddeell  vveettrroo  ffuu  ooppeerraattaa,,  ccoommee  ss’’èè  ddeettttoo,,  ddaallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  

ccaammeerraa  ((vvddss..  llaa  sseenntteennzzaa  aa  pp..  441100))..    

QQuuaannttoo  aallllaa  MMoonnaacccchhiiaa,,  ll’’aabbiittaazziioonnee  ddeellllaa  sstteessssaa  èè  aannccoorraa  ppiiùù  lloonnttaannaa  ddii  

qquueellllaa  ddeellllaa  CCaappeezzzzaallii  ddaallllaa  ccaassaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  ee  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ddaallllaa  

ffiinneessttrraa  ddeellllaa  RRoommaanneellllii  ee,,  ccoommee  ssii  èè  vviissttoo,,  llaa  sstteessssaa  nnoonn  hhaa  ppoottuuttoo  uuddiirree  aallccuunn  

aallttrroo  rruummoorree  ddooppoo  ll’’uurrlloo  ppeerrcchhéé  ssii  pprreecciippiittòò  ddaaii  ggeenniittoorrii..  QQuuaannttoo  aallllaa  DDrraammiiss,,  

llaa  sstteessssaa  eerraa  aannccoorraa  ppiiùù  lloonnttaannaa  ee  aanncchh’’eellllaa  ddoorrmmiivvaa..    

QQuuaannttoo  aa  QQuuiinnttaavvaallllee,,  lloo  sstteessssoo  hhaa  rriiffeerriittoo  llaa  cciirrccoossttaannzzaa  ddii  aavveerr  vviissttoo  llaa  

KKnnooxx  llaa  mmaattttiinnaa  ddeell  22  nnoovveemmbbrree  nneell  ssuuoo  nneeggoozziioo  ssoolloo  uunn  aannnnoo  ddooppoo..  EE  ccoonn  

qquueessttoo  ??  AAll  QQuuiinnttaavvaallllee,,  nneeii  pprriimmii  ggiioorrnnii  ddeellllee  iinnddaaggiinnii,,  ll’’IIsspp..  VVoollttuurrnnoo  cchhiieessee  

iinn  mmeerriittoo  aadd  aaccqquuiissttii  ffaattttii  ddaa  SSoolllleecciittoo..  NNoonn  ggllii  rriivvoollssee  aallccuunnaa  ddoommaannddaa  ssuullllaa  

mmaattttiinnaa  ddeell  22..  NNoonn  ssii  ppuuòò  pprreetteennddeerree  ddaa  uunn  tteessttee  llaa  ppiieennaa  ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  ddii  

ttuuttttii  ggllii  aassppeettttii  rriilleevvaannttii  ddii  uunn  pprroocceeddiimmeennttoo  ppeennaallee  ee,,  dd’’aallttrraa  ppaarrttee,,  cceerrttii  

rriiccoorrddii  ppoossssoonnoo  cchhiiaarriirrssii  ee  ddiivveenniirree  ppiiùù  pprreecciissii  aa  qquuaallcchhee  ddiissttaannzzaa  ddii  tteemmppoo  

ddaall  ffaattttoo..  

PPeerrcchhéé  iill  QQuuiinnttaavvaallllee  aavvrreebbbbee  ddoovvuuttoo  mmeennttiirree  ssuull  ppuunnttoo  ??  DDaavvvveerroo  nnoonn  èè  

ddaattoo  ccoommpprreennddeerrlloo..    

EE  ppeerrcchhéé  iill  tteessttee  nnoonn  aavvrreebbbbee  ddoovvuuttoo  rriimmaanneerree  ccoollppiittoo  ddaall  ccoolloorree  ddeeggllii  oocccchhii  

ddeellllaa  rraaggaazzzzaa  pprreesseennttaattaassii  llaa  mmaattttiinnaa  pprreessttoo  ddeell  22,,  aall  mmoommeennttoo  ddeellll’’aappeerrttuurraa  

ddeell  nneeggoozziioo,,  ddiivveerrssaammeennttee  ddaa  qquuaannttoo  ggllii  aaccccaaddeevvaa  ppeerr  ggllii  aacccceessssii  mmoollttoo  mmeennoo  

iinnssoolliittii  ddii  RRaaffffaaeellee  nneell  ssuuoo  nneeggoozziioo  ??  

NNéé  èè  ddaattoo  ccoommpprreennddeerree  llee  rraaggiioonnii  ddeellllee  ggrraavvii  ee  iinnttoolllleerraabbiillii  iinnssiinnuuaazziioonnii  ssuuii  
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tteessttii  ffoonnddaammeennttaallii  ppeerr  llaa  ddeecciissiioonnee  ddeellllaa  CCoorrttee,,  ssuu  pprreetteessee  pprreessssiioonnii  ddeellllaa  

ssttaammppaa  oo,,  ppeeggggiioo,,  ddeeggllii  iinnqquuiirreennttii,,  mmeennttrree  ssoolloo  ii  tteessttii  cchhee  hhaannnnoo  rreessoo  

ddiicchhiiaarraazziioonnii  nnoonn  nneeggaattiivvee  ppeerr  ggllii  iimmppuuttaattii,,  ccoommee,,  aadd  eesseemmppiioo,,  ggllii  aammiiccii  ddii  

SSoolllleecciittoo  oo  ddeellllaa  KKnnooxx  ssaarreebbbbeerroo  aatttteennddiibbiillii  ee  vveerriittiieerrii  ee  iimmmmuunnii  ddaa  pprreessssiioonnii  

ee  iinnfflluueennzzee  ddii  ooggnnii  ggeenneerree..  CCoommee  ssee,,  oollttrreettuuttttoo,,  llaa  pprreessssiioonnee  mmeeddiiaattiiccaa  iinn  

qquueessttaa  vviicceennddaa,,  ssii  ffoossssee  ssvvoollttaa  sseemmpprree  ee  ssoollttaannttoo  ccoonnttrroo  ggllii  iimmppuuttaattii  ee  nnoonn  

iinnvveeccee,,  ccoommee  èè  ppaacciiffiiccoo,,  ssppeecciiee  iinn  qquueessttoo  ggrraaddoo  dd’’aappppeelllloo,,  aa  ffaavvoorree  ddeeggllii  

sstteessssii,,  ccoommee  èè  eemmeerrssoo  iinn  mmaanniieerraa  ddeecciissaammeennttee  ssiinnggoollaarree  nneeggllii  uullttiimmii  mmeessii..    

TTrraa  ii  nnuummeerroossii    pprrooffiillii  ddii  iimmppuuggnnaazziioonnee  ddeell  ppuunnttoo  33)),,  vvee  nnee  èè  ssoopprraattttuuttttoo  uunnoo  

cchhee  rriigguuaarrddaa  llaa  KKnnooxx  mmaa  cchhee  vviieennee  aavvaannzzaattoo  iinnvveeccee  ddaall  SSoolllleecciittoo  eedd  èè  qquueelllloo  

rreellaattiivvoo  aallll’’aaccccuussaa  ccaalluunnnniioossaa  aa  PPaattrriicckk  LLuummuummbbaa..  LLaa  CCoorrttee,,  sseeccoonnddoo  

ll’’aappppeellllaannttee  SSoolllleecciittoo,,  aavvrreebbbbee  oommeessssoo  ddii  aapppprrooffoonnddiirree  llaa  ggeenneessii  ddeellllee  

ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeellllaa  KKnnooxx..    

DDeettttoo  iinn  tteerrmmiinnii  eessttrreemmaammeennttee  ssiinntteettiiccii,,  llaa  KKnnooxx  èè  uunnaa  rraaggaazzzzaa  

ccaarraatttteerriizzzzaattaa,,  ttrraa  ll’’aallttrroo,,  ddaa  uunnaa  ““ssffrreennaattaa  iimmmmaaggiinnaazziioonnee  cchhee  llee  ppeerrmmeettttee  ddii  

ddiiffeennddeerrssii  ddaallllaa  ssoolliittuuddiinnee  ee  ddii  ddii  aaggggiiuunnggeerree  uunnaa  nnoottaa  ddii  ffaannttaassiiaa  nneellllaa  vviittaa  ““  

((vvddss..  ll’’aappppeelllloo  SSoolllleecciittoo  aa  pp..  111122))..      

NNoonn  èè  vveerroo,,  ccoommee  ssoosstteennuuttoo  ddaallll’’aappppeellllaannttee,,  cchhee  llaa  CCoorrttee  aabbbbiiaa  oommeessssoo  ddii  

eessaammiinnaarree  ee  ccoonnssiiddeerraarree  iill  ccoommpplleessssiivvoo  ccaarraatttteerree  ddeellllaa  rraaggaazzzzaa  ddii  SSeeaattttllee  ee  

ll’’aabbbbiiaa  pprreesseennttaattaa  iinn  tteerrmmiinnii  sseemmpprree  nneeggaattiivvii..  LLaa  CCoorrttee,,  aa  pp..  442211  ddeellllaa  

sseenntteennzzaa,,  aadd  eesseemmppiioo,,  nnoonn  hhaa  mmaannccaattoo  ddii  ssoottttoolliinneeaarree  llaa  ccuurriioossiittàà  ddii  AAmmaannddaa  

ee  llaa  ssuuaa  tteennddeennzzaa  aa  ffaarree  llee  ppiiùù  ddiivveerrssee  eessppeerriieennzzee,,  ssttiimmoollaattaa  ddaall  

ppaarrttiiccoollaarriissssiimmoo  aammbbiieennttee  ppeerruuggiinnoo,,  ssppeecciiee  ppeerr  uunnaa  rraaggaazzzzaa  pprroovveenniieennttee  ddaa  

uunnaa  ggrraannddee  cciittttàà  ddeeggllii  SSttaattii  UUnniittii,,  qquuaallee  SSeeaattttllee,,  nneelllloo  SSttaattoo  ddii  WWaasshhiinnggttoonn..  EE  



 39 

llaa  CCoorrttee  nnoonn  hhaa  mmaannccaattoo  ddii  ssoottttoolliinneeaarree,,  nnoonn  ssoolloo  ppeerr  iill  SSoolllleecciittoo,,  mmaa  aanncchhee  

ppeerr  AAmmaannddaa,,  llaa  mmaannccaannzzaa  ddii  ““pprrootteezziioonnee””  ee  ““rriippaarroo””  cchhee  ddeerriivvaavvaa  aanncchhee  aallllaa  

KKnnooxx  ddaall  ssuuoo  aammbbiieennttee  ffaammiilliiaarree,,  ssoollaa  ccoomm’’eerraa  iinn  uunnaa  cciittttàà  ssttrraanniieerraa,,  aa  uunn  

ccoonnttiinneennttee  eedd  uunn  oocceeaannoo  ddaallllaa  ssuuaa  cciittttàà  nnaattaallee  ee  pprriivvaa  ddeellll’’aappppooggggiioo  

ppssiiccoollooggiiccoo  cchhee  llee  ddeerriivvaavvaa  ddaaii  ssuuooii  eesstteessii  rraappppoorrttii  ddii  aammiicciizziiaa  nneeggllii  SSttaattii  

UUnniittii..    

NNoonn  ssoonnoo  eesspprreessssiioonnii  pprreeggiiuuddiizziiaallmmeennttee  oossttiillii  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeellllaa  rraaggaazzzzaa,,  

ccoommee  cceerrttii  oorrggaannii  dd’’iinnffoorrmmaazziioonnee  hhaannnnoo  cceerrccaattoo  ddii  ssoosstteenneerree..  

DD’’aallttrraa  ppaarrttee,,  rriicchhiiaammaarree  llee  ccoonnssiiddeerraazziioonnii  ddii  aammiiccii  ee  ccoonnoosscceennttii,,  cchhee  

ll’’aavveevvaannoo  ppeerraallttrroo  ppeerrssaa  ddii  vviissttaa  ddaa  mmeessii,,  qquuaannddoo  llaa  KKnnooxx  eerraa  ppaarrttiittaa  ppeerr  

ll’’EEuurrooppaa,,  aappppaarree  ffrraannccaammeennttee  uunn  ddiissccoorrssoo  pprriivvoo  ddeellllaa  bbeenncchhéé  mmiinniimmaa  

rriilleevvaannzzaa  pprroobbaattoorriiaa..  AAffffeerrmmaarree  cchhee  iill  TTiizziioo  oo  llaa  ttaall’’aallttrraa  èè  uunnaa  bbrraavvaa  ppeerrssoonnaa,,  

eessuubbeerraannttee,,  vviivvaaccee  eedd  aalllleeggrraa,,  ssoottttoolliinneeaarree  llee  ““lluuccii””  rreeaallii  oo  pprreessuunnttee  ddeell  

ccaarraatttteerree  ddii  uunnaa  ppeerrssoonnaa,,  sseennzzaa  sscceennddeerree  iinn  pprrooffoonnddiittàà  ee  ccoonnssiiddeerraarree  aanncchhee  llee  

iinneevviittaabbiillii  ““oommbbrree””,,  èè  ffaarree  ddeellllee  aaffffeerrmmaazziioonnii  cchhee  ppaaiioonnoo  qquuaassii  ssccoonnttaattee  ee  cchhee  

nnoonn  ffoorrnniissccoonnoo  iill  qquuaaddrroo  rreeaallee  ddeellllaa  ppeerrssoonnaa..    

DDiivveerrssoo  eerraa,,  iinnvveeccee,,  iill  ggiiuuddiizziioo  cchhee  ddii  AAmmaannddaa  ddaavvaannoo  llee  aammiicchhee  ee  

ccoonnnnaazziioonnaallii  ddii  MMeerreeddiitthh  ee  cchhee,,  iinnssiieemmee  aallllaa  RRoommaanneellllii  ee  aallllaa  MMeezzzzeettttii,,  ssoonnoo  

llee  uunniicchhee  tteessttiimmoonnii  ddeeggllii  ssffoogghhii  ee  ddeellllee  ccoonnffiiddeennzzee  cchhee  MMeerreeddiitthh  ffaacceevvaa  lloorroo  

ssuullllaa  ccooiinnqquuiilliinnaa  ssttaattuunniitteennssee..  

EE  qquueelllloo  cchhee  llee  rraaggaazzzzee  iinngglleessii  hhaannnnoo  rriiffeerriittoo,,  nnoonn  ssoolloo  ddeell  ccoommppoorrttaammeennttoo  

ddeellllaa  KKnnooxx  nneeii  ggiioorrnnii  ssuucccceessssiivvii  aall  ddeelliittttoo,,  mmaa  aanncchhee  ddii  qquueelllloo  cchhee  llaa  rraaggaazzzzaa  

ddii  SSeeaattttllee  tteenneevvaa  pprriimmaa  ddeellllaa  mmoorrttee  ddii  MMeerreeddiitthh,,  nnoonn  èè  cceerrttaammeennttee  pprriivvoo  ddii  

oommbbrree..    
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SSoopprraattttuuttttoo  RRoobbyynn  CCaarrmmeell  BBuutttteerrwwoorrtthh  ee  PPuurrttoonn  SSoopphhiiee  hhaannnnoo  rriiffeerriittoo  ddii  uunn  

cceerrttoo  ddiissaaggiioo  ee  ffaassttiiddiioo  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeellllaa  KKnnooxx  cchhee  MMeerreeddiitthh  aavveevvaa  lloorroo  

ccoonnffiiddaattoo  ((vvddss..  pppp..  2211  ee  2233  ddeellllaa  sseenntteennzzaa))..  

  QQuuaannttoo  aall  rriilliieevvoo  sseeccoonnddoo  ccuuii  llee  aaccccuussee  ffoorrmmuullaattee  ddaallllaa  KKnnooxx  nneeii  ccoonnffrroonnttii  

ddii  PPaattrriicckk  LLuummuummbbaa  nnoonn  aavvrreebbbbeerroo  aavvuuttoo  iill  ffiinnee  ddii  oossttaaccoollaarree  llee  iinnddaaggiinnii,,  

ppeerrcchhéé  iinn  ttaall  ccaassoo  AAmmaannddaa  nnoonn  ssii  ssaarreebbbbee  ccoollllooccaattaa  nneell  lluuooggoo  ddeell  ddeelliittttoo,,  

ggiioovvaa  ssoolloo  oosssseerrvvaarree,,  iinn  pprriimmoo  lluuooggoo,,  cchhee  èè  ppaacciiffiiccoo  cchhee  AAmmaannddaa  aaccccuussòò  

PPaattrriicckk,,  ppuurr  ssaappeennddoolloo  iinnnnoocceennttee  ee  iinn  sseeccoonnddoo  lluuooggoo  AAmmaannddaa  nnoonn  ssii  èè  ppoossttaa  

nneell  lluuooggoo  ddeell  ddeelliittttoo,,  cciiooèè  nneellllaa  ccaammeerraa  ddii  MMeerreeddiitthh::  iinn  qquueessttaa  hhaa  ppoossttoo  uunn  

uuoommoo  aassssoolluuttaammeennttee  iinnnnoocceennttee  eedd  eessttrraanneeoo  aall  ffaattttoo,,  mmaa  lleeii  ssii  èè  ppoossttaa  nneellllaa  

ccuucciinnaa  ddaa  ddoovvee  aaffffeerrmmaa  ddii  aavveerr  uuddiittoo  llee  ggrriiddaa  ddii  MMeerreeddiitthh..  EE,,  ddaattoo  cchhee  uunn  

rraaggaazzzzoo  ddii  ccoolloorree,,  cchhee  nnoonn  eerraa  LLuummuummbbaa,,  mmaa  ll’’iivvoorriiaannoo  RRuuddii  eerraa  ccooiinnvvoollttoo  

nneell  ddeelliittttoo,,  AAmmaannddaa  nnoonn  ppootteevvaa  nnoonn  rreennddeerrssii  ccoonnttoo  cchhee  llee  ddoommaannddee  ddeellllaa  

PPoolliizziiaa  ssuullll’’SSMMSS  ddii  PPaattrriicckk  ee  llaa  ffaallssaa  aaccccuussaa  nneeii  ssuuooii  ccoonnffrroonnttii,,  aavvrreebbbbee  

ccooppeerrttoo  llee  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddii  RRuuddii  ee  iimmppeeddiittoo  aaggllii  iinnqquuiirreennttii  ddii  aarrrriivvaarree  

rraappiiddaammeennttee  aa  qquueesstt’’uullttiimmoo..    

IInn  ccoonncclluussiioonnee,,  AAmmaannddaa  èè  cceerrttaammeennttee  ddoottaattaa  ddii  ffeerrvviiddaa  ffaannttaassiiaa,,  ttaallmmeennttee  

ddiirroommppeennttee,,  ddaa  aavveerrllaa  ssppiinnttaa  aa  iinnvveennttaarrssii  ddii  ssaannaa  ppiiaannttaa  uunn  iinneessiisstteennttee  

ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  nneell  ddeelliittttoo  ddii  uunnaa  ppeerrssoonnaa  cchhee  lleeii  ssaappeevvaa  ttoottaallmmeennttee  

iinnnnoocceennttee,,  ssoolloo  ppeerrcchhéé  iill  mmeessssaaggggiioo  tteelleeffoonniiccoo  ssccooppeerrttoo  ddaallllaa  PPoolliizziiaa  nneell  ssuuoo  

ccoommppuutteerr  llee  aavveevvaa  ddaattoo  ll’’ooccccaassiioonnee  ddii  iinnvveennttaarrssii  lleetttteerraallmmeennttee  iill  

ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  ddii  ppeerrssoonnaa  ddeell  ttuuttttoo  eessttrraanneeaa,,  ccoommee  PPaattrriicckk  LLuummuummbbaa  ee  cciiòò  

hhaa  ooggggeettttiivvaammeennttee  rriittaarrddaattoo  llee  iinnddaaggiinnii  ssuull  tteerrzzoo  ccoonnccoorrrreennttee..  

PPuunnttoo  44..  RRiigguuaarrddaa  llaa  pprreetteessaa,,  oommeessssaa  mmoottiivvaazziioonnee  ddeeii  pprreetteessii  eerrrroorrii  cchhee  
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aavvrreebbbbeerroo  ccoonnddiizziioonnaattoo  llee  iinnddaaggiinnii..  

IIll  pprriimmoo  ddii  qquueessttii  ssaarreebbbbee  ll’’eerrrroorree  ssuullll’’iimmpprroonnttaa,,  cciirrccoossttaannzzaa  ssuu  ccuuii  llaa  ddiiffeessaa  

SSoolllleecciittoo  ttoorrnnaa  ee  rriittoorrnnaa  iinn  mmaanniieerraa  iinncceessssaannttee,,  tteennttaannddoo  ddii  ffaarr  ddeerriivvaarree  ddaa  uunn  

eerrrroorree  ddii  aattttrriibbuuzziioonnee,,  vveerriiffiiccaattoossii  nneellllaa  ffaassee  iinniizziiaallee  ddeellllee  iinnddaaggiinnii,,  eerrrroorree  ppooii  

ttoottaallmmeennttee  eelliimmiinnaattoo  ddaaggllii  sstteessssii  CCCC..TTTT..  ddeell  PPMM,,  llaa  ccaadduuccaazziioonnee  ddii  ttuuttttee  llee  

rriissuullttaannzzee  cchhee  ccoonn  qquueellll’’aattttrriibbuuzziioonnee  iinniizziiaallee  nnuullllaa  hhaannnnoo  aa  cchhee  vveeddeerree..  

EE’’  ccoommee  ssee  uunn  aauuttoommoobbiilliissttaa  ssbbaagglliiaassssee  ssttrraaddaa  nneellllaa  ffaassee  iinniizziiaallee  ddeell  vviiaaggggiioo,,  

ppooii  rriittrroovvaassssee  llaa  ssttrraaddaa  ggiiuussttaa  ee  ssii  sseennttiissssee  ddiirree  cchhee,,  aavveennddoo  ssbbaagglliiaattoo  

aallll’’iinniizziioo,,  hhaa  ssbbaagglliiaattoo  ccoommuunnqquuee  aanncchhee  nneell  pprroossiieegguuoo,,  qquuaannddoo,,  rriittrroovvaattaa  llaa  

ssttrraaddaa  ggiiuussttaa,,  èè  ggiiuunnttoo  aallllaa  mmeettaa..  

EE’’  vveerroo,,  èè  ssttaattoo  ffaattttoo  uunn  eerrrroorree  ddii  aattttrriibbuuzziioonnee  aallll’’iinniizziioo,,  ccoommee  ppuuòò  aaccccaaddeerree  

iinn  mmaanniieerraa  pprreessssoocchhéé  ffiissiioollooggiiccaa  iinn  ttuuttttee  llee  iinnddaaggiinnii,,  mmaa  ttaallee  eerrrroorree  èè  ssttaattoo,,  

ppeerròò,,  eelliimmiinnaattoo  ee  ll’’iimmppiiaannttoo  mmoottiivvaazziioonnaallee  ddeellllaa  sseenntteennzzaa  ssii  ffoonnddaa  ssuuggllii  aallttrrii  

eelleemmeennttii  iinniizziiaallii  ee  ssuullllee  rriissuullttaannzzee  ssoopprraavvvveennuuttee..  IIll  SSoolllleecciittoo  nnoonn  èè  ssttaattoo  

ccoonnddaannnnaattoo  iinn  ffoorrzzaa  ddeellllaa  eerrrraattaa  aattttrriibbuuzziioonnee  ddeellll’’iimmpprroonnttaa,,  mmaa  iinn  ffoorrzzaa  ddii  

ttuuttttaa  uunnaa  sseerriiee  ddii  eelleemmeennttii  cchhee  ssoonnoo  qquueellllii  ppeerr  ccoossìì  ddiirree  ffiillttrraattii  aallll’’eessiittoo  ddeellllee  

iinnddaaggiinnii  eedd  èè  ssuuggllii  eelleemmeennttii  rriippoorrttaattii  ddaallllaa  CCoorrttee  cchhee  iill  SSoolllleecciittoo  ddeevvee  

ddiiffeennddeerrssii,,  nnoonn  ddaa  qquueellllii,,  oorrmmaaii  ssuuppeerraattii  ee  rriivveellaattiissii  eerrrraattii,,  cchhee  nnoonn  rriilleevvaannoo,,  

ssee  nnoonn  ssttoorriiccaammeennttee,,  ppeerr  iilllluussttrraarree  ll’’iitteerr,,  iill  ppeerrccoorrssoo  ddeellllee  iinnddaaggiinnii,,  ddaall  lloorroo  

iinniizziioo  aallllaa  ffiinnee..  

QQuuaannttoo  aallll’’””eerrrroorree””  ssuullllaa  tteelleeffoonnaattaa  aall  111122,,  llaa  ddiiffeessaa  SSoolllleecciittoo  rriicchhiiaammaa  uunn  

ppaassssaaggggiioo  ddeellllaa  sseenntteennzzaa  ddeellllaa  CCoorrttee  iinn  ccuuii  ssii  pprreennddee  ppoossiizziioonnee  ppeerr  llaa  

ppoosstteerriioorriittàà  ddeellll’’aarrrriivvoo  ddeellllaa  PPoolliizziiaa  PPoossttaallee  rriissppeettttoo  aallllaa  cchhiiaammaattaa,,  ffaattttaa  ddaall  

SSoolllleecciittoo,,  aall  111122..  LLaa  CCoorrttee  hhaa  ooppttaattoo  ssuull  ppuunnttoo  ppeerr  llaa  vveerrssiioonnee  ddeellllaa  ddiiffeessaa  
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SSoolllleecciittoo,,  mmaa  hhaa  ttrraattttoo  llee  ssuuee  ccoonncclluussiioonnii  ddaa  uunn  ccoommpplleessssoo  ddii  eelleemmeennttii,,  ttrraa  ccuuii  

qquueelllloo  aattttiinneennttee  pprroopprriioo  llee  tteelleeffoonnaattee  aall  111122  ee  ssuu  ccuuii  llaa  CCoorrttee  ssii  èè  ssooffffeerrmmaattaa  aa  

pp..  7799  ddeellllaa  sseenntteennzzaa..  EE’’  iill  ppuunnttoo  iinn  ccuuii,,  ddii  ffrroonnttee  aallllaa  rriicchhiieessttaa  ddeellll’’AApppp..  

CCeeppppiitteellllii  DDaanniieellee,,  iill  SSoolllleecciittoo,,  cchhee  nnuullllaa  aavvrreebbbbee  ddoovvuuttoo  ssaappeerree  iinn  qquueell  

mmoommeennttoo  ddii  qquuaannttoo  aaccccaadduuttoo  qquueellllaa  nnoottttee  ee  ssoopprraattttuuttttoo  ssee  eeffffeettttiivvaammeennttee  ffoossssee  

ssttaattoo  aassppoorrttaattoo  qquuaallccoossaa  aallllaa  RRoommaanneellllii,,  rriissppoonnddee  ccoonn  ssiiccuurreezzzzaa::  ““  NNoo,,  nnoonn  

cc’’èè  ffuurrttoo””  ((vvddss..  aanncchhee  iill  vveerrbbaallee  ddeellll’’uuddiieennzzaa  ddeell  1144..0022..0099,,  aa  pp..  7744))..    

CCoommee  ffaacceevvaa  iill  SSoolllleecciittoo  aadd  aassssiiccuurraarree  ll’’AApppp..  CCeeppppiitteellllii  cchhee  nnuullllaa  eerraa  ssttaattoo  

aassppoorrttaattoo  aallllaa  RRoommaanneellllii  cchhee  nnoonn  eerraa  aannccoorraa  ggiiuunnttaa  ssuull  ppoossttoo  ee  nnoonn  aavveevvaa  

ppoottuuttoo  vveerriiffiiccaarree  cchhee,,  iinn  eeffffeettttii,,  nnuullllaa  llee  eerraa  ssttaattoo  aassppoorrttaattoo  ??  

LL’’aappppeellllaannttee,,  iinn  uunn  ssuucccceessssiivvoo  pprrooffiilloo  ddii  iimmppuuggnnaazziioonnee,,  ssoottttoolliinneeaa  iill  ffaattttoo  

cchhee  pprroopprriioo  ll’’aatttteessaa  ddeeii  dduuee  iimmppuuttaattii  ffuuoorrii  ddaallllaa  ccaassaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  ee  

pprroopprriioo  llaa  rriissppoossttaa  ddeell  SSoolllleecciittoo  cchhee  nnuullllaa  eerraa  ssttaattoo  aassppoorrttaattoo  ccoonnffeerrmmaavvaannoo  llaa  

bbuuoonnaa  ffeeddee  ddeeii  dduuee  cchhee  aavvrreebbbbeerroo,,  iinn  ccaassoo  ccoonnttrraarriioo,,  tteennuuttoo  uunn  bbeenn  ddiivveerrssoo  

aatttteeggggiiaammeennttoo..    

DDii  ccoonnttrroo,,  ssii  ppuuòò  rriissppoonnddeerree  cchhee  pprroopprriioo  ffaacceennddoossii  ttrroovvaarree  ffuuoorrii  ddaallllaa  ccaassaa  iinn  

aatttteessaa,,  ii  dduuee  rraaggaazzzzii  aavvrreebbbbeerroo  ppoottuuttoo  cceerrccaarree  ddii  ffuuggaarree  ii  ssoossppeettttii,,  aanncchhee  ppeerr  iill  

nnoonn  ttrraassccuurraabbiillee  ppaarrttiiccoollaarree  cchhee  llaa  ccaassaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  eerraa  qquueellllaa  ddoovvee  

AAmmaannddaa  aabbiittaavvaa  ee  aavvrreebbbbee  ssuusscciittaattoo  ppeerrpplleessssiittàà  iill  nnoonn  ttrroovvaarrllaa  qquueell  mmaattttiinnoo  iinn  

qquueellllaa  zzoonnaa..  EE  qquueessttoo  ssaarreebbbbee  ssttaattoo  ttaannttoo  ppiiùù  ssoossppeettttoo  ssee  ssii  ppeennssaa  cchhee  llaa  nnoottttee  

ddeell  ddeelliittttoo,,  iinn  qquueellllaa  ccaassaa,,  ssii  ttrroovvaavvaannoo  ssoolloo  llee  dduuee  ccooiinnqquuiilliinnee  MMeerreeddiitthh  ee  

AAmmaannddaa..    

PPaassssaannddoo  aallll’’uulltteerriioorree  pprrooffiilloo  dd’’aappppeelllloo  ddeell  nn..  44)),,  cciiooèè  aallll’’aatttteessaa  ddeeii  dduuee  

iimmppuuttaattii  ffuuoorrii  ddeellllaa  ccaassaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa,,  ll’’aappppeellllaannttee  pprreennddee  iinn  
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ccoonnssiiddeerraazziioonnee  llee  rraaggiioonnii  aaddddoottttee  ddaallllaa  CCoorrttee  ppeerr  ggiiuussttiiffiiccaarree  llaa  pprreesseennzzaa  ddeeii  

dduuee  ((tteennttaattiivvoo  ddii  oosstteennttaarree  uunn  sseennssoo  ddii  ssiiccuurreezzaa  cchhee  aavvrreebbbbee  aalllloonnttaannaattoo  ii  

ssoossppeettttii  ddaa  lloorroo,,  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ccoonnttrroolllloo  ddeellll’’aattttiivviittàà  ddeeggllii  iinnqquuiirreennttii  ooffffeerrttee  

ddaall  ffaattttoo  ddii  rriimmaanneerree  nneeii  ppaarraaggggii  ddeellllaa  ccaassaa  ee  mmaaggggiioorr  ffoorrzzaa  cchhee  qquueessttoo  

aavvrreebbbbee  ddaattoo  aallll’’aattttiivviittàà  ssiimmuullaattoorriiaa))  ppeerr  ppooii  ccoonncclluuddeerree  cchhee  ““nneessssuunnoo  ddii  

qquueessttii  mmoottiivvii  ttrroovvaa  mmiinniimmoo  ffoonnddaammeennttoo  nneellll’’iissttrruuttttoorriiaa  ddiibbaattttiimmeennttaallee””  ((vvddss..  

aappppeelllloo  aa  pp..  112244))::  ccoossaa  ssiiggnniiffiiccaa  ??  LL’’iissttrruuttttoorriiaa  ddiibbaattttiimmeennttaallee  hhaa  pprroovvaattoo  llaa  

pprreesseennzzaa  ddeeii  dduuee  rraaggaazzzzii  aallll’’eesstteerrnnoo  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  ee  ttaallee  cciirrccoossttaannzzaa  èè,,  

dd’’aallttrraa  ppaarrttee,,  ppaacciiffiiccaa..  MMaa,,  qquuaannttoo  aaii  mmoottiivvii  ddii  ttaallee  ccoommppoorrttaammeennttoo,,  eessssii  ssii  

ttrraaggggoonnoo  ppeerr  ddeedduuzziioonnee  llooggiiccaa  ddaallll’’aacccceerrttaattaa  pprreesseennzzaa  iinn  llooccoo  ee  nnoonn  ppootteevvaannoo  

eesssseerree  ddiirreettttaammeennttee  pprroovvaattii,,  ppeerrcchhéé  llee  uunniicchhee  ““ffoonnttii””  nnoonn  aavvrreebbbbeerroo  ppoottuuttoo  

eesssseerree  cchhee  ggllii  iimmppuuttaattii  cchhee  aavveevvaannoo,,  iinnvveeccee,,  ttuuttttoo  ll’’iinntteerreessssee  aa  mmeennttiirree  ee  cchhee  

hhaannnnoo  ccoommuunnqquuee  tteennuuttoo  uunn  ccoommppoorrttaammeennttoo  aassssoolluuttaammeennttee  ccoonnttrraaddddiittttoorriioo  ee  

qquuaannttoommeennoo  ssoossppeettttoo  ((ccoommee,,  aadd  eesseemmppiioo,,  llee  iinnccoonnggrruuiittàà  ddeell  rraaccccoonnttoo  ddii  

AAmmaannddaa  ssppeecciiee  iinn  oorrddiinnee  aall  ffaattttoo  ddii  aavveerree  ffaattttoo  llaa  ddoocccciiaa  nnoonnoossttaannttee  llaa  ppoorrttaa  

aappeerrttaa  ee  llee  ttrraaccccee  ddii  ssaanngguuee  ee  iimmpprroonnttee  oo  iill  ““llaappssuuss  vvoocciiss””  ddii  RRaaffffaaeellee  cchhee  aall  

““111122””  ddiimmoossttrraa  ddii  ssaappeerree  cchhee  nnuullllaa  èè  ssttaattoo  aassppoorrttaattoo  qquuaannddoo  aannccoorraa  llaa  

RRoommaanneellllii  nnoonn  eerraa  aarrrriivvaattaa))..    

QQuuaannttoo  aaii  ccoommmmeennttii  ddeeggllii  ooppeerraattoorrii  ssuuii  bbrroogglliiaaccccii,,  cceerrttoo  ggllii  sstteessssii  ssoonnoo  

iinnaacccceettttaabbiillii  ee  ssiinnttoommaattiiccii  ddii  uunn  aatttteeggggiiaammeennttoo  ddii  cceerrttoo  nnoonn  bbeenneevvoolloo  ddii  

ssiinnggoollii  aappppaarrtteenneennttii  ddeellllaa  SSqquuaaddrraa  MMoobbiillee,,  rriivvoollttoo  nnoonn  ttaannttoo  aallll’’iimmppuuttaattoo,,  

qquuaannttoo  ppiiuuttttoossttoo  aaii  ffaammiilliiaarrii  ddeelllloo  sstteessssoo  mmaa  qquuaallee  rriilliieevvoo  aabbbbiiaannoo  aaii  ffiinnii  

ddeellll’’eesscclluussiioonnee  ddeellllaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddeeggllii  iimmppuuttaattii,,  ddoobbbbiiaammoo  aannccoorraa  

ccoommpprreennddeerrlloo....    
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PPrreetteessoo  eerrrroorree  cciirrccaa  llee  ccaauussee  ee  llee  mmooddaalliittàà  ddeell  ddeecceessssoo..  

SSoottttoo  qquueessttoo  pprrooffiilloo,,  ll’’aappppeelllloo  iinnttrroodduuccee  ddaapppprriimmaa  uunnaa  ccrriittiiccaa  

aallll’’iinntteerrpprreettaazziioonnee,,  ooppeerraattaa  ddaallllaa  CCoorrttee  cciirrccaa  llee  ppiiccccoollee  ffeerriittee  ddaa  ttaagglliioo  aa  

ccaarriiccoo  ddeell  ppaallmmoo  ddeellllaa  mmaannoo  ((vvddss..  llaa  sseenntteennzzaa  aa  pp..  116600))..    

SSeeccoonnddoo  ll’’aappppeellllaannttee,,  ttaallii  lleessiioonnii  nnoonn  ppootteevvaannoo  eesssseerree  pprrooddoottttee  ddaallll’’aazziioonnee  

ddii  ddiiffeessaa  ddeellllaa  vviittttiimmaa,,  ccoommee  ssoosstteennuuttoo  ddaallllaa  CCoorrttee,,  mmaa  aavvrreebbbbeerroo  ddoovvuuttoo  

rriiffeerriirrssii  ppiiùù  pprroopprriiaammeennttee  aallllaa  lleessiioonnee  pprrooddoottttaa  ssuull  ppaallmmoo  ddeellllaa  mmaannoo  ddaa  uunn  

ffrraammmmeennttoo  ddii  vveettrroo..  EE  qquuii,,  ll’’aappppeellllaannttee  ffoorrnniissccee  uunnaa  ppsseeuuddoo  ssppiieeggaazziioonnee  aall  

ppeerrcchhéé  nnoonn  ssiiaa  ccrreeddiibbiillee  qquuaannttoo  ssoosstteennuuttoo  ddaaii  pprriimmii  ggiiuuddiiccii  cciirrccaa  ll’’aasssseennzzaa  ddii  

uunnaa  ttrraacccciiaa  eemmaattiiccaa  ssuull  ffrraammmmeennttoo  ddii  vveettrroo::  ppeerr  llaa  CCoorrttee  qquueessttoo  ssiiggnniiffiiccaa  cchhee  

iill  ppaallmmoo  ddeellllaa  mmaannoo  nnoonn  èè  ccaadduuttoo  ssuull  ffrraammmmeennttoo  cchhee  ssaarreebbbbee  ssttaattoo  ssuubbiittoo  

mmaacccchhiiaattoo  ddaall  ssaanngguuee  ddeellllaa  ffeerriittaa..  TTaallee  ssppiieeggaazziioonnee  nnoonn  ccoonnvviinnccee  ll’’aappppeellllaannttee  

ppooiicchhéé  ssuull  ppaallmmoo  ddeellllaa  mmaannoo  nnoonn  cc’’èè  uunnaa  lleessiivviittàà  rriilleevvaannttee  ee  nnoonn  cc’’èè  

eemmoorrrraaggiiaa  ee  ddiiffeettttaannoo  ttrraaccccee  ddii  ssaanngguuee  nneell  vveettrroo..    

LL’’aasssseennzzaa  ddii  ttrraaccccee  ddii  ssaanngguuee  ssuull  ppaallmmoo  ee  ssuull  vveettrroo,,  sseeccoonnddoo  ll’’aappppeellllaannttee,,  èè  

llaa  pprroovvaa  cchhee  vvii  èè  ssttaattoo  ccoonnttaattttoo  ttrraa  llaa  mmaannoo  ee  iill  vveettrroo..  EE’’  ddiiffffiicciillee  ttrroovvaarree  uunn  

““rraaggiioonnaammeennttoo””  ffoonnddaattoo  ssuu  uunnaa  pprreemmeessssaa  ccoossìì  ffaallllaaccee,,  qquuaallee  qquueellllaa  ddii  ffaarr  

ddeerriivvaarree  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  uunn  ccoonnttaattttoo  ddaallll’’aasssseennzzaa  ddii  ttrraaccccee  ddii  ssaanngguuee  nneell  

ppaallmmoo  ddeellllaa  mmaannoo  ee  nneell  vveettrroo..  MMaa  nnoonn  bbaassttaa::  llaa  CCoorrttee,,  pprroosseegguueennddoo  nneell  ssuuoo  

rraaggiioonnaammeennttoo,,  aallllee  pppp..  116600  ee  116611  ddeellllaa  sseenntteennzzaa,,  ccoogglliiee  ll’’ooccccaassiioonnee  ddeell  

rriiffeerriimmeennttoo,,  ffaattttoo  ddaall  PPrrooff..  IInnttrroonnaa,,  CCTT  ddeell  SSoolllleecciittoo,,  aall  ffrraammmmeennttoo  ddii  vveettrroo  

ppeerr  ccoonnffuuttaarree  ll’’iippootteessii  ddeellllaa  ddiiffeessaa  cciirrccaa  iill  ppeerrccoorrssoo  cchhee  aavvrreebbbbee  sseegguuiittoo  iill  

ffaannttoommaattiiccoo  llaaddrroo,,  sseeccoonnddoo  llaa  pprroossppeettttaazziioonnee  ddiiffeennssiivvaa  ::  ssttaannzzaa  RRoommaanneellllii  ––  

ssooggggiioorrnnoo  ––  bbaaggnnoo  ggrraannddee  ––  ssooggggiioorrnnoo  ––  ccoorrrriiddooiioo  ––  ssttaannzzaa  ddii  MMeerreeddiitthh    
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DDiiffffiicciillee  cchhee,,  iinn  ttuuttttii  qquueessttii  ppaassssaaggggii,,  iill  ffrraammmmeennttoo  vveennggaa  llaasscciiaattoo  aallllaa  ffiinnee  ddii  

uunn  ccoossìì  lluunnggoo  ppeerrccoorrssoo..  LLaa  pprreesseennzzaa  ddeell  ffrraammmmeennttoo  nneellllaa  ccaammeerraa  ddii  MMeerreeddiitthh  

ssiiggnniiffiiccaa  cchhee  cchhii  rruuppppee  iill  vveettrroo  nneellllaa  ssttaannzzaa  ddeellllaa  RRoommaanneellllii  ssii  ppoorrttòò,,  ppooii,,  

ssuubbiittoo  ddooppoo,,  iinn  qquueellllaa  ddii  MMeerreeddiitthh,,  ddoovvee  llaasscciiòò  iill  ffrraammmmeennttoo..  EE  vvii  ssii  rreeccòò  oo  

ppeerr  cchhiiuuddeerree  llaa  ppoorrttaa  oo  ppeerr  ccoopprriirree  iill  ccoorrppoo  ddeellllaa  vviittttiimmaa,,  nneell  ccoonntteessttoo  ddii  

uunn’’aattttiivviittàà  ddii  ssiimmuullaazziioonnee,,  ppoossttaa  iinn  eesssseerree  ddooppoo  ll’’uucccciissiioonnee  ddeellllaa  ggiioovvaannee  

rraaggaazzzzaa  iinngglleessee..          

QQuuaannttoo  aall  ddeennuuddaammeennttoo  ddeellllaa  vviittttiimmaa,,  ll’’iippootteessii  ssoosstteennuuttaa  ddaallllaa  CCoorrttee  

((sseeccoonnddoo  ccuuii  iill  ddeennuuddaammeennttoo  ddii  MMeerreeddiitthh  ffuu  ssuucccceessssiivvoo  aallll’’aazziioonnee  ddeeggllii  

aassssaalliittoorrii))  aappppaarree  ddeell  ttuuttttoo  ccoonnvviinncceennttee  ee  iinn  lliinneeaa  ccoonn  llee  rriissuullttaannzzee  pprroocceessssuuaallii  

ee  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ccoonn  llaa  ssiimmuullaazziioonnee  ddeell  ffuurrttoo,,  mmeennttrree  ll’’iippootteessii  aavvaannzzaattaa  ddaall  

PPrrooff..  IInnttrroonnaa  ((sseeccoonnddoo  ccuuii  MMeerreeddiitthh  eerraa  nnuuddaa  ddaall  bbaacciinnoo  iinn  ggiiùù  qquuaannddoo  

iirrrruuppppee  nneellllaa  ssttaannzzaa  uunn  uunniiccoo  aaggggrreessssoorree  cchhee  llaa  pprreessee  ddii  ssppaallllee  ee  llaa  vviioolleennttòò  

ccoonn  uunnaa  ddeellllee  mmaannii))  aappppaarree  ttoottaallmmeennttee  aavvuullssaa  ddaallllee  rriissuullttaannzzee  pprroocceessssuuaallii  ee  

nnoonn  èè  ddaattoo  ccaappiirree  ccoommee  mmaaii  llaa  rraaggaazzzzaa,,  ddiinnaannzzii  aall  ffrraassttuuoonnoo  ddeerriivvaannttee  ddaallllaa  

rroottttuurraa  ddeell  vveettrroo  ddeellllaa  ssttaannzzaa  ddeellllaa  RRoommaanneellllii  ee  aallllaa  ssuucccceessssiivvaa,,  iinnvveerroossiimmiillee  

ee,,  ccoommuunnqquuee,,  ddiiffffiiccoollttoossaa  ee  nnoonn  bbrreevvee  ssccaallaattaa  ddeell  mmuurroo  ddaa  ppaarrttee  

ddeellll’’aaggggrreessssoorree,,  nnoonn  ssii  ssiiaa  ppoossttaa  iinn  ccoonnddiizziioonnii  ddii  ddiiffeessaa  ee  ssiiaa  rriimmaassttaa  iinnvveeccee  

mmeezzzzaa  nnuuddaa,,  nneellllaa  ssuuaa  ccaammeerraa  ccoommee  ssee  nnuullllaa  ffoossssee..  

PPaassssaannddoo  aallllaa  qquueessttiioonnee  ddeellllaa  ddiinnaammiiccaa  ddeell  ffeerriimmeennttoo,,  ssii  dduuoollee  ll’’aappppeellllaannttee  

cchhee  llaa  CCoorrttee  nnoonn  aabbbbiiaa  pprreessoo  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  ii  rriissuullttaattii  ddeellll’’aacccceerrttaammeennttoo  

ddeell  CCTT  ddeell  PPMM  DDrr..  CCaammaannaa  cchhee  hhaa  iinnddiivviidduuaattoo  iill  ppuunnttoo  iinn  ccuuii  llaa  rraaggaazzzzaa  

vveennnnee  uucccciissaa  iinn  qquueelllloo  pprroossssiimmoo  aallll’’aannggoolloo  aanntteerriioorree  ddeessttrroo  ddeellllaa  ccaammeerraa..    

LLaa  CCoorrttee  hhaa  iilllluussttrraattoo  ppiiùù  cchhee  aa  ssuuffffiicciieennzzaa  llaa  ddiinnaammiiccaa  ddeellll’’aaggggrreessssiioonnee,,  
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ssooffffeerrmmaannddoovviissii  nnoonn  ssoolloo  aallllee  pppp..  116655  ––  116666,,  mmaa  aanncchhee  aallllee  pppp..  ddaa  339944  aa  339988,,  

ddoovvee  ssii  pprreecciissaa  cchhee  MMeerreeddiitthh  ssttaavvaa  iinn  ppiieeddii  nneellllaa  ssttaannzzaa  qquuaannddoo  ffuu  ssoottttooppoossttaa  

aallllaa  bbrruuttaallee  aaggggrreessssiioonnee  ((vvddss..  pp..  339988  ddeellllaa  sseenntteennzzaa))..  NNoonn  èè  ddaattoo  ccoommpprreennddeerree  

llaa  rriilleevvaannzzaa  oo  mmeennoo  ddii  uunnaa  pprreecciissaazziioonnee  cciirrccaa  ll’’eessaattttaa  ppoossiizziioonnee  ddii  MMeerreeddiitthh  

nneellllaa  ssttaannzzaa,,  aall  mmoommeennttoo  ddeellllaa  mmoorrttee,,  ssee  nneeii  pprreessssii  ddeell  lluuooggoo  iinn  ccuuii  ffuu  

rriinnvveennuuttaa  ccaaddaavveerree  oo,,  ppiiùù  vveerroossiimmiillmmeennttee,,  ssppoossttaattaa  uunn  mmeettrroo  cciirrccaa  ppiiùù  aa  

ddeessttrraa  ee  iinn  aavvaannttii,,  vveerrssoo  ll’’aarrmmaaddiioo  ee  ll’’aannggoolloo  aanntteerriioorree  ddeessttrroo  ddeellllaa  ssttaannzzaa..  

QQuueelllloo  cchhee  llaa  CCoorrttee  hhaa  ssoottttoolliinneeaattoo  èè  cchhee  MMeerreeddiitthh  nnoonn  ppoottéé  eesssseerree  vviittttiimmaa  

cchhee  ddii  ppiiùù  ppeerrssoonnee  ee  nnoonn  ddii  uunnaa  ssoollaa,,  ccoommee  hhaannnnoo  ccoonnttiinnuuaammeennttee  mmaa  

iinnuuttiillmmeennttee  cceerrccaattoo  ddii  ssoosstteenneerree  llee  ddiiffeessee  ee  ccoommee,,  oorrmmaaii,,  hhaa  iinnvveeccee  

ddeeffiinniittiivvaammeennttee  ssttaattuuiittoo  llaa  CCoorrttee  ddii  CCaassssaazziioonnee,,  PPrriimmaa  SSeezziioonnee  ppeennaallee,,  ccoonn  llaa  

sseenntteennzzaa  aa  ccaarriiccoo  ddeell  GGuueeddee  iinn  ddaattaa  1166..1122..22001100,,  iinn  ccuuii  ll’’iivvoorriiaannoo  èè  ssoolloo  uunnoo  

ddeeggllii  aaggggrreessssoorrii..  

VVaa  aanncchhee  aaggggiiuunnttoo  cchhee,,  pprroopprriioo  iinn  rreellaazziioonnee  aallllaa  ddiinnaammiiccaa  ddeell  ddeelliittttoo,,  ssii  èè  

mmaanniiffeessttaattoo  aappeerrttoo  ee  ddiicchhiiaarraattoo  ccoonnttrraassttoo  ttrraa  ii  dduuee  vvaalleennttii  CCCC..TTTT..  ddeeggllii  

iimmppuuttaattii,,  nneell  sseennssoo  cchhee,,  mmeennttrree  iill  PPrrooff..  IInnttrroonnaa  hhaa  rriitteennuuttoo  cchhee  llaa  vviittttiimmaa  ffoossssee  

ssttaattaa  ccoollppiittaa  ddaallllaa  ppaarrttee  ppoosstteerriioorree,,  iill  PPrrooff..  TToorrrree  hhaa  aammmmeessssoo  ddii  nnoonn  

ccoonnddiivviiddeerree  qquueessttaa  rriiccoossttrruuzziioonnee  ee  hhaa  rriibbaaddiittoo  cchhee,,  ppeerr  lluuii,,  MMeezz  èè  ssttaattaa  ccoollppiittaa  

ddaall  ddaavvaannttii  ((vvddss..  llee  rriissppoossttee  aallllee  ddoommaannddee  ddeell  PPMM  aa  pp..  4422  ddeell  vveerrbbaallee  

66..0077..0099))..  

MMeezzzzii  cchhee  hhaannnnoo  pprroovvooccaattoo  llaa  mmoorrttee..  LLaa  ffeerriittaa  ppiiùù  ggrraannddee  iinn  rreeggiioonnee  llaatteerroo  

cceerrvviiccaallee  ssiinniissttrraa..    

CCoonntteessttaa  ll’’aappppeellllaannttee  ll’’aassssuunnttoo  ddeellllaa  CCoorrttee,,  sseeccoonnddoo  ccuuii  llee  dduuee  iinncciissuurree  

ddeellll’’eeppiigglloottttiiddee  pprreessuuppppoonnggaannoo  ll’’eessttrraazziioonnee  ccoommpplleettaa  ddeellllaa  llaammaa..  NNoonn  èè  
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qquueelllloo  cchhee  ddiiccee  llaa  CCoorrttee::  aa  pp..  117711  ddeellllaa  sseenntteennzzaa  ddoovvee  ssii  eesscclluuddee  cchhee  llee  

iinncciissuurree  ddeellll’’eeppiigglloottttiiddee  ssiiaannoo  llaa  rriissuullttaannttee  ddii  uunnaa  rreeiitteerraazziioonnee  ddii  ccoollppii  ssuulllloo  

sstteessssoo  ppuunnttoo,,  ccoonn  eessttrraazziioonnee  ee  ssuucccceessssiivvoo  rriiaaffffoonnddaammeennttoo  ddeellllaa  llaammaa..  LLaa  

CCoorrttee  rriittiieennee  ppiiùù  vveerroossiimmiillee,,  iinnvveeccee,,  cchhee  llee  iinncciissuurree  ssiiaannoo  llaa  rriissuullttaannttee  ddeeii  

ddiissppeerraattii  mmoovviimmeennttii  ddii  ddiiffeessaa  ddeellllaa  vviittttiimmaa  cchhee  pprroovvooccaavvaannoo  uunnaa  ssoorrttaa  ddii  

““mmaacciiuullllaammeennttoo””  nneeii  tteessssuuttii  iinntteerreessssaattii  ee,,  aall  tteemmppoo  sstteessssoo,,  uunn  ““ppiiccccoolloo  

mmoovviimmeennttoo  ddii  aalllloonnttaannaammeennttoo  ddeellll’’aarrmmaa,,  aazziioonnee  ddii  ddiiffeessaa””  aa  ccuuii  sseegguuiivvaa  

““uunn’’ooppppoossttaa  aazziioonnee  ddii  rriiaavvvviicciinnaammeennttoo  ddii  cchhii  llaa  ssttaavvaa  aaggggrreeddeennddoo  ee  llaa  

tteenneevvaa””  ((vvddss..  llaa  sseenntteennzzaa  aa  pp..  117711))..    

OOssssoo  iiooiiddee..  LL’’aappppeellllaannttee  ssoossttiieennee  cchhee  llaa  CCoorrttee  aavvrreebbbbee  eerrrroonneeaammeennttee  

rriitteennuuttoo  ll’’iimmppaattttoo  ddeell  ccoolltteelllloo  ccoonn  ll’’oossssoo  iiooiiddee  ccoommee  iill  mmoottiivvoo  ddeellllaa  mmaannccaattaa,,  

ccoommpplleettaa  ppeenneettrraazziioonnee  ddeellllaa  llaammaa::  ssii  vveeddaa  ll’’aappppeelllloo  aa  pp..  115577..    

LLaa  CCoorrttee  ssttaavvaa  ssppeeggaannddoo,,  iinnvveeccee,,  cchhee  iill  ddoolloo  oommiicciiddiiaarriioo  cchhee  aanniimmaavvaa  ggllii  

aaggggrreessssoorrii  nnoonn  eerraa  ddii  ttiippoo  iinntteennzziioonnaallee,,  mmaa  eevveennttuuaallee  ee,,  aa  rriipprroovvaa  ddeell  ffaattttoo  cchhee  

nnoonn  ffuu  iimmppiieeggaattoo  iill  mmaassssiimmoo  ddeellll’’eenneerrggiiaa  ““ppeenneettrraannttee””,,  oosssseerrvvaa  cchhee  

ll’’aarrggoommeennttoo  ““ddeellllaa  lleessiioonnee  ddeellll’’oossssoo  iiooiiddee  cchhee  ssttaarreebbbbee  aa  ssiiggnniiffiiccaarree  llaa  ggrraannddee  

vviioolleennzzaa  iimmppiieeggaattaa,,  ppoottrreebbbbee  eesssseerree  rroovveesscciiaattoo  ppeerr  aaffffeerrmmaarree  cchhee  llaa  ffoorrzzaa  

iimmpprreessssaa  nnoonn  eerraa  eelleevvaattiissssiimmaa,,  ccoossìì  cchhee  ll’’iinnccoonnttrroo  ccoonn  ll’’oossssoo  iiooiiddee  nnoonn  

ccoonnsseennttìì  aallllaa  llaammaa  ddii  pprrooccuurraarree  uunnaa  ffeerriittaa  pprrooffoonnddaa  ppeerr  ttuuttttaa  llaa  lluunngghheezzzzaa  

ddeellllaa  llaammaa  sstteessssaa  ““  ((vvddss..  llaa  sseenntteennzzaa  aa  pp..  117733))..    

EE’’pprroopprriioo  iill  ccoonnttrraarriioo  ddii  qquueelllloo  cchhee  aaffffeerrmmaa  ll’’aappppeellllaannttee  cchhee  hhaa  eessttrraappoollaattoo  

ssoollttaannttoo  llaa  ffrraassee  tteerrmmiinnaallee,,  ssggaanncciiaannddoollaa  ddaallllaa  pprreemmeessssaa  ee  aalltteerraannddoo  ccoossìì  ttuuttttoo  

iill  rraaggiioonnaammeennttoo  ddeellllaa  CCoorrttee  cchhee  ddiiccee::  nnoonn  ffuu  uussaattaa  uunnaa  eenneerrggiiaa  aall  mmaassssiimmoo  

lliivveelllloo  ee  ssee  qquuaallccuunnoo  ssoossttiieennee  cchhee  llaa  rroottttuurraa  ddeellll’’oossssoo  iiooiiddee  ssaarreebbbbee  
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ssiinnttoommaattiiccaa,,  iinnvveeccee,,  ddeellll’’iimmppiieeggoo  ddii  uunnaa  eenneerrggiiaa  aall  mmaassssiimmoo  lliivveelllloo,,  llaa  CCoorrttee  

rriissppoonnddee  cchhee  llaa  vviioolleennzzaa  eerraa  ttaallmmeennttee  ccoonntteennuuttaa  iinn  qquuaallcchhee  mmooddoo  ddaall  ddoolloo  

oommiicciiddiiaarriioo  eevveennttuuaallee  cchhee,,  aammmmeessssoo  cchhee  llaa  llaammaa  aavveessssee  iimmppaattttaattoo  ccoonn  ll’’oossssoo  

iiooiiddee,,  ((ppeerrssiinnoo))  qquueessttoo  nnee  ffrreennòò  llaa  ccoorrssaa..  

IImmpprroonnttaa  ddeell  mmaanniiccoo  ddeell  ccoolltteelllloo..  SSeeccoonnddoo  ll’’aappppeellllaannttee,,  llaa  CCoorrttee  nnoonn  

aavvrreebbbbee  tteennuuttoo  ccoonnttoo  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ddii  qquuaannttoo  pprreecciissaattoo  ddaall  PPrrooff..  CCiinnggoollaannii,,  

aallll’’uuddiieennzzaa  ddeell  1199..0099..22000099,,  sseeccoonnddoo  ccuuii  ll’’aarreeaa  eecccchhiimmoottiiccaa  ssoottttoossttaannttee  llaa  

lleessiioonnee  ppiiùù  ggrraavvee,,  iinn  sseeddee  llaatteerroocceerrvviiccaallee  ssiinniissttrraa,,  ssaarreebbbbee  ccoommppaattiibbiillee  ccoonn  llaa  

pprreessssiioonnee  eesseerrcciittaattaa  ddaall  mmaanniiccoo  ddii  uunn  ccoolltteelllloo  llaa  ccuuii  llaammaa  ssaarreebbbbee,,  qquuiinnddii,,  

ppeenneettrraattaa  ccoommpplleettaammeennttee  ((vvddss..  vveerrbbaallee  ddii  uuddiieennzzaa  1199..0099..0099,,  aa  pp    9988))..  EE  

ll’’aappppeellllaannttee  cciittaa  iinn  pprrooppoossiittoo  aallccuunnee  rriissppoossttee  aallllee  ddoommaannddee  cchhee  iill  ddiiffeennssoorree  

ddeell  SSoolllleecciittoo  AAvvvv..  RRoocccchhii  rriivvoollggee  aall  ppeerriittoo..  SSii  ttrraattttaa,,  ppeerròò,,  ddii  ddoommaannddee  ffaattttee  

ssuu  pprreessuuppppoossttii  ttoottaallmmeennttee  iippootteettiiccii::  ssii  ppaarrllaa  ddii  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ccoommppaattiibbiilliittàà  ccooll  

mmeenniiccoo  ddeell  ccoolltteelllloo  ee,,  iinn  ccaassoo  aaffffeerrmmaattiivvoo,,  iill  PPrrooff..  CCiinnggoollaannii  rriissppoonnddee  cchhee  ssee  

ll’’aarreeaa  eecccchhiimmoottiiccaa  ffoossssee  ssttaattaa  llaa  rriissuullttaannttee  ddeellllaa  pprreessssiioonnee  ddeell  mmaanniiccoo  ddii  uunn  

ccoolltteelllloo,,  llaa  llaammaa  ddii  qquueessttoo  ssaarreebbbbee  ccoommpplleettaammeennttee  eennttrraattaa..  

DDiimmeennttiiccaa,,  ppeerròò,,  ll’’aappppeellllaannttee  ddii  aaggggiiuunnggeerree  cchhee  iill  PPrreessiiddeennttee  ddoommaannddaa  ssee  

ll’’eecccchhiimmoossii  ppootteessssee  eesssseerree  ccoommppaattiibbiillee  aanncchhee  ccoonn  qquuaalluunnqquuee  aallttrraa  ccaauussaa  ee  iill  

PPrrooff..  CCiinnggoollaannii  rriissppoonnddee  tteessttuuaallmmeennttee::  ““  EE’’  uunnaa  lleessiioonnee  eessccoorriiaattiivvaa,,  ppuuòò  

eesssseerree  ccoommppaattiibbiillee  ccoonn  ttuuttttii  ii  mmeezzzzii  cchhee  ssoonnoo  iinn  ggrraaddoo  ddii  pprroodduurrrree  uunnaa  lleessiioonnee  

eessccoorriiaattiivvaa,,  cciiooèè  ccoonn  uunn  mmeezzzzoo  ccoonnttuunnddeennttee  cchhee  ssttrriissccii  ccoonnttrroo  qquueellllaa  

ssuuppeerrffiicciiee..  ““  ((vvddss..  iill  vveerrbbaallee  1199..0099..0099,,  aa  pp..  9988))..    

DDiimmeennttiiccaa  ddii  aaggggiiuunnggeerree  ll’’aappppeellllaannttee  aanncchhee  ll’’uulltteerriioorree  rriissppoossttaa  ddeell  PPrrooff..  

CCiinnggoollaannii  aallllaa  ddoommaannddaa  ddeell  PPMM  ssee  nneellllaa  ppeerriizziiaa  aavveesssseerroo  tteennuuttoo  ccoonnttoo  ddeellllaa  
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lleessiioonnee  eessccoorriiaattaa  aaii  ffiinnii  ddeellll’’aaffffeerrmmaazziioonnee  ddeellllaa  ““nnoonn  iinnccoommppaattiibbiilliittàà””,,    cciiooèè  

ddeellllaa  ccoommppaattiibbiilliittàà,,  ddeell  ccoolltteelllloo  iinn  sseeqquueessttrroo  ccoonn  llaa  lleessiioonnee  ppiiùù  ggrraavvee  ((llaa  IIEE  

1155))..  IIll  ppeerriittoo  rriissppoonnddee::  ““  CCeerrttoo,,  ssìì……..SSìì,,  ssìì,,  cceerrttoo  nnee  aabbbbiiaammoo  tteennuuttoo  ccoonnttoo””    

((vvddss..  iill  vveerrbbaallee  1199..0099..0099  aa  pp..  111144))..      

FFeerriittaa  ppiiùù  ppiiccccoollaa  iinn  rreeggiioonnee  llaatteerroocceerrvviiccaallee  ddxx..  

NNoonn  èè  ddaattoo  ccoommpprreennddeerree  ppeerrcchhéé  mmaaii  llaa  lluunngghheezzzzaa  ddeell  ttrraammiittee  ddiippaarrtteenntteessii  

ddaallllaa  lleessiioonnee  ppiiùù  ppiiccccoollaa  ddeellllaa  rreeggiioonnee  llaatteerroo  cceerrvviiccaallee  ddxx,,  ttrraammiittee  ddii  

lluunngghheezzzzaa  ppaarrii  aa  ccmm..  11,,55,,  ffoossssee  ttaallee  ddaa  eesscclluuddeerree  ll’’aassssuunnttoo  ddeellllaa  CCoorrttee  cchhee  llaa  

ccoonntteennuuttaa  lluunngghheezzzzaa  ddii  ttaallee  ttrraammiittee  ddoovveessssee  rriiccoonndduurrssii  aallll’’aazziioonnee  ddii  ddiiffeessaa  

ppoossttaa  iinn  eesssseerree  ddaallllaa  vviittttiimmaa  oovvvveerroo  ddaallllaa  ppoossiizziioonnee  cchhee  iill  ccoollppiittoorree  oo  ii  

ccoollppiittoorrii  ee  iill  ccoollppiittoo  aavvrreebbbbeerroo  ppoottuuttoo  aassssuummeerree  nneell  ccoorrssoo  ddeellll’’aazziioonnee  oovvvveerroo  

ddaallll’’iinntteennssiittàà  ddeell  ddoolloo..    

QQuuaannttoo  aallllaa  ““nnoonn  iinnccoommppaattiibbiilliittàà””  ddeell  ccoolltteelllloo  ddii  ccuuii  aall  RReepp..  nn..  3366  ccoonn  llaa  

lleessiioonnee  ppiiùù  pprrooffoonnddaa  iinn  aarreeaa  llaatteerroo  cceerrvviiccaallee  ssxx,,  ii  ppeerriittii  ee  ii  CCCC..TTTT..  ddeell  PPMM  ee  

ddeellllee  ppaarrttii  cciivviillii  KKeerrcchheerr  hhaannnnoo  sseemmpprree  ppiieennaammeennttee  ccoonnffeerrmmaattoo  llaa  ““nnoonn  

iinnccoommppaattiibbiilliittàà””  ddii  ttaallee  ccoolltteelllloo  ccoonn  llaa  lleessiioonnee::  iinn  sseeddee  mmeeddiiccoo  ––  lleeggaallee  nnoonn  èè  

iinnffaattttii  ppoossssiibbiillee  eesspprriimmeerrssii  ssee  nnoonn  iinn  tteerrmmiinnii  ddii  ““ccoommppaattiibbiilliittàà””,,  nnoonn  nneell  sseennssoo  

ddii  iiddeennttiittàà  ddeell  ccoolltteelllloo  sstteessssoo  rriissppeettttoo  aa  qquueelllloo  ccooll  qquuaallee  ffuu  pprrooddoottttaa  llaa  lleessiioonnee  

mmaaggggiioorree..  EE  ll’’eecccceessssoo  ddii  pprruuddeennzzaa  lleessssiiccaallee  ee  ddii  ““sscciieennttiiffiicciittàà””  ddeeii  ppeerriittii  èè  ttaallee  

cchhee  eessssii  hhaannnnoo  pprreeffeerriittoo  ooppttaarree  ppeerr  uunnaa  tteerrmmiinnoollooggiiaa  aannccoorraa  ppiiùù  ccaauuttaa::  hhaannnnoo  

ddeettttoo  cchhee  qquueell  ccoolltteelllloo  nnoonn  èè  iinnccoommppaattiibbiillee  ccoonn  llaa  lleessiioonnee..  IInnccoommppaattiibbiillee  èè  cciiòò  

cchhee  nnoonn  ppuuòò  aaddaattttaarrssii,,  nnoonn  ppuuòò  ccoonncciilliiaarrssii  ccoonn  uunn  tteerrmmiinnee  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  ee  

cchhee,,  qquuiinnddii,,  eesspprriimmee  llaa  rraaddiiccaallee  aasssseennzzaa  ddii  qquuaallssiivvoogglliiaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  rraappppoorrttoo  

ddii  ppeerrttiinneennzzaa  ee  ddii  ccoonnggrruuiittàà  ccoonn  uunn  aallttrroo  tteerrmmiinnee  ddii  rriiffeerriimmeennttoo..  SSee  ii  ppeerriittii  
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aavveesssseerroo  ccoonncclluussoo  cchhee  iill  ccoolltteelllloo  iinn  sseeqquueessttrroo  eerraa  iinnccoommppaattiibbiillee  ccoonn  llaa  lleessiioonnee  

ppiiùù  ggrraannddee,,  vvoolleevvaa  ddiirree  cchhee  ttaallee  ccoolltteelllloo  nnoonn  ppootteevvaa  aavveerrllaa  pprrooddoottttaa  ee  cchhee,,    

qquuiinnddii,,  llaa  sstteessssaa  ddoovveevvaa  eesssseerree  ssttaattaa  pprrooddoottttaa  ccoonn  aallttrroo  mmeezzzzoo..  AAffffeerrmmaarree  llaa  

““nnoonn  iinnccoommppaattiibbiilliittàà””  vvuuooll  ddiirree,,  iinnvveeccee,,  ccoonncclluuddeerree  ppeerr  ll’’aasssseennzzaa  ddii  ttaallee  

iinnccoonnggrruuiittàà..  SSiiggnniiffiiccaa  ddiirree::  nnoonn  ssoo  ssee  llaa  lleessiioonnee  ssiiaa  ssttaattaa  pprrooddoottttaa  ccoonn  qquueell  

ddeetteerrmmiinnaattoo  ccoolltteelllloo  iinn  sseeqquueessttrroo,,  mmaa  cceerrttaammeennttee,,  iinn  iippootteessii  ((qquueellllaa  cchhee  ssii  

ffoorrmmuullaa  iinn  aammbbiittoo  mmeeddiiccoo  ––  lleeggaallee)),,  qquueell  ccoolltteelllloo  ppoottrreebbbbee  aavveerrllaa  pprrooddoottttaa  

ppeerrcchhéé  nnoonn  pprreesseennttaa  ccaarraatttteerriissttiicchhee  cchhee  rreennddaannoo  iimmppoossssiibbiillee  qquueellllaa  

ddeetteerrmmiinnaattaa  lleessiioonnee..  

II  ppeerriittii  hhaannnnoo,,  iinn  aallttrree  ppaarroollee,,  ssoottttoolliinneeaattoo  llaa  ““nnoonn  iinnccoommppaattiibbiilliittàà””  ttrraa  iill  

ccoolltteelllloo  iinn  sseeqquueessttrroo  MMaarriieettttii  ssttaaiinnlleessss  ee  qquueelllloo  cchhee,,  vveerroossiimmiillmmeennttee  iinnssiieemmee  

aadd  uunn  aallttrroo  ttaagglliieennttee,,  pprroovvooccòò  llaa  ffoonnddaammeennttaallee  lleessiioonnee  IIEE  1155::  ii  ppeerriittii,,  iinnffaattttii,,  

ccoonnssiiddeerraannddoo  llee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddeeggllii  aannggoollii  ddeellllaa  lleessiioonnee,,  hhaannnnoo  ccoonncclluussoo  cchhee  

ddoovveevvaa  ttrraattttaarrssii  ddii  uunnoo  ssttrruummeennttoo  ddaa  ppuunnttaa  ee  ddaa  ttaagglliioo,,  mmoonnoottaagglliieennttee,,  ccoommee  iill  

ccoolltteelllloo  iinn  sseeqquueessttrroo  ee,,  ccoonnssiiddeerraattaa  ll’’iinncclliinnaazziioonnee  ddeell  ttrraammiittee,,  hhaannnnoo  ccoonncclluussoo  

cchhee  ““nneell  ccoommpplleessssoo  llee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddeellll’’aarrmmaa  iinn  sseeqquueessttrroo……..nnoonn  

ccoonnttrraassttaannoo  ccoonn  qquueellllee  ddeellllaa  lleessiioonnee””  ((vvddss..  llaa  ppeerriizziiaa  aa  pp..  4466))..  IIll  ggiiuuddiizziioo  ddii  

““nnoonn  iinnccoommppaattiibbiilliittàà””,,  aa  ccuuii  eevviiddeenntteemmeennttee  ssii  ddoovvrreebbbbee  ccoonnttrraappppoorrrree  qquueelllloo  

ddii  ““iinnccoommppaattiibbiilliittàà””,,  èè  uunn  ggiiuuddiizziioo  cchhee  rriisseennttee,,  ccoommee  ss’’èè  ddeettttoo,,  ddeellll’’eessaassppeerraattaa  

ccaauutteellaa  lleessssiiccaallee  ddeeii  mmeeddiiccii  ––  lleeggaallii  cchhee  cceerrccaannoo,,  iinn  ttuuttttii  ii  mmooddii,,  ddii  eevviittaarree  

““ccoonnttaammiinnaazziioonnii””  ddii  ttiippoo  ““cciirrccoossttaannzziiaallee””  ee  ““ffaattttuuaallee””  nneeii  ggiiuuddiizzii  ddii  nnaattuurraa  

sscciieennttiiffiiccaa  mmaa,,  ddaall  lloorroo  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa,,  ssaarreebbbbee  ccoommuunnqquuee  ddaa  ddeeffiinniirree  ““nnoonn  

iinnccoommppaattiibbiillee””,,  cciiooèè,,  ppeerr  iill  vvoollggoo  ee  ii  ggiiuurriissttii,,  ““ccoommppaattiibbiillee””..  LL’’uunniiccoo  eelleemmeennttoo  

ddii  dduubbbbiioo,,  ccaarraatttteerriizzzzaattoo  ddaallllaa  ddiissccrreeppaannzzaa  ttrraa  lluunngghheezzzzaa  ddeell  ttrraammiittee  ee  bbeenn  
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mmaaggggiioorree  lluunngghheezzzzaa  ddeellllaa  llaammaa,,  ssii  ssppiieeggaa  ffaacciillmmeennttee  ppeerrcchhéé  ““ttaallee  ddaattoo  ppuuòò  

ttrroovvaarree  rraaggiioonnee  ddii  ggiiuussttiiffiiccaazziioonnee  nneellll’’iinntteerrrruuzziioonnee  ddeell  ppeerrccoorrssoo  ddeellllaa  llaammaa  iinn  

pprrooffoonnddiittàà  ddoovvuuttoo  oo  aallllaa  ffoorrzzaa  iimmpprreessssaa  ddaa  cchhii  llaa  mmaanneeggggiiaavvaa  oovvvveerroo  ddaallllaa  

rreessiisstteennzzaa  ooffffeerrttaa  ddaaii  tteessssuuttii..  IIll  ffaattttoo,,  iinnssoommmmaa,,  nnoonn  ccoossttiittuuiissccee  iinnttrriinnsseeccaa  

rraaggiioonnee  ddii  iinnccoommppaattiibbiilliittàà””  ((vvddss..  ppeerriizziiaa  aallllee  pppp..  4466  ee  4477))..  AAggggiiuunnggoonnoo,,  ppiiùù  

aavvaannttii,,  cchhee  llaa  llaarrgghheezzzzaa  ee  llaa  pprrooffoonnddiittàà  ddeellllaa  lleessiioonnee  ddiippeennddee  eesssseennzziiaallmmeennttee  

ddaall  rraappppoorrttoo  ddiinnaammiiccoo  ““ttaagglliieennttee  ––  tteessssuuttii””,,  iivvii  ccoommpprreessii  ii  mmoovviimmeennttii  ddii  

rreessiisstteennzzaa,,  ssppeessssoo  vviioolleennttii,,  ddeellllaa  vviittttiimmaa  ((vvddss..  ppeerriizziiaa  aa  pp..  4488))..  

SSuullllaa  ccoommppaattiibbiilliittàà  ddeell  ccoolltteelllloo  iinn  sseeqquueessttrroo  ddii  ccuuii  aall  rreeppeerrttoo  3366,,  iill  PPrrooff..  

BBaaccccii  hhaa  ppiieennaammeennttee  ccoonnffeerrmmaattoo  ttaallee  ggiiuuddiizziioo  iinn  rreellaazziioonnee  aallllaa  lleessiioonnee  

mmaaggggiioorree  ((vvddss..  eessaammee  aallllee  pppp..  1111  ee  1122))  eedd  hhaa  ccoonnssiiddeerraattoo  nnoonn  oossttaattiivvii,,  aa  ttaallee  

ffoonnddaammeennttaallee  ccoonncclluussiioonnee,,  ii  rriilliieevvii  ddeeii  CCCC..TTTT  ddeellllee  ddiiffeessee,,  ppooiicchhéé  llaa  lleessiivviittàà  

èè  ddiippeennddeennttee  ddaa  ttrrooppppii  ffaattttoorrii::  mmoommeennttoo  iinn  ccuuii  aavvvviieennee  iill  ffaattttoo,,  ffoorrzzaa  cchhee  hhaa  iill  

ttaagglliieennttee,,  mmoovviimmeennttii  rreecciipprrooccii  ddeellllaa  vviittttiimmaa  ee  ddeellll’’aauuttoorree  ee  ppoossiizziioonnii  ddaaggllii  

sstteessssii  aassssuunnttee  ((vvddss..  eessaammee  aa  pp..  1122))..    

    VVeenniiaammoo  aall  ppuunnttoo  77))..  PPrreetteessaa  eerrrroonneeaa  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeellll’’oorraarriioo  ddeellllaa  

mmoorrttee..    

    LL’’aappppeellllaannttee  hhaa  pprreessoo  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  qquuaattttrroo  aassppeettttii  eevviiddeennzziiaattii  ddaallllaa  

CCoorrttee,,  aassppeettttii  ccoonncceerrnneennttii  iill  rriilliieevvoo  cchhee  iill  ppeessoo  ccoorrppoorreeoo  hhaa  nneellllaa  

ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeellll’’oorraarriioo  ddeellllaa  mmoorrttee..    

    LLaa  CCoorrttee,,  iinn  rreeaallttàà,,  hhaa  eeffffeettttuuaattoo  uunnaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeellll’’oorraarriioo  ddeellllaa  mmoorrttee  

eessttrreemmaammeennttee  aarrttiiccoollaattaa,,  ssooffffeerrmmaannddoovviissii  ddaa  pp..  117755  aa  pp..  118833,,  ddooppoo  aavveerree  

pprreemmeessssoo  cchhee  ii  vvaarrii  ccrriitteerrii  iinnddiivviidduuaattii  ppeerr  ffiissssaarree  ll’’oorraarriioo  ddeellllaa  mmoorrttee  

pprreesseennttaannoo  ““uunnaa  eelleevvaattaa  ddiiffffiiccoollttàà  ddii  aapppplliiccaazziioonnee  cchhee  ddeerriivvaa  ddaallllaa  pprreesseennzzaa  ddii  
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vvaarriiaabbiillii  cchhee  nnoonn  sseemmpprree  ppoossssoonnoo  eesssseerree  ttuuttttee  ddeetteerrmmiinnaabbiillii  ee  mmiissuurraabbiillii  ccoonn  

llaa  nneecceessssaarriiaa  pprreecciissiioonnee””  ((vvddss..  llaa  sseenntteennzzaa  aa  pp..  117755))..  EEdd  èè  cchhiiaarroo  cchhee  nneellllaa  

ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddii  ttaallee  mmoommeennttoo  ddeebbbbaa  ffaarrssii  rriiffeerriimmeennttoo  aanncchhee  aallllee  rriissuullttaannzzee  

ddii  ttiippoo  cciirrccoossttaannzziiaallee,,  nneellllee  qquuaallii  hhaannnnoo  uunn  ppeessoo  ddeecciissiivvoo  ll’’oorraarriioo  iinn  ccuuii  

MMeerreeddiitthh  ssaalluuttòò  PPuurrttoonn  SSoopphhiiee,,  ddooppoo  llaa  cceennaa  aa  ccaassaa  ddeellllee  ccoonnnnaazziioonnaallii  ee  iill  

ggrriiddoo  ddiissppeerraattoo  uuddiittoo  ddaallllaa  CCaappeezzzzaallii  ee  ddaallllaa  MMoonnaacccchhiiaa  ee  ii  ppaassssii  ssuullllee  ssccaalleettttee  

ee  ssuullllaa  ppiiaazzzzoollaa,,  uuddiittii  ddaallllaa  pprriimmaa  ee  ddaallaa  DDrraammiiss..    

    NNoonn  ppuuòò  nnoonn  ssoottttoolliinneeaarrssii,,  iinn  pprrooppoossiittoo,,  ppeerraallttrroo,,  ccoommee  ll’’uunniiccoo  aadd  aavveerr  

aavvuuttoo  ddii  ffrroonnttee  iill  ccaaddaavveerree  ddii  MMeerreeddiitthh  ee  aadd  aavveerrnnee,,  qquuiinnddii,,  ppoottuuttoo  aapppprreezzzzaarree  

iill  ppeessoo,,  iinn  cciirrccaa  5500  kkgg..  ((vvddss..  llaa  sseenntteennzzaa  aa  pp..  117799)),,  ssiiaa  ssttaattoo  pprroopprriioo  iill  DDrr..  LLaallllii  

ee  cchhee,,  qquuiinnddii,,  aabbbbiiaa  rraaggiioonnee  llaa  CCoorrttee  nneelllloo  ssttiimmaarree  iill  ppeessoo  ddeellllaa  rraaggaazzzzaa  

aattttoorrnnoo  aaii  5522  ––  5533  kkgg..,,  ccoonn  ccoonnsseegguueennttee  ccoollllooccaazziioonnee  ddeellll’’oorraarriioo  ddeellllaa  mmoorrttee  

aattttoorrnnoo  aallllaa  mmeezzzzaannoottttee  oo  ppooccoo  pprriimmaa..  IIll  ttuuttttoo,,  ssii  ccoonnffeerrmmaa,,  iinn  ppeerrffeettttaa  

aaddeerreennzzaa  aallllee  rriissuullttaannzzee  ccoommpplleessssiivvee  ddeellll’’iissttrruuttttoorriiaa  ddiibbaattttiimmeennttaallee..        

      QQuuaannttoo  aall  ccoonntteennuuttoo  ggaassttrriiccoo,,  ll’’aappppeellllaannttee  rriicchhiiaammaa  llee  aarrggoommeennttaazziioonnii  ddeell  

CCTT  PPrrooff..  IInnttrroonnaa  sseeccoonnddoo  ccuuii,,  ppooiicchhéé  ii  tteemmppii  ddeelllloo  ssvvuuoottaammeennttoo  ddeelllloo  

ssttoommaaccoo  ssoonnoo  ddii  cciirrccaa  22  ––  33  oorree  ddaallll’’iinniizziioo  ddeellll’’aassssuunnzziioonnee  ddeellll’’uullttiimmoo  ppaassttoo,,  

aavvvveennuuttoo  vveerrssoo  llee  1188,,3300  ––  1199,,  ll’’aaggggrreessssiioonnee  ssaarreebbbbee  aavvvveennuuttaa  aallllee  2211,,3300  

cciirrccaa..  EE  ssii  cciittaa,,  aa  ccoonnffoorrttoo  ddii  ttaallii  ccoonnssiiddeerraazziioonnii,,  llaa  ddeeppoossiizziioonnee  ddeell  PPrrooff..  

UUmmaannii  RRoonncchhii,,  ppeerriittoo  iinn  sseeddee  ddii  iinncciiddeennttee  pprroobbaattoorriioo..    

    EE’’  eemmeerrssoo  ppeerròò,,  iinn  sseeddee  ddii  iissttrruuttttoorriiaa  ddiibbaattttiimmeennttaallee,,  cchhee  èè  eessttrreemmaammeennttee  

ddiiffffiicciillee  ssttaabbiilliirree  ii  tteemmppii  ddeellllaa  ddiiggeessttiioonnee,,  cchhee  ssoonnoo  iinnfflluueennzzaattii  ddaa  uunnaa  

mmoolltteepplliicciittàà  ddii  ffaattttoorrii  ((vvddss..  sseenntteennzzaa  aa  pp..  118800))..    

    QQuueessttaa  ddiiffffiiccoollttàà  ddii  qquuaannttiiffiiccaarree  ii  tteemmppii  ddeelllloo  ssvvuuoottaammeennttoo  ddeelllloo  ssttoommaaccoo  èè  
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ssttaattaa  ccoonnffeerrmmaattaa  iinn  ppiieennoo  ddaall  PPrrooff..  UUmmaannii  RRoonncchhii  ((vvddss..  pppp..  2200  ee  2222  ddeell  

vveerrbbaallee  ddeell  1199..0099..0099))..  IIll  ppeerriittoo  hhaa  iinnoollttrree  ssoottttoolliinneeaattoo,,  aalllluuddeennddoo  aalllloo  ssttoommaaccoo  

ddii  MMeerreeddiitthh::  ““  BBeehh,,  iinn  ggrraann  ppaarrttee  nnoonn  ssii  eerraa  ssvvuuoottaattoo””  ((vvddss..  vveerrbbaallee  

ddeell’’uuddiieennzzaa  1199..0099..1100  aa  pp    2211))..  

    AAllllaa  ddoommaannddaa  ddeellllaa  ddiiffeessaa  qquuaannttoo  tteemmppoo  iimmppiieeggaassssee  lloo  ssttoommaaccoo  aa  

ssvvuuoottaarrssii,,  iill  ppeerriittoo  hhaa  rriissppoossttoo::  ““  èè  uunn  pprroobblleemmaa  aassssoolluuttaammeennttee  iinnddiivviidduuaallee  cchhee  

nnoonn  èè  ccoossttaannttee……..ppeerr  llaa  sstteessssaa  ppeerrssoonnaa””  ((vvddss..  pp..  2233  ddeell  vveerrbbaallee  ddeellllee  

ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeell  ppeerriittoo))..  IIll  PPrrooff..  UUmmaannii  RRoonncchhii  hhaa  aaffffeerrmmaattoo  cchhee  ppoottrreebbbbeerroo  

eesssseerree    nneecceessssaarriiee  aanncchhee  sseettttee  oorree  ((vvddss..  pp..  2233  ddeelllloo  sstteessssoo  vveerrbbaallee))..    

  TTrraa  ii  CCCC..TTTT..  eessccuussssii,,  ppaarrttiiccoollaarree  aatttteennzziioonnee  mmeerriittaa  llaa  ddeeppoossiizziioonnee  

lluucciiddiissssiimmaa  ee  ppuunnttiigglliioossaa  ddeell  PPrrooff..  MMaauurroo  BBaaccccii,,  ttiittoollaarree  ddeellllaa  CCaatttteeddrraa  ddii  

MMeeddiicciinnaa  lleeggaallee  ddeellll’’UUnniivveerrssiittàà  ddii  PPeerruuggiiaa,,  sseennttiittoo  aallll’’uuddiieennzzaa  ddeell  1188..0044..0099..  

SSuullll’’oorraarriioo  ddeellllaa  mmoorrttee,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree,,  iill  PPrrooff..  BBaaccccii  hhaa  ccoonnffeerrmmaattoo  cchhee  iill  ddaattoo  

iinneerreennttee  lloo  ssttaattoo  ddii  ddiiggeessttiioonnee  ddeell  cciibboo,,  rraappppoorrttaattoo  aallll’’uullttiimmoo  ppaassttoo,,  ccoonnsseennttee  

ddii  ccoollllooccaarree  llaa  ddaattaa  ddeellllaa  mmoorrttee  ttrraa  llee  ttrree  ee  llee  qquuaattttrroo  oorree  ddaall  ccoommpplleettaammeennttoo  

ddeell  ppaassttoo,,  cciiooèè  ttrraa  llee  2211  --  2211,,3300  ee  llee  2233  ––  2244  ((vvddss..  eessaammee  PPMM  aa  pp..  88))  

    EEcccceeppiissccee,,  ppeerròò,,  ll’’aappppeellllaannttee  cchhee  llaa  CCoorrttee  hhaa  ppaarrllaattoo  ddeellllaa  ppoossssiibbiilliittàà  cchhee,,  aa  

ccaauussaa  ddii  uunnaa  nnoonn  ppeerrffeettttaa  cchhiiuussuurraa  ddeellllee  lleeggaattuurree  aa  lliivveelllloo  ddeell  dduuooddeennoo,,  

mmaatteerriiaallee  ddiiggeessttiivvoo  ssaarreebbbbee  ppoottuuttoo  sscciivvoollaarree  ddaall  dduuooddeennoo  aall  tteennuuee  mmaa  cchhee  iill  

PPrrooff..  UUmmaannii  RRoonncchhii  nnoonn  hhaa  ppaarrllaattoo  ddii  ttaallee  eevveenniieennzzaa..  LL’’aappppeellllaannttee  oosssseerrvvaa  

cchhee  iill  DDrr..  LLaallllii  llee  lleeggaattuurree  llee  aavveevvaa,,  ppeerròò,,  aappppoossttee  ee  cciiòò  ssaarreebbbbee  ssuuffffiicciieennttee,,  

sseeccoonnddoo  llaa  ddiiffeessaa  ddeell  SSoolllleecciittoo,,  aa  eesscclluuddeerree  lloo  sscciivvoollaammeennttoo  ddeell  mmaatteerriiaallee..  SSii  

rriissppoonnddee,,  ppeerròò,,  cchhee  nnoonn  èè  ddaattoo  ccoommpprreennddeerree  ccoonn  cchhiiaarreezzzzaa  ssee  llaa  cchhiiuussuurraa  

ffoossssee  ssttaattaa  pprreecciissaa  oo  ffoossssee  ssttaattaa  iimmppeerrffeettttaa,,  nnoonn  ppootteennddoossii  ttrraarrrree  uunnaa  
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ccoonncclluussiioonnee  cceerrttaa  iinn  pprrooppoossiittoo  ddaall  ffiillmmaattoo  ddeellll’’aauuttooppssiiaa..        

    FFrraammmmeennttoo  ddii  ffuunnggoo  nneellll’’eessooffaaggoo..  IInn  sseeddee  ddii  eessaammee  tteessttiimmoonniiaallee,,  aavvvveennuuttoo  

pprriinncciippaallmmeennttee  aallll’’uuddiieennzzaa  ddeell  33..0044..0099,,  ccoonn  uunnaa  pprroosseeccuuzziioonnee  iill  55  ggiiuuggnnoo  

ssuucccceessssiivvoo,,  iill  DDrr..  LLaallllii,,  ddooppoo  aavveerr  pprreecciissaattoo  cchhee,,  iinn  ooccccaassiioonnee  ddeell  pprriimmoo  

ssoommmmaarriioo  eessaammee  ddeell  ccaaddaavveerree,,  iinnddoossssaavvaa  ccaallzzaarrii  ee  ii  gguuaannttii  ddii  llaattttiiccee  sstteerriillii  ee  

ddooppoo  aavveerr  ccoonnffeerrmmaattoo  ll’’oorraarriioo  ddeellllaa  mmoorrttee  ttrraa  llee  2200,,0000  ddeell  pprriimmoo  nnoovveemmbbrree  ee  

llee  44  ddeell  22  nnoovveemmbbrree,,  hhaa  aaffffeerrmmaattoo  cchhee,,  nneell  ttrraattttoo  ssuuppeerriioorree  ddeellll’’eessooffaaggoo,,  èè  

ssttaattoo  rriinnvveennuuttoo  uunn  ppiiccccoolloo  ffrraammmmeennttoo  ddii  ffuunnggoo  nnoonn  ddiiggeerriittoo  ((nnoonn  ffaacceennttee  

ppaarrttee  ddeell  ppaassttoo  ccoonnssuummaattoo  iinn  VViiaa  BBoonntteemmppii  ee,,  qquuiinnddii,,  iinnggeerriittoo  ddooppoo  iill  rriittoorrnnoo  

aa  ccaassaa))..    

LL’’eessaammee  ddeell  CCTT  ddeellllaa  PPrrooccuurraa,,  iill  PPrrooff..  MMaauurroo  BBaaccccii,,  ttiittoollaarree  ddeellll’’IIssttiittuuttoo  

MMeeddiicciinnaa  LLeeggaallee  ddeellll’’UUnniivveerrssiittàà  ddii  PPeerruuggiiaa  ((aa  ccuuii  aappppaarrttiieennee  aanncchhee  iill  DDrr..  

LLaallllii)),,  nnoommiinnaattoo  ddaall  PPMM  eexx  aarrtt..  335599  cc..pp..pp..,,  uunniittaammeennttee  aallllaa  DD..ssssaa  LLiivviieerroo  ee  aall  

PPrrooff..  MMaarrcchhiioonnnnii,,  mmeerriittaa  uunnaa  ppaarrttiiccoollaarree  aatttteennzziioonnee,,  ppeerr  llaa  sseerriieettàà,,  llaa  lluucciiddiittàà  

ee  llaa  eessaauussttiivviittàà  eevviiddeennzziiaattee  aallll’’uuddiieennzzaa  ddeell  1188..0044..0099..    

IIll  PPrrooff..  BBaaccccii  hhaa  ccoollllooccaattoo  ll’’oorraa  ddeellllaa  mmoorrttee  ttrraa  llee  2211  ––  2211,,3300  ee  llee  2233  ––  2244  

((vvddss..  iill  vveerrbbaallee  ddii  uuddiieennzzaa  aa  pp..  88));;  hhaa  ccoonnffeerrmmaattoo  iill  rriinnvveenniimmeennttoo  ddeell  ffuunnggoo  

nnoonn  ccoonnssuummaattoo  nneellllaa  cceennaa  ccoonn  llee  ccoonnnnaazziioonnaallii  ee,,  qquuiinnddii,,  ccoonnssuummaattoo  

ssuucccceessssiivvaammeennttee  aall  ssuuoo  rriieennttrroo  aa  ccaassaa  ((vvddss..  pp..  4444));;  hhaa  aanncchh’’eeggllii  ccoonnccoorrddaattoo  

ssuullllaa  ccoommppaattiibbiilliittàà  ddeell  ccoolltteelllloo  ddii  ccuuii  aall  rreepp..  3366  ccoonn  llaa  lleessiioonnee  ppiiùù  pprrooffoonnddaa  

((vvddss..  pppp..  1122  ee  1133));;  hhaa  pprreecciissaattoo  cchhee  MMeerreeddiitthh  èè  ssttaattaa  vviittttiimmaa  ddii  uunn  rraappppoorrttoo  

sseessssuuaallee  vviioolleennttoo  iinn  ccooiinncciiddeennzzaa  ccoonn  llaa  mmoorrttee  ((vvddss..  pp..  1199));;  cchhee  vvii  èè  ssttaattaa  

uunn’’eessccaallaattiioonn  ddii  vviioolleennzzee  ((vvddss..  pp..  4466))..  

PPuunnttoo  1111..  IIll  ccoonnccoorrssoo  ddii  ppeerrssoonnee  ssaarreebbbbee  ssmmeennttiittoo  ddaaggllii  aattttii..  LL’’aappppeellllaannttee,,  
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ddooppoo  aavveerree  rriiccoonnoosscciiuuttoo  cchhee,,  ddaa  uunn  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  ggiiuurriiddiiccoo,,  iill  ““ccoonnccoorrssoo  ddii  

ppeerrssoonnee  nneell  rreeaattoo””  nnoonn  pprreessuuppppoonnee  llaa  pprreevviiaa  ccoonnoosscceennzzaa  ddeeii  ccoonnccoorrrreennttii  sstteessssii  

ttrraa  ddii  lloorroo  ((vvddss..  aappppeelllloo  aa  pp..  221133)),,  aaffffeerrmmaa  cchhee,,  ppeerròò,,  nneeii  rreeaattii  ddii  ssaanngguuee  aa  

ssffoonnddoo  sseessssuuaallee  ssii  ddeevvee  nneecceessssaarriiaammeennttee  pprreessuuppppoorrrree  uunn’’aaffffiinniittàà  ttaallee  ttrraa  ii  

ccoonnccoorrrreennttii  ““ddaa  ccoonnfflliiggggeerree  nneettttaammeennttee  ccoonn  llaa  ssiittuuaazziioonnee  pprroossppeettttaattaa  cchhee  vveeddee  

pprroottaaggoonniissttii  uunnaa  ccooppppiiaa  ddii  ffiiddaannzzaattii  eedd  uunnoo  ssccoonnoosscciiuuttoo””  ((vvddss..  pp..  221144))..    

IIll  qquuaaddrroo  ddeessccrriittttoo  ddaallll’’aappppeellllaannttee  nnoonn  ccoorrrriissppoonnddee,,  ppeerròò,,  iinn  aallccuunn  mmooddoo  aa  

cciiòò  cchhee  llaa  CCoorrttee  hhaa  ppoossttoo  iinn  eevviiddeennzzaa::  nneellllaa  ppaarrttee  iinniizziiaallee  ddeellllaa  pp..  2288  ((ee  aanncchhee  

aallllee  pppp..  2277  ee  3355))  ddeellllaa  sseenntteennzzaa..  LLaa  CCoorrttee  hhaa  ssoottttoolliinneeaattoo,,  iinnffaattttii,,  cchhee  RRuuddii  eerraa  

uunn  ffrreeqquueennttaattoorree  ““ppiiuuttttoossttoo  aassssiidduuoo””  ddeell  ccaammppeettttoo  ddii  bbaasskkeett  cchhee  ssii  ttrroovvaa  

pprroopprriioo  aa  ppoocchhee  ddeecciinnee  ddii  mmeettrrii  ddaallllaa  ccaassaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  ddii  ccuuii  

““ccoonnoosscceevvaa  uunn  ppoo’’  ttuuttttii  ii  rraaggaazzzzii””  cchhee  vvii  aabbiittaavvaannoo..  ““CCoonnoosscceevvaa  aanncchhee  llee  

rraaggaazzzzee,,  MMeerreeddiitthh  ee  AAmmaannddaa  ee  ppuurr  ppaarrllaannddoo  iinnddiiffffeerreenntteemmeennttee  ccoonn  lloorroo,,  

pprroovvaavvaa  uunnaa  ssppiiccccaattaa  aattttrraazziioonnee  ppeerr  AAmmaannddaa  ((vvddss..  llaa  sseenntteennzzaa,,  ttrraa  ll’’aallttrroo,,  aa  pp..  

338866))  ee  ssii  eerraa  iinnffoorrmmaattoo  ssuu  ddii  lleeii””..  IInn  ddeeffiinniittiivvaa,,  llaa  ““ccaassaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  77  

eerraa  ppeerr  RRuuddii  GGuueeddee  uunnaa  ccaassaa  ““aammiiccaa””  ee  ttaallee  ddoovveevvaa  aappppaarriirrggllii::  eerraa  aabbiittaattaa  ddaa  

aammiiccii  ee  ddaa  rraaggaazzzzee  ccoonn  llee  qquuaallii  ppootteevvaa  iinnttrraatttteenneerrssii  ee  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddii  uunnaa  

ddeellllee  qquuaallii  ((AAmmaannddaa))  aavveevvaa  iinntteerreessssee;;  iinn  ttaallee  ccaassaa  ppootteevvaa  ttrroovvaarree  ffaacciillee  ee  

iimmmmeeddiiaattaa  oossppiittaalliittaa””,,  ttaannttoo  cchhee  uunnaa  ddoommeenniiccaa  ddeellllaa  ffiinnee  ddii  oottttoobbrree  vvii  ssii  eerraa  

rreeccaattoo  aa  gguuaarrddaarree  uunnaa  ccoorrssaa  ddii  FFoorrmmuullaa  11””  ((vvddss..  sseenntteennzzaa  aa  pp..  2266)),,  mmeennttrree  iinn  

pprreecceeddeennzzaa,,  aattttoorrnnoo  aallllaa  mmeettàà  ddii  oottttoobbrree,,  aavveevvaa  aaddddiirriittttuurraa  ddoorrmmiittoo  nneellllaa  ccaassaa  

ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa,,  ddooppoo  aavveerr  cchhiieessttoo  iinnffoorrmmaazziioonnii  ssuu  AAmmaannddaa,,  nnoonn  aannccoorraa  

lleeggaattaa  aa  SSoolllleecciittoo  ee  ddooppoo  eesssseerree  ssttaattoo  aanncchhee  iinn  ccoommppaaggnniiaa  ddeellllee  dduuee  rraaggaazzzzee  

((vvddss..  llaa  sseenntteennzzaa  aa  pp..  2266))..    
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DDeessccrriivveerree  RRuuddii  ccoommee  uunnoo  ssccoonnoosscciiuuttoo  èè,,  ppeerrttaannttoo,,  ddeecciissaammeennttee  ffuuoorrii  lluuooggoo::  

eerraa  RRuuddii  cchhee  ccoonnoosscceevvaa  ddaa  tteemmppoo  ssiiaa  AAmmaannddaa  cchhee  MMeerreeddiitthh  eedd  èè  

eevviiddeennttiissssiimmaa  ll’’aattttrraazziioonnee  ddeellll’’iivvoorriiaannoo  vveerrssoo  AAmmaannddaa..  EErraa  RRaaffffaaeellee  sseemmmmaaii  

ll’’””uullttiimmoo  aarrrriivvaattoo””,,  ccoonnoosscciiuuttoo  ddaallllaa  KKnnooxx  cciirrccaa  uunnaa  sseettttiimmaannaa  pprriimmaa  ddeeii  ffaattttii..    

LL’’aappppeellllaannttee  aavveevvaa  pprreemmeessssoo  cchhee  iill  ccoonnccoorrssoo  ddii  ppeerrssoonnee  èè  ccoonnffiigguurraabbiillee  

aanncchhee  sseennzzaa  uunnaa  pprreevviiaa  ccoonnoosscceennzzaa  ee  uunn  pprreevviioo  aaccccoorrddoo  ddeeggllii  sstteessssii  ((iinn  ttaall  

sseennssoo  ssii  vveeddaa  CCaassss..  ppeenn..  SSeezziioonnii  UUnniittee  33..0055..0011  nn..  3311;;  CCaassss..  ppeenn..  SSeezz..  IIII  

55..1122..22000055  nn..  4444330011))..  AAddddiirriittttuurraa  llaa  ggiiuurriisspprruuddeennzzaa  rriittiieennee  ppeerrffeettttaammeennttee  

ccoonnffiigguurraabbiillee  iill  ccoonnccoorrssoo  aanncchhee  nneell  ccaassoo  ddii  uunnaa  vvoolloonnttàà  cchhee  aaccccoommuunnii  llee  

ccoonnddoottttee  ddeeii  ppaarrtteecciippaannttii  aanncchhee  nneell  ““rreeppeennttiinnoo  ssvvoollggeerrssii  ddii  uunn  ffaattttoo  

iimmpprroovvvviissoo””  ((vvddss..  CCaassss..  SSeezz..  IIII,,  1166..0033..11999922  nn..  22881111))..  DDii  ttaallee  ccoorrrreettttaa  

pprreemmeessssaa,,  ll’’aappppeellllaannttee  nnoonn  hhaa  ppeerròò  iinn  aallccuunn  mmooddoo  tteennuuttoo  ccoonnttoo..  

MMaa  qquuii,,  dduuee  ddeeii  ttrree  ccoonnccoorrrreennttii  ssii  ccoonnoosscceevvaannoo  bbeenniissssiimmoo  ddaa  qquuaassii  uunnaa  

vveennttiinnaa  ddii  ggiioorrnnii  ((vvddss..  aanncchhee  ll’’eessaammee  ddeellllaa  KKnnooxx  ddeell  1122  ggiiuuggnnoo  22000099,,  pppp..  2288  ee  

2299))  mmeennttrree  iill  tteerrzzoo  ddaa  uunnaa  sseettttiimmaannaa  nnoonn  ssii  ssttaaccccaavvaa  mmaaii  ddaa  AAmmaannddaa  ee,,  aanncchhee  

aa  vvoolleerr  iiggnnoorraarree  llee  tteessttiimmoonniiaannzzee  ddeell  KKookkoommaannii  ee  ddeell  GGiiooffffrreeddii,,  iill  qquuaaddrroo  nnoonn  

eerraa  cceerrttaammeennttee  qquueelllloo  pprroossppeettttaattoo  ddaallll’’aappppeellllaannttee,,  aanncchhee  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  ddeell  

ffaattttoo  cchhee  RRuuddii  eerraa,,  ccoommee  ss’’èè  ddeettttoo,,  aassssiidduuoo  ffrreeqquueennttaattoorree  aanncchhee  ddeell  ccaammppeettttoo  

ddii  bbaasskkeett  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  ee  llaa  ssuuaa  aabbiittaazziioonnee  eerraa  vviicciinniissssiimmaa  aa  qquueellllaa  ddii  

RRaaffffaaeellee  eedd  eennttrraammbbee  eerraannoo  vviicciinnee  aa  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa..  EE’’  ssttaattoo  ppiiùù  vvoollttee  

ssoottttoolliinneeaattoo  iinn  pprriimmoo  ggrraaddoo::  iill  ccoonntteessttoo  uummaannoo  ee  ssppaazziiaallee  nneell  qquuaallee  eerraannoo  

ccoollllooccaattii  ii  pprroottaaggoonniissttii  ddeellllaa  vviicceennddaa  èè  uunn  ccoonntteessttoo  ddii  aassssoolluuttaa  ccoonnttiigguuiittàà,,  ppeerr  

llee  ddiimmeennssiioonnii  ddeellll’’aarreeaa  uurrbbaannaa  iinntteerreessssaattaa  ((qquueellllaa  cchhee  ssii  ttrroovvaa  

iimmmmeeddiiaattaammeennttee  aall  ddii  llàà  ddeellllaa  cceerrcchhiiaa  mmuurraarriiaa  eettrruussccaa  ddeellllaa  cciittttàà,,  aa  ddiirreettttoo  
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ccoonnffiinnee  ccoonn  qquueelllloo  cchhee  vviieennee  llooccaallmmeennttee  ddeeffiinniittoo  iill  ““BBuullaaggaaiioo””,,    cciiooèè  ccoonn  llee  

ppeennddiiccii  nnoorrdd  oorriieennttaallii  eedd  oorriieennttaallii  ddeellllaa  cciittttàà  cchhee  ddeeggrraaddaannoo  vveerrssoo  iill  TTeevveerree  ee  

ccoonn  ll’’aappppeennddiiccee  uurrbbaannaa  nnoorrdd  oocccciiddeennttaallee,,  cciiooèè  ccoonn  iill  qquuaarrttiieerree  ddii  PPoorrttaa  

SSaanntt’’AAnnggeelloo))..  EE  ll’’aammbbiieennttee  uummaannoo  nneell  qquuaallee  qquueessttii  ggiioovvaannii  eerraannoo  iinnsseerriittii  eerraa  

qquueellll’’aammbbiieennttee  ddii  ssppoonnttaanneeaa  pprroommiissccuuiittàà  iinn  ccuuii  ttuuttttii  ccoonnoossccoonnoo  ttuuttttii  cchhee  

ccaarraatttteerriizzzzaa  ggllii  aammbbiieennttii  ggiioovvaanniillii  ddeellllee  ppiiccccoollee  oo  ccoonntteennuuttee  cciittttàà  uunniivveerrssiittaarriiee..  

PPaarrllaarree  iinn  qquueessttaa  ssiittuuaazziioonnee  ddii  rriiggiiddee  ddiissttiinnzziioonnii  ddii  ccoonnoosscceennzzee  ee  ddii  aallttrreettttaannttoo  

ffoorrmmaallii  rraappppoorrttii  ddii  mmaaggggiioorree  oo  mmiinnoorree  ccoonnffiiddeennzzaa  ttrraa  ggiioovvaannii,,  ssttuuddeennttii  ee  nnoonn,,  

cchhee  aabbiittaavvaannoo  ee  vviivveevvaannoo  iinn  uunn  rraaggggiioo  ddii  uunn  cceennttiinnaaiioo  ddii  mmeettrrii  oo  ppooccoo  ppiiùù  ee  iinn  

ccuuii  llaa  rraaggaazzzzaa  ddii  SSeeaattttllee  eerraa  uunn  ppoo’’  iill  ppuunnttoo  ddii  ccoonnvveerrggeennzzaa  ddeeggllii  iinntteerreessssii  ddii  

dduuee  rraaggaazzzzii,,  uunnoo  ccoonnoosscciiuuttoo  ddaa  cciirrccaa  uunnaa  sseettttiimmaannaa,,  ll’’aallttrroo  ddaa  uunnaa  vveennttiinnaa  ddii  

ggiioorrnnii  ee  iinn  ccuuii  qquueessttii  uullttiimmii  aabbiittaavvaannoo,,  ppeerr  ddii  ppiiùù,,  aa  ppoocchhii  mmeettrrii  ddii  ddiissttaannzzaa  

ll’’uunnoo  ddaallll’’aallttrroo,,  ssiiggnniiffiiccaa  vvoolleerr  iiggnnoorraarree  uunnaa  rreeaallttàà  cchhee  eemmeerrggee  pprreeppootteennttee  

ddaallllaa  sstteessssaa  ccoonnffoorrmmaazziioonnee  ddeeii  lluuoogghhii..    

PPuunnttoo  1122..  ““IIll  ccoonnddiizziioonnaammeennttoo  ddeeii  mmeeddiiaa””..  QQuuii  vveerraammeennttee  rriieessccee  ddiiffffiicciillee  

ccaappiirree  aa  ccoossaa  ll’’aappppeellllaannttee  iinntteennddaa  rriiffeerriirrssii,,  aall  ddii  llàà  ddii  aaffffeerrmmaazziioonnii  ddeell  ttuuttttoo  

ggeenneerriicchhee  ee  cchhee  ppoottrreebbbbeerroo  ““rriittoorrcceerrssii””  ccoonnttrroo  lloo  sstteessssoo  aappppeellllaannttee,,  aannzzii  cchhee  

ooggggii  ssii  rriittoorrccoonnoo  iinn  ppiieennoo  ccoonnttrroo  ddii  lluuii..  SSee  ii  mmeeddiiaa  bbrriittaannnniiccii,,  dduurraannttee  llee  

iinnddaaggiinnii,,  hhaannnnoo,,  ppeerr  lloo  ppiiùù,,  ccoonn  nnootteevvoollii  eecccceezziioonnii,,  aaggggrraavvaattoo  llaa  ppoossiizziioonnee  

ddeeggllii  iimmppuuttaattii  ee  ssee,,  iinn  ppaarrttee,,  cciiòò  èè  aaccccaadduuttoo,,  iinn  uunnaa  cceerrttaa  mmiissuurraa,,  aanncchhee  ppeerr  

qquueellllii  iittaalliiaannii,,  nnoonn  ssii  ppuuòò  cceerrttoo  ddiirree  cchhee  ii  mmeeddiiaa  oo  aammbbiieennttii  ddii  pprreessssiioonnee  

ssttaattuunniitteennssii  llii  aabbbbiiaannoo  sseegguuiittii..  TTuutttt’’aallttrroo..  QQuuaassii  ttuuttttii,,  ssaallvvoo  ttrraassccuurraabbiillii  

eecccceezziioonnii,,  hhaannnnoo  tteessoo  aa  pprreesseennttaarree  RRuuddii  ccoommee  ll’’uunniiccoo  ccoollppeevvoollee  ee  ii  dduuee  

iimmppuuttaattii  ““bbiiaanncchhii””  ccoommee  vviittttiimmee  ddii  uunn  eerrrroorree  ggiiuuddiizziiaarriioo..    
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GGllii  uunniiccii  nnoommii  cchhee  ll’’aappppeellllaannttee  ffaa  ssoonnoo  qquueellllii  ddii  KKookkoommaannii  ee  ddii  GGiiooffffrreeddii,,  iill  

pprriimmoo  ppeerrcchhéé  aavvrreebbbbee  rreessoo  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ccoonnttrraaddddiittttoorriiee,,  iill  sseeccoonnddoo  ppeerrcchhéé  

pprreesseennttaattoossii  aa  ddiissttaannzzaa  ddii  uunn  aannnnoo  ddaall  ffaattttoo..  LLaa  CCoorrttee,,  ppeerròò,,  aa  ttoorrttoo  oo  aa  

rraaggiioonnee,,  nnoonn  nnee  hhaa  tteennuuttoo  ccoonnttoo  ee  ssee  iill  GGiiooffffrreeddii  ffoossssee  ssttaattoo  aanniimmaattoo  ddaa  

ppuullssiioonnii  ddii  ““pprroottaaggoonniissmmoo  ggiiuuddiizziiaarriioo””,,  ppeerrcchhéé  aavvrreebbbbee  ddoovvuuttoo  aatttteennddeerree  ccoossìì  

ttaannttoo  ??  SSii  ssaarreebbbbee  pprreesseennttaattoo  ssuubbiittoo,,  ssppiinnttoo  ddaallllaa  ssuuaa  ppuullssiioonnee..  

LLaa  vveerriittàà  èè  uunn’’aallttrraa,,  pprroopprriioo  ll’’eessaattttoo  ccoonnttrraarriioo  ddii  qquueelllloo  cchhee  aaffffeerrmmaa  

ll’’aappppeellllaannttee..  LLaa  ggeennttee  tteennddee  aa  nnoonn  aavveerree  ““nnooiiee””,,    aa  ““ffaarrssii  ii  ffaattttii  pprroopprrii””,,  aa  nnoonn  

eessppoorrssii  aa  pprreessssiioonnii  mmeeddiiaattiicchhee  ee  aa  nnoonn  eessppoorrssii  aallll’’eessaammee  iinnccrroocciiaattoo  ee  aa  

ppoossssiibbiillii  oo  iimmmmaaggiinnaarriiee  rriittoorrssiioonnii..  SSeemmbbrraa  cchhee  ll’’aappppeellllaannttee  iiggnnoorrii  qquuaannttoo  ssiiaa  

ffoorrttee  llaa  pprreessssiioonnee  mmeeddiiaattiiccaa  ddiirreettttaa  ssppeessssoo  pprroopprriioo  ccoonnttrroo  llaa  ggiiuussttiizziiaa  ee  cchhii  llaa  

rraapppprreesseennttaa  eedd  aammmmiinniissttrraa  ee  ccoommee  ttuuttttoo  cciiòò  iinncceennttiivvii  ssppeessssoo  uunn  aatttteeggggiiaammeennttoo  

ddii  nnoonn  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  ggllii  iinnqquuiirreennttii,,  ttaannttoo  cchhee  ssppeessssoo  ii  ppoossssiibbiillii  tteessttii,,  cchhee  

ssoonnoo  cchhiiuussii  vveerrssoo  PPoolliizziiaa  ee  MMaaggiissttrraattuurraa,,  lloo  ssoonnoo  ddii  mmeennoo  ccoonn  ii  ggiioorrnnaalliissttii  cchhee  

llii  rriicceerrcchhiinnoo..    

EE’’  vvoolleerr  iiggnnoorraarree  cchhee  eessiissttee,,  ppuurrttrrooppppoo,,  iinn  IIttaalliiaa,,  ooggggii,,  ssppeessssoo  aanncchhee  aa  ccaauussaa  

ddeellllee  iinneeffffiicciieennzzee,,  rreeaallii  oo  pprreessuunnttee,,  ddeellllaa  GGiiuussttiizziiaa,,  uunn  aatttteeggggiiaammeennttoo  ddii  

ddiiffffiiddeennzzaa,,  ssee  nnoonn  ddii  oossttiilliittàà,,  vveerrssoo  ll’’aappppaarraattoo  ggiiuuddiizziiaarriioo  eedd  ii  ssuuooii  tteerrmmiinnaallii  

ddii  PPoolliizziiaa..  EE’’  iinn  qquueessttoo  cclliimmaa  ee  iinn  qquueessttoo  rriiffuuggiioo  ““pprriivvaattiissttiiccoo””  cchhee  vvaa  cceerrccaattoo  

iill  mmoottiivvoo  ppeerr  ccuuii  ttaannttii  eessiittaannoo  aadd  eessppoorrssii  ccoommee  tteessttiimmoonnii..  

PPuunnttoo  1133..  LLaa  CCoorrttee  aavvrreebbbbee  ssbbaagglliiaattoo  aa  rriitteenneerree  ssiimmuullaattoo  iill  ffuurrttoo..    

QQuueessttoo  aassppeettttoo  èè  iinnvveeccee  iill  ffuullccrroo  ddeellllaa  pprreesseennttee  vviicceennddaa  pprroocceessssuuaallee  eedd  èè  iill  

pprriimmoo  ee  ppiiùù  eevviiddeennttee  ttrraa  qquueellllii  ssuubbiittoo  eemmeerrssii  aaggllii  iinnqquuiirreennttii..  

LLaa  CCoorrttee  hhaa  aammppiiaammeennttee  ttrraattttaattoo  ll’’aarrggoommeennttoo  ssoopprraattttuuttttoo  ddaa  pp..  3355  aa  4444..      
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AAppppaarree,,  aannzziittuuttttoo,,  aassssoolluuttaammeennttee  iinnvveerroossiimmiillee  cchhee  iill    ““  llaanncciiaattoorree  --  ssccaallaattoorree””,,  

iiddeennttiiffiiccaattoo  ddaallll’’aappppeellllaannttee  nneell  RRuuddii,,  sscceegglliieessssee  llaa  ffiinneessttrraa  ppiiùù  aallttaa  ddaa  tteerrrraa  ee  

llaa  ppiiùù  eessppoossttaa  aall  ttrraaffffiiccoo  vveeiiccoollaarree  ee  aall  ttrraannssiittoo  aall  ppaarrcchheeggggiioo  iinnvveeccee  cchhee  

qquueellllaa  ddeell  ttuuttttoo  ppiiùù  aaggeevvoollee  ee  rriippaarraattaa  ddeellll’’aacccceessssoo  ddaallll’’iinnggrreessssoo  

aallll’’aappppaarrttaammeennttoo  ssoottttoossttaannttee  ee  aall  tteerrrraazzzziinnoo  cchhee  ddaavvaa  pprroopprriioo  ssuull  ccoorrrriiddooiioo  

ddeellllaa  ccaassaa  ddoovvee  aabbiittaavvaannoo  llee  rraaggaazzzzee..  AAnncchhee  uunnoo  ssccoonnoosscciiuuttoo  aavvrreebbbbee  

pprreesscceellttoo  ttaallee  ssoolluuzziioonnee,,  mmaa  RRuuddii  ffrreeqquueennttaavvaa  qquueellllaa  ccaassaa  ee  lloo  ssaappeevvaa  

bbeenniissssiimmoo  qquuaallee  ffoossssee  llaa  vviiaa  ppiiùù  aaggeevvoollee  ee  rriippaarraattaa  ppeerr  eennttrraarrvvii..  

    AAnnddiiaammoo  aavvaannttii..  DDooppoo  aavveerree  sscceellttoo  llaa  vviiaa  ppiiùù  aarrdduuaa  ee  ppiiùù  eessppoossttaa,,  iill  

ssooggggeettttoo  ssii  ssaarreebbbbee  mmuunniittoo  ddii  uunnaa  ppiieettrraa  ddii  cciirrccaa  44  cchhiillii  ((ppeerr  llaa  pprreecciissiioonnee  

33,,885500  kkgg..,,  rriiccoonnoosscciiuuttaa  iinn  aauullaa  ddaall  SSoosstt..  CCoommmm..  NNaappoolleeoonnii  iill  2277..0022..0099))  cchhee,,  

eevviiddeenntteemmeennttee,,  nnoonn  ssii  ssaarreebbbbee  ppoorrttaattoo  ddiieettrroo  mmaa  aavvrreebbbbee  rraaccccoollttoo  ssuull  ppoossttoo..    

LL’’IIsspp..  BBaattttiisstteellllii,,  ppeerr  iinncciissoo,,  hhaa  ddeessccrriittttoo  llaa  ppiieettrraa  ccoommee  aavveennttee  uunn  ddiiaammeettrroo  

ddii  2200  ––  2255  ccmm..  eedd  uunn  ppeessoo  ddii  44  ––  55  cchhiillii  ((vvddss..  ddiicchh..  ddeell  66..0022..0099,,  pp..  6677))..    

GGiiàà  iill  mmeeccccaanniissmmoo  sscceellttoo  ddaallll’’iippootteettiiccoo  ““llaanncciiaattoorree  ––  ssccaallaattoorree””  èè  ttaallmmeennttee  

cceerrvveelllloottiiccoo  ddaa  aappppaarriirree  ssuubbiittoo,,  ppeerr  cciiòò  ssoolloo,,  ddiiffffiicciillmmeennttee  iippoottiizzzzaabbiillee..  IInnvveeccee  

ddii  uunniiffiiccaarree  llee  aazziioonnii  iinn  uunnaa  ssoollaa  iinn  mmooddoo  ddaa  eessppoorrssii  iill  mmeennoo  ppoossssiibbiillee  aaggllii  

ssgguuaarrddii  ddeeii  ppaassssaannttii  ee  ddeeggllii  aauuttiissttii  cchhee  ttrraannssiittaavvaannoo  lluunnggoo  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa,,  

cceerrccaannddoo  ddii  iinnffrraannggeerree  iill  vveettrroo  ddii  uunnaa  ddeellllee  ffiinneessttrree  ccoonn  uunn  ooggggeettttoo  

ccoonnttuunnddeennttee  ee,,  ssuubbiittoo  ddooppoo,,  eennttrraarree  nneellll’’aappppaarrttaammeennttoo,,  lloo  ssccoonnoosscciiuuttoo  ssii  

ssaarreebbbbee  ddaapppprriimmaa  ppoossttoo  ddii  ffrroonnttee  aallllaa  rriinngghhiieerraa  ddii  lleeggnnoo  aall  ddii  llàà  ddeellllaa  qquuaallee,,  

oollttrree  lloo  ssppaazziioo  vvuuoottoo  cchhee  tteerrmmiinnaa  aallllaa  bbaassee  ddeellllaa  ccaassaa,,  cciirrccaa  ttrree  ––  qquuaattttrroo  mmeettrrii  

ssoottttoo,,  vvii  eerraa  llaa  ffiinneessttrraa  ddeellllaa  ccaammeerraa  ddeellllaa  RRoommaanneellllii..  

DDaa  llìì,,  lloo  ““ssccoonnoosscciiuuttoo””,,  llaanncciiaannddoo  uunnaa  ppiieettrraa  ddii  cciirrccaa  44  kkgg..,,  ddii  ddiimmeennssiioonnii  
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rraagggguuaarrddeevvoollii,,  ccoommee  ssii  nnoottaa  ddaallllee  ffoottoo  cchhee  llaa  rriipprreennddoonnoo,,  ddaa  uunnaa  ddiissttaannzzaa  ddii  

cciirrccaa  ttrree  mmeettrrii,,  aavvrreebbbbee  cceennttrraattoo  lloo  ssppaazziioo  vvuuoottoo  ttrraa  llee  dduuee  ppeerrssiiaannee  

sseemmiiaappeerrttee  ddeellllaa  ccaammeerraa  ddii  MMeerreeddiitthh,,  ddeellllaa  llaarrgghheezzzzaa  ddii  cciirrccaa  4400  ccmm..,,  

ccoommee  rriinnvveennuuttoo  ddaallllaa  PPoolliizziiaa  PPoossttaallee..  

SSii  ppaarrllaa,,  iinnffaattttii,,  ddii  ppoossiizziioonnee  sseemmiiaappeerrttaa  ddeellllee  ppeerrssiiaannee  ppeerr  iinnddiiccaarree  llaa  

ccoonnddiizziioonnee  iinn  ccuuii  ffuurroonnoo  ttrroovvaattee  ddaallllaa  PPoolliizziiaa  cchhee  nnoonn  èè  aaffffaattttoo  qquueellllaa  iinn  ccuuii  

llaa  RRoommaanneellllii  llee  llaasscciiòò  aall  mmoommeennttoo  ddeellllaa  ppaarrtteennzzaa,,  cciiooèè  nneellllaa  ttaarrddaa  sseerraattaa  

ddeell  3311  oottttoobbrree  ((vvddss..  llee  ddiicchh..  ddeellllaa  RRoommaanneellllii  iinn  ddaattaa  77..0022..0099)),,  ccoommee  ssii  vveeddrràà  

oollttrree..  

LLee  ppeerrssiiaannee,,  ppeerr  ddii  ppiiùù,,  pprreesseennttaavvaannoo  iill  lloorroo  ssppaazziioo  vvuuoottoo  nnoonn  

ppeerrppeennddiiccoollaarree  aall  llaanncciioo  ddeellllaa  ppiieettrraa,,  mmaa  ddeevviiaattoo  vveerrssoo  ddeessttrraa  ppeerr  cchhii  ssii  

ttrroovvaassssee  pprroopprriioo  ddiieettrroo  llaa  rriinngghhiieerraa  ddii  lleeggnnoo::  ccoommee  ssii  ppuuòò  oosssseerrvvaarree  ddaallllee  ffoottoo  

cchhee  rriipprroodduuccoonnoo  llee  ccoonnddiizziioonnii  ddeellllee  ppeerrssiiaannee  aall  mmoommeennttoo  ddeell  ssoopprraaggggiiuunnggeerree  

ddeellllaa  PPoolliizziiaa,,  iinnffaattttii,,  llaa  ppeerrssiiaannaa  ddeessttrraa  ((gguuaarrddaannddoo  vveerrssoo  llaa  ccaassaa))  eerraa  ssppoossttaattaa  

ppiiùù  iinnddiieettrroo  ddeellll’’aallttrraa  ee  lloo  ssccoonnoosscciiuuttoo  ttiirraattoorree  aavvrreebbbbee  aavvuuttoo  qquuiinnddii  uunnoo  

ssppaazziioo  ppiiùù  rriiddoottttoo  ddaattoo  iill  ddiivveerrssoo  lliivveelllloo  ddii  aappeerrttuurraa  ddeellllee  dduuee  ppeerrssiiaannee..    

EE’’  pprreessssoocchhéé  iimmppoossssiibbiillee  cchhee,,  aattttrraavveerrssoo  uunn’’aappeerrttuurraa  oorriieennttaattaa  vveerrssoo  ddeessttrraa  

((ppeerr  cchhii  ssii  ttrroovvaavvaa  aallll’’eesstteerrnnoo)),,  ppootteessssee  ppaassssaarree  uunnaa  ppiieettrraa  ddii  qquueellllee  

ddiimmeennssiioonnii,,  sseennzzaa  iimmppaattttaarree  ssuull  lleeggnnoo  ee  ccaaddeerree  aa  tteerrrraa,,  aallllaa  bbaassee  ddeellllaa  ccaassaa  ee  

pprreecciippiittaarree  ddooppoo  uunn  ppeerrccoorrssoo  ssiinniissttrroorrssoo,,  pprraattiiccaammeennttee  ssoottttoo  uunnaa  sseeddiiaa  ee  

ddaavvaannttii  aallll’’aappeerrttuurraa  ddii  uunnaa  bbuussttaa,,  sseeddiiaa  cchhee  ll’’iippootteettiiccoo  llaanncciiaattoorree  ssii  ssaarreebbbbee  

ttrroovvaattoo  aallllaa  ssuuaa  ssiinniissttrraa..  

AAllll’’uuddiieennzzaa  ddeell  2299..0055..0099  iill  VVQQAA  DDrr..  GGiiuusseeppppee  CCooddiissppoottii,,  DDiirreettttoorree  

ddeellll’’UUAACCVV  ((UUnniittàà  AAnnaalliissii  CCrriimmiinnee  VViioolleennttoo))  ddeell  SSeerrvviizziioo  ddii  PPoolliizziiaa  
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SScciieennttiiffiiccaa  ––  DDiirreezziioonnee  CCeennttrraallee  AAnnttiiccrriimmiinnee  ddeellllaa  PPoolliizziiaa  ddii  SSttaattoo,,  hhaa,,  iinnffaattttii,,  

eesscclluussoo  cchhee  llaa  ggrroossssaa  ppiieettrraa  ppootteessssee  eesssseerree  ssttaattaa  llaanncciiaattaa  ddaa  ffuuoorrii  eedd  hhaa  

ssoottttoolliinneeaattoo  cchhee  llaa  ppoossiizziioonnee  ssttaattiiccaa  ddeellllaa  ppiieettrraa  eerraa  iinnccoommppaattiibbiillee  ccoonn  uunn  

llaanncciioo  ddaallll’’eesstteerrnnoo..  

MMaa  cc’’èè  ddii  ppiiùù,,  mmoollttoo  ddii  ppiiùù..  AAllll’’uuddiieennzzaa  ddeell  77..0022..0099,,  llaa  tteessttee  FFiilloommeennaa  

RRoommaanneellllii  cchhee  aavveevvaa  llaa  ddiissppoonniibbiilliittàà  ddeellllaa  ccaammeerraa  tteeaattrroo  ddii  qquueelllloo  cchhee  èè  

ssttaattoo  ddeeffiinniittoo  ““gg..pp..ss..””  ((ggeettttoo  ddii  ppiieettrraa  ccoonn  ssccaallaattaa)),,  rriissppoonnddeennddoo  ppiiùù  vvoollttee  

aallllee  ddoommaannddee  ddeeii  PPMM,,  hhaa  ddiicchhiiaarraattoo  ccoonn  pprreecciissiioonnee  cchhee,,  nneell  mmoommeennttoo  iinn  

ccuuii  llaasscciiòò  llaa  ccaammeerraa  llaa  sseerraa  ddeell  3311  oottttoobbrree,,  aavveevvaa  cchhiiuussoo  llee  ppeerrssiiaannee  ddeellllaa  

ffiinneessttrraa  ddaallll’’iinntteerrnnoo,,  ccoommee  ffaacceevvaa  sseemmpprree::  vvddss..  pppp..  2266,,  9955  ee  9966..  HHaa  

pprreecciissaattoo  aannccoorraa  cchhee  cchhiiuuddeevvaa  sseemmpprree  llee  ppeerrssiiaannee  ee  cchhee  ssoolloo  qquuaallcchhee  

vvoollttaa  llaasscciiaavvaa  aappeerrttee  llee  aannttee  ddeellllaa  ffiinneessttrraa  ccooii  vveettrrii..        

LLaa  tteessttee  hhaa  ccoonncclluussoo  cchhee  llee  ppeerrssiiaannee  ffoorrzzaavvaannoo  ppeerr  llaa  ddiillaattaazziioonnee  ssuubbiittaa  

ddaall  lleeggnnoo  aa  ccaauussaa  ddeeggllii  ssbbaallzzii  ddii  tteemmppeerraattuurraa  mmaa  cchhee  lleeii  cchhiiuuddeevvaa  sseemmpprree  

llee  ppeerrssiiaannee  ee  llaa  sstteessssaa  ffiinneessttrraa..  HHaa  ccoonncclluussoo  ssuull  ppuunnttoo  ccoonn  

uunn’’aaffffeerrmmaazziioonnee  cchhee  cchhiiuuddee  llaa  qquueessttiioonnee::  ““  SSìì..  MMii  rriiccoorrddoo  ddii  aavveerrllaa  

cchhiiuussaa  aanncchhee  ppeerrcchhéé  ssaappeevvoo  cchhee  ssaarreeii  mmaannccaattaa  qquuaallcchhee  ggiioorrnnoo,,  

qquuiinnddii……””..    

LLaa  cchhiiuussuurraa  ddeellllee  ppeerrssiiaannee  èè  ssttaattaa  ccoonnffeerrmmaattaa  ddaallllaa  RRoommaanneellllii  aanncchhee  

rriissppoonnddeennddoo  aallllee  ddoommaannddee  ddeellll’’AAvvvv..  MMaaoorrii..  LLaa  tteessttee,,  ppooii,,  ssuu  

ccoonntteessttaazziioonnee  ddii  qquueesstt’’uullttiimmoo  cchhee  llee  hhaa  rriiccoorrddaattoo  cchhee  iinn  ddaattaa  33..1122..0077,,  

eessaammiinnaattaa  ddaa  qquueessttoo  PPMM,,  aavveevvaa  ddeettttoo  ::  ““  EE  llee  ppeerrssiiaannee  llee  aavveevvoo  ttiirraattee,,  

ppeerròò  ppeennssoo  ddii  nnoonn  aavveerrllee  cchhiiuussee””,,  hhaa  ccoonnffeerrmmaattoo  qquuaannttoo  ddiicchhiiaarraattoo  nneell  

vveerrbbaallee  iinn  qquueessttiioonnee  ee,,  aallllaa  ddoommaannddaa  ddeellll’’AAvvvv..  MMaaoorrii::  ““  QQuuiinnddii  llee  
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ffiinneessttrree  eerraannoo  aaccccoossttaattee  ee  nnoonn  cchhiiuussee  ““,,  llaa  RRoommaanneellllii  hhaa  rriissppoossttoo  ddii  ssìì..  AAdd  

uulltteerriioorree  ddoommaannddaa  ddeell  PPrreessiiddeennttee  ddeellllaa  CCoorrttee,,  llaa  tteessttee  hhaa  pprreecciissaattoo  cchhee  iill  

rriiffeerriimmeennttoo  rriigguuaarrddaavvaa  llee  ppeerrssiiaannee..  

QQuuiinnddii  llaa  RRoommaanneellllii  hhaa  ttiirraattoo  llee  ppeerrssiiaannee,,  cciiooèè  llee  hhaa  aaccccoossttaattee  ssiinnoo  aa  

ffiissssaarrllee  ee  ccoommuunnqquuee  llee  hhaa  aaccccoossttaattee  ll’’uunnaa  aallll’’aallttrraa..  NNoonn  rriiccoorrddaa  ccoonn  

cceerrtteezzzzaa  ssee  llee  aavveessssee  cchhiiuussee..    

PPeerrssiiaannee  ttiirraattee  ee  aaccccoossttaattee  oo  cchhiiuussee  ee  pprreemmeennttii  ssuull  ddaavvaannzzaallee  ppeerr  llaa  

ddiillaattaazziioonnee  ssuubbiittaa  aa  ccaauussaa  ddeell  ccaallddoo,,  iill  ddiissccoorrssoo,,  ppeerr  cchhii  iinntteennddeessssee  ccoollppiirree  

iill  vveettrroo  rreettrroossttaannttee  ccoonn  uunnaa  ppiieettrraa  ddii  44  cchhiillii,,  llaanncciiaattaa  ddaallll’’aarreeaa  

pprroossppiicciieennttee  aall  rreecciinnttoo  ddii  lleeggnnoo  ppoossttoo  iinn  pprraattiiccaa  ddii  ffrroonnttee  aallllaa  ffiinneessttrraa,,  aall  

ddii  llàà  ddeelllloo  ssppaazziioo  vvuuoottoo  cchhee  tteerrmmiinnaavvaa  aallllaa  bbaassee  ddeellll’’iimmmmoobbiillee,,  ccaammbbiiaa  

ppooccoo..  LLee  ppeerrssiiaannee,,  ppeerr  eesssseerree  ttiirraattee  ee  aaccccoossttaattee,,  ddoovveevvaannoo  eesssseerree  aa  

ccoonnttaattttoo  ttrraa  lloorroo  ee  ccoonn  pprreessssiioonnee  ssuull  ddaavvaannzzaallee,,  sseennzzaa  ssppaazzii  ttrraa  ddii  lloorroo  ee  

cceerrttaammeennttee  sseennzzaa  llaa  nnoonn  ttrraassccuurraabbiillee  sseemmiiaappeerrttuurraa  cchhee  pprreesseennttaavvaannoo  

aallll’’aarrrriivvoo  ddeellllaa  PPoolliizziiaa  PPoossttaallee..  AAllttrriimmeennttii  llaa  tteessttee  aavvrreebbbbee  ddeettttoo  ddii  aavveerree  

llaasscciiaattoo  llee  ppeerrssiiaannee  sseemmiiaappeerrttee..        

LLoo  ssccoonnoosscciiuuttoo  cchhee,,  ddaallll’’eesstteerrnnoo,,  mmuunniittoo  ddii  ppiieettrraa,,  aavveessssee  tteennttaattoo  ddii  ccoollppiirree  

llaa  ffiinneessttrraa,,  ssii  ssaarreebbbbee  ttrroovvaattoo  qquueellllaa  nnoottttee  llee  ppeerrssiiaannee  cchhiiuussee  oo,,  ccoommuunnqquuee,,  

ttiirraattee  ee  aaccccoossttaattee,,  cciiooèè  aa  ccoonnttaattttoo  mmaatteerriiaallee  ttrraa  lloorroo,,  sseennzzaa  ssppaazzii  vvuuoottii  ee,,  

ppeerr  ggiiuunnttaa,,  ““iinnccaassttrraattee””  ee  ““ffoorrzzaattee””  ssuull  ddaavvaannzzaallee  ee,,  llaanncciiaannddoo  llaa  ppiieettrraa,,  nnee  

aavvrreebbbbee  pprroovvooccaattoo  llaa  rroottttuurraa  ee  llaa  ccaadduuttaa  ddeellllaa  ppiieettrraa  sstteessssaa  aallllaa  bbaassee  

ddeellllaa  ccaassaa..  QQuueessttoo  èè  ttaannttoo  ppiiùù  vveerroo  nneellll’’iippootteessii  ddii  ““ttiirraaggggiioo  eedd  aaccccoossttaammeennttoo””  

ddeellllee  ppeerrssiiaannee  cchhee  aavvrreebbbbee  ccoommppoorrttaattoo  uunnaa  ppoossiizziioonnee  pprroommiinneennttee,,  vveerrssoo  

ll’’eesstteerrnnoo,,  ddii  eennttrraammbbii  ggllii  ssppiiggoollii  ddeell  ffrroonnttaallee  ddeellllee  ppeerrssiiaannee  ssuu  ccuuii  uunnaa  ppiieettrraa  
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ddii  44  cchhiillii,,  llaanncciiaattaa  ddaallllaa  ppiiaazzzzoollaa  aavvrreebbbbee  iimmppaattttaattoo  ee  ssppiinnttoo  ccoonn  ffoorrzzaa  

aallll’’iinnddiieettrroo  vveerrssoo  ll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ccaammeerraa  ccoonn  pprreevveeddiibbiillii  rroottttuurree  ddeellllee  ssttrruuttttuurree  

iinn  lleeggnnoo,,  uussuurraattee,,  ppeerr  ppooii  pprreecciippiittaarree  aa  tteerrrraa..        

MMaa  llee  ppeerrssiiaannee  eerraannoo  sseemmiiaappeerrttee  ee  iinntteeggrree,,  aallll’’aarrrriivvoo  ddeellllaa  PPoolliizziiaa  ee  llaa  

ppiieettrraa  aallll’’iinntteerrnnoo..  QQuuaallccuunnoo  cchhee  aavveevvaa  llaa  ddiissppoonniibbiilliittàà  ddeellllaa  ccaassaa,,  oollttrree  aa  MMeezz,,  

llee  aavveevvaa  aappeerrttee  ddooppoo  llaa  ppaarrtteennzzaa  ddeellllaa  RRoommaanneellllii  ee  aavveevvaa,,  ddaallll’’eesstteerrnnoo,,  

ggeettttaattoo  llaa  ppiieettrraa  ee  oorrggaanniizzzzaattoo,,  ddaallll’’iinntteerrnnoo,,  llaa  mmeessssiinnsscceennaa  ooppppuurree  aavveevvaa  ffaattttoo  

ttuuttttoo  ddaallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ccaammeerraa,,  llaasscciiaannddoo  ppooii  llee  ppeerrssiiaannee  iinn  qquueellllaa  ppoossiizziioonnee  

sseemmiiaappeerrttaa  vviissttaa,,  aall  ssuuoo  aarrrriivvoo,,  ddaall’’IIsspp..  BBaattttiisstteellllii  cchhee  ppaarrllaa  ddii  ffiinneessttrraa  ““uunn  ppoo’’  

aappeerrttaa,,  ssìì……””  ((vvddss..  pp..  6666)),,  aa  ccoonnffeerrmmaa  ddeell  ffaattttoo  cchhee  llee  dduuee  ppeerrssiiaannee  eerraannoo  ccoommee  

ssii  pprreesseennttaannoo  nneellllaa  ffoottoo,,  qquuiinnddii  aavvvviicciinnaattee  ttrraa  lloorroo,,  nnoonn  ccoommpplleettaammeennttee  

aaccccoossttaattee  nnéé  aappeerrttee  aallllaa  mmaanniieerraa  ddeell  MM..lllloo  PPaassqquuaallee  llaa  ccuuii  CCTT  èè  ssttaattaa,,  

ppuurrttrrooppppoo,,  rriicchhiiaammaattaa  nneellll’’aattttoo  dd’’aappppeelllloo..      

IIll  ppaarrttiiccoollaarree  ddeeggllii  ooggggeettttii  mmeessssii  ssoottttoossoopprraa  ee  ddeeii  vveettrrii  cchhee  eerraannoo  ffiinniittii  ssoopprraa  

ggllii  iinndduummeennttii  ee  ggllii  ooggggeettttii,,  èè  ssttaattoo  rriiffeerriittoo  ccoonn  pprreecciissiioonnee,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree,,  

aanncchhee  ddaaggllii  aappppaarrtteenneennttii  aallllaa  PPoolliizziiaa  PPoossttaallee::  ll’’IIsspp..  BBaattttiisstteellllii  MMiicchheellee  hhaa  

ddiicchhiiaarraattoo  ddii  aavveerree  nnoottaattoo  ssuubbiittoo  llaa  ssttrraanneezzzzaa  ddii  qquueell  ““ffuurrttoo””  ee  ddii  aavveerr  ddeettttoo  

cchhiiaarraammeennttee  aadd  AAmmaannddaa  ee  aa  SSoolllleecciittoo  cchhee  nnoonn  ccrreeddeevvaa  ssii  ttrraattttaassssee  ddii  uunn  ffuurrttoo,,  

sseennzzaa  rriicceevveerree  aallccuunn  ccoommmmeennttoo  ddeeii  dduuee..  HHaa  pprreecciissaattoo  cchhee  llaa  ppiieettrraa  aavveevvaa  uunn  

ddiiaammeettrroo  ddii  2200  ––  2255  ccmm..,,  ddeell  ppeessoo  ddii  44  ––  55  cchhiillii  eedd  hhaa  ssoottttoolliinneeaattoo  iill  ffaattttoo  cchhee  

cciiòò  cchhee  lloo  iinnccuurriioossìì  ffuu  ssoopprraattttuuttttoo  iill  ffaattttoo  cchhee  ii  vveettrrii  ssttaavvaannoo  aanncchhee  ssoopprraa  ii  

vveessttiittii,,  ssppaarrssii  ppeerr  tteerrrraa  ((vvddss..  ddiicchh..  tteessttiimmoonniiaallii  ddeell  66..0022..0099,,  pp..  6655))..    

CChhee  ii  vveettrrii  rroottttii  ffoosssseerroo  ssoopprraa  ii  vveessttiittii  ssppaarrssii  ppeerr  tteerrrraa  lloo  hhaannnnoo  aaffffeerrmmaattoo  

ccoonn  aassssoolluuttaa  ssiiccuurreezzzzaa  ll’’AAssss..  CCaappoo  MMaarrzzii  FFaabbiioo  ((vvddss..  ddiicchh..  ddeell  66..0022..0099,,  pp..  
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112277))  ee  iill  ffiiddaannzzaattoo  ddeellllaa  RRoommaanneellllii,,  ZZaarroollii  MMaarrccoo  ((vvddss..  ddiicchh..  ddeell  66..0022..0099,,  pp..  

117788,,  vvddss..  ddiicchh..  ddeell  66..0022..0099,,  pp..  112277))    

LL’’iippootteettiiccoo  llaaddrroo  aavveevvaa  mmeessssoo  aa  ssooqqqquuaaddrroo  llaa  ssttaannzzaa,,  mmaa  nnoonn  aavveevvaa  rruubbaattoo  

nnuullllaa::  lloo  ccoonnssttaattaa  llaa  ddiirreettttaa  iinntteerreessssaattaa,,  llaa  RRoommaanneellllii  ((vvddss..  ddiicchh..  ddeell  66..0022..0099,,  

pp..  4411)),,  mmaa,,  pprriimmaa  aannccoorraa  ddeellll’’aarrrriivvoo  ddii  ZZaarroollii,,  ddeellll’’AAllttiieerrii,,  ddeellllaa  

RRoommaanneellllii  ee  ddeellllaa  GGrraannddee,,  lloo  sstteessssoo  SSoolllleecciittoo  aavveevvaa  mmoossttrraattoo  aallll’’AAssss..  

CCaappoo  MMaarrzzii  llaa  ccaammeerraa  ddeellllaa  RRoommaanneellllii  eedd  aavveevvaa  ccoommmmeennttaattoo::  ““  

SSttrraanniissssiimmoo,,  nnoonn  èè  ssttaattoo  aassppoorrttaattoo  nnuullllaa……..””  ((vvddss..  ddiicchh..  ddeellll’’AAssss..  CCaappoo  

MMaarrzzii  iinn  ddaattaa  66..0022..0099  aallllee  pppp..  112244  ee  112255))..      

QQuueessttii  ssoonnoo  ddeeii  ppuunnttii  ffeerrmmii  cchhee  cchhiiuuddoonnoo  llaa  qquueessttiioonnee..  AA  nnuullllaa  rriilleevvaa  

rriicchhiiaammaarree  ddiivveerrssii  eeppiissooddii  iinn  ccuuii  ssaarreebbbbee  ssttaattoo  ccooiinnvvoollttoo  iill  RRuuddii,,  aavvvveennuuttii  aa  

PPeerruuggiiaa  oo  aaddddiirriittttuurraa  aa  MMiillaannoo..  CCoommee  ssii  ppuuòò  eesstteennddeerree,,  ddaa  ttaallii  eeppiissooddii  iinn  

lluuoogghhii  ee  tteemmppii  ddeell  ttuuttttoo  ddiivveerrssii,,  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddeell  RRuuddii  ppeerr  llaa  ssiimmuullaazziioonnee  

ddeell  ffuurrttoo  nneellllaa  ccaammeerraa  ddeellllaa  RRoommaanneellllii  ??  AAmmmmeessssoo  ee  nnoonn  ccoonncceessssoo  cchhee  RRuuddii  

ssiiaa  ssttaattoo  rreessppoonnssaabbiillee  ddeeii  ffaattttii  pprreecceeddeennttii,,  ccoommee  ssii  ppuuòò  ffaarr  ddiisscceennddeerree  llaa  ssuuaa  

rreessppoonnssaabbiilliittàà  iinn  uunn  eeppiissooddiioo  ddiivveerrssiissssiimmoo  aaccccaadduuttoo  iinn  aallttrroo  lluuooggoo  ee  tteemmppoo  ee,,  

ppeerr  ddii  ppiiùù,,  iinn  uunnaa  ccaassaa  ddoovvee  eerraa  aammppiiaammeennttee  ccoonnoosscciiuuttoo  ddaa  ttuuttttii  ccoolloorroo  cchhee  vvii  

aabbiittaavvaannoo  ??  

QQuuaannttii  aallttrrii  ssooggggeettttii  vviivvoonnoo  ddii  eessppeeddiieennttii  ee  ppoottrreebbbbeerroo  eesssseerree  ssttaattii  ccooiinnvvoollttii  

iinn  tteennttaattiivvii  ddii  ffuurrttoo  ??  DDaavvvveerroo  nnoonn  ssii  ccoommpprreennddee  qquuaallee  rraappppoorrttoo  llooggiiccoo  

ppoossssaannoo  aavveerree  qquueessttii  eeppiissooddii  ttrraa  lloorroo,,  ccoonnssiiddeerraattoo  ttrraa  ll’’aallttrroo  cchhee,,  ccoommee  

ggiiuussttaammeennttee  oosssseerrvvaattoo  ddaallllaa  CCoorrttee,,  RRuuddii  nnoonn  eerraa  mmiinniimmaammeennttee  ccoonnoosscciiuuttoo  nnéé  

ddaaggllii  AAvvvvooccaattii  BBrroocccchhii  ee  PPaallaazzzzoollii,,  nnéé  ddaall  TTrraammoonnttaannoo  nnéé,,  ttaannttoo  mmeennoo,,  ddaallllaa  

ddiirreettttrriiccee  ddeellll’’aassiilloo  ddii  MMiillaannoo,,  ddoovvee,,  ppeerr  ddii  ppiiùù,,  nnoonn  vvii  ffuu  aallccuunnaa  eeffffrraazziioonnee..  
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MMaa  èè  iill  rraappppoorrttoo,,  iinn  aassttrraattttoo,,  ttrraa  eeppiissooddii  ccoommpplleettaammeennttee  ddiivveerrssii  ee  iinn  rreellaazziioonnee  

aaii  qquuaallii  nnoonn  èè  aaffffaattttoo  cceerrttaa  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddeell  GGuueeddee,,  cchhee  nnoonn  ppuuòò  

mmiinniimmaammeennttee  aaccccoogglliieerrssii  ee  nnoonn  ppuuòò  ttaacceerrssii  cciiòò  cchhee  èè  ssttaattoo  oosssseerrvvaattoo  ddaallllaa  

PPrrooccuurraa  iinn  sseeddee  ddii  ddiissccuussssiioonnee::  ggllii  iimmppuuttaattii  aavvrreebbbbeerroo  ddoovvuuttoo  ddiiffeennddeerrssii,,  nnoonn  

iinntteennttaarree  pprroocceessssii  aa  uunn  ccoommpplliiccee,,  ggiiuuddiiccaattoo  sseeppaarraattaammeennttee  ee  pprriivvoo  ddeellllaa  

ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ddiiffeennddeerrssii  nneell  pprroocceessssoo  aa  ccaarriiccoo  ddeeggllii  iimmppuuttaattii..  PPeerr  ddii  ppiiùù,,  llaa  

pprreetteessaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddeell  GGuueeddee,,  iinn  uunn  ““pprroocceessssoo””  aa  ccaarriiccoo  ddii  aallttrrii,,  vvaarrrreebbbbee  

aauuttoommaattiiccaammeennttee,,  sseeccoonnddoo  llee  ddiiffeessee,,  aa  ssccaaggiioonnaarree  qquueessttii  uullttiimmii..    

  AAggggiiuunnggeerree  cchhee,,  nneell  ffuurrttoo  iinn  ddaannnnoo  ddeeggllii  aavvvvooccaattii,,  eerraa  ssttaattaa  aacccceessaa  llaa  lluuccee  

ddeell  bbaaggnnoo  ee  cchhee  nneellll’’aassiilloo  vvii  eerraa  ddeellllaa  ““ppiippìì””  ((cchhee  nneecceessssaarriiaammeennttee  ddoovveevvaa  

aappppaarrtteenneerree  aa  RRuuddii,,  nnoonn  ssii  ssaa  ppeerrcchhéé))  nneell  bbaaggnnoo  ddeeii  bbaammbbiinnii,,  ppeerr  ttrraarrnnee  

aannaallooggiiee  ccoonn  llaa  ddeeffeeccaazziioonnee  ddeell  RRuuddii  nneell  bbaaggnnoo  ggrraannddee  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  

((vvddss..  aappppeelllloo  aa  pp..  222266))  ttooccccaa  ddeecciissaammeennttee  lliivveellllii  cchhee,,  nnoonnoossttaannttee  llaa  

ddrraammmmaattiicciittàà  ddeellllaa  vviicceennddaa,,  hhaannnnoo  uunn  cchhee  ddii  rriissiibbiillee..  

SSuullllaa  CCTT  PPaassqquuaallee  ssaarreebbbbee  mmeegglliioo  sstteennddeerree  uunn  vveelloo  ddii  oobblliioo..  EE’’  ssttaattoo  uunn  

aauuttooggooaall  ddeellllaa  ddiiffeessaa  cchhee  ttuuttttoo  aavvrreebbbbee  ddoovvuuttoo  ffaarree  mmeennoo  cchhee  rriicchhiiaammaarree  llee  

aaffffeerrmmaazziioonnii  ddeell  CCTT  MMaarreesscciiaalllloo  PPaassqquuaallee..  

SSee  ssii  rriipprreennddoonnoo,,  iinnffaattttii,,  llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeell  CCTT  aallll’’uuddiieennzzaa  ddeell  33..0077..0099,,  ssii  

rriimmaannee  ssiinncceerraammeennttee  eesstteerrrreeffaattttii  ddeellllaa  ccoommpplleettaa  ee  ccoosscciieennttee  eelliimmiinnaazziioonnee  

ddeellllee  ppeerrssiiaannee  ddaallll’’aasssseettttoo  ddeellllaa  ffiinneessttrraa  ddaa  aannaalliizzzzaarree  bbeenncchhéé  iill  MM..lllloo  

PPaassqquuaallee  ssaappeessssee  bbeenniissssiimmoo  cchhee  llee  ppeerrssiiaannee  vvii  eerraannoo,,  eeccccoommee..  

AAllll’’oosssseerrvvaazziioonnee  ddeell  PPMM  ccoommee  mmaaii  nnoonn  ffoosssseerroo  rraaffffiigguurraattee  llee  ppeerrssiiaannee  nneellllaa  

CCTT  ssuull  llaanncciioo  ddeellllaa  ppiieettrraa,,  iill  MM..lllloo  PPaassqquuaallee  hhaa  ccoonnffeessssaattoo  ccaannddiiddaammeennttee::  ““  

NNoonn  aabbbbiiaammoo……ppeerr  uunnaa……....ddiicciiaammoo  ppeerr  uunnaa  ccoommooddiittàà  ddii  rriipprreessaa……..””  ((vvddss..  pp..  
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1199))..  AAdd  uunn’’uulltteerriioorree  ddoommaannddaa  ddeell  PPMM,,  pprroopprriioo  ddii  qquueelllloo  cchhee  ssttaa  oorraa  ppaarrllaannddoo,,  

ssee  uunnaa  ddeellllee  ppeerrssiiaannee  ffoorrzzaassssee  ee  nnoonn  ssii  ppootteessee  cchhiiuuddeerree,,  iill  CCTT  ddii  ppaarrttee  

SSoolllleecciittoo  hhaa  rriissppoossttoo::  ““  MMaa  qquueessttoo  ppaarrttiiccoollaarree……..SSiinncceerraammeennttee  nnoonn  lloo  ssoo””  

((vvddss..  pp..  1199))..  AAdd  uunn  cceerrttoo  ppuunnttoo,,  èè  lloo  sstteessssoo  PPrreessiiddeennttee  cchhee  cchhiieeddee  aall  CCTT  ddoovvee  

aabbbbiiaa  mmeessssoo  llee  ppeerrssiiaannee  ee  iill  MM..lllloo  PPaassqquuaallee  rriissppoonnddee::  ““  NNoo  iioo  nnoonn  llee  hhoo  mmeessssee  

ppeerrcchhéé……..NNoonn  llee  hhoo  mmeessssee  ppeerrcchhéé  aappppuunnttoo  nneellllaa  ssppeerriimmeennttaazziioonnee  mmii  

iinntteerreessssaavvaa  ll’’iimmppaattttoo  ddeell  ssaassssoo  ssuull  vveettrroo..””  EE  aannccoorraa::  ““  CCiiooèè  iioo  nnoonn  ll’’hhoo  

ccoonnssiiddeerraattaa  llaa  ppeerrssiiaannaa  iinn  qquueessttoo  ccaassoo””    ((vvddss..  pp..  2211))..  

IIll  PPMM,,  oovvvviiaammeennttee  ppeerr  nnuullllaa  ssooddddiissffaattttoo  ddeellllee  ““rriissppoossttee””  ddeell  MM..lllloo  PPaassqquuaallee,,  

iinnssiissttee,,  nnoonn  rriiuusscceennddoo  aa  mmaasscchheerraarree  qquueellllaa  cchhee  eeuuffeemmiissttiiccaammeennttee  ppoottrreemmmmoo  

ddeeffiinniirree  ppeerrpplleessssiittàà  ee  iill  CCTT  ccoonnffeessssaa::  ““  NNoonn  ccrreeddoo  cchhee  ccii  vvoogglliiaa  uunn  tteeccnniiccoo  ppeerr  

ddiirree  cchhee  ssee  llee  ppeerrssiiaannee  eerraannoo  aaccccoossttaattee  nnoonn  ppootteevvaa  ppaassssaarree  èè  oovvvviioo..””    

EE’’  vveerroo,,  nnoonn  èè  uunnaa  iinnvveennzziioonnee  ddeellllaa  PPrrooccuurraa..  EE’’  aa  pp..  2222  ddeell  vveerrbbaallee  33..0077..0099..    

CC’’èè  ddaa  rriimmaanneerree  eesstteerrrreeffaattttii..  SSee  lloo  ddiiccee  lluuii……..ee  iinnffaattttii  eerraannoo  aaccccoossttaattee,,  

iinnccaassttrraattee  ssuull  ddaavvaannzzaallee,,  ssii  ddiirreebbbbee  mmeegglliioo..  PPeeggggiioo  cchhee  nnoorrmmaallmmeennttee  cchhiiuussee..    

IIll  PPrreessiiddeennttee  DDrr..  MMaasssseeii,,  nnoonn  ssooddddiissffaattttoo,,  ttoorrnnaa  ddii  nnuuoovvoo  ssuullllee  ppeerrssiiaannee  mmaa  

iill  CCTT  èè  ““iirrrreemmoovviibbiillee””::  ““  llee  ppeerrssiiaannee  ppeerr  mmee  nneellllaa  ssppeerriimmeennttaazziioonnee  nnoonn  

eessiisstteevvaannoo……..””  ((vvddss..  pp..  3300))..    

QQuuaannddoo  ll’’AAvvvv..  MMaaoorrii,,  ddiiffeennssoorree  ddeell  SSoolllleecciittoo,,  rriipprreennddee  llee  ssuuee  ddoommaannddee,,  

cceerrccaa  ddii  ccoorrrreerree  aaii  rriippaarrii..  IInniizziiaa  llaa  ssuuaa  ddoommaannddaa  aa  pp..  5577  ddeell  vveerrbbaallee  ee  llaa  

ssiinntteettiizzzzaa..  EE’’  cchhiiaarroo  cchhee  qquueellllee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ssoonnoo,,  aa  ddiirr  ppooccoo,,  eessiizziiaallii  ppeerr  llaa  

ddiiffeessaa  SSoolllleecciittoo  ee  aanncchhee  ppeerr  qquueellllaa  KKnnooxx..  EE  aalllloorraa,,  ll’’AAvvvvooccaattoo  cceerrccaa,,  èè  iill  ccaassoo  

ddii  ddiirrlloo,,  ddii  llaasscciiaarrssii  aappeerrttoo  uunnoo  ssppiirraagglliioo..  BBaasstteerreebbbbee  ppooccoo..  BBaasstteerreebbbbee  cchhee  iill  

CCTT  rriiccoonnoosscceessssee  cchhee,,  ssìì,,  ssiiaa  ppuurree  vvaaggaammeennttee,,  hhaa  tteennuuttoo  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  
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aanncchhee  uunnaa  mmiinnoorree  aannggoollaattuurraa  ddii  aappeerrttuurraa..  IInn  qquueellllee  ccoonnddiizziioonnii,,  nnoonn  ssii  ppuuòò  

ppeennssaarree  ddii  pprreetteennddeerree  aallttrroo..  EE  cchhiieeddee::    ““  SSee  ffoossssee  ssttaattoo  uunnaa……..ll’’iippootteessii  èè  

qquueessttaa  nnoonn  118800  ggrraaddii  mmaa  aadd  uunnaa  aannggoollaattuurraa  ddiivveerrssaa,,  110000,,  112200  ggrraaddii  qquuiinnddii  uunn  

sseemmii  aappeerrttoo  mmaa  ttaallee  ccoommuunnqquuee  ddaa  ppeerrmmeetttteerree  ll’’eennttrraattaa  ddeellllaa  ppiieettrraa,,  lleeii  hhaa  

ccoonnssiiddeerraattoo  qquueessttaa  iippootteessii  ??””  ((vvddss..  pp..  5588))..  MMaa  èè    ttuuttttoo  vvaannoo  ppeerrcchhéé  iill  MM..lllloo  

PPaassqquuaallee,,  iimmppllaaccaabbiillee,,  ttrroonnccaa  bbrruussccaammeennttee  ee  iinneessoorraabbiillmmeennttee  llee  ““ssppeerraannzzee””  

ddeellll’’AAvvvv..  MMaaoorrii::  ““  CCeerrttoo……iioo  rriippeettoo  llaa  ppeerrssiiaannaa  nnoonn  ll’’hhoo  ccoonnssiiddeerraattaa  ee  

ppeerrttaannttoo  ll’’hhoo  ccoonnssiiddeerraattaa  ccoommpplleettaammeennttee  aappeerrttaa  ppeerrcciiòò  nnoonn……..””  ((vvddss..  pp..  5588))..    

LL’’AAvvvv..  MMaaoorrii  ccaappiissccee  cchhee,,  ppuurrttrrooppppoo,,  nnoonn  ppuuòò  ppiiùù  iinnssiisstteerree..  IIll  CCTT  hhaa  cchhiiuussoo  

iill  ddiissccoorrssoo  sseennzzaa  aapprriirree  iill  vvaarrccoo  iinn  ccuuii  ssppeerraavvaa  llaa  ddiiffeessaa  SSoolllleecciittoo..              

QQuuiinnddii,,  nnoonnoossttaannttee  lloo  ssffoorrzzoo  ddeell  ddiiffeennssoorree,,  iill  CCTT  èè  ssttaattoo  ccaatteeggoorriiccoo  ee  

iinneessoorraabbiillee::  nneellllaa  ssuuaa  aannaalliissii,,  hhaa  pprreessuuppppoossttoo  cchhee  llee  ppeerrssiiaannee  ffoosssseerroo  

ccoommpplleettaammeennttee  aappeerrttee  ee  aa  ccoonnttaattttoo  ccoonn  llaa  ppaarreettee..  EE  ll’’AAvvvv..  MMaaoorrii  èè  ssttaattoo  

ccoossttrreettttoo,,  ccoonn  ddiissaappppuunnttoo,,  ccee  nnee  ssiiaammoo  aaccccoorrttii,,  aa  nnoonn  iinnssiisstteerree  ppiiùù  ssuu  qquueell  

ppuunnttoo  ffoonnddaammeennttaallee..    

NNoonn  ccrreeddeevvaammoo  cchhee  ll’’aappppeellllaannttee  ttoorrnnaassssee  ssuull  ppuunnttoo  iinn  aappppeelllloo..  LLaa  rriissppoossttaa  èè  

qquueellllaa  cchhee  aabbbbiiaammoo  ddaattoo,,  uuttiilliizzzzaannddoo  llee  sstteessssee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeell  CCTT  ddeell  

SSoolllleecciittoo..    

DDiissccoorrssoo  cchhiiuussoo..    

NNéé  vvaallee  iinnvvooccaarree,,  ccoommee  ssii  vveeddrràà,,  ii  nnuuoovvii  mmoottiivvii  ee  llaa  rriicchhiieessttaa  ddii  

rriinnnnoovvaazziioonnee  ddeell  ddiibbaattttiimmeennttoo,,  ddeeppoossiittaattii  ll’’88..1111..22001100..    

IInn  eessssii,,  ssuull  ppuunnttoo,,  ii  ddiiffeennssoorrii  ddeellll’’aappppeellllaannttee,,  ppuurr  ddii  ddiiffeennddeerree  aadd  ooggnnii  ccoossttoo  

llaa  ccrreeddiibbiilliittàà  ddeell  llaanncciioo  ddeellllaa  ppiieettrraa  ee  ddeellll’’aarrrraammppiiccaattaa,,  iilllluussttrraannddoo  qquueellllaa  cchhee  

èè  llaa  lloorroo  ccoonnvviinnzziioonnee  ddeellllaa  ttrraaiieettttoorriiaa  ddeellllaa  ppiieettrraa,,  ssoosstteennggoonnoo  cchhee  iill  ssaassssoo  
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rruuppppee  iill  vveettrroo  ddeessttrroo  ((gguuaarrddaannddoo  ddaallll’’eesstteerrnnoo))  ee  uurrttòò  ((ddaapppprriimmaa))  ccoonnttrroo  

ll’’oossccuurraannttee  ssoocccchhiiuussoo  ee  nnoonn  aaggggaanncciiaattoo,,  cciiooèè  iill  ddeessttrroo  ((gguuaarrddaannddoo  

ddaallll’’eesstteerrnnoo))..  MMaa  llaa  ppiieettrraa  ddoovveettttee  iimmppaattttaarree,,  pprriimmaa  aannccoorraa,,  ssuullllaa  ppeerrssiiaannaa  

iinntteerrppoossttaa  ttrraa  llaa  ppiieettrraa  ee  iill  vveettrroo  cchhee  ppooii  ffuu  ffrraannttuummaattoo,,  nnoonn  ppootteennddoossii  nneeggaarree  

cchhee  iill  pprriimmoo  ooggggeettttoo  iinnvveessttiittoo  ddaallllaa  ppiieettrraa  ssaarreebbbbee  ssttaattaa  pprroopprriioo  llaa  ppeerrssiiaannaa,,  

cchhee  vviieennee,,  iinnvveeccee,,  ssbbrriiggaattiivvaammeennttee  ttoollttaa  ddii  mmeezzzzoo  ppeerr  rreennddeerree  ccrreeddiibbiillee  llaa  

ssiimmuullaazziioonnee..  

MMaa  ll’’aassssuurrddiittàà  ddeellllaa  vveerrssiioonnee  ddeellllaa  ddiiffeessaa  ttooccccaa  ll’’aappiiccee  qquuaannddoo  ll’’aappppeellllaannttee  

aaggggiiuunnggee::  ““  LL’’oossccuurraannttee,,  ppeerr  ll’’iimmppaattttoo,,  ssii  èè  aappeerrttoo  iinntteerrrroommppeennddoo  llaa  ccoorrssaa  ddeell  

mmaassssoo  cchhee,,  ppeerr  ll’’eeffffeettttoo,,  hhaa  mmooddiiffiiccaattoo  llaa  ttrraaiieettttoorriiaa  vviirraannddoo  vveerrssoo  ssiinniissttrraa  

((gguuaarrddaannddoo  ddaa  ffuuoorrii))  ee  aannddaannddoossii  aa  ppoossiizziioonnaarree  llaaddddoovvee,,  ppooii,,  èè  ssttaattoo  

rriittrroovvaattoo””  ((vvddss..  ii  nnuuoovvii  mmoottiivvii  aa  pp..  5511))..    

QQuuii,,  vvii  èè  uunn  ooggggeettttoo  iinneerrttee,,  ll’’oossccuurraannttee,,  cchhee  ssttaa  ddiieettrroo  iill  vveettrroo,,  vveettrroo  

ll’’iinntteerrnnoo,,  cchhee,,  ccoollppiittoo  ddaa  uunnaa  ppiieettrraa  ddii  rraagggguuaarrddeevvoollii  ddiimmeennssiioonnii  ee  ppeessoo,,  

llaanncciiaattaa  ddaallll’’eesstteerrnnoo,,  iinnvveeccee  ddii  ssuubbiirree  llaa  vviioolleennttaa  ssppiinnttaa  ddeerriivvaannttee  

ddaallll’’ooggggeettttoo,,  iinn  ddiirreezziioonnee  ddeellll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ssttaannzzaa,,  cciiooèè  vveerrssoo  llaa  ddiirreezziioonnee  

ccooeerreennttee  ccoonn  llaa  ssppiinnttaa  ee  iinnvveeccee  ddii  ssuubbiirree  ll’’iinneevviittaabbiillee  lleessiioonnee  cchhee  nnee  ssaarreebbbbee  

ddeerriivvaattaa,,  ““ssii  aapprree””,,  cciiooèè  ssii  mmuuoovvee  iinn  ccoonnttrraappppoossiizziioonnee  aallllaa  ddiirreezziioonnee  ddeellllaa  

ssppiinnttaa  eedd  èè,,  aannzzii,,  eessssoo  sstteessssoo  cchhee  ssppiinnggee  llaa  ppiieettrraa  ee  nnoonn  llaa  ssppiinnggee,,  ccoommee  ccii  ssii  

aassppeetttteerreebbbbee,,  ppuurr  nneellll’’aassssuurrddiittàà  ddeellllaa  rriiccoossttrruuzziioonnee,,  vveerrssoo  iill  ppuunnttoo  ddii  llaanncciioo  

ppeerr  ppooii  ffaarrllaa  ccaaddeerree  nneell  tteerrrreennoo  ssoottttoossttaannttee,,  mmaa  llaa  ssppiinnggee  aa  ssiinniissttrraa,,  ddoovvee  ppooii  èè  

ssttaattaa  rriinnvveennuuttaa..  DDiirree  cchhee  uunn’’aaffffeerrmmaazziioonnee  ddeell  ggeenneerree  ssiiggnniiffiiccaa  rriimmeetttteerree  iinn  

ddiissccuussssiioonnee  llee  ppiiùù  eelleemmeennttaarrii  lleeggggii  ddeellllaa  ffiissiiccaa  èè  ddiirr  ppooccoo..      

VVaa  aaggggiiuunnttoo  cchhee  nneessssuunnaa  ttrraacccciiaa  ddii  ssaanngguuee  èè  ssttaattaa  rriinnvveennuuttaa  ssuull  ddaavvaannzzaallee  
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ddeellllaa  ffiinneessttrraa  ddeellllaa  RRoommaanneellllii  ee  llee  ggeerriittee  aallllee  mmaannii  ddeell  RRuuddii  nnoonn  hhaannnnoo,,  

qquuiinnddii,,  rraappppoorrttoo  ccoonn  llaa  pprreetteessaa  ““ssccaallaattaa””..  

    LLee  cchhiiaavvii..  PPeerrcchhéé  ssoonnoo  ssccoommppaarrssee  qquueellllee  ddeellllaa  ccaammeerraa  ddii  MMeerreeddiitthh  ??  SSee  

AAmmaannddaa  aavveevvaa  llee  ssuuee,,  ssii  cchhiieeddee  ll’’aappppeellllaannttee,,  cchhee  nneecceessssiittàà  aavveevvaa  ddii  

iimmppoosssseessssaarrssii  ddii  qquueellllee  ddeellllaa  vviittttiimmaa  ??  QQuueellllaa,,  eevviiddeennttiissssiimmaa,,  ddii  rriittaarrddaarree  iill  

ppiiùù  ppoossssiibbiillee  iill  rriinnvveenniimmeennttoo  ddeell  ccaaddaavveerree..  EE  ffaarrssii  ttrroovvaarree  aallll’’eesstteerrnnoo,,  iinnssiieemmee  

aall  SSoolllleecciittoo,,  ccoonn  llaa  ppoorrttaa  ddeellllaa  ccaammeerraa  ddii  AAmmaannddaa  cchhiiuussaa  aa  cchhiiaavvee  llii  aavvrreebbbbee  

tteennuuttii,,  iinn  tteeoorriiaa,,  aall  rriippaarroo  ddaa  ssoossppeettttii..  

AA  SSoolllleecciittoo  ssffuuggggee  ll’’aammmmiissssiioonnee  cchhee  nnuullllaa  èè  ssttaattoo  aassppoorrttaattoo..  AAppppuunnttoo,,  ccoommee  

ffaacceevvaa  aa  ssaappeerrlloo  ssee  nnoonn  ffoossssee  ssttaattoo  lluuii,,  iinnssiieemmee  aadd  AAmmaannddaa,,  iill  ssiimmuullaattoorree  ??  EE  

cceerrttee  aaffffeerrmmaazziioonnii  ppoossssoonnoo  ssffuuggggiirree..  SSii  ttrraattttaa  ddii  iinnvvoolloonnttaarriiee  aammmmiissssiioonnii,,  

ffaattttee  iinn  mmoommeennttii  ddii  ccoonncciittaazziioonnee  ee  ddii  ppaauurraa  ddii  eesssseerree  ssccooppeerrttii..  MMeennttiirree,,  

iinnvveennttaarrssii  uunnaa  ssttoorriiaa  ffaallssaa,,  èè  mmoollttoo  ppiiùù  ddiiffffiicciillee  cchhee  ddiirree  llaa  vveerriittàà..  SSppeessssoo,,  

bbaassttaa  uunn  iinneevviittaabbiillee  aalllleennttaammeennttoo  ddeellll’’aatttteennzziioonnee  ee  ddeellllaa  ccoonncceennttrraazziioonnee  

iinnddiissppeennssaabbiillii  ppeerr  ssoosstteenneerree  ddeellllee  bbuuggiiee,,  ppeerr  llaasscciiaarrssii  aannddaarree  aadd  aammmmiissssiioonnii  

ccoommpprroommeetttteennttii::  llaappssuuss  vvoocciiss  oo  ffrreeuuddiiaannoo,,  ssii  ddiiccee..      

QQuuaannttoo  aall  ccoonntteennuuttoo  ddeellllaa  ccoonnvveerrssaazziioonnee  ttrraa  iill  GGuueeddee  ee  ll’’aammiiccoo  BBeenneeddeettttii  

ddeell  1199..1111..0077  ee  aall  ffaattttoo  cchhee,,  sseeccoonnddoo  ll’’aappppeellllaannttee,,  RRuuddii  ppaarrllaa  aa  qquueesstt’’uullttiimmoo  

ddeellllaa  nnoottiizziiaa  sseeccoonnddoo  ccuuii  nneellllaa  ccaassaa  vvii  ssaarreebbbbee  ssttaattoo  uunn  vveettrroo  rroottttoo,,  

ll’’aappppeellllaannttee  ssii  ddoommaannddaa  ccoommee  aavvrreebbbbee  ppoottuuttoo,,  RRuuddii,,  ssaappeerree  qquuaallee  ddeellllee  

ffiinneessttrree  ddeellllaa  ccaassaa  eerraa  ssttaattaa  uuttiilliizzzzaattaa  ddaall  llaaddrroo  ppeerr  eennttrraarree,,  vviissttoo  cchhee  ““nnoonn  eerraa  

mmaaii  ssttaattoo  aallll’’iinntteerrnnoo  ddii  qquueellllaa  ccaassaa””::  ccoossìì  ll’’aappppeelllloo  aa  pp..  223322..    

MMaa  ccoommee  ??  RRuuddii  eerraa  ssttaattoo  ppaacciiffiiccaammeennttee  ppiiùù  vvoollttee  iinn  qquueellllaa  ccaassaa..  NNoonn  ppuuòò  

ll’’aappppeellllaannttee  iiggnnoorraarree  qquueessttoo  ddaattoo..  EE  nnoonn  ssoolloo  eerraa  ssttaattoo  ppiiùù  vvoollttee  nneellllaa  ccaassaa,,  



 70 

mmaa  eerraa  uunn  hhaabbiittuuéé  ddeell  vviicciinniissssiimmoo  ccaammppeettttoo  ddii  bbaasskkeett..  SSaappeevvaa  ppeerrffeettttaammeennttee  

qquuaallii  ffiinneessttrree  ssii  aapprriisssseerroo  vveerrssoo  llaa  vviiaa  cchhee  ppoorrttaa  aallll’’UUnniivveerrssiittàà  ppeerr  SSttrraanniieerrii::  

eessaattttaammeennttee  qquueellllaa  ddii  AAmmaannddaa,,  qquueellllaa  ddii  FFiilloommeennaa  ee  qquueellllaa  aa  ddeessttrraa,,  mmaa  ccoonn  

iinnffeerrrriiaattaa,,  gguuaarrddaannddoo  vveerrssoo  llaa  ppoorrttaa  dd’’iinnggrreessssoo,,  nneell  llaattoo  cchhee  gguuaarrddaa  aall  

ppaarrcchheeggggiioo..    

DDaallllaa  ttaarrddaa  mmaattttiinnaattaa  ddeell  22  nnoovveemmbbrree,,  ggiioorrnnaalliissttii  ee  ccuurriioossii  eerraannoo  

ccoonnttiinnuuaammeennttee  aassssiieeppaattii,,  oollttrree  cchhee  ddaallllaa  ppaarrttee  ddeellllaa  vviiaa  cchhee  ppoorrttaa  aa  PPaallaazzzzoo  

GGaalllleennggaa  ee,,  qquuiinnddii,,  aallll’’UUnniivveerrssiittàà  ppeerr  SSttrraanniieerrii,,  ssuull  ppiiaazzzzaallee  aannttiissttaannttee  ddeell  

ppaarrcchheeggggiioo,,  ssoottttoo  llaa  ccaassaa  ddeellllaa  CCaappeezzzzaallii  eedd  eerraannoo  ppeerrffeettttaammeennttee  iinn  ggrraaddoo  ddii  

ccaappiirree  aa  qquuaallee  ccaammeerraa  ssii  rriiffeerriissssee  iill  pprreetteessoo  tteennttaattiivvoo  dd’’eeffffrraazziioonnee::  llaa  sscceellttaa  eerraa  

mmoollttoo  sseemmpplliiccee..  LLaa  ffiinneessttrraa  ppiiùù  ““aa  vvaallllee””,,  qquueellllaa  ddii  AAmmaannddaa  aavveevvaa  ii  vveettrrii  

cchhiiuussii,,  qquueellllaa  ppiiùù  iinnddiieettrroo,,  vveerrssoo  llaa  ssttrraaddaa,,  cciiooèè  qquueellllaa  ddeellllaa  RRoommaanneellllii,,  llii  

aavveevvaa  aappeerrttii,,  mmeennttrree  llaa  ffiinneessttrraa  cchhee  ddaavvaa  vveerrssoo  iill  ppaarrcchheeggggiioo  aavveevvaa  llee  

iinnffeerrrriiaattee..  TTaannttoo  ppeerr  eesssseerree  cchhiiaarrii  ssuull  ppuunnttoo,,  ppooii,,  llaa  ffiinneessttrraa  ddeellllaa  vviittttiimmaa  vvii  

eerraa  ssoolloo  nneellllaa  ppaarreettee  cchhee  ddaavvaa  vveerrssoo  llaa  vvaallllaattaa..  NNoonn  vvii  eerraannoo  ffiinneessttrree  ddii  

MMeerreeddiitthh  nneell  llaattoo  vviissiibbiillee  ddaallllaa  ssttrraaddaa..    

RRuuddii,,  ssee  nnoonn  ccuurriioossòò  ddaall  tteerrrraazzzzoo  ddeell  ppaarrcchheeggggiioo,,  ppoottéé  ffaacciillmmeennttee  vveenniirree  aa  

ssaappeerree  qquuaallee  ffoossssee  llaa  ffiinneessttrraa  iinnffrraannttaa  aanncchhee  ddaallllee  ccoonnffiiddeennzzee  ddii  aammiiccii  

pprreesseennttii  oo  ddaa  ttrraassmmiissssiioonnii  tteelleevviissiivvee  oo  ddaa  aarrttiiccoollii  ddii  ggiioorrnnaallee  ppeerrcchhéé  nnoonn  ccii  

vvoolleevvaa  uunn  ggrraannddee  iinnttuuiittoo,,  iinn  qquueessttee  ccoonnddiizziioonnii,,  aa  ccaappiirree  qquuaallee  ffoossssee  ssttaattaa  llaa  

ffiinneessttrraa  ““bbeerrssaagglliioo””  ee,,  ccooll  ssuuoo  aammiiccoo,,  RRuuddii  nnoonn  ppuuòò  ffaarr  aallttrroo  cchhee  ddiirree  cchhee,,  

ffiinncchhéé  lluuii  eerraa  ssttaattoo  iinn  qquueellllaa  ccaassaa,,  nnoonn  vvii  eerraannoo  ffiinneessttrree  rroottttee..  GGiiàà,,  vveerriissssiimmoo,,  

llaa  rroottttuurraa  èè  ooppeerraa  ddii  AAmmaannddaa  ee  SSoolllleecciittoo  cchhee,,  ddooppoo  iill  ddeelliittttoo,,  hhaannnnoo  cceerrccaattoo  ddii  

cceerrccaarree  ddii  ““ssiisstteemmaarree””  llaa  sscceennaa..  ..      
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EE’’  eevviiddeennttee  cchhee  ssii  ttrraattttòò  ddii  ssiimmuullaazziioonnee,,  qquuiinnddii,,  ee  ggllii  uunniiccii  iinntteerreessssaattii  

eerraannoo  ccoolloorroo  aa  ccuuii  aavvrreebbbbee  ppoottuuttoo  eesssseerree  rriiffeerriittoo  iill  ddeelliittttoo..  SSii  rriiccoorrddii  cchhee  iinn  

qquueell  ppeerriiooddoo  ffeessttiivvoo,,  ii  rraaggaazzzzii  ddeell  ppiiaannoo  ddii  ssoottttoo  eerraannoo  aa  ccaassaa  lloorroo,,  nneellllee  

MMaarrcchhee,,  LLaauurraa  MMeezzzzeettttii  aa  MMoonntteeffiiaassccoonnee  ee  llaa  RRoommaanneellllii,,  ddaall  ffiiddaannzzaattoo,,  iinn  

VViiaa  FFoonnttii  CCooppeerrttee..  LLee  uunniicchhee  pprreesseennttii  eerraannoo  pprroopprriioo  llee  dduuee  rraaggaazzzzee  ssttrraanniieerree,,  

uunnaa  eerraa  llaa  vviittttiimmaa  ee  ll’’aallttrraa  pprroopprriioo  AAmmaannddaa..  

AA  cchhiiuuddeerree  ddeeffiinniittiivvaammeennmmttee  llaa  qquueessttiioonnee  ssttaa,,  ppeerròò,,  oorraa  llaa  sseenntteennzzaa  ddeellllaa  

PPrriimmaa  SSeezziioonnee  ppeennaallee  ddeellllaa  CCoorrttee  ddii  CCaassssaazziioonnee  cchhee  iill  1166  ddiicceemmbbrree  22001100  

hhaa  rriiggeettttaattoo  iill  rriiccoorrssoo  ddeell  RRuuddii  ccoonnttrroo  llaa  ccoonnddaannnnaa  eedd  hhaa  ccoonnffeerrmmaattoo  llaa  

sseenntteennzzaa  ddeellllaa  CCoorrttee  dd’’AAssssiissee  dd’’AAppppeelllloo  ddii  PPeerruuggiiaa  ddeell  2222..1122..22000099..    

QQuueessttaa  hhaa  aaffffeerrmmaattoo  ccoonn  vviiggoorree  ll’’eevviiddeennzzaa  ddeellllaa  ssiimmuullaazziioonnee  ((vvddss..  pp..  4400  

ddeellllaa  sseenntteennzzaa  dd’’aappppeelllloo  ddeell  pprroocceessssoo  aa  ccaarriiccoo  ddeell  GGuueeddee))  ee  iill  ffaattttoo  cchhee  llaa  

sstteessssaa  ssiiaa  ssttaattaa  ppoossttaa  iinn  eesssseerree  ““ssoolloo  ddaa  cchhii  ppootteevvaa  aavveerree  rreeaallee  iinntteerreessssee  aadd  

aalllloonnttaannaarree  ddaa  sséé  ooggnnii  ssoossppeettttoo  ((llaa  KKnnooxx  eedd  iill  SSoolllleecciittoo)),,  nnoonn  cceerrttoo  ddaall  

GGUUEEDDEE  cchhee  nnoonn  ppootteevvaa  aacccceeddeerree  aa  qquueellllaa  ccaassaa  aa  ssuuoo  ppiiaacciimmeennttoo””  ((vvddss..  llaa  

sseenntteennzzaa  dd’’aappppeelllloo  GGuueeddee  aa  pp..  4411))..        

MMoottiivvoo  XXII..  PPrreetteessaa  aasssseennzzaa  ddii  mmoovveennttee..    

LLaa  CCoorrttee  hhaa  rriiccoossttrruuiittoo  iill  mmoovveennttee,,  iippoottiizzzzaannddoo,,  iinn  RRuuddii,,  ttrroovvaattoossii  nneellllaa  ccaassaa  

ffoorrssee  ppeerr  ssaalluuttaarree  ii  rraaggaazzzzii  ddeell  ppiiaannoo  tteerrrraa,,  ffoorrssee  ppeerr  llaa  nneecceessssiittàà  ddeell  bbaaggnnoo  oo  

ffoorrssee  ppeerr  iinnccoonnttrraarrssii  ccoonn  AAmmaannddaa  ee  RRaaffffaaeellee,,  uunnaa  ssppiinnttaa  sseessssuuaallee  nneeii  

ccoonnffrroonnttii  ddii  MMeerreeddiitthh  cchhee  eerraa  ssoollaa  iinn  ccaammeerraa  mmeennttrree  AAmmaannddaa  ee  RRaaffffaaeellee,,  

iinntteennttii  aa  eeffffuussiioonnii  rreecciipprroocchhee  ee  aall  ccoonnssuummoo  ddii  ssttuuppeeffaacceennttee  nneellllaa  ssttaannzzaa  ddeellllaa  

pprriimmaa,,  uunnaa  ssppiinnttaa  oorriiggiinnaattaassii  ddaa  uunn’’aattmmoossffeerraa  ppeerr  ccoossìì  ddiirree  iinnvviittaannttee  ee  ccaarriiccaa  

ddii  ssuuggggeessttiioonnii..  IIll  rriiffiiuuttoo  ddii  MMeerreeddiitthh  vviieennee  sseennttiittoo  ddaa  AAmmaannddaa  ee  RRaaffffaaeellee  cchhee  
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nnee  rriimmaannggoonnoo  ddiissttuurrbbaattii  ee,,  eecccciittaattii  ddaallllaa  ssoossttaannzzaa,,  ccoommiinncciiaannoo  aa  ffiiaanncchheeggggiiaarree  

ll’’aazziioonnee  ddii  RRuuddii..  SSii  oorriiggiinnaa  uunn  ccrreessccrreennddoo  ddii  vviioolleennzzee  ee  ppooii  llaa  mmoorrttee  ddeellllaa  

rraaggaazzzzaa..  

SSuuggllii  eeffffeettttii  ddeell  ccaannnnaabbiinnooiiddee,,  llaa  CCoorrttee  hhaa  rriicchhiiaammaattoo  llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeell  

PPrrooff..  TTaagglliiaallaatteellaa  ee  ssoopprraattttuuttttoo  qquueellllee  ddeell  PPrrooff..  UUmmaannii  RRoonncchhii,,  cciirrccaa  

ll’’aalltteerraazziioonnee  ddeellllaa  ppeerrcceezziioonnee  ee  iill  vveenniirr  mmeennoo  ddeeii  ffrreennii  iinniibbiittoorrii  ((vvddss..  llaa  

sseenntteennzzaa  aa  pp..  339933))..    

VVii  eerraa,,  ppeerròò,,  uunnaa  ssiittuuaazziioonnee  pprreeeessiisstteennttee  cchhee  llaa  CCoorrttee  hhaa  ssoolloo  ssffiioorraattoo  mmaa  ddii  

ccuuii  ooccccoorrrree  tteenneerr  ccoonnttoo,,  ffeerrmmoo  rreessttaannddoo  cchhee  ssii  ttrraattttaa  ddii  ““mmoottiivvii  ffuuttiillii””  

eesspprreessssaammeennttee  pprreevviissttii  ddaall  ccooddiiccee  ccoommee  cciirrccoossttaannzzaa  aaggggrraavvaannttee  ddeell  rreeaattoo..            

II  rraappppoorrttii  ttrraa  llee  qquuaattttrroo  ccooiinnqquuiilliinnee  ddeell  ppiiaannoo  ssuuppeerriioorree  ccoonnoossccoonnoo  uunnaa  

cchhiiaarraa  eevvoolluuzziioonnee  nneell  ccoorrssoo  ddeell  ppeerriiooddoo  ttrraassccoorrssoo  iinnssiieemmee..  AAllll’’iinniizziioo,,  iinnffaattttii,,  

ll’’aasssseettttoo  ddeeii  rraappppoorrttii  dd’’aammiicciizziiaa  ssii  ssttrruuttttuurraa  ssuu  bbaassee  ppeerr  lloo  ppiiùù  lliinngguuiissttiiccaa::  

MMeerreeddiitthh  lleeggaa  ddii  ppiiùù  ccoonn  AAmmaannddaa,,  ppiiùù  ggiioovvaannee  ddeellllee  aallttrree  ee  ddii  lliinngguuaa  ee  ccuullttuurraa  

aanngglloossaassssoonnee  ccoommee  llaa  ssuuaa..  PPooii,,  ssuucccceessssiivvaammeennttee,,  iill  rraappppoorrttoo  ttrraa  MMeerreeddiitthh  ee  

AAmmaannddaa  ssii  rraaffffrreeddddòò,,  nneell  sseennssoo  cchhee  llee  dduuee  pprreesseerroo  ssttrraaddee  ddiivveerrssee  ((vvddss..  ddiicchh..  

ddii  FFiilloommeennaa  RRoommaanneellllii  iinn  ddaattaa  77..0022..0099,,  pp..  99  ee  ddiicchh..  ddii  LLaauurraa  MMeezzzzeettttii  ddeell  

1144..0022..0099))..    

SSii  ccrreeaarroonnoo  pprroobblleemmii  ddii  mmaannccaattoo  rriissppeettttoo  ddeeii  ttuurrnnii  ddii  ppuulliizziiaa  

ddeellll’’aappppaarrttaammeennttoo  ddaa  ppaarrttee  ddii  AAmmaannddaa  ((vvddss..  llee  sstteessssee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  aa  pp..  1100))..  

IInnoollttrree,,  mmeennttrree  MMeerreeddiitthh  nnoonn  ppoorrttaavvaa  rraaggaazzzzii  iinn  ccaassaa,,  AAmmaannddaa  lloo    ffaacceevvaa  ccoonn  

uunnaa  cceerrttaa  ffrreeqquueennzzaa  ((vvddss..  llee  sstteessssee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  aa  pp..  1111))..    

IIll  ppaaddrree  ddii  MMeezz,,  JJoohhnn  KKeerrcchheerr,,  nneellllee  ssuuee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeell  66  ggiiuuggnnoo  0099,,  hhaa  

rriiffeerriittoo  cchhee  llaa  ffiigglliiaa  ssoolloo  iinn  uunn  ppaaiioo  ddii  ooccccaassiioonnii  aavveevvaa  ppaarrllaattoo  ddii  AAmmaannddaa  ee  iinn  
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tteerrmmiinnii  ddeecciissaammeennttee  ccrriittiiccii::  MMeerreeddiitthh  aavveevvaa  ccoonnffeessssaattoo  aall  ppaaddrree  ddii  eesssseerree  

ssttuuppiittaa  cchhee  ll’’aammiiccaa  aavveessssee  aallllaacccciiaattoo  uunnaa  rreellaazziioonnee  ccoonn  uunn  rraaggaazzzzoo,,  aappppeennaa  

aarrrriivvaattaa  aa  PPeerruuggiiaa  ee  ddii  pprroovvaarree  ffaassttiiddiioo  ppeerr  iill  ffaattttoo  cchhee  llaa  KKnnooxx  nnoonn  uussaassssee  lloo  

sscciiaaccqquuoonnee  ee  nnoonn  ppuulliissssee  iill  bbaaggnnoo  ddooppoo  aavveerrlloo  uussaattoo..  AAnnaalloogghhee  ccoonnffiiddeennzzee  ddii  

MMeezz  ssoonnoo  ssttaattee  rriiffeerriittee  ddaa  BBuutttteerrwwoorrtthh  RRoobbyynn  CCaarrmmeell  cchhee  hhaa  aaggggiiuunnttoo  iill  

ppaarrttiiccoollaarree  ddii  aavveerr  vviissttoo  cchhee  AAmmaannddaa  ppoosssseeddeevvaa  pprrooffiillaattttiiccii  ee  vviibbrraattoorree,,  AAmmyy  

FFrroosstt,,  PPuurrttoonn  SSoopphhiiee,,  cciiooèè  llee  ccoonnnnaazziioonnaallii  ddii  MMeezz  ((vvddss..  uuddiieennzzaa  ddeell  1133  

ffeebbbbrraaiioo  0099,,  pp..  1100,,  ppeerr  llaa  BBuutttteerrwwoorrtthh;;  pp..  6699  ppeerr  AAmmyy  FFrroosstt  ee  pp..  9988  ppeerr  PPuurrttoonn  

SSoopphhiiee))..  

SSiiaa  ppuurree  iinn  tteerrmmiinnii  ppiiùù  ssffuummaattii,,  ccoommee  ssii  èè  ddeettttoo,,  llaa  CCoorrttee  hhaa  tteennuuttoo  ccoonnttoo  ddii  

qquueessttoo  nnoonn  iiddiilllliiaaccoo  qquuaaddrroo  ddeeii  rraappppoorrttii  MMeerreeddiitthh  ––  AAmmaannddaa  ((ssii  vveeddaa  llaa  

sseenntteennzzaa  aa  pp..  2200  ee  sseegggg..))..    

LLaa  CCoorrttee  hhaa,,  ppeerròò,,  rriitteennuuttoo  cchhee  iill  ddeelliittttoo  ssiiaa  llaa  rriissuullttaannttee  nnoonn  ggiiàà  ddii  uunn  ppiiaannoo  

pprreeoorrddiinnaattoo  ddeeggllii  iimmppuuttaattii  mmaa  ddii  ccoonnttiinnggeennzzee  ddeell  ttuuttttoo  ooccccaassiioonnaallii  cchhee,,  

ppuurrttrrooppppoo,,  aannddaarroonnoo  aa  ssaallddaarrssii  ccoonn  eeffffeettttii  ddiirroommppeennttii::  iimmpprroovvvviissaa  ee  

iinnaassppeettttaattaa  ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  ddii  eesssseerree  lliibbeerrii  ddaa  pprreecceeddeennttii  iimmppeeggnnii  qquueellllaa  sseerraa,,  

pprreesseennzzaa,,  aanncchh’’eessssaa  ppeerr  llaa  CCoorrttee  ooccccaassiioonnaallee  ddii  RRuuddii  iinn  qquueellllaa  ccaassaa,,  aasssseennzzaa  

ddii  ttuuttttee  llee  aallttrree  ccooiinnqquuiilliinnee  ee  ddeeii  rraaggaazzzzii  ddeell  ppiiaannoo  ssoottttoossttaannttee..      

EE’’  vveerroo,,  vveerriissssiimmoo,,  mmaa  qquuaannddoo,,  aattttiirraattii  ddaall  vveeeemmeennttee  rriiffiiuuttoo  ddii  MMeezz,,  AAmmaannddaa  

ee  RRaaffffaaeellee  ssii  rreennddoonnoo  ccoonnttoo  cchhee  RRuuddii  ssttaa  ffaacceennddoo  ddeellllee  ppeessaannttii  aavvaanncceess  ssuullllaa  

rraaggaazzzzaa  iinngglleessee,,  lloo  ssttaattoo  ““ddiissiinniibbiittoo””  ee  ““aalltteerraattoo””,,  ccaauussaattoo  ddaalllloo  ssttuuppeeffaacceennttee  ee  

iill  pprreeggrreessssoo  qquuaaddrroo  ddeeii  rraappppoorrttii  nnoonn  pprroopprriiaammeennttee  iiddiilllliiaaccii  ttrraa  llee  dduuee  rraaggaazzzzee,,  

MMeerreeddiitthh  ee  AAmmaannddaa,,  ssppiinnggee  qquueesstt’’uullttiimmaa,,  cchhee,,  ccoommee  sseemmpprree,,  èè  ssppaalllleeggggiiaattaa  

ddaa  RRaaffffaaeellee,,  aa  ccoogglliieerree  ll’’ooccccaassiioonnee  ppeerr  ccoossttrriinnggeerree  llaa  ccooiinnqquuiilliinnaa  aa  ssoottttoossttaarree  
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aallllee  pprreetteessee  ddii  RRuuddii,,  mmaaggaarrii  nneellllaa  pprroossppeettttiivvaa  ddii  uummiilliiaarrllaa,,  lleeii,,  MMeerreeddiitthh,,  cchhee  

eerraa  ccoossìì  sseevveerraa  vveerrssoo  AAmmaannddaa..  

EErraannoo  ssoollii  qquueellllaa  sseerraa,,  nneessssuunnoo  aavvrreebbbbee  ppoottuuttoo  aaiiuuttaarree  MMeezz  ee  ll’’aaccccaassiioonnee  

aappppaarriivvaa  ttrrooppppoo  eecccciittaannttee  ppeerr  nnoonn  eesssseerree  ssppeerriimmeennttaattaa  ((vvddss..  llaa  sseenntteennzzaa  aa  pp..  

339933))..  EE  vvii  èè  ddaa  iimmmmaaggiinnaarree  cchhee  llaa  vviioolleennttaa  ee  ddiissppeerraattaa  rreeaazziioonnee  ddii  MMeezz  

aaccccrreebbbbee  pprrooggrreessssiivvaammeennttee  llaa  rraabbbbiiaa  ddeeii  dduuee,,  ssoopprraattttuuttttoo  ddii  AAmmaannddaa  ee  aabbbbiiaa  

rriinnffooccoollaattoo  ii  ddiissssiiddii  cchhee  eessiisstteevvaannoo  ttrraa  ddii  lloorroo,,  pprreevvaalleenntteemmeennttee  pprroopprriioo  ppeerr  llaa  

““ddiissiinnvvoollttuurraa””  cchhee  AAmmaannddaa  mmoossttrraavvaa  ccoonn  ii  rraaggaazzzzii  ddii  ffrroonnttee  aallllaa  ppiiùù  ffoorrmmaallee  

MMeerreeddiitthh..  

QQuueessttoo  èè  qquuaannttoo  llaa  CCoorrttee  hhaa  vvoolluuttoo  ddiirree  ee  qquueessttoo  èè  qquuaannttoo  aappppaarree  ccoonn  ooggnnii  

pprroobbaabbiilliittàà  eesssseerrssii  vveerriiffiiccaattoo..        

LLaa  CCoorrttee  nnoonn  hhaa  ccoonnddaannnnaattoo  ii  dduuee  rraaggaazzzzii  ppeerr  lloo  ssttiillee  ddii  vviittaa  ddaa  eessssii  

ccoonnddoottttoo,,  ppeerr  iill  ccoonnssuummoo  ddii  ““ooppppiiaacceeii””  oo  ppeerr  llaa  lleettttuurraa  ddii  ffuummeettttii  oo  llaa  vviissiioonnee  

ddii  ffiillmmss  eerroottiiccii,,  llii  hhaa  ccoonnddaannnnaattii  ppeerr  llee  aazziioonnii  ccoommmmeessssee..  HHaa  ssoolloo  ddeettttoo  cchhee  llaa  

ggeenneessii  ddii  ttaallee  ccoonnddoottttaa  aannddaavvaa  rriicceerrccaattaa  iinn  uunn  ccoommpplleessssoo  ddii  cciirrccoossttaannzzee  ddeell  

ttuuttttoo  ooccccaassiioonnaallii,,  ssuu  uunn  ““tteerrrreennoo  pprreeddiissppoonneennttee””,,  ccoossttiittuuiittoo  ddaa  cceerrttee  aabbiittuuddiinnii,,  

ccoommee  qquueellllee  rriippoorrttaattee..    

LLoo  sstteessssoo  aappppeellllaannttee  rriicchhiiaammaa,,  ppooii,,  qquueellllaa  ggiiuurriisspprruuddeennzzaa  ddii  lleeggiittttiimmiittàà  ((vvddss..  

ddaa  uullttiimmoo,,  CCaassss..  ppeenn..  SSeezz..  II  1122..0022..22000099  nn..  1111880077))  cchhee  rriittiieennee  nnoonn  nneecceessssaarriioo  ee  

nnoonn  eesssseennzziiaallee  uunn  ppuunnttuuaallee  aacccceerrttaammeennttoo  ddeell  mmoovveennttee  qquuaannddoo  llaa  

rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddeellll’’iimmppuuttaattoo  ssiiaa  ccoommuunnqquuee  cceerrttaa  ssuullllaa  bbaassee  ddii  ““eelleemmeennttii  

iinnddiizziiaarrii  uunniivvooccii  ssttrriinnggeennttii””  ((vvddss..  aappppeelllloo  aa  pp..  224499))..  EEdd  èè  pprroopprriioo  qquueessttaa  llaa  

ssiittuuaazziioonnee  ddeell  pprreesseennttee  pprroocceessssoo..    

IInn  ccoonncclluussiioonnee::  ii  dduuee  ssooggggeettttii  vviivvoonnoo  nneellllaa  ffoorrttee  pprrmmiissccuuiittàà  ddeellll’’aammbbiieennttee  
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ssttuuddeenntteessccoo  ddii  uunnaa  ppiiccccoollaa  cciittttàà  ee  ffaannnnoo  uussoo  ddii  ccaannnnaabbiinnooiiddii;;    

ssoonnoo  ddeeddiittii  aallllaa  lleettttuurraa  ddii  ffuummeettttii,,  ccaarraatttteerriizzzzaattii  ddaa  uunnaa  eevviiddeennttiissssiimmaa  

ccoommbbiinnaazziioonnee  ddii  sseessssoo  ee  ddii  vviioolleennzzaa  ee  iill  SSoolllleecciittoo  aanncchhee  aallllaa  vviissiioonnee  ddii  ffiillmmss  

ddaall  ccoonntteennuuttoo  sseessssuuaallee  aaddddiirriittttuurraa  ddii  ttiippoo  ““aanniimmaalliissttiiccoo””;;  

  iill  ccaarraatttteerree,,  cchhee  vviieennee  eevviiddeennzziiaattoo  ddaallllee  ““ssttrraavvaaggaannzzee””  aa  ccuuii  llaa  ccooppppiiaa  ssii  

aabbbbaannddoonnaa  dduurraannttee  ggllii  iinntteerrrrooggaattoorrii  ddeellllaa  PPoolliizziiaa  ee  llee  pprriimmee  iinnddaaggiinnii,,  ddeeppoonnee  

ppeerr  uunn  aatttteeggggiiaammeennttoo  ddii  ppaarrttiiccoollaarree  iinnsseennssiibbiilliittàà  eedd  aannaaffffeettttiivviittàà,,  nnoonn  ssoolloo  

vveerrssoo  llaa  vviittttiimmaa,,  mmaa  aanncchhee  vveerrssoo  iill  ddoolloorree  pprroovvaattoo  ddaallllee  ccoonnnnaazziioonnaallii  ddeellllaa  

sstteessssaa  ee  ddaallllee  ccooiinnqquuiilliinnee  iittaalliiaannee;;  

  eemmeerrggee  iinnoollttrree,,  ssppeecciiee  iinn  AAmmaannddaa,,  uunnaa  eessttrreemmaa  ccuurriioossiittàà  ee  tteennddeennzzaa  aallllaa  

““ssppeerriimmeennttaazziioonnee””  ddii  eessppeerriieennzzee  sseemmpprree  nnuuoovvee  ee  ccooiinnvvoollggeennttii;;    

èè  eennnneeggaabbiillee  cchhee  eessiisstteessssee  uunnaa  cceerrttaa  tteennssiioonnee  nneell  rraappppoorrttoo  ttrraa  MMeerreeddiitthh  ee  

AAmmaannddaa  ppeerr  vviiaa  ddeellllaa  ““ddiissiinnvvoollttuurraa””  ddii  qquueesstt’’uullttiimmaa  nneell  rriicceevveerree  rraaggaazzzzii  oo  ddii  

cceerrttee  ssuuee  aabbiittuuddiinnii  qquuoottiiddiiaannee,,  ddeessccrriittttee  ddaa  MMeerreeddiitthh  aall  ppaaddrree;;  

qquueellllaa  sseerraa,,  ppeerr  uunn  ccoommpplleessssoo  ddii  cciirrccoossttaannzzee,,  ii  dduuee  ssii  rriittrroovvaarroonnoo  

iimmpprroovvvviissaammeennttee  lliibbeerrii  ddaa  iimmppeeggnnii;;  

nneellllaa  ccaassaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa,,  iinn  qquueell  ppoonnttee  ffeessttiivvoo,,  cc’’eerraannoo  ssoolloo  MMeerreeddiitthh  

ee  AAmmaannddaa;;  

ppeerr  uullttiimmoo,,  eennttrraammbbii  ii  rraaggaazzzzii,,  RRuuddii  ee  RRaaffffaaeellee,,  pprroovvaavvaannoo  uunnaa  ffoorrttee  

aattttrraazziioonnee  vveerrssoo  AAmmaannddaa  eedd  eerraannoo,,  qquuiinnddii,,  ppoorrttaattii  aa  ccoommppiiaacceerrllaa  iinn  ttuuttttoo..    

SSuullllaa  bbaassee  ddii  ttuuttttee  qquueessttee  pprreemmeessssee,,  ll’’iiddeeaa  ddeeii  dduuee  iimmppuuttaattii  ddii  aapppprrooffiittttaarree  

ddeellllaa  ssiittuuaazziioonnee  ppeerr  ssppaalllleeggggiiaarree  RRuuddii  aappppaarriivvaa  ccoommee  ““uunn  eecccciittaannttee    

ppaarrttiiccoollaarree  cchhee,,  ppuurr  nnoonn  pprreevviissttoo,,  aannddaavvaa  ssppeerriimmeennttaattoo””..  PPooii,,  ppoossttiissii  ppeerr  

qquueessttaa  cchhiinnaa  ppeerriiccoolloossiissssiimmaa  ee  iirrrriittaattii  ddaall  ffeerrmmoo  rriiffiiuuttoo  ddii  MMeerreeddiitthh,,  ssii  èè  



 76 

iinnnneessccaattoo  iill  pprroocceessssoo  ddii  vviioolleennzzaa  iinnggrraavveesscceennttee..  

MMoottiivvoo  XXIIII..  SSeeccoonnddoo  ll’’aappppeellllaannttee,,  llaa  CCoorrttee  aavvrreebbbbee  ddoovvuuttoo  aassssoollvveerrlloo  ppeerr  

mmaannccaannzzaa  ddii  pprroovvaa  ddeellllaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ““oollttrree  ooggnnii  rraaggiioonneevvoollee  dduubbbbiioo””..    

SSeeccoonnddoo  ll’’aappppeellllaannttee  iill  ssiillllooggiissmmoo  ggiiuuddiizziiaarriioo  aaffffoonnddaa  llee  ssuuee  rraaddiiccii  ““ssuu  

dduubbbbiiee  pprreessuunnzziioonnii,,  mmeerrii  ssoossppeettttii  ee  uunnaa  ccoonnggeerriiee  ddii  iippootteessii  ddeessttiittuuiittee  ddii  ooggnnii  

rriilliieevvoo””  ((vvddss..  ll’’aappppeelllloo  aa    pp..  225533))..  PPiiùù  iinn  ddeettttaagglliioo,,  ll’’iinncceerrtteezzzzaa  ddeellllaa  ddeecciissiioonnee  

ssii  rriiccoolllleeggaa  aallllaa  ““rraaddiiccaallee  aasssseennzzaa  ddeell  mmoovveennttee””,,  ““iimmpprroovvvviissaa  

““mmaatteerriiaalliizzzzaazziioonnee””  ddii  uunnaa  sseeccoonnddaa  aarrmmaa””,,  aasssseennzzaa  ddii  tteessttiimmoonnii  cchhee  aabbbbiiaannoo  

vviissttoo  ii  ttrree  eennttrraarree  nneellllaa  ccaassaa,,  aassssoolluuttaa  nnoonn  ccoonnoosscceennzzaa  ttrraa  RRaaffffaaeellee  ee  RRuuddii,,  

““iinnaatttteennddiibbiilliittàà  ddeeii  tteessttii  ““ppoorrttaannttii””,,  ““ddiinnaammiiccaa  oommiicciiddiiaarriiaa  bbaassaattaa  ssuu  

cciirrccoossttaannzzee  pprriivvee  ddeellllaa  nneecceessssaarriiaa  ccoonnssiisstteennzzaa  ooggggeettttiivvaa  ee  ffrruuttttoo,,  sseeccoonnddoo  llaa  

sseenntteennzzaa,,  ddii  ““ccoonnttiinnggeennzzee  mmeerraammeennttee  ccaassuuaallii””  ((vvddss..  ll’’aappppeelllloo  aa    pp..  225533))..  

TTuuttttee  qquueessttee  ““cceennssuurree””  ssoonnoo  ssttaattee  ggiiàà  ttrraattttaattee  ee  nnee  èè  ssttaattaa  eevviiddeennzziiaattaa  

ll’’iinnffoonnddaatteezzzzaa  mmaa  èè  nneecceessssaarriioo  rriibbaaddiirrllaa..  

MMoovveennttee..  SSii  èè  ttrraattttaattoo  ddii  uunn  ddeelliittttoo  oorriiggiinnaattoossii  ddaa  uunnaa  sseerriiee  ddii  ccooiinncciiddeennzzee  

iirrrriippeettiibbiillii  ee  ddaa  uunn  ““hhuummuuss””  pprreeddiissppoonneennttee..  NNoonn  vvii  èè  ssttaattaa  pprreemmeeddiittaazziioonnee  ee  iill  

ddeelliittttoo  èè  llaa  rriissuullttaannttee  ddii  uunnaa  vviioolleennzzaa  ccrreesscceennttee..  EE,,  dd’’aallttrraa  ppaarrttee,,  nnuummeerroossii  eedd  

uunniivvooccii  ssoonnoo  ggllii  eelleemmeennttii  cchhee  llaa  CCoorrttee  hhaa  iinnddiivviidduuaattoo  ppeerr  ffoonnddaarree  llaa  

rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddeell  SSoolllleecciittoo  ((ee  ddeellllaa  KKnnooxx))..    

LL’’aarrmmaa  ddeetteerrmmiinnaannttee  aaii  ffiinnii  ddeellllaa  pprroodduuzziioonnee  ddeellllaa  mmoorrttee  èè  iill  ccoolltteelllloo  ddii  ccuuii  

aall  rreepp..  3366  ee  ttaallee  èè  sseemmpprree  ssttaattoo  ssiinn  ddaallllaa  ssuuaa  ssccooppeerrttaa,,  mmaa,,  ssiinn  ddaallllaa  ffaassee  ddeellllee  

iinnddaaggiinnii,,  llaa  ttiippoollooggiiaa  ddeellllee  lleessiioonnii  ffaacceevvaa  ppeennssaarree  aadd  uunn  sseeccoonnddoo  ccoolltteelllloo  cchhee,,  

ccoommuunnqquuee,,  èè  bbeenn  pprreesseennttee  aaggllii  aattttii  ccoommee  ssttrruummeennttoo  uuttiilliizzzzaattoo  nneell  ttaagglliioo  ddeell  

ffrraammmmeennttoo  ddii  rreeggggiisseennoo..  NNoonn  ssii  vveeddee  ccoommee  uunn  ttaallee  sseeccoonnddoo  ccoolltteelllloo  ppoossssaa  
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iinnffiirrmmaarree  iill  rruuoolloo  ddeetteerrmmiinnaannttee  ddeell  pprriimmoo  ee  ppiiùù  ggrraannddee  ccoolltteelllloo..  CCee  nnee  eerraa  

aanncchhee  uunn  aallttrroo,,  ppiiùù  ppiiccccoolloo..  EE  aalllloorraa  ??  CChhee  ddiiffffeerreennzzaa  ffaa  ssppeecciiee  iinn  rreellaazziioonnee  aall  

SSoolllleecciittoo  ssee  qquueelllloo  ppiiùù  ggrraannddee  eerraa  pprroopprriioo  iill  ssuuoo  ??  

PPootteerr  ddiissppoorrrree  ddii  tteessttiimmoonnii  cciirrccaa  ll’’iinnggrreessssoo  ddeeggllii  aassssaassssiinnii  iinn  uunnaa  ccaassaa  ee,,  

mmaaggaarrii,,  ddii  uunnaa  tteelleeccaammeerraa  iinntteerrnnaa  cchhee  rriipprreennddaa  ttuuttttee  llee  ffaassii  ddii  uunn  oommiicciiddiioo,,  

ssaarreebbbbee  cceerrttaammeennttee  aauugguurraabbiillee  iinn  ooggnnii  ddeelliioottttoo,,  mmaa  aappppaarree  ddeecciissaammeennttee  

iirrrreeaalliissttiiccoo..    

GGeenneerraallmmeennttee  tteessttii  ddeell  ggeenneerree  mmaannccaannoo,,  mmaa  cc’’eerraa  ccoommuunnqquuee  uunn  tteessttee  cchhee  hhaa  

vviissttoo  ii  dduuee  ssiinnoo  aallllee  ssoogglliiee  ddeellll’’oorraa  ddeell  ddeelliittttoo  aa  uunnaa  ttrreennttiinnaa  ddii  mmeettrrii  ddaall  lluuooggoo  

ddeelllloo  sstteessssoo  ee  qquueessttoo  nnoonnoossttaannttee  ii  dduuee  aabbbbiiaannoo  aaffffeerrmmaattoo  cchhee  qquueellllaa  nnoottttee  ssee  

nnee  ssttaavvaannoo  nneellllaa,,  ppeerraallttrroo  nnoonn  lloonnttaannaa,,  ccaassaa  ddeellll’’aappppeellllaannttee..    

RRuuddii  ee  RRaaffffaaeellee  nnoonn  ssii  ccoonnoosscceevvaannoo  ??  IInnttaannttoo  aabbiittaavvaannoo  aa  ppoocchhee  ddeecciinnee  ddii  

mmeettrrii  ll’’uunnoo  ddaallll’’aallttrroo  ee  ffrreeqquueennttaavvaannoo  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa..  PPooii  eennttrraammbbii  

ccoonnoosscceevvaannoo  bbeennee  AAmmaannddaa..    

SSuullllaa  ““iinnaatttteennddiibbiilliittàà  ddeeii  tteessttii  ““ppoorrttaannttii””,,  ssii  rriicchhiiaammaannoo  llee  pprreecceeddeennttii  

ccoonnssiiddeerraazziioonnii..  II  tteessttii  eerraannoo  aatttteennddiibbiilliissssiimmii  ee  nneell  lloorroo  rraaccccoonnttoo  nnoonn  vvii  ssoonnoo  

ssbbaavvaattuurree..  II  tteessttii  cchhee  ssoonnoo  ssttaattii  rriitteennuuttii  iinnaatttteennddiibbiillii  llaa  CCoorrttee  nnoonn  llii  hhaa  

ccoonnssiiddeerraattii..    

PPeerrcchhéé  ii  tteessttii  ““ppoorrttaannttii””  ssaarreebbbbeerroo  iinnaatttteennddiibbiillii  ??  LL’’aappppeellllaannttee  nnoonn  lloo  ssppiieeggaa..  

II  tteessttii  ““ppoorrttaannttii””  nnoonn  aavveevvaannoo  aallccuunn  iinntteerreessssee  nneell  pprroocceessssoo,,  nnéé  rraappppoorrttii  ccoonn  ggllii  

iimmppuuttaattii  oo  llaa  ppeerrssoonnaa  ooffffeessaa..  HHaannnnoo  rreessoo  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ccooeerreennttii  ee  iinn  lliinneeaa  ccoonn  

iill  ccoommpplleessssoo  ddeellllee  rriissuullttaannzzee  eedd  eevveennttuuaallii  iinneessaatttteezzzzee  ddii  ddeettttaagglliioo,,  aadd  eesseemmppiioo,,  

ssuullll’’oorraarriioo  pprreecciissoo,,  aall  mmiinnuuttoo,,  iinn  ccuuii  ppoossssaannoo  aavveerr  vviissttoo  oo  nnoonn  vviissttoo  oo  ssuullllaa  

sseeqquueennzzaa  ccrroonnoollooggiiccaa  ddeellll’’eeccoo  mmeeddiiaattiiccaa  ddeellllaa  vviicceennddaa,,  lluunnggii  ddaallll’’iinnffiirrmmaarree  llee  
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ddiicchhiiaarraazziioonnii,,  llee  rreennddoonnoo  aannccoorraa  ppiiùù  aatttteennddiibbiillii  ppeerrcchhéé  ppiiùù  ssiinncceerree  ee  

vveerroossiimmiillii..  EE  iill  ggiiuuddiizziioo  ssuullllaa  ccooeerreennzzaa  ee  ssuullllaa  nnoonn  ccoonnttrraaddddiittttoorriieettàà  

ddeevv’’eesssseerree  ffoorrmmuullaattaa  ssuullllaa  ssoossttaannzzaa  ee  nnoonn  ssuuii  ppaarrttiiccoollaarrii  mmiinnuuttii  ssuu  ccuuii  iill  tteessttee  

nnoonn  ppuuòò  nnoonn  eesssseerree  ppiiùù  oo  mmeennoo  iimmpprreecciissoo..  QQuuaannddoo  llaa  SSiiggnnoorraa  CCaappeezzzzaallii,,  aadd  

eesseemmppiioo,,  ss’’èè  ccoorriiccaattaa  qquueellllaa  sseerraa,,  nnoonn  aavveevvaa  aallccuunn  mmoottiivvoo  ppeerr  aacccceerrttaarrssii  ccoonn  

pprreecciissiioonnee  ll’’oorraa  ddeell  ssuuoo  rriittiirraarrssii  ppeerr  iill  rriippoossoo  nnoottttuurrnnoo  ee  qquuaannddoo  llaa  ssiiggnnoorraa  ss’’èè  

aallzzaattaa,,  ccoommee  ffaacceevvaa  ttuuttttee  llee  sseerree,,  nnoonn  aavveevvaa  aallccuunn  mmoottiivvoo  ppeerr  gguuaarrddaarree  

ll’’oorroollooggiioo..  MMeennoo  cchhee  mmaaii  lloo  aavveevvaa  qquuaannddoo  hhaa  uuddiittoo  qquueellll’’uurrlloo  tteerrrriibbiillee  cchhee  llee  

rriissuuoonnaavvaa  aannccoorraa  aallllee  oorreecccchhiiee  ppeerrssiinnoo  nneell  ccoorrssoo  ddeellllaa  ssuuaa  eessccuussssiioonnee  

ddiibbaattttiimmeennttaallee..  SSaarreebbbbee  pprroopprriioo  aallttaammeennttee  ssoossppeettttaa,,  iinnvveeccee,,  uunnaa  pprreecciissiioonnee  aall  

mmiinnuuttoo  ssuu  ttaallii  oorraarrii  ee  lloo  sstteessssoo  vvaallee  ppeerr  iill  cclloocchhaarrdd  CCuurraattoolloo,,  ttaannttoo  ppeerr  cciittaarree  

ll’’aallttrroo  tteessttee  ““ppoorrttaannttee””  cchhee  hhaa  ppiieennaammeennttee  ccoonnffeerrmmaattoo  iinn  aappppeelllloo  llee  

ddiicchhiiaarraazziioonnii  rreessee  nneell  ccoorrssoo  ddeellll’’iissttrruuttttoorriiaa  ddiibbaattttiimmeennttaallee..    

LLee  ooccccuuppaazziioonnii  iinn  ccuuii  ii  dduuee  eerraannoo  iimmmmeerrssii  eerraannoo  llee  ssoolliittee  ddeellllaa  lloorroo  ggiioorrnnaattaa..  

NNoonn  eerraa  ssuucccceessssoo  nnuullllaa  ddii  ssttrraannoo  ((aa  ppaarrttee  iill  ggrriiddoo  ppeerr  llaa  CCaappeezzzzaallii))  ee  ii  dduuee  nnoonn  

aavveevvaannoo  mmoottiivvoo  ddii  mmeemmoorriizzzzaarree  ii  ppaarrttiiccoollaarrii..  

PPrroopprriioo  ppeerr  qquueessttoo  llaa  lloorroo  tteessttiimmoonniiaannzzaa  èè  ccoossìì  ggeennuuiinnaa..    

IIll  ffaattttoo  cchhee  llaa  ddiinnaammiiccaa  oommiicciiddiiaarriiaa  ssiiaa  pprriivvaa  ddeellllaa  nneecceessssaarriiaa  ccoonnssiisstteennzzaa  

ooggggeettttiivvaa  vvuuooll  ddiirree  cchhee  llaa  rriiccoossttrruuzziioonnee  ddeellllaa  sstteessssaa  èè  ssttaattaa  ffoorrmmuullaattaa,,  

ppaarrtteennddoo  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ddaallllee  rriissuullttaannzzee  mmeeddiiccoo  ––  lleeggaallii  ee  cceerrccaannddoo  ddii  

““lleeggggeerrllee””  aaii  ffiinnii  ddeellllaa  rriiccoossttrruuzziioonnee  ddeeii  mmoovviimmeennttii  ddeeggllii  uucccciissoorrii  ee  ddeellllaa  

vviittttiimmaa..  

NNoonn  cc’’eerraa  uunnaa  tteelleeccaammeerraa  cchhee  ffiillmmaavvaa  llaa  ddiinnaammiiccaa  ddeell  ddeelliittttoo,,  ccoommee  nnoonn  cc’’èè  

iinn  qquuaassii  ttuuttttii  ii  ddeelliittttii  eedd  èè  cchhiiaarroo  cchhee  llaa  ddiinnaammiiccaa  vvaa  rriiccoossttrruuiittaa  ppaarrtteennddoo  ddaa  



 79 

ttuuttttii  ii  ddaattii  cceerrttii  ddiissppoonniibbiillii..  

IIll  ffaattttoo,,  ppooii,,  cchhee  llaa  ddiinnaammiiccaa  ssiiaa  ffrruuttttoo  ddii  ““ccoonnttiinnggeennzzee  mmeerraammeennttee  ccaassuuaallii””  èè  

ddeell  ttuuttttoo  nneeuuttrroo  aaii  ffiinnii  ddeellllaa  ddiinnaammiiccaa  sstteessssaa..  CCoossaa  ssiiggnniiffiiccaa  ??  IIll  ddeelliittttoo  èè  llaa  

rriissuullttaannzzee  ddii  ccooiinncciiddeennzzee  ooccccaassiioonnaallii..  EE  aalllloorraa  ??  CCoossaa  rriilleevvaa  qquueessttoo  aaii  ffiinnii  

ddeellllaa  rriiccoossttrruuzziioonnee  ddeell  ddeelliittttoo  ??  QQuueessttoo  ffaattttoo  rriilleevvaa,,  iinnvveeccee,,  aaii  ffiinnii  ddeellllaa  ggeenneessii  

ddeellll’’iimmppuullssoo  oommiicciiddiiaarriioo  cchhee  nnaassccee  iinn  qquueessttoo  mmooddoo,,  mmaa  llaa  ddiinnaammiiccaa  ddeell  

ddeelliittttoo  sseegguuee  aallllaa  ggeenneessii  eedd  èè  iinnddiippeennddeennttee  ddaallll’’ooccccaassiioonnee  ddeell  ddeelliittttoo  sstteessssoo..    

QQuuaannttoo  aallllee  pprreetteessee  iinncceerrtteezzzzaa  cciirrccaa  iill  rreeppeerrttoo  3366,,  cciiooèè  iill  ggrroossssoo  ccoolltteelllloo  

rreessppoonnssaabbiillee  ddeellllaa  lleessiioonnee  ffaattaallee,,  ddiimmeennttiiccaa  ll’’aappppeellllaannttee  qquuaannttoo  llaa  CCoorrttee  hhaa  

aaffffeerrmmaattoo  aallllee  pppp..  228822,,  228833  ee  228844  ddeellllaa  sseenntteennzzaa  cciirrccaa  ll’’iimmppoossssiibbiilliittàà  cchhee  

ppoossssaa  eesssseerrssii  vveerriiffiiccaattaa  qquuaallssiivvoogglliiaa  ccoonnttaammiinnaazziioonnee,,  nnoonn  ssoolloo  iinn  rreellaazziioonnee  

aallllee  mmooddaalliittàà  ddii  sseeqquueessttrroo  ddeell  ccoolltteelllloo,,  ddeellllaa  ssuuaa  ccoonnsseerrvvaazziioonnee  ee  ddeell  ssuuoo  

iinnoollttrroo  aallllaa  PPoolliizziiaa  SScciieennttiiffiiccaa  ((ppeerr  ccoommee  ddeessccrriittttee  ddaallll’’IIsspp..  FFiinnzzii  ee  ddaall  SSoovv..  

GGuubbbbiioottttii))  mmaa  aanncchhee  ppeerrcchhéé  iill  ccoolltteelllloo  sstteessssoo  nnoonn  eerraa  ssttaattoo  mmaaii  uuttiilliizzzzaattoo  nneellllaa  

ccaassaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  iinn  qquueellllaa  bbrreevvee  sseettttiimmaannaa  cchhee  pprreecceeddeettttee  iill  ddeelliittttoo  ee  

nneellllaa  qquuaallee  iinniizziiòò  llaa  ccoonnoosscceennzzaa  ee  iill  rraappppoorrttoo  ttrraa  iill  SSoolllleecciittoo  ee  llaa  KKnnooxx..  

    PPeerrcchhéé  èè  llaa  sstteessssaa  iimmppuuttaattaa,,  aa  ttaacceerr  dd’’aallttrroo,,  cchhee  aammmmeettttee  ddii  aavveerr  ccoonnoosscciiuuttoo  

RRaaffffaaeellee  ddaa  uunn  mmaassssiimmoo  ddii  1100  gggg..  aa  uunn  mmiinniimmoo  ddii  88  gggg..  rriissppeettttoo  aall  pprriimmoo  

nnoovveemmbbrree,,  rriissppoonnddeennddoo  aadd  uunnaa  pprreecciissaa  ddoommaannddaa  ddeell  ddiiffeennssoorree  AAvvvv..  GGhhiirrggaa,,  

vvaallee  aa  ddiirree  iill  2222  oo  iill  2244  oottttoobbrree,,  mmaa  ppooii  aaggggiiuunnggee::  ““DDIIFF  ((AAVVVV..  DDAALLLLAA  VVEEDDOOVVAA))::  ee  

qquuaannddoo  hhaaii  ccoonnoosscciiuuttoo  RRaaffffaaeellee  cc''eerraa  aanncchhee  MMeerreeddiitthh..  

IIMMPPUUTTAATTAA::  qquuaannddoo  hhoo  ccoonnoosscciiuuttoo  RRaaffffaaeellee  ssìì,,  ssìì,,  lleeii  eerraa  ccoonn  mmee  aall  ccoonncceerrttoo  ssìì..  

DDIIFF  ((AAVVVV..  DDAALLLLAA  VVEEDDOOVVAA))::  ppooii  iill  ggiioorrnnoo  2266  iinn  ccuuii  eerraannoo  pprreesseennttii  RRaaffffaaeellee  ee  FFiilloommeennaa  cchhii  aallttrroo  

cc''eerraa  ccoonn  vvooii  iill  2266  oottttoobbrree??  
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IIMMPPUUTTAATTAA::  qquueessttoo  eerraa  iill  ccoonncceerrttoo..““  ((vvddss..  iill  vveerrbbaallee  ddeell  1122..0066..0099,,  aa  pp..  112233))..    

    QQuuiinnddii,,  ssii  ttrraattttaavvaa  ddii  vveenneerrddìì  2266  oottttoobbrree,,  pprroopprriioo  uunnaa  sseettttiimmaannaa    pprriimmaa  ddeell  

pprriimmoo  nnoovveemmbbrree..  

MMoottiivvoo  XXIIIIII..  PPrreetteessoo  eerrrroorree  cciirrccaa  ll’’aaggggrraavvaannttee  ddeellllaa  vviioolleennzzaa  sseessssuuaallee..  

SSeeccoonnddoo  ll’’aappppeellllaannttee,,  ssaarreebbbbee  llaa  sstteessssaa  sseeqquueennzzaa  oommiicciiddiiaarriiaa  rriiccoossttrruuiittaa  ddaallllaa  

CCoorrttee  aadd  eesscclluuddeerree  uunn  qquuaallssiiaassii  rruuoolloo  ddeeggllii  iimmppuuttaattii  nneellll’’aazziioonnee  ddii  vviioolleennzzaa  ddii  

RRuuddii  ee  cciiòò  ppeerr  qquueellllii  cchhee  llaa  ddiiffeessaa  SSoolllleecciittoo  cchhiiaammaa  ““sstteeppss””  ee  cchhee  ssoonnoo  ii  

sseegguueennttii::  nneessssuunnoo  hhaa  vviissttoo  ii  ttrree  eennttrraarree  nneellllaa  ccaassaa;;  AAmmaannddaa  ee  RRaaffffaaeellee  ssii  

ssaarreebbbbeerroo  ppoorrttaattii  nneellllaa  ccaammeerraa  ddeellllaa  pprriimmaa  ppeerr  ssttaarree  iinn  iinnttiimmiittàà;;  RRuuddii,,  uusscciittoo  

ddaall  bbaaggnnoo,,  ssoolllleecciittaattoo  ddaa  uunn’’aattmmoossffeerraa  ““pprreeddiissppoonneennttee””,,  aavvrreebbbbee  ddeecciissoo  

ll’’””aapppprroocccciioo””  ccoonn  MMeerreeddiitthh  ee  ssii  ssaarreebbbbee  ppoorrttaattoo  nneellllaa  ssttaannzzaa  ddii  qquueesstt’’uullttiimmaa  oo  

ddii  ssuuaa  iinniizziiaattiivvaa  ((ccoommee  rriittiieennee  llaa  CCoorrttee))  oo  ppeerrcchhéé  iinnvviittaattoo  ddaa  AAmmaannddaa  ee  ddaa  

SSoolllleecciittoo;;  llaa  rreeaazziioonnee  ddii  MMeerreeddiitthh  ““ddiissttuurrbbòò””  ii  dduuee  iimmppuuttaattii  cchhee  ssii  ppoorrttaannoo  

nneellllaa  ccaammeerraa  ddii  MMeerreeddiitthh  ppeerr  ssppaalllleeggggiiaarree  RRuuddii..  VVii  èè,,  ppooii,,  uunn  uulltteerriioorree  

eelleemmeennttoo  ee  cciiooèè  llaa  ssoolliittaa  mmaannccaannzzaa  ddii  ccoonnoosscceennzzaa  ttrraa  SSoolllleecciittoo  ee  RRuuddii..    

LL’’aappppeellllaannttee  nnoonn  aaggggiiuunnggee,,  oovvvviiaammeennttee,,  iill  ffaattttoo  cchhee  llaa  CCoorrttee,,  ddooppoo  aavveerr  

aaffffeerrmmaattoo  aa  pp..  339922  ddeellllaa  sseenntteennzzaa  uunnaa  cciirrccoossttaannzzaa  aassssoolluuttaammeennttee  ssccoonnttaattaa  ee  

cciiooèè  cchhee  ll’’aassssuummeerree  ddeecciissiioonnii  cciirrccaa  llee  pprroopprriiee  aazziioonnii  aanncchhee  ccrriimmiinnoossee,,  llaa  

““sscceellttaa  ddii  mmaallee””  ddii  ccuuii  ppaarrllaa  iill  ggiiuuddiiccee  ddii  pprriimmee  ccuurree,,  rriieennttrraa  nneellllaa  lliibbeerrttàà  ddii  

sscceellttaa  cchhee  èè  uunn  ddaattoo  iinnccoonntteessttaabbiillee  ddeellll’’eesssseerree  uummaannoo  eedd  èè  iill  pprreessuuppppoossttoo  

ppeerrcchhéé  uunnaa  cceerrttaa  aazziioonnee  vveennggaa  iimmppuuttaattaa  aallll’’aaggeennttee,,  ddooppoo  aavveerr  aaffffeerrmmaattoo  

qquueessttoo  pprriinncciippiioo,,  ssii  ddiicceevvaa,,  llaa  CCoorrttee  aaffffeerrmmaa  cchhee  ttaallee  sscceellttaa  ““  ddii  mmaallee””  iinniizziiòò  

ccooll  ccoonnssuummoo  ddii  ssoossttaannzzee  ssttuuppeeffaacceennttii  ee  ttaallee  ccoonnssuummoo,,  ddii  ccaannnnaabbiinnooiiddii,,  èè  

rriissuullttaattoo,,  ddaallllee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeell  PPrrooff..  TTaagglliiaallaatteellaa  ee  ddeell  PPrrooff..  CCiinnggoollaannii,,  aavveerree  
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eeffffeettttii  aalltteerraattiivvii  ddeellllaa  ppeerrcceezziioonnee  ee  ddeellllaa  ccaappaacciittàà  ccooggnniittiivvaa,,  oollttrreecchhéé  

ddeepprreessssiivvaa  ssuuii  ffrreennii  iinniibbiittoorrii  ((vvddss..  llaa  sseenntteennzzaa  aa  pp..  339933))..    

NNeell  ppaassssaaggggiioo  ddeellll’’aattttoo  dd’’aappppeelllloo  rreellaattiivvoo  aa  ttaallee  ppuunnttoo,,  aabbbbiiaammoo  iinnuuttiillmmeennttee  

cceerrccaattoo  uunn  ssiiaa  ppuurr  mmiinniimmoo  aacccceennnnoo  aall  ccoonnssuummoo  ddii  ssttuuppeeffaacceennttee  mmaa  llaa  ffaattiiccaa  èè  

ssttaattaa  vvaannaa  eedd  èè  cchhiiaarroo  cchhee  nnoonn  tteenneerr  ccoonnttoo  ddii  uunn  eelleemmeennttoo  cchhee  llaa  CCoorrttee  hhaa  

rriitteennuuttoo  ccoossìì  iimmppoorrttaannttee  nneell  ddeetteerrmmiinniissmmoo  ddeell  ddeelliittttoo,,  ccoossttiittuuiissccee  uunn  eerrrroorree  

ggrraavviissssiimmoo,,  ttaallee  ddaa  iinnffiicciiaarree  aanncchhee  llaa  pprreesseennttee  cceennssuurraa  aallllaa  ddeecciissiioonnee  ddeellllaa  

CCoorrttee..    

DD’’aallttrraa  ppaarrttee,,  nneeppppuurree  rriiccoorrrreennddoo  aaii  ssoollii  eelleemmeennttii  rriicchhiiaammaattii  ddaallll’’aappppeellllaannttee  

ppoottrreebbbbee  ppeerrvveenniirrssii  aadd  eesscclluuddeerree  iill  ccoonnccoorrssoo  ddeeggllii  aattttuuaallii  iimmppuuttaattii  aanncchhee  nneellllaa  

vviioolleennzzaa  sseessssuuaallee::  iill  ffaattttoo  cchhee  ii  ttrree  nnoonn  ssiiaannoo  ssttaattii  vviissttii  eennttrraarree  nneellllaa  ccaassaa  nnoonn  

iinnffiicciiaa  pprroopprriioo  aallccuunncchhéé  ppeerrcchhéé,,  ddaallllee  rriissuullttaannzzee  ccoommpplleessssiivvee  ddeellll’’iissttrruuttttoorriiaa  

ddiibbaattttiimmeennttaallee,,  ii  ttrree  iinn  qquueellllaa  ccaassaa  ccii  ssoonnoo  ssttaattii  llaa  nnoottttee  ddeell  ddeelliittttoo..  RRuuddii  lloo  hhaa  

ccoonnffeessssaattoo  nneellllee  iinnddaaggiinnii  eedd  hhaa  ttiirraattoo  iinn  bbaalllloo  aallttrrii  dduuee  ggiioovvaannii,,  uunnaa  ddeellllee  qquuaallii  

eerraa  cceerrttaammeennttee  AAmmaannddaa,,  ppooii  ttoorrnneerreemmoo  ssuull  ppuunnttoo,,  mmeennttrree  ii  dduuee,,  aa  ttaacceerree  ddeellllee  

ttrraaccccee  bbiioollooggiicchhee  ee  ddeellllee  iimmpprroonnttee  llaasscciiaattee,,  ssoonnoo  ssttaattii  vviissttii  ddaa  uunn  tteessttiimmoonnee,,  iill  

CCuurraattoolloo,,  ssiinnoo  aa  ppooccoo  pprriimmaa  ll’’oorraa  ddeell  ddeelliittttoo,,  aa  uunnaa  vveennttiinnaa  ddii  mmeettrrii,,  ppiiùù  oo  

mmeennoo,,  ddaallllaa  ccaassaa..    

LL’’iinnttiimmiittàà  ttrraa  ii  dduuee  iimmppuuttaattii  nneellllaa  ccaammeerraa  ddii  AAmmaannddaa,,  llaa  ssoolllleecciittaazziioonnee  

sseessssuuaallee  ddii  RRuuddii,,  iill  rriiffiiuuttoo  vveeeemmeennttee  ffrraappppoossttoo  ddaa  MMeezz  ee  llaa  rreeaazziioonnee  ddii  

““ddiissttuurrbboo””  ddeeii  dduuee  iimmppuuttaattii  ddeelliinneeaannoo  uunn  qquuaaddrroo  ddeell  ttuuttttoo  vveerroossiimmiillee,,  

ssoopprraattttuuttttoo  ssee  ssii  ttiieennee  ccoonnttoo  ddeellllaa  ppiiùù  vvoollttee  rriiccoorrddaattaa  pprroommiissccuuiittàà  cchhee  

ccoonnttrraaddddiissttiinngguueevvaa  qquueellll’’aammbbiieennttee  ssttuuddeenntteessccoo  ee  iill  ttuuttttoo  aassssuummee  uunnaa  

ccoonnnnoottaazziioonnee  ppeerrffeettttaammeennttee  ccoommpprreennssiibbiillee,,  aallllaa  lluuccee  ddeell  ccoonnssuummoo  ddii  ssoossttaannzzee  
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ssttuuppeeffaacceennttii  ccoonn  ggllii  eeffffeettttii  cchhee  ssii  ssoonnoo  tteessttèè  ddeessccrriittttii..  

FFoorrssee  SSoolllleecciittoo  nnoonn  aavveevvaa  uunnaa  pprreeggrreessssaa  ccoonnoosscceennzzaa  ddii  RRuuddii,,  mmaa  cceerrttaammeennttee  

vvii  eerraa  uunn  eelleemmeennttoo  rriilleevvaannttiissssiimmoo  cchhee  llii  uunniivvaa,,  vvaallee  aa  ddiirree  llaa  KKnnooxx  cchhee  

ccoonnoosscceevvaa  bbeennee  eennttrraammbbii  ee  ii  dduuee  rraaggaazzzzii  eerraannoo  aattttrraattttii  ddaallllaa  rraaggaazzzzaa  ddii  SSeeaattttllee  

eedd  eerraannoo  ddeessiiddeerroossii  ddii  ccoommppiiaacceerrllaa  iinn  ttuuttttoo..    

MMoottiivvoo  XXIIVV..  PPrreetteessaa  iinnssuussssiisstteennzzaa  ddeeii  rreeaattii  ddii  ppoorrttoo  iinnggiiuussttiiffiiccaattoo  ddii  

ccoolltteelllloo,,  ddii  ssiimmuullaazziioonnee  ddii  rreeaattoo  ee  ddeell  ffuurrttoo  ddeeii  tteelleeffoonnii  cceelllluullaarrii..    

QQuuaannttoo  aall  ppoorrttoo  iinnggiiuussttiiffiiccaattoo  ddeell  ccoolltteelllloo  ddii  ccuuii  aall  RReepp..  3366,,  aannccoorraa  

ll’’aappppeellllaannttee  iinnssiissttee  ssuu  uunnaa  pprreetteessaa  iinnccoommppaattiibbiilliittàà  ddeell  ccoolltteelllloo  ccoonn  llaa  lleessiioonnee  

ppiiùù  ggrraavvee,,  qquuaannddoo  ttuuttttii  ii  ppeerriittii,,  iill  DDrr..  LLaallllii  ee  ii  CCCC..TTTT..  ddeellllaa  PPrrooccuurraa  nnee  hhaannnnoo  

iinnvveeccee  ssoosstteennuuttoo  llaa  ““nnoonn  iinnccoommppaattiibbiilliittàà””,,  cciiooèè  llaa  ccoommppaattiibbiilliittàà..    

LLee  ttrraaccccee  bbiioollooggiicchhee  ssoonnoo  eessttrreemmaammeennttee  ssiiggnniiffiiccaattiivvee,,  uunnaa,,  qquueellllaa  ddii  

AAmmaannddaa  nneell  ppuunnttoo  iinn  ccuuii  llaa  mmaannoo  ddeellll’’iimmppuuggnnaannttee  ssii  ssppiinnggee  ssiinnoo  aall  ffeerrmmoo  

ddeellll’’iimmppuuggnnaattuurraa,,  aa  pprrootteezziioonnee  ddeellllaa  mmaannoo  ddaallllaa  llaammaa,,  ll’’aallttrraa,,  qquueellllaa  ddii  

MMeerreeddiitthh,,  nneellllaa  ppaarrttee  tteerrmmiinnaallee  ddeellllaa  llaammaa..    

LLee  mmooddaalliittàà  ddii  pprreelliieevvoo  ee  ddii  ccoonnsseerrvvaazziioonnee  eesscclluuddoonnoo  qquuaallssiivvoogglliiaa  

ccoonnttaammiinnaazziioonnee,,  ccoommee  ddiirràà  llaa  ccoolllleeggaa  CCoommooddii..    

EEdd  èè  uunn’’aarrmmaa  cchhee  nnoonn  eerraa  ssttaattaa  mmaaii  uuttiilliizzzzaattaa  aa  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  iinn  qquueellllaa  

bbrreevvee  sseettttiimmaannaa  pprriimmaa  ddeell  22  nnoovveemmbbrree,,  iinn  ccuuii  SSoolllleecciittoo  aavveevvaa  ccoonnoosscciiuuttoo  llaa  

KKnnooxx..      

DD’’aallttrraa  ppaarrttee,,  èè  nnoottaa  ll’’aabbiittuuddiinnee  ddeell  SSoolllleecciittoo  ddii  ppoorrttaarree  sseemmpprree  ccoolltteellllii  ccoonn  

sséé..  EE’’  ddeell  ttuuttttoo  vveerroossiimmiillee  cchhee  aabbbbiiaa  iinnddoottttoo  aanncchhee  AAmmaannddaa  aa  ppoorrttaarrssii  uunn  

ccoolltteelllloo  ddiieettrroo,,  ssoopprraattttuuttttoo  ppeerr  mmoottiivvii  ddii  ssiiccuurreezzzzaa,,  vviissttoo  cchhee  ll’’aarreeaa  cciittttaaddiinnaa  

ddoovvee  iinnssiisstteevvaannoo  llee  dduuee  aabbiittaazziioonnii  eerraa  aaii  mmaarrggiinnii  ddii  uunn’’aarreeaa  bboosscchhiivvaa,,  qquueellllaa  
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ddeell  BBuullaaggaaiioo,,  ccoonn  aabbiittaazziioonnii  ssoolloo  ssppaarrssee  ee  aa  ddiissttaannzzaa..    

QQuuaannttoo  aallllaa  ssiimmuullaazziioonnee,,  ssii  èè  vviissttoo  cchhee  llaa  sstteessssaa  èè  iinnddiissccuuttiibbiillee  ee  ssii  

rriicchhiiaammaannoo  ttuuttttee  llee  pprreecceeddeennttii  ccoonnssiiddeerraazziioonnii  ee  nnoonn  ppuuòò  cchhee  rriiccoonndduurrssii  aaii  dduuee  

iimmppuuttaattii,,  vviissttoo  cchhee  RRuuddii,,  nneell  ssuuoo  ccoollllooqquuiioo  tteelleeffoonniiccoo  ccoonn  ll’’aammiiccoo  BBeenneeddeettttii,,  

ccoonnffeessssaa  cchhee,,  ssiinncchhéé  cc’’èè  ssttaattoo  lluuii  iinn  qquueellllaa  ccaassaa,,  nnoonn  vvii  eerraannoo  vveettrrii  rroottttii  oo  

ppiieettrree  eedd  èè  eevviiddeennttee  cchhee  ll’’ooppeerraazziioonnee  èè  ssttaattaa  ppoossttaa  iinn  eesssseerree  ddaaggllii  aallttrrii  dduuee  

iimmppuuttaattii,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ddaa  cchhii  aavveevvaa  ttuuttttoo  ll’’iinntteerreessssee  aa  ffaarrlloo,,  cciiooèè  ddaa  AAmmaannddaa,,  

ccooiinnqquuiilliinnaa  iinn  qquueellll’’aappppaarrttaammeennttoo  ((ee  uunniiccaa  ccoonn  llaa  vviittttiimmaa  iinn  qquueell  ““ppoonnttee  

ffeessttiivvoo””))  ee  ddaa  RRaaffffaaeellee  cchhee  ssttaavvaa  sseemmpprree  ddiieettrroo  aadd  AAmmaannddaa  eedd  eerraa  sseemmpprree  

ppaarrtteecciippee  ddii  qquueelllloo  cchhee  lleeii  ffaacceevvaa..  EE  iill  ccoommppoorrttaammeennttoo  tteennuuttoo  ddaaii  dduuee  llaa  

mmaattttiinnaa  ddooppoo  eerraa  vvoollttoo  pprroopprriioo  aa  pprroosseegguuiirree  nneellllaa  ssiimmuullaazziioonnee  ee  aa  rriittaarrddaarree  llaa  

ssccooppeerrttaa  ddeell  ccaaddaavveerree..  

IIll  ffuurrttoo  ddeeii  cceelllluullaarrii  llaa  CCoorrttee  lloo  hhaa  ssppiieeggaattoo  ddiiffffuussaammeennttee  aa  pp..  441122  ee  nnee  hhaa  

rraavvvviissaattoo  llaa  rraaggiioonnee  nneellllaa  nneecceessssiittàà  ddii  eevviittaarree  cchhee  lloo  ssqquuiilllloo  ddeerriivvaannttee  ddaa  

cchhiiaammaattee,,  rriimmaassttee  sseennzzaa  rriissppoossttaa,,  ppootteessssee  eesssseerree  ccaappttaattoo  ddaallllee  oorreecccchhiiee  ddii  

ppeerrssoonnee  cchhee  aavvrreebbbbeerroo  ppoottuuttoo  ppoorrttaarrssii  qquueellllaa  nnoottttee  iinn  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa,,  ccoommee  

llee  ccooiinnqquuiilliinnee  iittaalliiaannee  oo  iill  ““ffiiddaannzzaattoo””  ddii  MMeezz,,  SSiilleennzzii  cchhee  aavvrreebbbbeerroo  ppoottuuttoo  

iinnssoossppeettttiirrssii  ddeellllaa  mmaannccaattaa  rriissppoossttaa..    

MMoottiivvoo  XXVV..  IInn  ssuubboorrddiinnee,,  rriidduuzziioonnee  ddeellllaa  ppeennaa  iinnfflliittttaa  ppeerr  ll’’oommiicciiddiioo..  NNoonn  

ssee  nnee  ccoommpprreennddee  iill  mmoottiivvoo  ee  ssii  rriicchhiiaammaa,,  iinn  pprrooppoossiittoo,,  ll’’aappppeelllloo  ddeell  PPuubbbblliiccoo  

MMiinniisstteerroo..    

NNeellllaa  pprreesseennttee  vviicceennddaa  pprroocceessssuuaallee,,  aannddaavvaa  rriiccoonnoosscciiuuttaa  ll’’aaggggrraavvaannttee  ddeeii  

ffuuttiillii  mmoottiivvii  ee  aannddaavvaannoo  eesscclluussee  llee  ggeenneerriicchhee..  

NNoonn  ssoolloo  llaa  ppeennaa,,  qquuiinnddii,,  nnoonn  ddeevvee  eesssseerree  rriiddoottttaa,,  mmaa  ddeevv’’eesssseerree  iinnaasspprriittaa  
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ccoonn  ll’’aaccccoogglliimmeennttoo  ddeellll’’aappppeelllloo  ddeell  PPuubbbblliiccoo  MMiinniisstteerroo..  

  MMoottiivvoo  XXVVII..  SSoossppeennssiioonnee  ddeellll’’eesseeccuuzziioonnee  ddeellllee  pprroovvvviissiioonnaallii..    

  AA  ccoonnttrraarriioo,,  ssii  oosssseerrvvaa  cchhee  nnoonn  bbaassttaa  iinnvvooccaarree  iill  pprreeggiiuuddiizziioo  eeccoonnoommiiccoo  cchhee  

ddeerriivveerreebbbbee  ddaallll’’eesseeccuuzziioonnee  ddeellllaa  pprroovvvviissiioonnaallee..    

OOccccoorrrree  iinn  pprriimmiiss  iill  ffuummuuss  bboonnii  jjuurriiss,,  ddaa  rriitteenneerree  pprreessuuppppoossttoo  ddii  qquueeii  ““ggrraavvii  

mmoottiivvii””  cchhee  ssoonnoo  ooggggii  ssuuffffiicciieennttii  ppeerr  llaa  ssoossppeennssiioonnee,,  iinn  ffoorrzzaa  ddeellllaa  sseenntteennzzaa    

nn..  335533  ddeell  11999944  ddeellllaa  CCoorrttee  CCoossttiittuuzziioonnaallee..  MMaa  ssii  èè  vviissttoo  cchhee  uunn  ttaallee  ffuummuuss  

nnoonn  vvii  ssiiaa..  

******  

AAAAAAAAPPPPPPPPPPPPPPPPEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLOOOOOOOO        KKKKKKKKNNNNNNNNOOOOOOOOXXXXXXXX........        

MMoottiivvoo  IIIIII))..  PPrreetteessaa  vviioollaazziioonnee  ddeellll’’aarrtt..  119922,,  ccoommmmii  pprriimmoo  ee  sseeccoonnddoo  cc..pp..pp..  

ee  553333,,  ccoommmmaa  pprriimmoo  cc..pp..pp..  

AAll  ddii  llàà  ddeellllee  aaffffeerrmmaazziioonnii  ddii  pprriinncciippiioo,,  ll’’aappppeellllaannttee,,  aa  ssoosstteeggnnoo  ddii  ttaallee  

cceennssuurraa,,  iinnddiivviidduuaa  ii  sseegguueennttii  ppuunnttii::  

LLeetttteerraa  aa..  LLee  mmooddaalliittàà,,  iill  mmoovveennttee  ee  llee  ccaauussaallii  ddeellll’’oommiicciiddiioo..  SSaarreebbbbeerroo  ssttaattee  

rriiccoossttrruuiittee  iinn  mmooddii  ddiiffffeerreennttii  ddaall  PPMM,,  ddaall  GGUUPP  ee,,  iinn  uullttiimmoo,,  ddaallllaa  CCoorrttee  

dd’’AAssssiissee,,  nneellllaa  ddeecciissiioonnee  iimmppuuggnnaattaa..  MMaa  qquueelllloo  cchhee  ccoonnttaa  èè  qquueesstt’’uullttiimmaa  

ppeerrcchhéé  ll’’aappppeelllloo  iinnvveessttee  ssoolloo  eedd  eesscclluussiivvaammeennttee  llaa  sseenntteennzzaa,,  nnoonn  iill  pprroocceessssoo  

aattttrraavveerrssoo  iill  qquuaallee  iill  PPuubbbblliiccoo  MMiinniisstteerroo,,  aapppprrooffoonnddiittii  ggllii  aattttii  dd’’iinnddaaggiinnee,,  

ggiiuunnggee  aa  ffoorrmmuullaarree  iill  qquuaaddrroo  ddeeffiinniittiivvoo  ee  nneeppppuurree  iill  ddeeccrreettoo  cchhee  ddiissppoonnee  iill  

ggiiuuddiizziioo  ddeell  GGUUPP,,  ddeeccrreettoo  cchhee  nnoonn  ccoonnttiieennee  ll’’iilllluussttrraazziioonnee  ddeellllaa  ddiinnaammiiccaa  ee  

ddeell  mmoovveennttee  ddeell  ddeelliittttoo..  NNéé  ppoossssoonnoo  iinnvvooccaarrssii,,  aa  ttaall  ffiinnee,,  pprroovvvveeddiimmeennttii  ddeell  

GGUUPP  cchhee  nnoonn  hhaannnnoo  ffiinnaalliittàà  ddeecciissoorriiee  ccoommpplleessssiivvee  nneell  mmeerriittoo  mmaa  cchhee  

aatttteennggoonnoo  aadd  aassppeettttii  ppaarrttiiccoollaarrii,,  ccoommee,,  aadd  eesseemmppiioo,,  qquueelllloo  rreellaattiivvoo  aallllaa  lliibbeerrttàà  



 85 

ppeerrssoonnaallee..  IInn  ppaarrttiiccoollaarree,,  ddaallll’’iissttrruuttttoorriiaa  ddiibbaattttiimmeennttaallee  ee  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ddaallllaa  

ddeeppoossiizziioonnee  ddii  AAnnttoonniioo  CCuurraattoolloo,,  ppiieennaammeennttee  ccoonnffeerrmmaattaa  iinn  qquueessttaa  sseeddee,,  èè  

eemmeerrssoo  cchhee  ii  dduuee  iimmppuuttaattii,,  ddaallllee  2211  cciirrccaa  aallllee  2233,,3300  cciirrccaa  eedd  oollttrree,,  eerraannoo  iinn  

VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  ee  nnoonn  nneellll’’aabbiittaazziioonnee  ddeell  SSoolllleecciittoo,,  ccoommee  ddaa  lloorroo  ssoosstteennuuttoo,,  

iinn  mmaanniieerraa  ppeerraallttrroo  ccoonnttrraaddddiittttoorriiaa..    

LLeetttteerraa  bb..  SSuu  ttaallee  ppuunnttoo,,  ll’’aappppeellllaannttee  ffaa  aaffffeerrmmaazziioonnii  pprriivvee  ddeellllaa  bbeenncchhéé  

mmiinniimmaa  mmoottiivvaazziioonnee..  NNoonn  ssppiieeggaa,,  cciiooèè,,  ppeerrcchhéé  ggllii  iinnddiizzii,,  aannccoorrcchhéé  ttrraattttaattii  

lluunnggaammeennttee  ddaall  GGiiuuddiiccee  ddii  pprriimmee  ccuurree,,  ssiiaannoo  iinncceerrttii..  LLoo  aaffffeerrmmaa  ee  bbaassttaa  ee  iill  

ddiissccoorrssoo  èè,,  ppeerrttaannttoo,,  ttoottaallmmeennttee  ssffoorrnniittoo  ddii  rriilleevvaannzzaa..  

LLeetttteerraa  cc..  LLaa  sseenntteennzzaa,,  sseeccoonnddoo  ll’’aappppeellllaannttee,,  llaasscceerreebbbbee  iirrrriissoollttii  aassppeettttii  

ffoonnddaammeennttaallii,,  qquuaallii::  ddiiffeetttteerreebbbbee  iill  rriissccoonnttrroo  pprroobbaattoorriioo  ddeellllaa  pprreesseennzzaa  ddeellllaa  

KKnnooxx  nneellllaa  ssttaannzzaa  ddeell  ccrriimmiinnee  nnéé  cchhee  ffoossssee  ll’’aauuttrriiccee  ddeell  ddeelliittttoo..  MMaa  èè  ffaacciillee  

oosssseerrvvaarree  cchhee  èè  llaa  KKnnooxx  sstteessssaa  cchhee  ssii  èè  ppoossttaa,,  ssiinn  ddaall  mmaattttiinnoo  ddeell  66  nnoovveemmbbrree  

0077  ((aanncchhee  ccooll  mmeemmoorriiaallee  ddeell  77  nnoovveemmbbrree  0077,,  nneell  qquuaallee  llaa  KKnnooxx  rriittoorrnnaa  

ssuullll’’aaccccuussaa  aa  PPaattrriicckk  ee  ssuullllaa  ccoonnvviinnzziioonnee  cchhee,,  sseeccoonnddoo  lleeii,,  aavveevvaa  cchhee  lluuii  ffoossssee  

ll’’aassssaassssiinnoo  ee  cchhee  eennttrraammbbii  ssii  ttrroovvaasssseerroo  aa  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa)),,  nneell  lluuooggoo  ddeell  

ddeelliittttoo  ee,,  ddeell  rreessttoo,,  nneellll’’aattttiigguuoo  bbaaggnneettttoo,,  vvii  ssoonnoo  ttrraaccccee  eemmaattiicchhee  

iinnccoonntteessttaabbiillii  ddeellllaa  KKnnooxx  ee  ddeellllaa  vviittttiimmaa,,  sseennzzaa  ppaarrllaarree  ddeellllee  iimmpprroonnttee  

eevviiddeennzziiaattee  ddaall  LLuummiinnooll..  LL’’aarrmmaa  ddeell  ddeelliittttoo  rreeccaa  iill  pprrooffiilloo  ggeenneettiiccoo  ddeellllaa  

KKnnooxx  nneellll’’iimmppuuggnnaattuurraa  ee  qquueelllloo  ddeellllaa  vviittttiimmaa  nneellllaa  llaammaa..  LLaa  KKnnooxx  eerraa  aa  

ccoonnoosscceennzzaa  ddeeii  ppaarrttiiccoollaarrii  ddeell  ppuunnttoo  eessaattttoo  iinn  ccuuii  ffuu  uucccciissaa  MMeerreeddiitthh  ee  cciiòò  

pprreessuuppppoonnee  llaa  ssuuaa  pprreesseennzzaa  nneell  lluuooggoo  ddeell  ddeelliittttoo..  LLaa  KKnnooxx  ((ee  iill  SSoolllleecciittoo))  hhaa  

cceerrccaattoo  ddii  rriittaarrddaarree  iill  ppiiùù  ppoossssiibbiillee  llaa  ssccooppeerrttaa  ddeell  ccaaddaavveerree  ssoopprraattttuuttttoo  

aaffffeerrmmaannddoo,,  ccoonnttrroo  llaa  rreeaallttàà,,  cchhee  ffoossssee  nnoorrmmaallee  cchhee  MMeezz  ssii  cchhiiuuddeessssee  aa  cchhiiaavvee  
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iinn  ccaammeerraa..  NNoonn  ssaarreebbbbee  rraaggiioonneevvoollee,,  ppeerr  ll’’aappppeellllaannttee,,  llaa  pprroossppeettttaazziioonnee  ddii  

dduuee  ddeelliittttii  nneellllaa  sscceennaa  oommiicciiddiiaarriiaa::  ccoossaa  ssiiggnniiffiiccaa  ??  VVii  èè  uunnaa  eevviiddeennttee  

ccoonnttrraaddddiizziioonnee,,  ssuull  ppuunnttoo,,  ttrraa  ii  dduuee  aappppeellllii..  CCoossaa  vvuuooll  ddiirree  ll’’aappppeellllaannttee  ??  CChhee  

ll’’uunniiccoo  ccoolltteelllloo  eerraa  qquueelllloo  nn..  3366  ??  SSee  èè  ccoossìì,,  nnoonn  ssii  vveeddee  aa  ccoossaa  ppoossssaa  ggiioovvaarree  

aallllaa  KKnnooxx,,  mmaa  iill  ddiissccoorrssoo  nnoonn  ccaammbbiieerreebbbbee  ssee,,  aaccccaannttoo  aall  ccoolltteelllloo  sseeqquueessttrraattoo,,  

uussaattoo  ddaallllaa  KKnnooxx,,  nnee  ffoossssee  ssttaattoo  uussaattoo  uunn  aallttrroo  ddaall  SSoolllleecciittoo..  CChhee  ddiiffffeerreennzzaa  ffaa  

??  NNoonn  ssaarreebbbbee  rraaggiioonneevvoollee,,  ppeerr  ll’’aappppeellllaannttee,,  iill  ttrraassppoorrttoo  ddeell  ccoolltteelllloo::  iill  

ccoolltteelllloo  cc’’eerraa  nneellllaa  ssttaannzzaa  ddeell  ddeelliittttoo,,  eerraa  ddii  SSoolllleecciittoo,,  nnoonn  eerraa  mmaaii  ssttaattoo  

ppoorrttaattoo  nneellllaa  ccaassaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  nnéé  MMeerreeddiitthh  eerraa  mmaaii  ssttaattaa  aa  ccaassaa  ddeell  

SSoolllleecciittoo,,  nneellllaa  sseettttiimmaannaa  pprreecceeddeennttee,,  cciiooèè  nneellll’’uunniiccoo  ppeerriiooddoo  ddii  tteemmppoo  iinn  ccuuii  

ppootteevvaa  eesssseerree  aaccccaadduuttoo,,  vviissttoo  cchhee  ii  dduuee  iimmppuuttaattii  ssii  ccoonnoosscceevvaannoo  ddaa  cciirrccaa  uunnaa  

sseettttiimmaannaa..  NNoonn  vvii  ssaarreebbbbeerroo  rriissccoonnttrrii  aallllaa  ccoonnoosscceennzzaa  ttrraa  RRuuddii  ee  SSoolllleecciittoo..  

PPrreemmeessssoo  cchhee  ii  dduuee  aabbiittaavvaannoo  aa  ppoocchhee  ddeecciinnee  ddii  mmeettrrii  ddii  ddiissttaannzzaa  eedd  aanncchhee  

pprreesscciinnddeennddoo  ddaallllee  tteessttiimmoonniiaannzzee  ddeell  KKookkoommaannii  ee,,  ssoopprraattttuuttttoo,,  ddeell  GGiiooffffrreeddii,,  

ii  dduuee  aavveevvaannoo  uunn  ssiiggnniiffiiccaattiivvoo  ppuunnttoo  dd’’iinnccoonnttrroo::  pprroopprriioo  AAmmaannddaa  KKnnooxx  cchhee  

ccoonnoosscceevvaa  ddaa  ppoocchhii  ggiioorrnnii  iill  SSoolllleecciittoo  ee  ddaa  uunn  ppeerriiooddoo  mmaaggggiioorree  iill  GGuueeddee..  NNéé  

èè  eesssseennzziiaallee  aallllaa  ffiigguurraa  ddeell  ccoonnccoorrssoo  ddii  ppeerrssoonnee  llaa  pprreevviiaa  ccoonnoosscceennzzaa  ddeell  

ccoonnccoorrrreennttee..  RRaaddiiccaallee  iinnvveerroossiimmiigglliiaannzzaa,,  ppeerr  ll’’aappppeellllaannttee,,  ddeell  ccoonnccoorrssoo  ddeellllaa  

KKnnooxx  nneellllaa  vviioolleennzzaa  sseessssuuaallee..  PPeerrcchhéé  ssaarreebbbbee  iinnvveerroossiimmiillee  ll’’aappppeellllaannttee  nnoonn  lloo  

ssppiieeggaa,,  lliimmiittaannddoossii  aallllaa  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  cchhee  llaa  KKnnooxx  nnoonn  nnee  aavvrreebbbbee  aavvuuttoo  

iinntteerreessssee,,  vviissttoo  cchhee  MMeezz  eerraa  ssuuaa  aammiiccaa  ee  ccooiinnqquuiilliinnaa..  IIll  ddiissccoorrssoo  ddoovvrreebbbbee  

vvaalleerree  iinn  pprriimmiiss  ppeerr  ll’’oommiicciiddiioo,,  mmaa  iill  rraappppoorrttoo  ddii  ccooaabbiittaazziioonnee  nnoonn  eesscclluuddee  

aaffffaattttoo  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  cchhee  ssii  ccoommmmeettttaannoo  ddeelliittttii  iinn  ddaannnnoo  ddeell  ccooaabbiittaannttee,,  aannzzii  

ssppeessssoo  ttaallee  ssiittuuaazziioonnee  èè  ooccccaassiioonnee  ddii  aattttrriittii,,  aanncchhee  ggrraavvii  ee,,  iinn  pprroossppeettttiivvaa,,  ddii  
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ddeelliittttii                        

MMoottiivvoo  IIVV..  EErrrroonneeaa  ee  ccaarreennttee  mmoottiivvaazziioonnee  ddii  ssttrruuttttuurraa  ddii  rreeaattoo  ccoommpplleessssoo  

pplluurriissooggggeettttiivvoo..  IIll  mmoottiivvoo  dd’’aappppeelllloo  èè  ddeecciissaammeennttee  eerrmmeettiiccoo,,  mmaa  

ssoossttaannzziiaallmmeennttee  ssii  ffooccaalliizzzzaa  ssuullllaa  ppeerrssoonnaalliittàà  ddeellllaa  KKnnooxx  ee  ssuullll’’iimmppuullssoo  

aallll’’aazziioonnee  oommiicciiddiiaarriiaa,,  ppoossttii  iinn  rreellaazziioonnee  aall  ccoonnccoorrssoo  ddii  ppeerrssoonnee  nneell  rreeaattoo..    

SSuullllaa  ppeerrssoonnaalliittàà  ddeellll’’iimmppuuttaattaa  ll’’aappppeellllaannttee  rriicchhiiaammaa  llee  ssoolliittee  aaffffeerrmmaazziioonnii  

iinnddiimmoossttrraattee  ee,,  ccoommuunnqquuee,,  ttoottaallmmeennttee  iirrrriilleevvaannttii  ssuullllaa  ““vviivvaacciittàà  ee  ppoossiittiivviittàà””  

ddeellllaa  rraaggaazzzzaa  ddii  SSeeaattttllee  ee  rriicchhiiaammaa  iill  ffaattttoo  cchhee  llaa  CCoorrttee  ll’’aabbbbiiaa  rriitteennuuttaa  

ssuusscceettttiibbiillee  ddeellllaa  ccoonncceessssiioonnee  ddeellllee  aatttteennuuaannttii  ggeenneerriicchhee,,  qquuaassii  cchhee  llaa  

ccoonncceessssiioonnee  ddeellllee  sstteessssee  ffoossssee  iinnccoommppaattiibbiillee  ccoonn  ll’’aaffffeerrmmaazziioonnee  ddeellllaa  ssuuaa  

rreessppoonnssaabbiilliittàà  ppeennaallee  ppeerr  ii  rreeaattii  ppeerr  ccuuii  ssii  pprroocceeddee..    

OOrrbbeennee,,  llaa  PPrrooccuurraa  hhaa  iimmppuuggnnaattoo  ssuull  ppuunnttoo,,  cciiooèè  ssuullllaa  ccoonncceessssiioonnee  ddeellllee  

aatttteennuuaannttii  ggeenneerriicchhee  ((ee  ssuullllaa  eesscclluussiioonnee  ddeellll’’aaggggrraavvaannttee  ddeeii  ffuuttiillii  mmoottiivvii)),,  llaa  

sseenntteennzzaa  ddeellllaa  CCoorrttee  dd’’AAssssiissee  ee,,  iinn  qquueessttaa  sseeddee,,  nnoonn  ssii  ppuuòò  nnoonn  rriicchhiiaammaarree,,  iinn  

pprrooppoossiittoo,,  ll’’aappppeelllloo  pprrooppoossttoo  ddaallll’’uuffffiicciioo  ddeell  PPuubbbblliiccoo  MMiinniisstteerroo,,  ccoommee  llaa  

ccoonnddaannnnaa  rriippoorrttaattaa  ddaallllaa  KKnnooxx  aa  226699  ddoollllaarrii  ddaa  ppaarrttee  ddeellllaa  CCoorrttee  MMuunniicciippaallee  

ddii  SSeeaattttllee,,  llaa  ggrraavviissssiimmaa  aattttiivviittàà  ccaalluunnnniioossaa  ppoossttaa  iinn  eesssseerree  ddaallllaa  KKnnooxx  llaa  

mmaattttiinnaa  ddeell  66  nnoovveemmbbrree  ccoonnttrroo  DDiiyyaa  LLuummuummbbaa  ee  mmaanntteennuuttaa  nnoonnoossttaannttee  

llaa  ccaarrcceerraazziioonnee  ddeell  ssuuoo  iinnnnoocceennttee  ddaattoorree  ddii  llaavvoorroo,,  ll’’aatttteeggggiiaammeennttoo  

ssttrraavvaaggaannttee  ee  ddeell  ttuuttttoo  iinnccoommppaattiibbiillee  ccoonn  iill  ddoolloorree  ppeerr  llaa  ppeerrddiittaa  ddii  uunnaa  

rraaggaazzzzaa  ddii  ccuuii  ssii  aaffffeerrmmaavvaa  aammiiccaa,,  ddiimmoossttrraattoo  ddaallllaa  KKnnooxx  iinn  QQuueessttuurraa  ((ccoonn  llaa  

““ssppaaccccaattaa””  ee  llaa  ““rruuoottaa””)),,  ppeerr  nnoonn  ppaarrllaarree  ddeell  ttoonnoo  sspprreezzzzaannttee  ccoonn  ccuuii  llaa  KKnnooxx  

rriissppoonnddeevvaa  aallllee  oosssseerrvvaazziioonnii  ddeellllee  ccoonnnnaazziioonnaallii  ddii  MMeerreeddiitthh,,  qquueessttee  ssìì  

ccoommmmoossssee  ee  ttuurrbbaattee  ppeerr  llaa  ppeerrddiittaa  ddii  qquueesstt’’uullttiimmaa  ee  ppeerr  llee  ssooffffeerreennzzee  cchhee  llaa  
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sstteessssaa  aavveevvaa  ssuubbiittoo..    

MMaa,,  pprreesscciinnddeennddoo  ppeerr  uunn  aattttiimmoo  ddaallll’’aappppeelllloo  ddeell  PPuubbbblliiccoo  MMiinniisstteerroo,,  nnoonn  ssii  

ccoommpprreennddee  vveerraammeennttee  ccoommee  llaa  rriiccoonnoosscciiuuttaa  ((ddaallllaa  CCoorrttee))  eessiisstteennzzaa  ddii  mmoottiivvii  

ppeerr  llaa  ccoonncceessssiioonnee  ddeellllee  ggeenneerriicchhee  ddeebbbbaa  eesssseerree  rriitteennuuttaa  iinnccoommppaattiibbiillee  ccoonn  llaa  

ccoommmmiissssiioonnee  ddii  uunn  oommiicciiddiioo..  TTrrooppppee  vvoollttee  llaa  ccrroonnaaccaa  ggiiuuddiizziiaarriiaa  ccii  ppoonnee  ddii  

ffrroonnttee  ppeerrssoonnaaggggii  aappppaarreenntteemmeennttee  iinneecccceeppiibbiillii  mmaa  cchhee  vveennggoonnoo  aaccccuussaattii  ee  

ccoonnddaannnnaattii  ppeerr  oommiicciiddiioo,,  ssppeecciiee  qquuaannddoo  mmaanncchhii  llaa  pprreemmeeddiittaazziioonnee  ee  ssii  ttrraattttii,,  

ccoommee  nneellllaa  pprreesseennttee  vviicceennddaa,,  ddii  uunn  ffaattttoo  ooccccaassiioonnaallee..  

LLaa  KKnnooxx  ee  iill  SSoolllleecciittoo  nnoonn  eerraannoo  aa  ccaassaa  ddii  qquueesstt’’uullttiimmoo  ddaallllee  2211  ssiinnoo  aa  oollttrree  

llee  2233,,3300  ddeell  pprriimmoo  nnoovveemmbbrree,,  mmaa  iinn  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa,,  aa  ppoocchhee  ddeecciinnee  ddii  

mmeettrrii  ddaallllaa  ccaassaa  ddeell  ddeelliittttoo..  IIll  ccoolltteelllloo  ssttaavvaa  aa  ccaassaa  ddeell  SSoolllleecciittoo  ee  ddaa  llìì  èè  ssttaattoo  

ppoorrttaattoo  iinn  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  ppeerrcchhéé  rreeccaa  llee  ttrraaccccee  ggeenneettiicchhee  ddeellll’’iimmppuuttaattaa  

((nneellll’’iimmppuuggnnaattuurraa,,  aannzzii  nneell  ppuunnttoo  ddoovvee  ssii  ffaa  ffoorrzzaa))  ee  ddeellllaa  vviittttiimmaa  ((nneellllaa  

llaammaa))  mmaa  qquueesstt’’uullttiimmoo  pprrooffiilloo  ggeenneettiiccoo  ddoovveevvaa  eesssseerree  ssttaattoo  llaasscciiaattoo  qquueellllaa  

nnoottttee  ppeerrcchhéé  MMeezz  nnoonn  eerraa  mmaaii  ssttaattaa  aa  ccaassaa  ddeell  SSoolllleecciittoo  iinn  qquueeii  sseettttee  ggiioorrnnii  

cciirrccaa  iinn  ccuuii  llaa  ccooiinnqquuiilliinnaa  ddii  SSeeaattttllee  ee  iill  rraaggaazzzzoo  ddii  GGiioovviinnaazzzzoo  ssii  eerraannoo  

ccoonnoosscciiuuttii  ee  ssii  ffrreeqquueennttaavvaannoo,,  nnéé  qquueell  ccoolltteelllloo  eerraa  ssttaattoo  ccoommuunnqquuee  mmaaii  

ttooccccaattoo,,  iinn  qquueeggllii  sstteessssii  sseettttee  ggiioorrnnii,,  pprriimmaa  ddeell  ddeelliittttoo,,  ddaa  MMeezz..      

NNoonn  ssii  ccoommpprreennddee  ppeerrcchhéé  mmaaii  ll’’aappppeellllaannttee  ccoonnssiiddeerrii  iillllaazziioonnii  iill  ffaattttoo  cchhee  iinn  

uunnaa  cciittttàà  uunniivveerrssiittaarriiaa,,  dduuee  ggiioovvaannii,,  ppeerr  ddii  ppiiùù  aabbiittaannttii  aa  ppooccaa  ddiissttaannzzaa  ll’’uunnoo  

ddaallll’’aallttrroo,,  ppoossssaannoo  ccoonnoosscceerrssii  sseennzzaa  ffoorrmmaalliittàà..    

NNoonn  vvii  ssoonnoo  ssttaattee  vvaarriiaazziioonnii  ddeellllaa  ccaauussaallee  ddeell  ddeelliittttoo..  VVii  èè  ssttaattoo  uunn  

nnaattuurraalliissssiimmoo  aapppprrooffoonnddiimmeennttoo,,  ddaa  ppaarrttee  ddeellllaa  PPrrooccuurraa,,  nneell  ccoorrssoo  ddeellllee  

iinnddaaggiinnii,,  ddii  aassppeettttii  cchhee  ppootteevvaannoo  aavveerr  ccoonnccoorrssoo  aallllaa  ssppiinnttaa  aall  ddeelliittttoo,,  ppuurr  iinn  uunn  
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ccoonntteessttoo  sseemmpprree  ddii  nnaattuurraa  eerroottiiccaa,,  mmaa  llaa  CCoorrttee  nnoonn  ppootteevvaa  aavveerr  ccaammbbiiaattoo  

ggiiuuddiizziioo::  llaa  CCoorrttee  ssii  èè  eesspprreessssaa  nneellllaa  sseenntteennzzaa,,  uunnaa  vvoollttaa  ppeerr  ttuuttttee..  EE’’  ssttrraannoo  

cchhee  cceerrttii  ccoonncceettttii  ddeebbbbaannoo  eesssseerree  ssoottttoolliinneeaattii,,  ppeerrcchhéé  ssii  ttrraattttaa  ddii  cciirrccoossttaannzzee  

llaappaalliissssiiaannee..  

QQuuaannttoo  aallll’’aaffffeerrmmaazziioonnee  sseeccoonnddoo  ccuuii  llaa  ““vviioolleennzzaa  oommiicciiddiiaarriiaa””  ddeebbbbaa  

nneecceessssaarriiaammeennttee  rriiccoonndduurrssii  aadd  uunnaa  ssttrruuttttuurraa  ““ggrraavveemmeennttee  ppaarraannooiiddee””,,  ssii  ttrraattttaa  

ddii  uunnaa  mmeerraa  ooppiinniioonnee  cchhee  nnoonn  iinntteerreessssaa  mmiinniimmaammeennttee  qquueessttoo  pprroocceessssoo  ee  cchhee  

ccoommppoorrtteerreebbbbee,,  ttrraa  ll’’aallttrroo,,  llaa  nneecceessssiittàà  ddii  iippoottiizzzzaarree  uunn  ppeerrttuurrbbaammeennttoo  

ppssiicchhiiccoo  iinn  ooggnnii  aauuttoorree  ddii  oommiicciiddiioo,,  mmaa  èè  eevviiddeennttee  cchhee  nnoonn  èè  ccoossìì..          

MMoottiivvoo  VV..  EErrrroonneeaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeell  rreeppeerrttoo  3366  ee  iissttaannzzaa  ddii  rriinnnnoovvaazziioonnee  

ddeellll’’iissttrruuttttoorriiaa  ddiibbaattttiimmeennttaallee  ccoonn  aassssuunnzziioonnee  ddii  ppeerriizziiaa  eexx  aarrtt..  660033  cc..pp..pp..  

MMii  ssooffffeerrmmoo  ssuull  ssoolloo  aassppeettttoo  cciirrccoossttaannzziiaallee..  QQuuii  ll’’aappppeellllaannttee  cceerrccaa  ddii  

ddiimmoossttrraarree  ccoommee  iill  ccoolltteelllloo  iinn  sseeqquueessttrroo  nnoonn  ssiiaa  ll’’aarrmmaa  ddeell  ddeelliittttoo..  PPeerr  

ssoosstteenneerree  qquueessttoo  aassssuunnttoo,,  ll’’aappppeellllaannttee  ssoottttoolliinneeaa  iill  ffaattttoo  cchhee,,  eesssseennddoo  ssttaattaa  

eesscclluussaa  llaa  pprreemmeeddiittaazziioonnee  eedd  eesssseennddoossii  ttrraattttaattoo  ddii  uunn  ddeelliittttoo  dd’’iimmppeettoo,,  uunnaa  

rreeaazziioonnee  ddii  qquueessttoo  ttiippoo  aavvrreebbbbee  ddoovvuuttoo  eesssseerree  rreeaalliizzzzaattaa  ccoonn  uunn’’aarrmmaa  ddii  ffaacciillee  

ee  pprroonnttaa  rreeppeerriibbiilliittàà..  MMaa  qquueessttoo  rreennddeerreebbbbee  iinnvveerroossiimmiillee  ll’’uuttiilliizzzzaazziioonnee  ddii  uunn  

ccoolltteelllloo  ccoommee  qquueelllloo  iinn  sseeqquueessttrroo  ppooiicchhéé  iill  ccoolltteelllloo  nnoonn  eerraa  aa  ddiissppoossiizziioonnee  

ddeeggllii  aauuttoorrii  ddeellll’’oommiicciiddiioo  mmaa  ssii  ttrroovvaavvaa,,  iinnvveeccee,,  iinn  uunn  lluuooggoo  ddiivveerrssoo,,  nneellllaa  

ccaassaa  ddii  CCoorrssoo  GGaarriibbaallddii..  LL’’aappppeellllaannttee  aaggggiiuunnggee  ppooii  cchhee  èè  iinnvveerroossiimmiillee  llaa  

ssppiieeggaazziioonnee  ddaattaa  ddaallllaa  CCoorrttee  cciirrccaa  iill  mmoottiivvoo  ddeellllaa  pprreesseennzzaa  ddeell  ccoolltteelllloo  iinn  VViiaa  

ddeellllaa  PPeerrggoollaa::  ssaarreebbbbee  ssttaattoo  iill  SSoolllleecciittoo,,  ssoolliittoo  aa  ppoorrttaarree  ccoonn  sséé  ddeeii  ccoolltteellllii,,  aa  

ccoonnssiigglliiaarree  aadd  AAmmaannddaa  ddii  ppoorrttaarrssii  iill  ccoolltteelllloo  aa  ffiinnii  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  ee,,  ppeerr  qquueessttoo,,  

AAmmaannddaa  ll’’aavvrreebbbbee  rriippoossttoo  nneellllaa  ggrraannddee  bboorrssaa  cchhee  AAmmaannddaa  aavveevvaa  iinn  ccaassaa,,  
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ccoommee  rriiffeerriittoo  ddaallllaa  RRoommaanneellllii..  SSeeccoonnddoo  ll’’aappppeellllaannttee,,  iill  rriiccoorrssoo  aallllaa  mmaassssiimmaa  

dd’’eessppeerriieennzzaa  nneell  ccaassoo  ddii  ssppeecciiee  ssaarreebbbbee  iinnggiiuussttiiffiiccaattoo  ee  ffuuoorrvviiaannttee,,  aanncchhee  

ppeerrcchhéé  llaa  bboorrssaa  ddii  AAmmaannddaa  eerraa  iinn  rreeaallttàà  uunnaa  bboorrssaa  ddii  ssttooffffaa  ((vvddss..  aappppeelllloo  aa  pp..  

3344))..  PPeerr  llaa  CCoorrttee,,  iinnoollttrree,,  sseeccoonnddoo  ll’’aappppeellllaannttee,,  iill  ccoolltteelllloo  ddii  ccuuii  aall  rreeppeerrttoo  3366  

ffuu  iimmppiieeggaattoo  ““aa  mmeerroo  ssccooppoo  ddii  mmiinnaacccciiaa””  ((vvddss..  pp..  3355)),,  mmeennttrree  uunnaa  ddeellllee  

lleessiioonnii  ddeellllaa  vviittttiimmaa  ssaarreebbbbee  ssttaattaa  pprrooddoottttaa  ccoonn  uunn  ddiivveerrssoo  ccoolltteelllloo  ddii  rriiddoottttee  

ddiimmeennssiioonnii::  qquueessttoo  uulltteerriioorree  eelleemmeennttoo  rreennddeerreebbbbee  aassssoolluuttaammeennttee  iinnvveerroossiimmiillee  

llaa  pprreesseennzzaa  ddeell  ccoolltteelllloo  nneellll’’aabbiittaazziioonnee  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa..  CCiiòò  

eevviiddeennzziieerreebbbbee  llaa  ccoonnttrraaddddiizziioonnee  rriissccoonnttrraabbiillee  ttrraa  ll’’aaffffeerrmmaazziioonnee  ddeell  GGiiuuddiiccee  

ddii  pprriimmee  ccuurree,,  sseeccoonnddoo  ccuuii,,  ddaa  uunn  llaattoo  iill  ccoolltteelllloo  nnoonn  eerraa  mmaaii  ssttaattoo  iinn  VViiaa  ddeellllaa  

PPeerrggoollaa  ee  qquueellllaa  sseeccoonnddoo  ccuuii  iill  ccoolltteelllloo  vvii  ffoossssee  iinnvveeccee  qquueellllaa  nnoottttee  ppeerrcchhéé  

AAmmaannddaa  eerraa  ssoolliittaa  ppoorrttaarrlloo  ccoonn  sséé  nneellllaa  pprroopprriiaa  bboorrssaa  ((vvddss..  aappppeelllloo  aa  pp..  3355))    

VVii  eerraa,,  qquuiinnddii,,  uunn’’iinnssaannaabbiillee  ccoonnttrraaddddiizziioonnee  iinn  qquueessttee  dduuee  aaffffeerrmmaazziioonnii  

ddeellllaa  CCoorrttee..  

OOrrbbeennee,,  llee  ccoossee  nnoonn  ssttaannnnoo  aaffffaattttoo  ccoossìì..  CCoommee  èè  sseemmpprree  aaccccaadduuttoo  nneeggllii  

eellaabboorraattii  ddiiffeennssiivvii  ddeeggllii  iimmppuuttaattii,,  aanncchhee  qquuii  vvii  èè  ll’’eessttrraappoollaazziioonnee  ddii  ppaassssii  

ddeellllaa  sseenntteennzzaa  iissoollaattii  ddaall  ccoonntteessttoo  nneell  qquuaallee  ssoonnoo  ccoonntteennuuttii  ee,,  aa  mmoonnttee,,  iill  

tteennttaattiivvoo  ddii  nneeggaarree  uunn  ffaattttoo,,  aattttrraavveerrssoo  llaa  ((aaffffeerrmmaattaa))  iimmppllaauussiibbiilliittàà  ddeellllaa  

ssppiieeggaazziioonnee  aaddddoottttaa,,  cciirrccaa  ii  mmoottiivvii  ddeell  ffaattttoo  sstteessssoo..  

LLaa  CCoorrttee  hhaa  ddeettttoo  ccoonn  eessttrreemmaa  cchhiiaarreezzzzaa  cchhee  iill  ccoolltteelllloo  ddii  ccuuii  aall  rreeppeerrttoo  3366  ffuu  

uuttiilliizzzzaattoo  ppeerr  pprrooccuurraarree  aa  MMeerreeddiitthh  llaa  lleessiioonnee  ppiiùù  ggrraavvee  ((vvddss..  aadd  eesseemmppiioo  pppp..  

117700  ee  117744  ddeellllaa  sseenntteennzzaa,,  pprroopprriioo  iinn  ffoonnddoo  aallllaa  ppaaggiinnaa))..  CCoonn  cciiòò,,  

eevviiddeenntteemmeennttee,,  hhaa  rriitteennuuttoo  cchhee  iill  ccoolltteelllloo  vvii  ffoossssee  iinn  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  qquueellllaa  

nnoottttee  ee  vvii  ffoossssee  ssttaattoo  ppoorrttaattoo  ddaallll’’aabbiittaazziioonnee  ddeell  SSoolllleecciittoo  ddoovvee  ssii  ttrroovvaavvaa..    
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SSuu  qquueessttoo  ccoolltteelllloo  ssoonnoo  ssttaattee  rriinnvveennuuttee  ttrraaccccee  bbiioollooggiicchhee  iimmppoorrttaannttiissssiimmee  iinn  

ppuunnttii  ddeecciissiivvii::  qquueellllaa  ddeellllaa  KKnnooxx  nneellll’’iimmppuuggnnaattuurraa,,  aannzzii  pprroopprriioo  nneell  ppuunnttoo  

ddoovvee  ffoorrzzaa  llaa  mmaannoo  cchhee  iimmppuuggnnii  iill  ccoolltteelllloo  ee  lloo  ssppiinnggaa  iinn  aavvaannttii    ee  qquueellllaa  ddii  

MMeezz  nneellllaa  ppaarrttee  tteerrmmiinnaallee  ddeellllaa  llaammaa..      

TTaallii  eelleemmeennttii  rreennddoonnoo  eevviiddeennttee  cchhee  qquueell  ccoolltteelllloo  ffuu  ppoorrttaattoo  ddaa  ccaassaa  ddeell  

SSoolllleecciittoo  aa  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  ccoonn  cceerrtteezzzzaa  llaa  nnoottttee  ddeell  ddeelliittttoo  ee  cchhee  ffuu  

uuttiilliizzzzaattoo  ppeerr  pprrooccuurraarree  aallllaa  KKeerrcchheerr  llaa  lleessiioonnee  ppiiùù  ggrraavvee..  EE  cchhee  qquueell  ccoolltteelllloo  

ffoossssee  iimmppuuggnnaattoo  ddaallllaa  KKnnooxx  ee  ffoossssee  ssttaattoo  uuttiilliizzzzaattoo  ccoonnttrroo  MMeerreeddiitthh  lloo  

ddiimmoossttrraa  pprroopprriioo  llaa  llooccaalliizzzzaazziioonnee  ddeeii  pprrooffiillii  ggeenneettiiccii  ddeellll’’iimmppuuttaattaa  ee  ddeellllaa  

vviittttiimmaa..  QQuuaannttoo  aallllaa  pprriimmaa,,  llaa  CCoorrttee  hhaa  mmeessssoo  bbeennee  iinn  eevviiddeennzzaa  ccoommee  llaa  

pprreesseennzzaa  ddeell  pprrooffiilloo  ggeenneettiiccoo  ddeellllaa  KKnnooxx  nneellllaa  ppaarrttee  tteerrmmiinnaallee  

ddeellll’’iimmppuuggnnaattuurraa,,  llaaddddoovvee  iill  mmaanniiccoo  sstteessssoo  hhaa  ccoommee  uunn  rriiaallzzoo  pprrootteettttiivvoo  ppeerr  

eevviittaarree  aallllee  ddiittaa  ddii  sscciivvoollaarree  nneellllaa  llaammaa  cchhee  ssii  ttrroovvaa  pprroopprriioo  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  

ssoottttoo  qquueellllaa  ssoorrttaa  ddii  pprrootteezziioonnee,,  ssiiaa  rraaggiioonneevvoollmmeennttee  ssppiieeggaabbiillee  ccooll  ffaattttoo  cchhee  

llaa  ttrraacccciiaa  ffuu  llaasscciiaattaa  iinn  uunn  ccoonntteessttoo  ddii  iinncclliinnaazziioonnee  ddeell  ccoolltteelllloo  ee  ddii  vviioolleennttaa  

ssppiinnttaa  ddeellllaa  mmaannoo  ttaannttoo  ddaa  pprroovvooccaarrnnee  lloo  sscciivvoollaammeennttoo  iinn  qquueellll’’uullttiimmaa  

pprrootteezziioonnee  ee,,  qquuiinnddii,,  iill  rreessiidduuoo  ggeenneettiiccoo..  UUnnaa  nnoorrmmaallee  iimmppuuggnnaazziioonnee  ddeell  

ccoolltteelllloo  iinn  ppoossiizziioonnee  oorriizzzzoonnttaallee  aall  ppiiaannoo  dd’’aappppooggggiioo  ee  iinn  aasssseennzzaa  ddii  ssppiinnttaa,,  

ccoommee  ssaarreebbbbee  aaccccaadduuttoo  ssee  iill  ccoolltteelllloo  ffoossssee  ssttaattoo  uuttiilliizzzzaattoo,,  aadd  eesseemmppiioo,,  ppeerr  

mmoottiivvii  ddii  ttiippoo  ccuulliinnaarriioo  oo  ccoommuunnqquuee  ppeerr  nneecceessssiittàà  ddoommeessttiicchhee,,  nnoonn  aavvrreebbbbee  

llaasscciiaattoo  qquueell  pprrooffiilloo  iinn  qquueell  ppuunnttoo..    

QQuueessttee  ccoossee  llaa  CCoorrttee  llee  hhaa  ddeettttee  cchhiiaarraammeennttee  aa  pp..  440044..    

QQuuaannttoo  aallll’’uubbiiccaazziioonnee  ddeell  pprrooffiilloo  ddii  MMeerreeddiitthh  nneellllaa  llaammaa  ee,,  ppeerr  ddii  ppiiùù,,  nneellllaa  

ppaarrttee  pprroossssiimmaa  aallllaa  ppuunnttaa,,  nnoonn  vvii  èè  bbiissooggnnoo  ddii  ssooffffeerrmmaarrssii  ssuull  ssiiggnniiffiiccaattoo  ddii  
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ttaallee  uubbiiccaazziioonnee  ddeellllaa  ttrraacccciiaa,,  ssppeecciiee  ssee  ssii  ccoonnssiiddeerraa  qquuaannttoo  pprreecciissaattoo  aa  

pprrooppoossiittoo  ddeell  rreeppeerrttoo  ddeellll’’iimmppuuttaattaa..    

  NNéé  èè  ppoossssiibbiillee  ssoosstteenneerree  cchhee  qquueell  pprrooffiilloo  ggeenneettiiccoo  ffoossssee  ssttaattoo  llaasscciiaattoo  ddaa  

MMeezz  nneellllaa  ccaassaa  ddeell  SSoolllleecciittoo,,  eevviiddeenntteemmeennttee  iinn  uunnaa  ssiittuuaazziioonnee  nnoonn  nnoorrmmaallee,,  

ccoommee  hhaa  cceerrccaattoo  ddii  ssoosstteenneerree  SSoolllleecciittoo  iinn  uunn  iinntteerreessssaannttee  mmeemmoorriiaallee  

ggiioorrnnaalliissttiiccoo,,  ppeerrcchhéé  nnoonn  ssii  llaasscciiaa  iill  pprrooffiilloo  ggeenneettiiccoo  ssuullllaa  llaammaa  ddii  uunn  ccoolltteelllloo,,  

ppeerr  ddii  ppiiùù  vviicciinnoo  aallllaa  ppuunnttaa,,  ssee  nnoonn  vvii  èè  uunnaa  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa  pprreessssiioonnee  ddii  

mmaatteerriiaallee  bbiioollooggiiccoo  ssuullllaa  llaammaa  sstteessssaa::  nneell  ccaassoo  mmeennoo  ddrraammmmaattiiccoo  cchhee  ssii  ppoossssaa  

iimmmmaaggiinnaarree  vvii  èè,,  iinn  ooggnnii  ccaassoo,,  ssee  nnoonn  uunnaa  ffeerriittaa,,  uunn’’eenneerrggiiccoo  ssttrruusscciiaammeennttoo  

ddeellllee  ddiittaa  oo  ddeellllaa  mmaannoo  ssuullllaa  llaammaa  sstteessssaa..    

MMaa  MMeezz,,  iinn  qquueellllaa  ssoollaa  sseettttiimmaannaa,,  nnoonn  vvii  eerraa  mmaaii  aannddaattaa  nneellllaa  ccaassaa  ddeell  

SSoolllleecciittoo,,  aanncchhee  ppeerrcchhéé  RRaaffffaaeellee  ee  AAmmaannddaa  ssii  eerraannoo  ccoonnoosscciiuuttii  ssoolloo  uunnaa  

sseettttiimmaannaa  pprriimmaa  ddeell  ddeelliittttoo::  lloo  ddiiccee  llaa  sstteessssaa  iimmppuuttaattaa  aallll’’uuddiieennzzaa  ddeell  1133..0066..0099  

((vvddss..  pp..  88  ddeell  vveerrbbaallee))..  MMeezz  ccoonnoosscceevvaa  aappppeennaa  iill  SSoolllleecciittoo  ee,,  ccoonnssiiddeerraattoo  ttaallee  

lliimmiittaattiissssiimmoo  ppeerriiooddoo  ee  llaa  tteennddeennzzaa  ddii  MMeezz  aa  ffrreeqquueennttaarree  ssoolloo  llee  ssuuee  

ccoonnnnaazziioonnaallii,,  nnoonn  vvii  èè  ssppaazziioo  ppeerr  vviissiittee  ddii  MMeezz  aa  ccaassaa  SSoolllleecciittoo..  LLoo  hhaa  eesscclluussoo  

FFiilloommeennaa  RRoommaanneellllii  ((vvddss..  vveerrbbaallee  ddeell  77..0022..0099,,  pp..  1166))  ee,,  aannccoorraa  ppiiùù  

ddrraassttiiccaammeennttee,,  LLaauurraa  MMeezzzzeettttii  ((vvddss..  vveerrbbaallee  ddeell  1144..0022..0099,,  pp..  2299))  cchhee  hhaa  

aaggggiiuunnttoo  cchhee  MMeerreeddiitthh  ffrreeqquueennttaavvaa  sseemmpprree  ee  ssoollttaannttoo  ““qquuaattttrroo  oo  cciinnqquuee  

rraaggaazzzzee  iinngglleessii,,  ssttaavvaa  sseemmpprree  ccoonn  lloorroo””  ((vvddss..  lloo  sstteessssoo  vveerrbbaallee  ddeell  1144  ffeebbbbrraaiioo  

aallllaa  sstteessssaa  pp..  2299))..      

LLaa  CCoorrttee  èè  ppeerrvveennuuttaa  aallllee  ssuuee  ccoonncclluussiioonnii  ppaarrtteennddoo  ddaa  qquueessttii  ppuunnttii  ffeerrmmii..    

EE  nnoonn  èè  cceerrccaannddoo  ddii  mmeetttteerree  iinn  ddiissccuussssiioonnee  ii  mmoottiivvii  iinnddiiccaattii  ddaall  GGiiuuddiiccee  ddii  

pprriimmee  ccuurree  ccoommee  qquueellllii  cchhee  ppoossssoonnoo  ssppiieeggaarree  iill  ppeerrcchhéé  RRaaffffaaeellee  aaffffiiddòò  qquueell  
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ccoolltteelllloo  aallllaa  KKnnooxx  cchhee  ssii  ppoossssoonnoo  ccoonntteessttaarree  qquueeii  ppuunnttii  ffeerrmmii  ddii  ffaattttoo..    

NNeell  ppaassssoo  rriicchhiiaammaattoo,,  llaa  CCoorrttee  cceerrccaa  ddii  ddaarree  uunnaa  ssppiieeggaazziioonnee  ppllaauussiibbiillee  aadd  

uunn  ffaattttoo  cchhee  hhaa  ggiiuussttaammeennttee  ccoonnssiiddeerraattoo  ccoommee  cceerrttoo  ee  hhaa  ffoorrmmuullaattoo  ll’’iippootteessii  

cchhee  iinn  uunnaa  oo  ppiiùù  ddii  qquueellllee  nnoottttii  ddii  qquueellllaa  sseettttiimmaannaa,,  iill  SSoolllleecciittoo  aavveessssee  

ccoonnvviinnttoo  llaa  rraaggaazzzzaa  ddii  SSeeaattttllee  aa  ppoorrttaarree  ccoonn  sséé  iill  ccoolltteelllloo  ccoonn  ffiinnaalliittàà  ddii  ddiiffeessaa..  

MMaa  qquueessttoo  nnoonn  ssiiggnniiffiiccaa  ssoosstteenneerree  cchhee  iill  ccoolltteelllloo  ffoossssee  ssttaattoo  llaasscciiaattoo  nneellllaa  

ccaassaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa..  SSee  llaa  ffiinnaalliittàà  eerraa  qquueellllaa  ddiiffeennssiivvaa,,  qquueell  ccoolltteelllloo  

ddoovveevvaa  sseerrvviirree  aadd  AAmmaannddaa  nneeggllii  ssppoossttaammeennttii  iinn  qquueellllee  zzoonnee  ssìì  cceennttrraallii  mmaa  

aanncchhee  pprroossssiimmee  aallll’’aarreeaa  bboossccoossaa  ddeell  BBuullaaggaaiioo,,  zzoonnee  ffrreeqquueennttaattee  ddaa  ssppaacccciiaattoorrii  

ee,,  ddii  cceerrttoo,,  nnoonn  ttrraannqquuiillllee  ppeerr  uunnaa  ggiioovvaannee  rraaggaazzzzaa  ssttrraanniieerraa..  MMaa  sseerrvviivvaa  aa  

qquueessttoo,,  nnoonn  aadd  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattoo  nneellllaa  ccaassaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa..    

QQuuaannttoo  aaii  rriilliieevvii  mmeeddiiccoo  ––  lleeggaallii  ssuull  ppuunnttoo,,  ll’’aappppeellllaannttee  eecccceeppiissccee  

ll’’iinnccoommppaattiibbiilliittàà  ddeell  ccoolltteelllloo  ddii  ccuuii  aall  RReepp..  3366  ccoonn  qquueelllloo  uuttiilliizzzzaattoo  ppeerr  

uucccciiddeerree  MMeerreeddiitthh..      

SSeeccoonnddoo  ll’’aappppeellllaannttee,,  llaa  CCoorrttee  aavveevvaa  eerrrraattoo  nneellll’’aattttrriibbuuiirree  ““aapprriioorriissttiiccaa  

cceerrtteezzzzaa””  ((ccoossìì  aa  pp..  3366  ddeellll’’aattttoo  dd’’aappppeelllloo))  aadd  uunnaa  cciirrccoossttaannzzaa,,  qquuaallee  llaa  

ccoommppaattiibbiilliittàà  ddeellll’’ooggggeettttoo  ccoonn  llaa  lleessiioonnee  mmaaggggiioorree,,  ccoommppaattiibbiilliittàà  cchhee  iill  

ddiibbaattttiimmeennttoo  aavvrreebbbbee  ddiimmoossttrraattoo  ccoommee  ttuutttt’’aallttrroo  cchhee  cceerrttaa..    

SSeeccoonnddoo  ll’’aappppeellllaannttee,,  llaa  CCoorrttee  ssaarreebbbbee  ppeerrvveennuuttaa  aa  ttaallee  ccoonncclluussiioonnee  ssoolloo  

ddooppoo  iill  rriinnvveenniimmeennttoo  ddeellllaa  ttrraacccciiaa  ddii  MMeerreeddiitthh  nneellllaa  llaammaa..  LLaa  CCoorrttee,,  iinnoollttrree,,  

iinnssppiieeggaabbiillmmeennttee  ssaarreebbbbee  ppeerrvveennuuttaa  aallllaa  ccoonncclluussiioonnee  cchhee  ggllii  ooggggeettttii  ddaa  ppuunnttaa  

ee  ddaa  ttaagglliioo  uuttiilliizzzzaattii  ssaarreebbbbeerroo  ssttaattii  dduuee..    

LL’’aappppeellllaannttee  ssii  èè  ssooffffeerrmmaattoo,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree,,  ssuullllee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeell  PPrrooff..  

MMaauurroo  BBaaccccii,,  uunnoo  ddeeii  CCCC..TTTT..  ddeellllaa  PPrrooccuurraa,,  eessaammiinnaattoo  aallll’’uuddiieennzzaa  ddeell  
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44..0044..0099)),,  sseeccoonnddoo  ccuuii,,  mmeennttrree  llaa  lleessiioonnee  ppiiùù  ggrraavvee  aa  ssiinniissttrraa  èè  ccoommppaattiibbiillee  ccooll  

ccoolltteelllloo  ddii  ccuuii  aall  rreepp..  3366,,  llaa  lleessiivviittàà  nneellll’’aammbbiittoo  llaatteerroo  cceerrvviiccaallee  ddeessttrraa  ssaarreebbbbee  

rriiccoonndduucciibbiillee  aadd  uunn  ddiivveerrssoo  ooggggeettttoo..  IIll  CCTT  PPrrooff..  BBaaccccii  aavvrreebbbbee  aanncchhee  

aaggggiiuunnttoo  cchhee  uunn  ccoolltteelllloo  ppiiùù  ppiiccccoolloo  ppoottrreebbbbee  eesssseerree  ccoommppaattiibbiillee  aanncchhee  ccoonn  llaa  

lleessiioonnee  ppiiùù  ggrraavvee  aa  ssiinniissttrraa..    

DDaa  qquueessttaa  aaffffeerrmmaazziioonnee,,  ll’’aappppeellllaannttee  ddeedduuccee  cchhee  iill  PPrrooff..  BBaaccccii,,  CCTT  ddeell  PPMM,,  

aavvrreebbbbee  ccoonnddiivviissoo  llee  ccoonncclluussiioonnii  ddeell  PPrrooff..  TToorrrree  ee,,  qquuiinnddii,,  llaa  CCoorrttee  aavvrreebbbbee  

ttrraattttoo  llee  ssuuee  ccoonncclluussiioonnii  sseennzzaa  iill  ccoonnffoorrttoo  ssiiccuurroo  nneemmmmeennoo  ddeell  pprriinncciippaallee  ddeeii  

CCCC..TTTT..  ddeell  PPMM,,  ppoossttoo  cchhee  ii  ppeerriittii  hhaannnnoo  ddeettttoo  cchhee  llaa  lleessiivviittàà  mmaaggggiioorree  èè  nnoonn  

iinnccoommppaattiibbiillee  ccooll  ccoolltteelllloo  ddii  ccuuii  aall  rreepp..  3366..  

SSii  ttrraattttaa,,  iinnvveeccee,,  ddii  uunn’’aaffffeerrmmaazziioonnee  ggrraavveemmeennttee  ddiissttoonniiccaa  rriissppeettttoo  nnoonn  ssoolloo  

aa  ttuuttttee  llee  rriissuullttaannzzee  mmaa  aallllee  sstteessssee  aaffffeerrmmaazziioonnii  ddeell  PPrrooff..  BBaaccccii..    

IIll  PPrrooff..  BBaaccccii  hhaa  ssoottttoolliinneeaattoo  nnoonn  llaa  ““nnoonn  iinnccoommppaattiibbiilliittàà””,,  mmaa  llaa  nneettttaa  

““ccoommppaattiibbiilliittàà””  ttrraa  iill  ccoolltteelllloo  ddii  ccuuii  aall  rreepp..  3366  ee  llaa  lleessiioonnee  ppiiùù  ggrraavvee::  bbaassttaa  

rriilleeggggeerree  llee  aaffffeerrmmaazziioonnii  ddeell  CCTT  ddeellllaa  PPrrooccuurraa,,  aadd  eesseemmppiioo,,  aa  pp..  1133  ddeell  pp..vv..  ddii  

uuddiieennzzaa  ddeell  1188..0044..0099  ee,,  ssoopprraattttuuttttoo,,  aa  pp..  1144  ddoovvee  iill  CCTT  ddeeffiinniissccee  

““aassssoolluuttaammeennttee””  ccoommppaattiibbiillee  llaa  lleessiioonnee  ppiiùù  ggrraavvee  ccoonn  iill  ccoolltteelllloo  ddii  ccuuii  aall  rreepp..  

3366..    

CCiirrccaa,,  iinnvveeccee,,  ll’’aallttrraa  lleessiioonnee,,  aa  ddeessttrraa,,  iill  PPrrooff..  BBaaccccii,,  ppuurr  ssoottttoolliinneeaannddoo  cchhee  

““qquuaallcchhee  eelleemmeennttoo  ddii  ccoommppaattiibbiilliittàà  cc’’èè””  ((vvddss..  pp..  1133  ddeelllloo  sstteessssoo  vveerrbbaallee)),,  

ccoonncclluuddee  ppooii  iinn  sseennssoo  nneeggaattiivvoo..  EE  qquueessttoo  èè  eessaattttaammeennttee  qquueelllloo  cchhee  hhaa  

aaffffeerrmmaattoo  llaa  CCoorrttee  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo,,  iinn  ppiieennaa  aaddeerreennzzaa  aallllee  rriissuullttaannzzee  

pprroocceessssuuaallii,,  ssooffffeerrmmaannddoossii  aa  lluunnggoo  ssuullllaa  qquueessttiioonnee  ((ssii  vveeddaa  llaa  sseenntteennzzaa  

aappppeellllaattaa  aallllee  pppp..  ddaa  116677  aa  117755  ee  aanncchhee  ppiiùù  oollttrree,,  aallllee  pppp..  220011,,  440022  ––  440044))..    
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LLaa  CCoorrttee,,  ccoonncclluuddeennddoo  ssuull  ppuunnttoo,,  pprroopprriioo  nneellllaa  ppeennuullttiimmaa  ffrraassee  ddeellllaa  pp..  117744,,  

hhaa  rriitteennuuttoo  ““iinnaaccccoogglliibbiillee””  llaa  tteessii  ddeellllaa  iinnccoommppaattiibbiilliittàà  ttrraa  llaa  lleessiioonnee  ppiiùù  ggrraavvee  

ee  iill  ccoolltteelllloo  rreepp..  3366..    

NNéé  vvaallee  iinnvvooccaarree,,  ooccccoorrrree  rriippeetteerrlloo,,  ll’’eesspprreessssiioonnee  uuttiilliizzzzaattaa  ddaaii  ppeerriittii  iinn  

qquueelllloo  cchhee  ppuuòò  ccoonnssiiddeerraarrssii  uunn  eecccceessssoo  ddii  ccaauutteellaa  lleessssiiccaallee  ttiippiiccoo  ddeellll’’aammbbiittoo  

ddii  ccooggnniizziioonnee  mmeeddiiccoo  ––  lleeggaallee  cchhee  nnoonn  ppuuòò  qquuaassii  mmaaii  iinnddiivviidduuaarree  uunn  ooggggeettttoo  

ccoommee  qquueelllloo  cchhee  hhaa  eessaattttaammeennttee  pprrooddoottttoo  qquueellllaa  cceerrttaa  lleessiioonnee,,  mmaa  ppuuòò  

ssoollttaannttoo  eesspprriimmeerrssii  iinn  tteerrmmiinnii  ddii  ccoommppaattiibbiilliittàà  ((oo  nnoonn  iinnccoommppaattiibbiilliittàà))  ee  

iinnccoommppaattiibbiilliittàà::  ssii  vveeddaa,,  ssuull  ppuunnttoo,,  qquuaannttoo  aaffffeerrmmaattoo  ddaall  PPrrooff..  BBaaccccii  sseeccoonnddoo  

ccuuii  èè  mmoollttoo  ddiiffffiicciillee  ooppeerraarree  uunn’’aattttrriibbuuzziioonnee  cceerrttaa  ddii  uunnoo  ssttrruummeennttoo  aallllaa  

lleessiioonnee,,  ccoommee,,  dd’’aallttrraa  ppaarrttee,,  aanncchhee  eesscclluuddeerree  cchhee  qquueell  cceerrttoo  ssttrruummeennttoo  ppoossssaa  

eesssseerree  ssttaattoo  uuttiilliizzzzaattoo  ee  qquueessttoo  ppeerrcchhéé  llaa  lleessiivviittàà  ddiippeennddee  ddaa  uunnaa  mmoolltteepplliicciittàà  

ddii  ffaattttoorrii  ((vvddss..  llee  ddiicchh..  ddeell  PPrrooff..  BBaaccccii  iinn  ddaattaa  1188..0044..22000099,,  aallllee  pppp..  1111  ee  1122))..    

AAppppeellllaarrssii,,  qquuiinnddii,,  aallllaa  ccaauutteellaa  lleessssiiccaallee  mmeeddiiccoo  ––  lleeggaallee  ppeerr  mmeetttteerree  iinn  

dduubbbbiioo  llaa  ccoommppaattiibbiilliittàà  ddeell  rreeppeerrttoo  èè,,  ppeerrttaannttoo,,  ddeell  ttuuttttoo  iinnggiiuussttiiffiiccaattoo  ee,,  

oovvvviiaammeennttee,,  llaa  ccoonncclluussiioonnee  cciirrccaa  llaa  ccoommppaattiibbiilliittàà  èè  uulltteerriioorrmmeennttee  rraaffffoorrzzaattaa  

ddaaii  rreeppeerrttii  ggeenneettiiccii  ddeellll’’iimmppuuttaattaa  ee  ddeellllaa  vviittttiimmaa,,  pprreesseennttii  nneell  ccoolltteelllloo  ee,,  

ssoopprraattttuuttttoo,,  ddaallll’’uubbiiccaazziioonnee  ddeeggllii  sstteessssii..    

LLaa  CCoorrttee,,  sseeccoonnddoo  ll’’aappppeellllaannttee,,  iinnvveeccee  ddii  aarrggoommeennttaarree  cciirrccaa  ll’’iiddeennttiittàà  

ddeellll’’ooggggeettttoo  iinn  sseeqquueessttrroo  ccoonn  qquueelllloo  cchhee  aavveevvaa  uucccciissoo  MMeerreeddiitthh,,  ssii  eerraa  

lliimmiittaattaa  aa  ccoonnffuuttaarree  llee  oosssseerrvvaazziioonnii  ddiiffeennssiivvee  cciirrccaa  llaa  pprreetteessaa  iinnccoommppaattiibbiilliittàà  

ddeellll’’aarrmmaa..  EE,,  aa  ttaall  pprrooppoossiittoo,,  ll’’aappppeellllaannttee,,  sseeccoonnddoo  uunn’’aabbiittuuddiinnee  oorrmmaaii  bbeenn  

ccoonnoosscciiuuttaa,,  eessttrraappoollaa  uunn  ppaassssaaggggiioo  ddeellllaa  mmoottiivvaazziioonnee  ccoonn  ccuuii  iill  ggiiuuddiiccee  ddii  

pprriimmee  ccuurree  ccoonnffuuttaa  ll’’aarrggoommeennttoo,,  uuttiilliizzzzaattoo  ddaaii  CCCC..TTTT  ddeellllee  ddiiffeessee,,  aavvrreebbbbee  
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oosssseerrvvaattoo::  ““  uunn  aaggggrreessssoorree  aanniimmaattoo  ddaallll’’iinntteennttoo  ddii  uucccciiddeerree……..””,,  rriicchhiiaammaannddoo  

iinn  mmaanniieerraa  nnoonn  pprreecciissaa  iill  ppaassssaaggggiioo  ddeellllaa  sseenntteennzzaa  cchhee,,  aa  pprrooppoossiittoo  ddeellllee  dduuee  

iinncciissuurree  ddeellll’’eeppiigglloottttiiddee,,  oosssseerrvvaa::  ““  LLee  dduuee  iinncciissuurree  ddeellll’’eeppiigglloottttiiddee  nnoonn  ssii  

rriittiieennee  ssttiiaannoo  aa  ssiiggnniiffiiccaarree  iill  ccoommppoorrttaammeennttoo  ddii  cchhii,,  aanniimmaattoo  ddaallll’’iinntteennttoo  ddii  

uucccciiddeerree,,  rreeiitteerraa  ii  ccoollppii,,  eessttrraaeennddoo  iill  ccoolltteelllloo  ddaallllaa  ffeerriittaa  ee  ttoorrnnaannddoo  

nnuuoovvaammeennttee  aa  ccoollppiirree……....UUnnaa  ttaallee  rriiccoossttrruuzziioonnee  nnoonn  ddàà  rraaggiioonnee,,  ssii  rriittiieennee,,  ddeell  

ppeerrcchhéé  iill  ccoollppoo  ssaarreebbbbee  ssttaattoo  ppoorrttaattoo  nneelllloo  sstteessssoo  ppuunnttoo::  ssee  ttaallee  mmoottiivvoo  lloo  ssii  

vvuuoollee  aannccoorraarree  aallll’’iinntteennttoo  oommiicciiddiiaarriioo  eedd  aallllaa  ccoonnssttaattaazziioonnee  cchhee  llaa  mmoorrttee  nnoonn  

ssii  eerraa  aannccoorraa  vveerriiffiiccaattaa,,  iill  ccoollppiittoorree  aavvrreebbbbee  ddoovvuuttoo  ddiirriiggeerree  iill  ccoollppoo  vveerrssoo  

aallttrraa  rreeggiioonnee  ccoorrppoorreeaa  aannzziicchhéé  iinnssiisstteerree  iinn  qquueellllaa  cchhee,,  aattttiinnttaa,,  ssii  eerraa  rriivveellaattaa  

iinniiddoonneeaa””..  LLaa  CCoorrttee  ppooii  aaggggiiuunnggee::  ““ssoottttoo  ddiivveerrssoo  pprrooffiilloo,,  aappppaarree  ddiiffffiicciillee  

iimmmmaaggiinnaarree  cchhee  iill  ccoolltteelllloo,,  eessttrraattttoo,,  ppoossssaa  eesssseerree  ffiinniittoo  nneellllaa  mmeeddeessiimmaa  ffeerriittaa  

ggiiàà  pprrooccuurraattaa  ee  cchhee  ddoovveevvaa  eesssseerree  ggiiàà  ccooppeerrttaa  ddii  ssaanngguuee  ee  ddaa  qquueessttoo  nnaassccoossttaa””  

((vvddss..  llaa  sseenntteennzzaa,,  aa  pp..  117711))..    

EE’’  pprroopprriioo  ll’’iimmppoossssiibbiilliittàà  cchhee  ii  ccoollppii  ssuucccceessssiivvii  ssiiaannoo  ffiinniittii  eessaattttaammeennttee  

nneelllloo  sstteessssoo  ppuunnttoo  aattttiinnttoo  ddaall  pprriimmoo  ll’’eelleemmeennttoo  ccoonnssiiddeerraattoo  ffoonnddaammeennttaallee  

ddaallllaa  CCoorrttee  ppeerr  rriitteenneerree  iinnaatttteennddiibbiillee  llaa  rriiccoossttrruuzziioonnee  ddiiffeennssiivvaa  cchhee  ppoossttuullaa  llaa  

rreeiitteerraazziioonnee  ddeeii  ccoollppii  nneelllloo  sstteessssoo  ppuunnttoo  ee  llaa  ccoommpplleettaa  iimmmmeerrssiioonnee  ddeellllaa  llaammaa  

cchhee  nnoonn  aavvrreebbbbee  ppoottuuttoo  eesssseerree  qquueellllaa,,  mmoollttoo  ppiiùù  lluunnggaa  ddeell  ttrraammiittee,,  ddeell  ccoolltteelllloo  

iinn  sseeqquueessttrroo..    

LL’’aappppeellllaannttee  eessttrraappoollaa  ee  mmuuttiillaa  iill  ppaassssaaggggiioo  ddeellllaa  sseenntteennzzaa  ee  cceennssuurraa  iill  

rriiffeerriimmeennttoo  ppiiùù  ssiiggnniiffiiccaattiivvoo  ddii  ccuuii  nnoonn  vv’’èè  ttrraacccciiaa  nneell  rriicchhiiaammoo  lleetttteerraallee  ddeell  

ppaassssaaggggiioo  ((ssii  vveeddaa  ll’’aappppeelllloo  aa  pp..  4488))  ee  iill  mmoottiivvoo  pprroosseegguuee,,  bbaaiippaassssaannddoo  

ddiissiinnvvoollttaammeennttee  qquueessttoo  ppuunnttoo  ffoonnddaammeennttaallee  ee  aattttiinnggeennddoo  aallllaa  qquueessttiioonnee  ddeell  
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ddoolloo  eevveennttuuaallee,,  iippoottiizzzzaattoo  ddaallllaa  CCoorrttee  pprroopprriioo  ppeerr  ssppiieeggaarree,,  iinnssiieemmee  aa  ttuuttttee  llee  

cciirrccoossttaannzzee  ddeellllaa  vviicceennddaa  ee  aaii  ddiissppeerraattii  mmoovviimmeennttii  ddii  rreessiisstteennzzaa  ddeellllaa  vviittttiimmaa,,  

uunn  ttaallee  aatttteeggggiiaammeennttoo  ppssiiccoollooggiiccoo  ddeeggllii  iimmppuuttaattii  cchhee,,  lloo  ssii  ccoonnssiiddeerrii  ccoommee  ssii  

vvuuoollee,,  èè,,  iinn  ooggnnii  ccaassoo,,  uunn  ddoolloo  oommiicciiddiiaarriioo..  

LL’’aappppeellllaannttee  ssoottttoolliinneeaa,,  ppooii,,  llaa  pprreetteessaa  iimmppoossssiibbiilliittàà  cchhee  ll’’aarrmmaa  aavvrreebbbbee  

aarrrreessttaattoo  llaa  ssuuaa  ccoorrssaa,,  nneell  ccoorrssoo  ddeellllaa  rreeiitteerraazziioonnee  ddeeii  ccoollppii,,  sseemmpprree  aallllaa  sstteessssaa  

ddiissttaannzzaa  ddii  88  ccmm..  OOllttrree  aa  iiggnnoorraarree  lleetttteerraallmmeennttee  iill  ffaattttoo  cchhee  aappppaarree  

iinnvveerroossiimmiillee  uunnaa  rreeiitteerraazziioonnee  ddeeii  ccoollppii  cchhee  ffiinniissccaannoo  nneelllloo  sstteessssoo  ppuunnttoo,,  

ll’’aappppeellllaannttee  nnoonn  pprreennddee  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  qquuaannttoo  aaffffeerrmmaattoo  ddaallllaa  CCoorrttee  aa  

pprrooppoossiittoo  ddeell  lliimmiittaattoo  mmoovviimmeennttoo  ddii  aalllloonnttaannaammeennttoo  ddeellllaa  vviittttiimmaa  ddaall  ccoolltteettttoo  

ee  aall  ssuucccceessssiivvoo  ee  ooppppoossttoo  mmoovviimmeennttoo  ddii  rriiaavvvviicciinnaammeennttoo  ooppeerraattoo  ddaaggllii  

aaggggrreessssoorrii,,  nneell  ccoorrssoo  ddeellllaa  ddiissppeerraattaa  rreessiisstteennzzaa  ddii  MMeerreeddiitthh::  iill  ggiiuuddiiccee  ddii  

pprriimmee  ccuurree  ddeessccrriivvee  llaa  ddiinnaammiiccaa  nneellllaa  sseeccoonnddaa  mmeettàà  ddeellllaa  pp..  117711  ddeellllaa  

sseenntteennzzaa,,  mmaa  ll’’aappppeellllaannttee  nnoonn  ccoonnffuuttaa  sseerriiaammeennttee  qquueessttaa  rriiccoossttrruuzziioonnee,,  

lliimmiittaannddoossii  aa  rriitteenneerrllaa  ““ddiissaannccoorraattaa  ddaa  pprroovvee  oo  lleeggggii  sscciieennttiiffiicchhee””,,  mmaa  ccoonn  

qquueessttoo  ssii  lliimmiittaa  aadd  uunn’’aaffffeerrmmaazziioonnee  aappooddiittttiiccaa  ee  nnoonn  ooffffrree  mmoottiivvii  aa  ssoosstteeggnnoo  

ddeellll’’aappppeelllloo..  

AAllll’’aappppeellllaannttee,,  iinnffiinnee,,  nnoonn  aappppaarree  vveerroossiimmiillee  cchhee  nnoonn  vvii  ssiiaa  ssttaattaa  uunnaa  

rriilleevvaannttee  vviioolleennzzaa  nneell  ccoollppoo  ee,,  qquuiinnddii,,  uunn  iinntteennttoo  oommiicciiddiiaarriioo  ddii  ttiippoo  ssoolloo  

iinnddiirreettttoo,,  ccoommee  ssee  iill  ddoolloo  oommiicciiddiiaarriioo  ddoovveessssee  eesssseerree  eesscclluussiivvaammeennttee  ddiirreettttoo  ee  

ssii  ddoovveessssee,,  qquuiinnddii,,  nneecceessssaarriiaammeennttee  uussaarree  ll’’aarrmmaa  iinn  ttuuttttaa  llaa  ccaappaacciittàà  ooffffeennssiivvaa  

ccoonnsseennttiittaa..  NNoonn  aaccccaaddee  ccoossìì  nneellllaa  rreeaallttàà::  nneellllaa  rreeaallttàà,,  llaa  lluunngghheezzzzaa  ddeell  ttrraammiittee  

ddeellllaa  lleessiioonnee  nnoonn  rriipprroodduuccee  nneecceessssaarriiaammeennttee  llaa  lluunngghheezzzzaa  ddeellllaa  llaammaa..  LLaa  

CCoorrttee  lloo  hhaa  ddeettttoo  cchhiiaarraammeennttee  ee  hhaa  oosssseerrvvaattoo  cchhee  ssaarreebbbbee  aallttrriimmeennttii  ffaattiiccaa  
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iinnssuuppeerraabbiillee  iimmmmaaggiinnaarrssii  iill  ttiippoo  ddii  llaammaa  cchhee  aavvrreebbbbee  ddoovvuuttoo  pprroodduurrrree  llaa  

lleessiioonnee  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  ssoottttoossttaannttee  qquueellllaa  ppiiùù  ggrraavvee,,  ddeellllaa  lluunngghheezzzzaa  ddii  uunn  

cceennttiimmeettrroo  ee  mmeezzzzoo,,  rriissppeettttoo  aallllaa  qquuaallee  nnoonn  ppuuòò  cceerrttoo  ssoosstteenneerrssii  cchhee  vvii  ssiiaa  

ssttaattoo  uunn  iimmppaattttoo  ccoonn  uunnaa  ssttrruuttttuurraa  ccoorrppoorreeaa  cchhee  aabbbbiiaa  iimmppeeddiittoo  uunnaa  pprrooffoonnddiittàà  

mmaaggggiioorree  ((vvddss..  llaa  sseenntteennzzaa  aa  pp..  117722))..    

QQuuaannttoo  aallll’’iimmppllaauussiibbiilliittàà  ddeellllaa  tteessii  cchhee  ssiiaa  ssttaattoo  uussaattoo  uunn  aallttrroo  ccoolltteelllloo,,  oollttrree  

qquueelllloo  iinn  sseeqquueessttrroo,,  qquueessttoo  èè  iinnvveeccee  pprroopprriioo  qquueelllloo  cchhee  hhaa  cchhiiaarraammeennttee  

aaffffeerrmmaattoo  iill  CCTT  ddeell  PPMM  PPrrooff..  MMaauurroo  BBaaccccii  ee  llaa  CCoorrttee  hhaa  ffaattttoo  pprroopprriiaa  ttaallee  

ccoonncclluussiioonnee..  

AAnncchhee  iill  rriicchhiiaammoo  aallll’’aaffffeerrmmaazziioonnee  ddeell  PPrrooff..  TToorrrree  aa  pp..  4477  ddeell  vveerrbbaallee  ddii  

uuddiieennzzaa  ddeell  66..0077..0099  nnoonn  aaggggiiuunnggee  pprraattiiccaammeennttee  nnuullllaa  ddii  rriilleevvaannttee  aa  qquuaannttoo  

rriiccoossttrruuiittoo  ddaallllaa  CCoorrttee  aanncchhee  ppeerrcchhéé  aallll’’aaffffeerrmmaazziioonnee  ddeell  CCTT  ddeellllaa  ddiiffeessaa  

KKnnooxx  sseeccoonnddoo  ccuuii  ssaarreebbbbee  llaa  pprriimmaa  vvoollttaa  nneellllaa  ssttoorriiaa  cchhee  ssii  vveeddee  uunnoo  

ssccaannnnaammeennttoo  ffaattttoo  ccoonn  dduuee  ccoolltteellllii  ee  ddaa  dduuee  ppeerrssoonnee,,  iill  PPMM  CCoommooddii  hhaa  

rreepplliiccaattoo  cchhee  lloo  ssccaannnnaammeennttoo  èè  ssttaattoo  pprroovvooccaattoo  ccoonn  uunn  ssoolloo  ccoolltteelllloo  mmeennttrree  

ll’’aallttrroo  ccoolltteelllloo  hhaa  pprroovvooccaattoo  uunnaa  lleessiioonnee  mmiinnoorree  nnoonn  mmoorrttaallee  ee  iill  CCTT  KKnnooxx,,  

ppuurr  oobbbbiieettttaannddoo  cchhee  llaa  lleessiioonnee  iinn  qquueessttiioonnee  nnoonn  eerraa  ccoossìì  lliieevvee  ccoommee  ssoosstteennuuttoo  

ddaall  PPMM,,  nnoonn  hhaa  ccoonntteessttaattoo  llaa  rriilleevvaannzzaa  ddeecciissiivvaa  ddeellllaa  lleessiioonnee  mmaaggggiioorree  nneell  

ddeetteerrmmiinniissmmoo  ddeellllaa  mmoorrttee  ((vvddss..  iill  vveerrbbaallee  66..0077..0099,,  aa  pp..  4477))..    

IIll  ppuunnttoo  CC)),,  ssuullllee  iinnddaaggiinnii  ggeenneettiicchhee,,  èè  ddii  ppeerrttiinneennzzaa  ddeellllaa  ccoolllleeggaa..      

EE  vveenniiaammoo  aallll’’aarrttiiccoollaattoo  mmoottiivvoo  VVII)),,  cciiooèè  aallllaa  qquueessttiioonnee  ddeellllaa  pprreesseennzzaa  ddii  

AAmmaannddaa  KKnnooxx  iinn  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa..  

IIll  mmoottiivvoo  iinnzziiaa  ccoonn  llaa  lleetttteerraa  AA..,,  cciiooèè  ccoonn  llaa  qquueessttiioonnee  ddeellllaa  ssiimmuullaazziioonnee..  

EE’’  ddiiffffiicciillee  sseegguuiirree  iill  ppeerrccoorrssoo  aarrggoommeennttaattiivvoo  ddeellll’’aappppeellllaannttee,,  nneell  ssuuoo  
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tteennttaattiivvoo  ddii  ccoonnffuuttaarree  llaa  ccoonncclluussiioonnee  ddeellllaa  CCoorrttee  sseeccoonnddoo  ccuuii  èè  eevviiddeennttee  llaa  

pprreesseennzzaa  ddeellllaa  KKnnooxx  ((ee  ddeell  SSoolllleecciittoo))  nneellllaa  sscceennaa  ddeell  ddeelliittttoo..  

  SSeeccoonnddoo  ll’’aappppeellllaannttee,,  llaa  ccoonncclluussiioonnee  cciirrccaa  llaa  pprreesseennzzaa  ddeeii  dduuee  iimmppuuttaattii  

nneellllaa  ccaassaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  ssaarreebbbbee  ffrruuttttoo  ddii  uunn  iinnaacccceettttaabbiillee  ee  mmaallddeessttrroo  

rraaggiioonnaammeennttoo  ““aadd  eexxcclluuddeenndduumm””  cchhee  ssii  ssppiieegghheerreebbbbee  ccoossìì::  ppoossttoo  cchhee  RRuuddii  ssii  

ttrroovvaavvaa  eeffffeettttiivvaammeennttee  iinn  qquueellllaa  ccaassaa  cchhee  ccoonnoosscceevvaa  ee  ddii  ccuuii  ccoonnoosscceevvaa  ggllii  

aabbiittaannttii  ee  ccoonnssiiddeerraattoo,,  qquuiinnddii,,  iinnvveerroossiimmiillee  cchhee  vvii  ssii  ssiiaa  iinnttrrooddoottttoo  

ffuurrttiivvaammeennttee  aattttrraavveerrssoo  llaa  ffiinneessttrraa,,  ddeevvee  ccoonncclluuddeerrssii  cchhee  RRuuddii  èè  ppoottuuttoo  eennttrraarree  

nneellllaa  ccaassaa  ppeerrcchhéé  vvee  lloo  hhaa  ffaattttoo  eennttrraarree  AAmmaannddaa,,  ll’’uunniiccaa  ccooiinnqquuiilliinnaa,,  oollttrree  aallllaa  

vviittttiimmaa,,  pprreesseennttee  iinn  qquueeii  ggiioorrnnii..    

IIll  rraaggiioonnaammeennttoo  ppeerr  eesscclluussiioonnee,,  uuttiilliizzzzaattoo  ddaallllaa  CCoorrttee,,  eessiiggee,,  sseeccoonnddoo  

ll’’aappppeellllaannttee,,  ““aaffffrroonnttaarree  eedd  aannaalliizzzzaarree  ggllii  eelleemmeennttii  ooggggeettttiivvii  ee  llooggiiccii  cchhee  

rriigguuaarrddaannoo  iill  rruuoolloo  ee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddii  RRuuddyy  GGuueeddee  ee  cchhee  

eesscclluuddeerreebbbbeerroo……..ll’’aauuttoonnoommaa  eedd  eesscclluuddiivvaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddii  qquueesstt’’uullttiimmoo””  

((vvddss..  ll’’aappppeelllloo  aa  pp..  8844))..    

SSeeccoonnddoo  llaa  CCoorrttee,,  nnoonn  ssaarreebbbbee  ppoossssiibbiillee  iippoottiizzzzaarree  ll’’iinnggrreessssoo  ddeell  GGuueeddee  

aattttrraavveerrssoo  ll’’eeffffrraazziioonnee  ddeellllaa  ffiinneessttrraa  ddeellllaa  RRoommaanneellllii..    

IIll  GGuueeddee  ccoonnoosscceevvaa  qquueellllaa  ccaassaa  eedd  ii  ssuuooii  aabbiittaannttii  ee  cciiòò  eesscclluuddeerreebbbbee  uunn  

iinnggrreessssoo  ddeell  GGuueeddee  aattttrraavveerrssoo  qquueesstt’’uullttiimmaa  mmooddaalliittàà..    

QQuueessttaa  ccoonncclluussiioonnee  ssaarreebbbbee  iinnaacccceettttaabbiillee,,  ppeerr  ll’’aappppeellllaannttee,,  ppeerr  ssvvaarriiaattii  

mmoottiivvii::    

iinn  pprriimmoo  lluuooggoo,,  llaa  sstteessssaa  CCoorrttee  hhaa  aaffffeerrmmaattoo  cchhee  RRuuddii  tteennttòò  ddii  ““aapppprroocccciiaarree  

ccoonn  vviioolleennzzaa  MMeerreeddiitthh  nneellllaa  pprroopprriiaa  ssttaannzzaa””,,  mmeennttrree  RRaaffffaaeellee  eedd  AAmmaannddaa  ssee  

nnee  ssttaavvaannoo  ddaa  ssoollii  nneellllaa  ccaammeerraa  ddii  qquueesstt’’uullttiimmaa  ee  aaddddiirriittttuurraa  ssii  iinnffaassttiiddiissccoonnoo  
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ddeellll’’aapppprroocccciioo  ddii  RRuuddii  aallllaa  rraaggaazzzzaa  iinngglleessee;;    

RRuuddii  ssii  eerraa  iinnttrrooddoottttoo  ffuurrttiivvaammeennttee  iinn  iimmmmoobbiillii  ccoonn  mmooddaalliittàà  aannaalloogghhee;;  llaa  

ssiittuuaazziioonnee  ddii  ddiissoorrddiinnee  pprreesseennttee  nneellllaa  ssttaannzzaa  ddeellllaa  RRoommaanneellllii  ee  llaa  rroottttuurraa  ddeell  

vveettrroo  ddeellllaa  ffiinneessttrraa  cchhee  aavveevvaannoo,,  sseeccoonnddoo  llaa  CCoorrttee,,  uunnaa  eevviiddeennttee  ffiinnaalliittàà  

ssiimmuullaattoorriiaa  aa  ccuuii  ppootteevvaa  aavveerree  iinntteerreessssee  ssoolloo  llaa  ccooiinnqquuiilliinnaa  AAmmaannddaa,,  eerraannoo  

iinnvveeccee,,  sseeccoonnddoo  ll’’aappppeellllaannttee,,  ddeell  ttuuttttoo  ccoommppaattiibbiillii  ccoonn  uunn  iinnggrreessssoo  

ccllaannddeessttiinnoo  ddaallll’’eesstteerrnnoo  ddeellllaa  ccaassaa  eedd  eerraa  ssttaattaa  llaa  sstteessssaa  KKnnooxx  aadd  aaffffeerrmmaarree  

aaggllii  aaggeennttii  iinntteerrvveennuuttii  cchhee  nnuullllaa  eerraa  ssttaattoo  aassppoorrttaattoo  ee  cciiòò  eerraa  iinnccoommppaattiibbiillee  

ccoonn  llaa  pprreetteessaa  ffiinnaalliittàà  ddeellllaa  KKnnooxx  ddii  ssvviiaarree  llee  iinnddaaggiinnii,,  ffiinnaalliittàà  cchhee,,  vviicceevveerrssaa,,  

sseeccoonnddoo  llaa  CCoorrttee,,  nnoonn  eerraa  aapppplliiccaabbiillee  aa  RRuuddii,,  ppuurr  sseemmpprree  eessttrraanneeoo  aa  qquueellllaa  

ccaassaa;;    

ii  ssoossppeettttii,,  iinnvveeccee,,  aavvrreebbbbeerroo  ppoottuuttoo  iinnddiirriizzzzaarrssii,,  sseeccoonnddoo  ll’’aappppeellllaannttee,,  ssuu  

RRuuddii,,  vviissttee  llee  iinnnnuummeerreevvoollii  ttrraaccccee  ddaalllloo  sstteessssoo  llaasscciiaattee  ee  llaa  ssuuaa  ffuuggaa  iinn  

GGeerrmmaanniiaa,,  oollttrree  aall  ffaattttoo  cchhee,,  nneell  ccoollllooqquuiioo  ccoonn  ll’’aammiiccoo  GGiiaaccoommoo  BBeenneeddeettttii,,  iill  

RRuuddii  aabbbbiiaa  cceerrccaattoo  ddii  ccoonnvviinncceerree  qquueesstt’’uullttiimmoo  cciirrccaa  iill  mmoovveennttee  ddii  rraappiinnaa  

nneellll’’oommiicciiddiioo  ddii  MMeerreeddiitthh..  

AA  ccoonncclluussiioonnee  ddeell  ppaassssaaggggiioo,,  ll’’aappppeellllaannttee  aaffffeerrmmaa::  ““nnoonn  èè  ppoossssiibbiillee  

rraazziioonnaalliizzzzaarree  ee  rriiccoonndduurrrree  aadd  uunnaa  llooggiiccaa  ffeerrrreeaa  ii  ccoommppoorrttaammeennttii  ccrriimmiinnaallii””  

((vvddss..  aappppeelllloo  aa  pp..  9900))..      

EE’’  ddaavvvveerroo  aarrdduuoo  iinnddiivviidduuaarree  uunn  ffiilloo  ddii  ccooeerreennzzaa  rraazziioonnaallee  iinn  mmoottiivvii  ddii  

qquueessttoo  ttiippoo  cchhee  eerraannoo  ggiiàà  iirrrraazziioonnaallii  eedd  eecccceennttrriiccii  iinn  ppaarrtteennzzaa  mmaa  cchhee  oorraa  ssoonnoo  

ddeecciissaammeennttee  ssuuppeerraattii  ee  cchhee  ssii  cchhiiuuddoonnoo  ssuubbiittoo  ddooppoo  llaa  sseenntteennzzaa  nn..  77119955//1111  

ddeellllaa  PPrriimmaa  SSeezziioonnee  ddeellllaa  CCoorrttee  ddii  CCaassssaazziioonnee  ddeell  1166..1122..22001100  ((ddeeppoossiittaattaa  iill  

2244..0022..22001111)),,  rreellaattiivvaa  aall  GGuueeddee::  nnoonn  èè  ppiiùù  ppoossssiibbiillee,,  iinnffaattttii,,  ccoonnttiinnuuaarree  aadd  
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aaddddoossssaarree  aa  RRuuddii,,  iinn  aallttrroo  pprroocceessssoo,,  ccoonnddoottttee  ddeelliittttuuoossee  ddaa  ccuuii  èè  ssttaattoo  

rriitteennuuttoo  oorrmmaaii  ddeeffiinniittiivvaammeennttee  eessttrraanneeoo  nneell  pprroocceessssoo  cchhee  lloo  rriigguuaarrddaa..    

RRuuddii  nnoonn  cc’’eennttrraa  ppeerr  nnuullllaa  ccoonn  llaa  ssiimmuullaazziioonnee  ddeellllaa  qquuaallee  ssii  èè,,  ccoommuunnqquuee,,  

aammppiiaammeennttee  ttrraattttaattoo  nneeii  mmoottiivvii  dd’’aappppeelllloo  SSoolllleecciittoo  ((MMoottiivvoo  IIXX,,  ppuunnttoo  1133))..  

DDiissccoorrssoo  oorrmmaaii  cchhiiuussoo..    

  LLeetttteerraa  BB  ddeell  MMoottiivvoo  VVII..  CCoonn  ttaallee  uulltteerriioorree  aarrttiiccoollaazziioonnee  ddeell  mmoottiivvoo  VVII,,  

ll’’aappppeellllaannttee  cceerrccaa  ddii  ttoogglliieerree  ddii  mmeezzzzoo  llaa  tteessttiimmoonniiaannzzaa  ddii  NNaarraa  CCaappeezzzzaallii..  LLaa  

CCoorrttee  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo,,  sseeccoonnddoo  ii  ddiiffeennssoorrii  ddeellllaa  KKnnooxx,,  aavveevvaa  rriitteennuuttoo  

aatttteennddiibbiillee  llaa  CCaappeezzzzaallii,,  nnoonnoossttaannttee  llee  ““nnuummeerroossiissssiimmee  iinnccoonnggrruueennzzee  ee  

ccoonnttrraaddddiizziioonnii  eemmeerrssee  nneell  rraaccccoonnttoo  ddeellllaa  SSiigg..rraa  CCaappeezzzzaallii””  ((vvddss..  ll’’aappppeelllloo  aa  

pp..  9911))..    

SSeeccoonnddoo  ll’’aappppeellllaannttee,,  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  eemmoottiivvaa  ddeellllaa  CCaappeezzzzaallii  aallllaa  vviicceennddaa  

aavvrreebbbbee  ffaattttoo  ppeerrddeerree  aallllaa  sstteessssaa  llaa  ffoonnddaammeennttaallee  ccaarraatttteerriissttiiccaa  ddeellllaa  ““tteerrzziieettòò””  

((ccoossìì,,  aappppeelllloo  iibbiiddeemm))..  EE  qquueessttoo,,  iinn  pprriimmoo  lluuooggoo,,  ppeerrcchhéé  llaa  tteessttee  aavvrreebbbbee  

““rriieellaabboorraattoo””  ssuucccceessssiivvaammeennttee  ll’’uurrlloo  ee  nnoonn  lloo  ““hhaa  rriieevvooccaattoo  iimmmmeeddiiaattaammeennttee””  

((vvddss..  aappppeelllloo  aa  pp..  9922))  ee  lloo  aavvrreebbbbee  ffaattttoo  ssoottttoo  ll’’iinnfflluueennzzaa  ddeellllaa  ffoorrttee  

ssuuggggeessttiioonnee  pprroovvaattaa  ddaallllaa  nnoottiizziiaa  ddeell  ddeelliittttoo  ee  ddaall  rriiccoolllleeggaammeennttoo  ddeelllloo  sstteessssoo  

aa  qquueellll’’uurrlloo..  

LLaa  CCaappeezzzzaallii,,  iinnffaattttii,,  sseeccoonnddoo  ll’’aappppeellllaannttee,,  nnoonn  hhaa  ppeerrcceeppiittoo  

iimmmmeeddiiaattaammeennttee  llaa  nnaattuurraa  ddeellll’’uurrlloo  eedd  hhaa  ppeennssaattoo  aanncchhee  aadd  uunnoo  sscchheerrzzoo  ddii  

ccaattttiivvoo  gguussttoo  ee  nnoonn  eerraa  ccoonnvviinnttaa  ddii  cchhee  ccoossaa  ssii  ffoossssee  ttrraattttaattoo..  HHaa  aaddddiirriittttuurraa  

ppeennssaattoo  cchhee  ssii  ffoossssee  ttrraattttaattoo  ddii  uunn  iinncciiddeennttee  ((vvddss..  aappppeelllloo  aa  pp..  9933))  ee  cciiòò  eerraa  

iinnccoommppaattiibbiillee  ccoonn  uunn  uurrlloo  ddaa  ffiillmm  hhoorrrroorr,,  ccoommee  hhaa  ssiiggnniiffiiccaattiivvaammeennttee  

ddeessccrriittttoo  ll’’uurrlloo  uuddiittoo  qquueellllaa  nnoottttee  ((vvddss..  aappppeelllloo  sseemmpprree  aa  pp..  9933))..  SSeeccoonnddoo  
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ll’’aappppeellllaannttee,,  iinnffaattttii,,  ll’’uurrlloo  ddii  uunnaa  ppeerrssoonnaa  cchhee  vveennggaa  iinnvveessttiittaa  iinn  uunn  iinncciiddeennttee  

ssttrraaddaallee  oo  cchhee  vveennggaa  ccoollppiittaa  ccoonn  uunn  ccoolltteelllloo  aallllaa  ggoollaa  ssaarreebbbbee  bbeenn  ddiivveerrssoo  ee  

ppeerrffeettttaammeennttee  rriiccoonnoosscciibbiillee  ((vvddss..  aappppeelllloo  aa  pp..  9933))..  IInnoollttrree,,  mmeennttrree  llaa  tteessttee,,  iinn  

sseeddee  ddii  iinnddaaggiinnii,,  hhaa  ddiicchhiiaarraattoo  ccoonn  cceerrtteezzzzaa  cchhee  ll’’uurrlloo  pprroovveenniivvaa  ddaallllaa  ccaassaa  ddii  

VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa,,  iinn  ddiibbaattttiimmeennttoo  lloo  aavvrreebbbbee  ssmmeennttiittoo..  EE,,  ppooii,,  llaa  tteessttee  ssii  èè  

pprreesseennttaattaa  aa  rreennddeerree  llee  ssuuee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ssoolloo  uunn  mmeessee  cciirrccaa  ddooppoo  iill  ddeelliittttoo..    EE,,  

ppeerr  ffiinniirree,,  llaa  tteessttee  hhaa  ddiicchhiiaarraattoo  ddii  aavveerr  aapppprreessoo  ddeell  ddeelliittttoo  aallllee  pprriimmee  oorree  ddeell  

mmaattttiinnoo  ddeell  ggiioorrnnoo  ddooppoo  llaa  nnoottttee  ddeellll’’uurrlloo..    

LL’’aappppeellllaannttee  cceerrccaa,,  ppooii,,  ddii  iinnffiicciiaarree  ll’’aallttrroo  ffoonnddaammeennttaallee  ppaassssaaggggiioo  ddeellllaa  

tteessttiimmoonniiaannzzaa,,  cciiooèè  qquueelllloo  ddeeii  rruummoorrii  sseennttiittii  ddaallllaa  ssiiggnnoorraa  ddooppoo  ll’’uurrlloo..  IInn  

tteerrmmiinnii  ppiiùù  pprreecciissii,,  sseeccoonnddoo  ll’’aappppeellllaannttee,,  llaa  CCaappeezzzzaallii  hhaa  uuddiittoo  ddaapppprriimmaa  uunnoo  

““ssccaallppiicccciioo  ddii  ssaassssii  ddii  ffoogglliiee””,,  ppooii,,  aa  ddiissttaannzzaa  ddii  ““dduuee  sseeccoonnddii  uunn  mmiinnuuttoo  

ddooppoo””,,  iill  rruummoorree  ddeeii  ppaassssii  ssuullllee  ssccaalleettttee  mmeettaalllliicchhee  ssoopprraa  iill  ggaarraaggee  ((vvddss..  

aappppeelllloo  aa  pp..  9944))..  CCiiòò  iimmpplliicchheerreebbbbee,,  sseeccoonnddoo  ll’’aappppeellllaannttee,,  llaa  pprreesseennzzaa  ddii  uunnaa  

ssoollaa  ppeerrssoonnaa  ee  llaa  vvaanniiffiiccaazziioonnee  ddeellllaa  tteessttiimmoonniiaannzzaa  ddeellllaa  CCaappeezzzzaallii,,  ppeerrcchhéé,,  

nneellllaa  sstteessssaa  ffrraazziioonnee  ddii  sseeccoonnddii  iinnddiiccaattaa  ddaallllaa  tteessttee,,  llaa  KKnnooxx  aavvrreebbbbee  ddoovvuuttoo  

rriippuulliirree  ii  ppiieeddii  ssppoorrcchhii  ddeell  ssaanngguuee  ddeellllaa  vviittttiimmaa,,  llaasscciiaarree  llee  oorrmmee  ccoonn  ii  rreessiidduuii  

ddii  ssaannffuuee  ee  ppoorrrree  iinn  eesssseerree  llaa  ssiimmuullaazziioonnee  ddeell  ffuurrttoo..    

SSeeccoonnddoo  ggllii  aappppeellllaannttii,,  ppooii,,  iill  GGiiuuddiiccee  ppeerr  ll’’uuddiieennzzaa  pprreelliimmiinnaarree  cchhee  aavveevvaa  

ccoonnddaannnnaattoo  RRuuddii  ccoonn  iill  rriittoo  aabbbbrreevviiaattoo,,  aavveevvaa  iinnddiiccaattoo,,  ccoommee  oorraarriioo  ddeellll’’uurrlloo,,  

qquueelllloo  ddeellllee  2222..3300  ––  2222..4400  ddeell  pprriimmoo  nnoovveemmbbrree,,  nnoonn  qquueelllloo  iinnddiiccaattoo  ddaallllaa  

CCoorrttee  dd’’AAssssiissee  nneellllee  oorree  2233..3300  ddeell  pprriimmoo  nnoovveemmbbrree..  

TTrraa  llee  ddeeppoossiizziioonnii  ddeellllaa  CCaappeezzzzaallii  ee  ddeellllaa  MMoonnaacccchhiiaa  vvii  eerraa,,  iinnoollttrree,,  

ddiivveerrggeennzzaa  ssiiaa  ssuull  ttiippoo  ddii  uurrlloo  ((sseeccccoo  ee  ffoorrttee  ee  pprreecceedduuttoo  ddaa  uunn  lliittiiggiioo  iinn  
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iittaalliiaannoo,,  ppeerr  llaa  sseeccoonnddaa,,  pprroolluunnggaattoo  ee  sseennzzaa  lliittiiggiioo,,  ppeerr  llaa  pprriimmaa))..    

LLaa  MMoonnaacccchhiiaa  nnoonn  hhaa  rriiffeerriittoo,,  iinnoollttrree,,  ddeelllloo  ssccaallppiicccciioo  ee  ddeellllaa  ccoorrssaa  ssuullllee  

ssccaallee  ee  llaa  sstteessssaa  ssii  èè  pprreesseennttaattaa  ddooppoo  oollttrree  uunn  aannnnoo  ee  ““ddiieettrroo  ffoorrttii  

ccoonnddiizziioonnaammeennttii  ddii  uunn  ggiioorrnnaalliissttaa””  ((vvddss..  ll’’aappppeelllloo  aa  pp..  9966))..  VVaa  aanncchhee  

aaggggiiuunnttoo,,  aa  ssmmeennttiittaa  ddeellllee  ssuuee  ddiicchhiiaarraazziioonnii,,  cchhee  ii  ggeenniittoorrii  ddeellllaa  MMoonnaacccchhiiaa  

nnoonn  aavveevvaannoo  uuddiittoo  nnuullllaa..    

QQuueessttoo  èè  iill  ssuunnttoo  ddeeggllii  aarrggoommeennttii  ddeellllaa  lleetttteerraa  BB))  ddeell  mmoottiivvoo  VVII..    

DDoobbbbiiaammoo,,  qquuiinnddii,,  ttoorrnnaarree  ssuullllaa  SSiiggnnoorraa  CCaappeezzzzaallii  ee  ssooffffeerrmmaarrccii  ssuullllaa  ssuuaa  

ddeeppoossiizziioonnee..    

OOrrbbeennee,,  qquuaannttoo  aallllaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  eemmoottiivvaa  ddeellllaa  CCaappeezzzzaallii  aallllaa  vviicceennddaa,,  

ssaarreebbbbee  ddaa  ssttuuppiirrssii  ssee  llaa  sstteessssaa,,  aannccoorraa  ssccoossssaa  ee  ssooffffeerreennttee  ppeerr  llaa  mmoorrttee  ddeell  

mmaarriittoo  ee  ppeerrssoonnaa  sseemmpplliiccee  ee  ssppoonnttaanneeaa,,  nnoonn  ffoossssee  ssttaattaa  ccooiinnvvoollttaa  

eemmoottiivvaammeennttee  ddaa  qquuaannttoo  llee  eerraa  aaccccaadduuttoo  ee  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ddaall  ggrriiddoo  tteerrrriibbiillee  ddii  

ddoonnnnaa  cchhee  llaa  ssiiggnnoorraa  sseennttìì  pprroovveenniirree  ddaallllaa  ccaassaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  ee  ddaallllaa  

nnoottiizziiaa  ddii  uunn  ddeelliittttoo  ccoossìì  ggrraavvee  aavvvveennuuttoo  iinn  uunn  lluuooggoo  vviicciinniissssiimmoo  aallllaa  pprroopprriiaa  

aabbiittaazziioonnee..  PPaarrtteecciippaazziioonnee  eemmoottiivvaa,,  qquuiinnddii,,  ddeell  ttuuttttoo  ccoommpprreennssiibbiillee,,  mmaa  nnoonn  ssii  

ccoommpprreennddee  ppeerrcchhéé  mmaaii  llaa  tteessttee  aavvrreebbbbee  ppeerrssoo,,  ppeerr  qquueessttoo,,  iill  rreeqquuiissiittoo  ddeellllaa  

""tteerrzziieettàà"",,  aavveessssee,,  iinn  aallttrree  ppaarroollee,,  vvoolluuttaammeennttee  ddeeffoorrmmaattoo  ii  pprroopprrii  rriiccoorrddii  ppeerr  

aavvvvaalloorraarree  ll''iimmppiiaannttoo  aaccccuussaattoorriioo..  NNoonn  ssii  vveeddee  qquuaallee  iinntteerreessssee  aavvrreebbbbee  llaa  

tteessttee  ppeerr  mmeennttiirree  iinn  ddaannnnoo  ddii  dduuee  ggiioovvaannii  ddeell  ttuuttttoo  ssccoonnoosscciiuuttii  ee  iinn  rreellaazziioonnee  

aallll''oommiicciiddiioo  ddii  uunnaa  rraaggaazzzzaa  aanncchh''eellllaa  ssccoonnoosscciiuuttaa,,  ssaallvvoo  aavveerrllaa  iinnttrraavviissttaa  ppeerr  

ssttrraaddaa  qquuaallcchhee  vvoollttaa  iinnssiieemmee  aallllaa  rraaggaazzzzaa  ddii  SSeeaattttllee  nneeii  ggiioorrnnii  pprreecceeddeennttii  iill  

ddeelliittttoo..      

QQuuaannttoo  aall  ssiiggnniiffiiccaattoo  ddii  qquueellll’’uurrlloo,,  èè  vveerroo  cchhee  llaa  CCaappeezzzzaallii  nnoonn  ccaappìì  
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eessaattttaammeennttee  ddii  ccoossaa  ssii  ttrraattttaassssee,,  mmaa  cceerrttaammeennttee  llaa  CCaappeezzzzaallii  rriimmaassee  ssiinn  ddaa  

ssuubbiittoo  ttaallmmeennttee  ccoollppiittaa  ee  iimmpprreessssiioonnaattaa  ddaa  qquueellll’’uurrlloo  ““ssttrraazziiaannttee””,,  ddaa  ffiillmm  

hhoorrrroorr  ee  mmaaii  uuddiittoo  pprriimmaa  ddii  aalllloorraa,,  cchhee  nnoonn  rriiuussccìì  aa  pprreennddeerree  ssoonnnnoo::  lloo  ddiiccee  llaa  

CCoorrttee  ddii  pprriimmee  ccuurree  aa  aa  pp..  8899  ddeellllaa  sseenntteennzzaa..  LLaa  tteessttee  hhaa  ppaarrllaattoo  ddii  ““uunn  ggrriiddoo  

cchhee  nnoonn  eerraa  uunn  ggrriiddoo  nnoorrmmaallee……....mmii  ssii  èè  aaccccaappoonnaattaa  llaa  ppeellllee””  ((vvddss..  vveerrbbaallee  

ddeellllee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeellllaa  tteessttee  iinn  ddaattaa  2277..0033..0099,,  aa  pp..  1166))  ee  aa  rreennddeerree  aannccoorraa  ppiiùù  

cchhiiaarroo  qquueelllloo  cchhee  ddiiccee  llaa  CCoorrttee,,  vvaa  rriiccoorrddaattoo  aannccoorraa  cchhee  llaa  tteessttee,,  rriiffeerreennddoossii  

aallllaa  ddiiffffiiccoollttàà  cchhee  pprroovvòò  nneell  tteennttaarree  ddii  rriipprreennddeerree  ssoonnnnoo,,  hhaa  aaggggiiuunnttoo::  ““  MMii  ccii  

èè  vvoolluuttoo  ppeerrcchhéé  ccii  ppeennssaavvoo,,  ccii  ppeennssaavvoo,,  ddiiccoo::  ““  mmaa  qquueellll’’uurrlloo  nnoonn  mmii  

sseemmbbrraavvaa  uunnaa  ccoossaa……..””,,  uunn  ppoo’’  cchhee  ttiirraavvaa  iill  vveennttoo,,  ccoonn  qquueesstt’’uurrlloo,,  mmii  

sseemmbbrraavvaa  ddii  ssttaarree  nneellllaa  ccaassaa  ddeeggllii  oorrrroorrii””  ((vvddss..  iill  vveerrbbaallee  ddeellll’’uuddiieennzzaa  ddeell  

2277..0033..0099,,  aa  pp..  2211))..  CCeerrttoo,,  llaa  ssiiggnnoorraa  nnoonn  eerraa  nneell  lluuooggoo  ddeell  ddeelliittttoo  ee  nnoonn  ppootteevvaa  

ssaappeerree  ccoossaa  ffoossssee  rreeaallmmeennttee  aaccccaadduuttoo,,  mmaa  ssii  rreessee  ccoonnttoo  cchhee,,  iinn  ooggnnii  ccaassoo,,  

qquuaallccoossaa  ddii  tteerrrriibbiillee  ddoovveevvaa  eesssseerree  aavvvveennuuttoo  iinn  qquueellllaa  ccaassaa  ccoossìì  vviicciinnaa,,  ffoorrssee  

pprroopprriioo  uunn  ddeelliittttoo..      

LLaa  ssiiggnnoorraa  iinnttuuìì  eevviiddeenntteemmeennttee,,  qquuiinnddii,,  cchhee  eerraa  aaccccaadduuttoo  qquuaallccoossaa  ddii  

tteerrrriibbiillee  ee,,  ppooii,,  aaccqquuiissiittaa  llaa  nnoottiizziiaa  ddeellll’’aassssaassssiinniioo  ddii  qquueellllaa  ggiioovvaannee  rraaggaazzzzaa  

iinngglleessee,,  ssii  rreessee  ccoonnttoo  ddeellllaa  rreeaallee  nnaattuurraa  ddii  qquueell  ggrriiddoo..  

NNoonn  èè  aaffffaattttoo  vveerroo,,  ppooii,,  cchhee  llaa  tteessttee  aabbbbiiaa  ssmmeennttiittoo  iinn  ddiibbaattttiimmeennttoo  qquuaannttoo  

ddiicchhiiaarraattoo  iinn  sseeddee  ddii  iinnddaaggiinnii  ee  cciiooèè  cchhee  ll’’uurrlloo  pprroovveenniivvaa  ddaallllaa  ccaassaa  ddii  VViiaa  

ddeellllaa  PPeerrggoollaa..  NNoonn  llee  ssoonnoo  ssttaattee  rriivvoollttee  ddoommaannddee  pprreecciissee  ssuu  qquueessttoo  ppaarrttiiccoollaarree  

cchhee  llaa  tteessttee  hhaa  ccoonnssiiddeerraattoo  ccoommee  iimmpplliicciittoo::  llaa  SSiiggnnoorraa  CCaappeezzzzaallii,,  iinnffaattttii,,  hhaa  

uuddiittoo  ll’’uurrlloo  pprroovveenniirree  ddaall  bbaassssoo  ppeerrcchhéé  iill  ssuuoo  ssgguuaarrddoo  ssii  èè  aappppuunnttaattoo  ssuull  

tteerrrraazzzzoo  ddeell  ppaarrcchheeggggiioo  ee  ssuullllaa  ccaassaa  cchhee  ssttaavvaa  ppiiùù  aavvaannttii  ee  ppiiùù  iinn  bbaassssoo,,  cciiooèè  
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pprroopprriioo  qquueellllaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa,,  ppeerrcchhéé  nnoonn  vvii  ssoonnoo  aallttrree  ccaassee  ssoottttoo  qquueellllaa  

ddeellllaa  CCaappeezzzzaallii..  VVii  èè  ssoolloo  llaa  ccaassaa  ddeell  ddeelliittttoo  eedd  èè  ddaallllaa  ppiiaazzzzoollaa  oo  vviiaalleettttoo  

aannttiissttaannttee  qquueesstt’’uullttiimmaa  ccaassaa  cchhee  sseennttee  pprroovveenniirree  iill  rruummoorree  ddeelllloo  ssccaallppiicccciioo  

ssuullllee  ffoogglliiee  ee  ssuullllaa  gghhiiaaiiaa..  LLaa  tteessttee  lloo  ddiiccee  cchhiiaarraammeennttee::  ““  DDeellllaa  ppiiaazzzzoollaa  cchhee  

rriimmaannee  ddii  llìì  ddeellllaa  ccaasseettttaa,,  iill  vviiaalleettttoo  iinnssoommmmaa  ddeellllaa  ccaasseettttaa””  ee  aallll’’oosssseerrvvaazziioonnee  

ddeell  PPMM::  ““  DDii  vviiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa””,,  llaa  ssiiggnnoorraa  ccoonnffeerrmmaa  ddiicceennddoo::  ““  IIoo  hhoo  sseennttiittoo  

ccoorrrreerree””  ((vvddss..  iill  vveerrbbaallee  ddeellllee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  tteessttiimmoonniiaallii  ddeellllaa  tteessttee  aa  pp..  1177))..    

QQuuaannttoo  aallllaa  sseeqquueennzzaa  ::””ppaassssii  ssuullllee  ssccaallee  ––  ssccaallppiicccciioo  ssuullllee  ffoogglliiee  ee  llaa  

gghhiiaaiiaa””,,  ll’’aappppeellllaannttee  rriicchhiiaammaa  llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  rreessee  iinn  sseeddee  ddii  iinnddaaggiinnii  cchhee  

iinnvveerrttiirreebbbbeerroo  llaa  sseeqquueennzzaa  nneell  sseennssoo  ddii  ffaarr  pprreecceeddeerree  lloo  ssccaallppiicccciioo  aaii  ppaassssii  

ssuullllee  ssccaallee,,  mmaa  aallll’’uuddiieennzzaa  ddiibbaattttiimmeennttaallee  ddeell  2277..0033..0099,,  llaa  tteessttee  hhaa  cchhiiaarriittoo  iinn  

mmaanniieerraa  ccoossttaannttee  eedd  iinneeqquuiivvooccaabbiillee  llaa  sseeqquueennzzaa  ddeeii  rruummoorrii  uuddiittii  ddooppoo  iill  ggrriiddoo,,  

nneell  sseennssoo  cchhee  sseennttìì  ddaapppprriimmaa  iill  rruummoorree  ddeeii  ppaassssii  ddii  ccoorrssaa  ssuullllee  ssccaallee  

mmeettaalllliicchhee  ddeell  ppaarrcchheeggggiioo  ee,,  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  ddooppoo,,  lloo  ssccaallppiicccciioo  ssuullllaa  

ppiiaazzzzoollaa::  llaa  CCoorrttee  hhaa  rriicchhiiaammaattoo  ll’’eessaattttaa  sseeqquueennzzaa,,  uuttiilliizzzzaannddoo  pprroopprriioo  llee  

ppaarroollee  ddeellllaa  CCaappeezzzzaallii,,  aa  pp..  8888  ddeellllaa  sseenntteennzzaa  aappppeellllaattaa..  EE,,  dd’’aallttrraa  ppaarrttee,,  ddaattaa  

ll’’eessttrreemmaa  rriilleevvaannzzaa  ddeell  ppaarrttiiccoollaarree,,  aadd  uunnaa  pprreecciissaa  ddoommaannddaa  ddeell  PPMM  ssuull  ppuunnttoo,,  

llaa  tteessttee  hhaa  rriissppoossttoo::  ““  QQuuaassii  nneelllloo  sstteessssoo  mmoommeennttoo,,  mmeennttrree  iioo  hhoo  sseennttiittoo  qquueelllloo  

ddeellllee  ssccaallee  ppeerrcchhéé  ffaacceevvaannoo  ppiiùù  rruummoorree,,  ppooii  ddooppoo  hhoo  sseennttiittoo  ssuubbiittoo  

qquueesstt’’aallttrrii””  ee,,  aallll’’oosssseerrvvaazziioonnee  ddeell  PPMM::  ““  HHaa  sseennttiittoo  qquuaassii  

ccoonntteemmppoorraanneeaammeennttee  qquuiinnddii  ??””,,  llaa  ssiiggnnoorraa  rriissppoonnddee::  ““  SSìì,,  ssìì””  ((vvddss..  iill  vveerrbbaallee  

2277..0033..0099,,  aa  pp..  2200))..  MMaa  llaa  sstteessssaa  sseeqquueennzzaa::  ““  ppaassssii  ddii  ccoorrssaa  ssuullllee  ssccaallee  ––  

ssccaallppiicccciioo  ssuullllaa  ppiiaazzzzoollaa””  vviieennee  uulltteerriioorrmmeennttee  ee  ddeeffiinniittiivvaammeennttee  ccoonnffeerrmmaattaa  

ddaallllaa  tteessttee  aanncchhee  nneell  ccoonnttrrooeessaammee  ddeellll’’AAvvvv..  BBoonnggiioorrnnoo,,  ddeellllaa  ddiiffeessaa  SSoolllleecciittoo  
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((vvddss..  iill  vveerrbbaallee  ddeellllaa  sstteessssaa  uuddiieennzzaa  aa  pp..  4488))..  

EE’’  cchhiiaarroo  ll’’iinntteerreessssee  ddeellllaa  ddiiffeessaa  aa  ssoosstteenneerree  iill  ccoonnttrraarriioo  ddii  qquueelllloo  cchhee  hhaa  

aaffffeerrmmaattoo  llaa  tteessttee::  pprriimmaa  lloo  ssccaallppiicccciioo  ssuullllaa  ppiiaazzzzoollaa,,  llaa  ppiiùù  vviicciinnaa  aallllaa  ccaassaa  

ddeell  ddeelliittttoo,,  ppooii  llaa  ccoorrssaa  ssuullllee  ssccaallee  mmeettaalllliicchhee  ddeell  ppaarrcchheeggggiioo  ssoovvrraassttaannttee,,  

ddeecciissaammeennttee  ppiiùù  lloonnttaannaa  ddaall  lluuooggoo  ddeelliittttoo  ee  ppiiùù  vviicciinnaa  aallllaa  CCaappeezzzzaallii,,  cciiòò  

ppoottrreebbbbee  eesssseerree  ccoommppaattiibbiillee  ccoonn  llaa  pprreesseennzzaa  ddii  uunnaa  ssoollaa  ppeerrssoonnaa  cchhee  ffuuggggee  ddii  

ccoorrssaa  ddaallllaa  ccaassaa,,  aattttrraavveerrssaa  llaa  ppiiaazzzzoollaa,,  ssii  ppoorrttaa  aallll’’iinnggrreessssoo  ddeell  ggaarraaggee,,  ssaallee  ddii  

ccoorrssaa  ssuullllaa  tteerrrraazzzzaa  ee  ssuuii  ggrraaddiinnii  ddii  ffeerrrroo  ppeerr  ssbbuuccaarree  iinn  pprroossssiimmiittàà  ddii  VViiaa  

PPiinnttuurriicccchhiioo::  nnoonn  ssoonnoo  ssuuffffiicciieennttii,,  aa  ttaall  ffiinnee,,  ppoocchhii  sseeccoonnddii  ppeerrcchhéé  iill  ppeerrccoorrssoo  

nnoonn  èè  bbrreevviissssiimmoo  mmaa,,  aa  ppaarrttee  qquueessttoo,,  ssaarreebbbbee  ccoommppaattiibbiillee  ccoonn  llaa  ffuuggaa  ddii  uunnaa  

ssoollaa  ppeerrssoonnaa..    

MMaa  llaa  tteessttee  ppoonnee  lloo  ssccaallppiicccciioo  ssuullllee  ssccaallee,,  cciiooèè  nneell  lluuooggoo  ppiiùù  lloonnttaannoo  ddaallllaa  

ccaassaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa,,  qquuaallcchhee  aattttiimmoo  pprriimmaa,,  aaddddiirriittttuurraa,,  ddeelllloo  ssccaallppiicccciioo  

ssuull  ppoossttoo  ppiiùù  vviicciinnoo  aall  lluuooggoo  ddeelliittttoo  oo  qquuaassii  ccoonntteessttuuaallee  aa  qquueesstt’’uullttiimmoo  ee  cciiòò  èè  

eessttrreemmaammeennttee  ssiiggnniiffiiccaattiivvoo,,  ssttaannttee  llaa  ddiissttaannzzaa  ddeeii  ppuunnttii  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  ddaall  

lluuooggoo  ddeell  ddeelliittttoo  ee  iill  ffaattttoo  cchhee,,  pprriimmaa  aannccoorraa  cchhee  qquuaallccuunnoo  iimmppeeggnnii  llaa  ppaazzzzoollaa,,  

qquuaallccuunn  aallttrroo,,  eevviiddeenntteemmeennttee,,  eerraa  ppaarrttiittoo  iinn  vvaannttaaggggiioo  ee  ssii  ttrroovvaavvaa  ggiiàà  ssuullllee  

ssccaallee..  CCiiòò  èè  ddeecciissaammeennttee  iinnccoommppaattiibbiillee  ccoonn  uunnaa  ssiinnggoollaa  ppeerrssoonnaa  ee  ppoossttuullaa  llaa  

pprreesseennzzaa  ddii  ppiiùù  ssooggggeettttii,,  ppaarrttiittii,,  aallll’’eevviiddeennzzaa,,  iinn  mmoommeennttii  ddiivveerrssii  ee  nnoonn  ddii  

ppooccoo  ssee  iill  pprriimmoo  aadd  eesssseerree  sseennttiittoo  ddaallllaa  CCaappeezzzzaallii  èè  pprroopprriioo  qquueelllloo  cchhee  aavveevvaa  

ddoovvuuttoo  ppeerrccoorrrreerree  iill  ttrraattttoo  mmaaggggiioorree..  

QQuuaannttoo  aallllaa  pprreetteessaa  iinnssuuffffiicciieennzzaa  ddeell  bbrreevviissssiimmoo  iinntteerrvvaalllloo  ddii  tteemmppoo  

iinntteerrccoorrssoo  ttrraa  ll’’uurrlloo  ee  iill  rruummoorree  ddeeii  ppaassssii,,  vvaa  oosssseerrvvaattoo  cchhee  vvaa  rriippeerrccoorrssaa  llaa  

ddiinnaammiiccaa  ddeessccrriittttaa  ddaallllaa  tteessttee  aallllee  pppp..  ddaa  1166  aa  1199  ddeell  vveerrbbaallee  ddii  uuddiieennzzaa  ddeell  
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2277..0033..0099..    

IInn  ssoossttaannzzaa,,  llaa  ssiiggnnoorraa  ssii  aallzzaa,,  ssii  ddiirriiggee  aall  bbaaggnnoo  mmaa  ddeevvee  pprriimmaa  ppaassssaarree  ppeerr  

llaa  ssaallaa  ddaa  pprraannzzoo  ((vvddss..  lloo  sstteessssoo  vveerrbbaallee  aa  pp..  1166)),,  GGiiuunnttaa  aallll’’aalltteezzzzaa  ddeellllaa  

ffiinneessttrraa  ddii  ttaallee  ssaallaa,,  sseennttee  ll’’uurrlloo  ee  llaa  sstteessssaa  ssoottttoolliinneeaa::  ““  IIoo  iinn  qquueell  mmiinnuuttoo  nnoonn  

ssaappeevvoo  ppiiùù  ccoossaa  ssuucccceeddeevvaa””  ((vvddss..  lloo  sstteessssoo  vveerrbbaallee  aa  pp..  1166))..  CCiiòò  ssiiggnniiffiiccaa  cchhee  

llaa  ssiiggnnoorraa,,  tteerrrroorriizzzzaattaa,,  rriimmaannee  iimmmmoobbiillee  ppeerr  ddiivveerrssii  sseeccoonnddii,,  ffoorrssee  uunn  

mmiinnuuttoo,,  ffoorrssee  ppiiùù,,  ppooii  pprroosseegguuee  ll’’iitteerr  vveerrssoo  iill  bbaaggnnoo,,  ddoovvee  aavveevvaa  nneecceessssiittàà  ddii  

rreeccaarrssii  ppeerr  ssooddddiissffaarree  iill  bbiissooggnnoo  ddii  uurriinnaarree..  SSppaavveennttaattaa  ddaallll’’uurrlloo,,  llaa  ssiiggnnoorraa  

gguuaarrddaa  aattttrraavveerrssoo  ii  vveettrrii  ddeellllaa  ffiinneessttrraa  ddeell  bbaaggnnoo  mmaa  nnoonn  nnoottaa  nnuullllaa..  AA  qquueessttoo  

ppuunnttoo,,  llaa  ssiiggnnoorraa  ddeevvee  aavveerree  eesspplleettaattoo  iill  bbiissooggnnoo  ccoorrppoorraallee  ppeerr  iill  qquuaallee  ssii  eerraa  

aallzzaattaa..  PPooii  llaa  ssiiggnnoorraa  eessccee  ddaall  bbaaggnnoo  ee,,  mmeennttrree  ssttaa  cchhiiuuddeennddoo  llaa  ppoorrttaa  ddeell  

llooccaallee,,  aa  qquueell  ppuunnttoo  sseennttee  ii  ppaassssii  ssuullllee  ssccaalleettttee  ee  lloo  ssccaallppiicccciioo  ssuullllaa  ppiiaazzzzoollaa..  

SSii  vveeddaa  lloo  sstteessssoo  vveerrbbaallee  aa  pp..  1199,,  ddoovvee  llaa  CCaappeezzzzaallii  ddiiccee::  ““  SSeennttoo  ii  rruummoorrii  cchhee  

hhoo  ddeessccrriittttoo  qquuaannddoo  ssttaavvoo  cchhiiuuddeennddoo  llaa  ppoorrttaa  ddeell  bbaaggnnoo””..    

TTrraa  ll’’uurrlloo  ee  ii  rruummoorrii  ppaassssaa  mmoollttoo  ppiiùù  cchhee  iill  qquuaannttiittaattiivvoo  ddii  sseeccoonnddii  iinnddiiccaattoo  

ddaallll’’aappppeellllaannttee,,  ppaassssaa  qquuaallcchhee  mmiinnuuttoo,,  ppeerrcchhéé  iill  ppeerrccoorrssoo  nnoonn  èè  bbrreevvee,,  llaa  

ssiiggnnoorraa  ssii  mmuuoovveevvaa  lleennttaammeennttee,,  eerraa  rriimmaassttaa  iinntteerrddeettttaa  ddaallll’’uurrlloo,,  hhaa  gguuaarrddaattoo  

aattttrraavveerrssoo  ii  vveettrrii  nneell  bbaaggnnoo,,  ssoopprraattttuuttttoo  hhaa  ddoovvuuttoo  ffaarree  ii  ssuuooii  bbiissooggnnii,,  ppooii,,  

uusscceennddoo  ee  cchhiiuuddeennddoo  llaa  ppoorrttaa  ddeell  bbaaggnnoo,,  hhaa  uuddiittoo  ii  rruummoorrii..  AA  tteenneerrssii  ssttrreettttii,,  

nnoonn  ppoossssoonnoo  eesssseerree  ppaassssaattii  mmeennoo  ddii  dduuee  oo  ttrree  mmiinnuuttii,,  ttuuttttoo  iill  tteemmppoo  nneecceessssaarriioo  

ppeerr  mmuuoovveerrssii  ppeerr  llee  ssttaannzzee,,  llaasscciiaarree  llee  ttrraaccccee  ee  iinntteennttaarree  llaa  mmeessssiinnsscceennaa  ddeell  

tteennttaattoo  ffuurrttoo..    

QQuuaannttoo  aallllaa  tteessii  ssoosstteennuuttaa  ddaall  GGUUPP  DDrr..  MMiicchheellii,,  cciirrccaa  ll’’oorraa  ddeell  ddeelliittttoo,,  ssii  

ttrraattttaa  ddii  uunn’’iippootteessii  ddii  qquueesstt’’uullttiimmoo  cchhee  nnoonn  hhaa  aallccuunn  vviinnccoolloo  ppeerr  uunnaa  CCoorrttee  
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ddaavvaannttii  aallllaa  qquuaallee  èè  ssttaattaa  eesspplleettaattaa  ll’’iissttrruuttttoorriiaa  ddiibbaattttiimmeennttaallee..  

QQuuaannttoo  aallllaa  MMoonnaacccchhiiaa,,  llaa  sstteessssaa  aabbiittaavvaa  iinn  uunnaa  ccaassaa  cchhee  eerraa  sseennssiibbiillmmeennttee  

ppiiùù  lloonnttaannaa,,  ddaa  qquueellllaa  ddeell  ddeelliittttoo,,  ddii  qquueellllaa  ddeellllaa  CCaappeezzzzaallii,,  iinn  ddiirreezziioonnee  ddii  

PPoorrttaa  PPeessaa,,  ddaallllaa  ppaarrttee  ooppppoossttaa  aallll’’UUnniivveerrssiittàà  ppeerr  ggllii  SSttrraanniieerrii  vveerrssoo  ccuuii  eerraa  

vvoollttaa  llaa  ppiiaazzzzoollaa..  IInnoollttrree,,  llaa  MMoonnaacccchhiiaa,,  ddooppoo  eesssseerree  ssttaattaa  ssvveegglliiaattaa  ddaallllaa  

ddiissccuussssiioonnee,,  ddaall  ccoonntteennuuttoo  iinnccoommpprreennssiibbiillee  ppeerr  llaa  ggiioovvaannee  ((vvddss..  lloo  sstteessssoo  

vveerrbbaallee  aallllee  pppp..  110000  ee  110011))  ee  ddaallll’’uurrlloo,,  ssii  èè  ssuubbiittoo  aaffffaacccciiaattaa  aallllaa  ffiinneessttrraa  eedd  èè  

ppooii  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  sscceessaa  ddaaii  ssuuooii  ggeenniittoorrii  cchhee  nnoonn  aavveevvaannoo,,  ppeerròò,,  sseennttiittoo  

ppeerrcchhéé  ssttaavvaannoo  ddaa  uunn’’aallttrraa  ppaarrttee  ddeellllaa  ccaassaa  ((vvddss..  iill  vveerrbbaallee  ddeellll’’uuddiieennzzaa  

2277..0033..0099,,  aa  pp..    110022))..  LLaa  MMoonnaacccchhiiaa  nnoonn  hhaa  ppoottuuttoo,,  qquuiinnddii,,  uuddiirree  ii  rruummoorrii  

sseennttiittii  ddaallllaa  CCaappeezzzzaallii,,  rruummoorrii  cchhee,,  ttrraa  ll’’aallttrroo,,  aavvrreebbbbee  ppoottuuttoo  uuddiirree  ccoonn  

mmiinnoorree  cchhiiaarreezzzzaa  ddii  qquueesstt’’uullttiimmaa,,  vviissttaa  llaa  mmaaggggiioorree  ddiissttaannzzaa  ddaallllaa  ppiiaazzzzoollaa  ee  

ddaallllee  ssccaallee..  

QQuuaannttoo,,  ppooii,,  aallllee  ssccoonncceerrttaannttii  ccoonnssiiddeerraazziioonnii  ssuullllee  mmooddaalliittàà  ee  ssuuii  tteemmppii  

aattttrraavveerrssoo  ii  qquuaallii  llaa  tteessttee  èè  aarrrriivvaattaa  aa  rreennddeerree  llee  ssuuee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  aall  PPMM,,  nnoonn  

ssii  rriieessccee  oonneessttaammeennttee  aa  ccoommpprreennddeerree  llaa  ffiinnaalliittàà  ddii  rriilliieevvii  aannaalloogghhii,,  aa  ccuuii,,  

ppuurrttrrooppppoo,,  llee  ddiiffeessee  ssii  ssoonnoo  aabbbbaannddoonnaattee,,  iinn  vviissttaa  ddeellll’’uunniiccoo  oobbbbiieettttiivvoo  ddii  

cceerrccaarree  iinnuuttiillmmeennttee  ddii  ggeettttaarree  ddiissccrreeddiittoo  ssuuggllii  iinnqquuiirreennttii  ee  ssuullllee  ppeerrssoonnee  

iinnffoorrmmaattee  ssuuii  ffaattttii  cchhee  hhaannnnoo  rreessoo  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ““ssggrraaddeevvoollii””  aallllee  ddiiffeessee  

sstteessssee,,  iinnssiinnuuaannddoo  ooggggeettttiivvaammeennttee  iippootteessii  ddii  ““ccoommpplloottttii””  ddii  iinnqquuiirreennttii  ee  

ggiioorrnnaalliissttii  ppeerr  ttrroovvaarree  ““tteessttiimmoonnii””  iinn  ggrraaddoo  ddii  ccoonnffoorrttaarree  ll’’iippootteessii  aaccccuussaattoorriiaa..  

IIll  ttuuttttoo,,  sseennzzaa  rreennddeerrssii  ccoonnttoo  cchhee,,  nnoonn    aavveennddoo  ii  ppoossssiibbiillii  tteessttii  aallccuunn  oobbbblliiggoo  

ggiiuurriiddiiccoo  ddii  pprreesseennttaarrssii  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  aallllee  AAuuttoorriittàà  ppeerr  rriiffeerriirree  lloorroo  llee  

cciirrccoossttaannzzee  ddii  ffaattttoo  ddii  lloorroo  ccoonnoosscceennzzaa  eedd  eesssseennddoo,,  ppuurrttrrooppppoo,,  nnoottoorriioo  iill  
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ddiissaaggiioo  ddii  eessppoorrssii  aallllaa  rriibbaallttaa  ddeellllee  ccrroonnaacchhee  ee  aallllaa  ffuuttuurraa  ccrroossss  eexxaammiinnaattiioonn  

ddeellllee  ppaarrttii,,  iill  ffaattttoo  cchhee  ddiivveerrssii  tteessttii  aabbbbiiaannoo  eessiittaattoo  aa  pprreesseennttaarrssii  aaggllii  

iinnqquuiirreennttii,,  iinn  uunnaa  vviicceennddaa  ggiiuuddiizziiaarriiaa  ccaarraatttteerriizzzzaattaa  ddaa  uunnaa  ccoossìì  iinntteennssaa  

pprreessssiioonnee  mmeeddiiaattiiccaa,,  nnoonn  ttrroovvii  iinnvveeccee  uunnaa  ssppiieeggaazziioonnee  mmoollttoo  ppiiùù  ccrreeddiibbiillee  nneell  

ddiissaaggiioo  ddii  ccoommuunnii  cciittttaaddiinnii  ddii  aaffffrroonnttaarree  uunn  iimmppeeggnnoo  ggrraavvoossoo  ee,,  ssppeessssoo,,  

ccoomm’’èè,,  ppuurrttrrooppppoo  aaccccaadduuttoo,,  iinnggiiuussttiiffiiccaattii  ee  iirrrreessppoonnssaabbiillii  aattttaacccchhii  ddeellllee  ddiiffeessee,,  

tteessii  aa  mmiinnaarrnnee  llaa  ccrreeddiibbiilliittàà,,  iinnvveeccee  cchhee  ooccccuuppaarrssii  ppiiùù  ttrraannqquuiillllaammeennttee  ddeellllee  

pprroopprriiee  ooccccuuppaazziioonnii  qquuoottiiddiiaannee..  

QQuueessttaa,,  ppuurrttrrooppppoo,,  èè  llaa  rreeaallttàà  ee  llee  ddiiffeessee  nnoonn  hhaannnnoo  ffaattttoo  aallttrroo  cchhee  

ccoonnffeerrmmaarree  ttaallee  ccoonncclluussiioonnee..    

PPaassssiiaammoo  oorraa  aallllaa  LLeetttteerraa  CC)),,  cciiooèè  aall  ““qquuaaddrroo  lleessiivvoo  ddeellllaa  vviittttiimmaa””..      

LL’’aappppeellllaannttee  KKnnooxx  eessoorrddiissccee  ccoonn  uunnaa  ppuunnttuuaalliizzzzaazziioonnee  eerrrraattaa::  aaffffeerrmmaa  cciiooèè  

cchhee  ttuuttttii  ii  ppeerriittii  ee  CCCC..TTTT..  aavvrreebbbbeerroo  ssoosstteennuuttoo  cchhee  ll’’eessaammee  ddeellllee  lleessiioonnii  ““nnoonn  

ccoonnsseennttee  ddii  aaffffeerrmmaarree  ccoonn  cceerrtteezzzzaa  llaa  pprreesseennzzaa  ddii  ppiiùù  ppeerrssoonnee,,  iinn  qquuaannttoo  

ll’’aaggggrreessssiioonnee  ppoossttaa  iinn  eesssseerree  èè  ccoommppaattiibbiillee  ccoonn  ll’’aazziioonnee  ddii  uunnaa  ssoollaa  ppeerrssoonnaa  ““  

((vvddss..  aappppeelllloo  aa  pp..  9966))..  CCoommee  aa  ddiirree  cchhee  ll’’eessaammee  ddeellllee  lleessiioonnii  ppoorrtteerreebbbbee  aadd  uunn  

ggiiuuddiizziioo  ddii  ccoommppaattiibbiilliittàà  ccoonn  uunn  ssoolloo  aaggggrreessssoorree  ee  ddii  iinnccoommppaattiibbiilliittàà  ccoonn  uunnaa  

pplluurraalliittàà  ddii  aaggggrreessssoorrii..    

IIll  DDrr..  MMaauurroo  BBaaccccii,,  CCTT  ddeell  PPMM,,  aallll’’uuddiieennzzaa  ddeell  1188..0044..22000099,,  hhaa  ddeettttoo  cchhee  iill  

ddaattoo  bbiioollooggiiccoo,,  ddii  ppeerr  sséé,,  nnoonn  ccoonnsseennttee  ddii  eesspprriimmeerree  uunn  ggiiuuddiizziioo  ssuullllaa  

pprreesseennzzaa  ddii  uunn  ssoolloo  oo  ddii  ppiiùù  aassssaassssiinnii..  ““NNeell  sseennssoo  cchhee……  cc’’èè  uunnaa  ccoommppaattiibbiilliittàà  

ccoonn  ttuuttttee  ee  dduuee  llee  ccoossee””  aaffffeerrmmaa  iinnffaattttii  iill  PPrrooff..  BBaaccccii  aa  pp..  2222  ddeell  vveerrbbaallee  ddii  

uuddiieennzzaa  ddeell  1188..0044..0099..    

IIll  ppeerriittoo  PPrrooff..  MMaarriiaannoo  CCiinnggoollaannii,,  ddaa  ppaarrttee  ssuuaa,,  rriissppoonnddeennddoo  aallllaa  sseegguueennttee  
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ddoommaannddaa  ddeellll’’AAvvvv..  MMaarreessccaa,,  ddiiffeennssoorree  PPaarrttee  cciivviillee  KKeerrcchheerr::  ““  LLeeii  rriittiieennee  

ccoommppaattiibbiillee  qquueessttaa  mmoolltteepplliicciittàà  ee  qquueessttaa  ddiivveerrssiittàà  ddii  lleessiioonnii  ccoonn  llaa  pprreesseennzzaa  ddii  

ppiiùù  ppeerrssoonnee  ??  ““,,  hhaa  rriissppoossttoo::  ““  CCoommppaattiibbiillee  ccoonn  llaa  pprreesseennzzaa  ddii  ppiiùù  ppeerrssoonnee,,  ssìì  

cceerrttoo””  ((vvddss..  iill  vveerrbbaallee  ddeellll’’uuddiieennzzaa  ddeell  1199..0099..0099,,  aa  pp..  112288))..    

LLee  ccoossee,,  qquuiinnddii,,  nnoonn  ssttaannnnoo  ccoommee  ssoosstteennuuttoo  ddaallll’’aappppeellllaannttee  nneellll’’uullttiimmaa  ffrraassee  

ddii  ccuuii  aallllaa  lleetttt..  CC)),,  ppuunnttoo  11..  ddeell  mmoottiivvoo  VVII..    

DDaa  uunn  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  eesscclluussiivvaammeennttee  mmeeddiiccoo--  lleeggaallee,,  qquuiinnddii,,  llee  lleessiioonnii  ssoonnoo  

ccoommppaattiibbiillii  ccoonn  eennttrraammbbee  llee  iippootteessii,,  nnoonn  ggiiàà  ccoonn  uunnaa  ssoollaa  ((qquueellllaa  ddeellll’’uunniicciittàà  

ddeellll’’aaggggrreessssoorree)),,  ccoommee  ssoosstteennuuttoo  ddaallll’’aappppeellllaannttee..  TTaallee  ccoonncclluussiioonnee  ddeevvee,,  

ppeerròò,,  eesssseerree  iinntteeggrraattaa  ddaallllee  uulltteerriioorrii  rriissuullttaannzzee  pprroobbaattoorriiee,,  ccoommee  ddeevvee  ffaarrssii  iinn  

ggeenneerraallee..  EE  aalllloorraa,,  llaa  CCoorrttee  hhaa  ssvvoollttoo  ccoonnssiiddeerraazziioonnii  cchhee  ddiimmoossttrraannoo  

ll’’iinnvveerroossiimmiigglliiaannzzaa  ddeellll’’iippootteessii  ddeellll’’uunniicciittàà  ddeellll’’aaggggrreessssoorree  cchhee  aabbbbiiaa  ttoollttoo  ii  

vveessttiittii  cchhee  MMeerreeddiitthh  iinnddoossssaavvaa,,  llee  aabbbbiiaa  uussaattoo  llaa  vviioolleennzzaa  ccoonnffeerrmmaattaa  

ddaallll’’eessiittoo  ddeell  ttaammppoonnee  vvaaggiinnaallee,,  llee  aabbbbiiaa  ccaaggiioonnaattoo  llee  eecccchhiimmoossii  ee  llee  ffeerriittee  

rriissuullttaannttii,,  llee  aabbbbiiaa  ttoollttoo  llaa  ffeellppaa,,  aallzzaattoo  llaa  mmaagglliieettttaa,,  ffoorrzzaattoo  ii  ggaanncceettttii  ddeell  

rreeggggiisseennoo,,  ppooii  ssttrraappppaattoo  ee  ttaagglliiaattoo  ((vvddss..  sseenntteennzzaa  aa  pp..  339966)),,  iill  ttuuttttoo  ddooppoo  aavveerr  

ssoorrpprreessoo  MMeerreeddiitthh  nneellllaa  ssuuaa  ssttaannzzaa,,  iinntteennttaa  aa  ssppoogglliiaarrssii  ee  ddooppoo  aavveerrllaa  

aaggggrreeddiittaa  aallllee  ssppaallllee,,  ccoommee  ssoossttiieennee  iill  CCTT  ddeell  SSoolllleecciittoo  PPrrooff..  IInnttrroonnaa  ((vvddss..  

sseenntteennzzaa  aa  pp..  339966))..  IInn  ppaarrttiiccoollaarree,,  llaa  ssoollaa  rroottttuurraa  ddeell  rreeggggiisseennoo  aavvrreebbbbee  ddoovvuuttoo  

iimmppeeggnnaarree  eennttrraammbbee  llee  mmaannii  ddeellll’’aaggggrreessssoorree,,  ggiiuunnttoo  aallllee  ssppaallllee  ddeellllaa  vviittttiimmaa,,  

sseeccoonnddoo  llaa  pprroossppeettttaazziioonnee  ddeell  PPrrooff..  IInnttrroonnaa,,  mmaa  iinn  ttaall  ccaassoo  MMeerreeddiitthh  aavvrreebbbbee  

aavvuuttoo  eennttrraammbbee  llee  mmaannii  lliibbeerree  ppeerr  tteennttaarree  uunnaa  qquuaallcchhee  aazziioonnee  ddii  ddiiffeessaa  ddii  ccuuii  

nnoonn  vvii  èè  iinnvveeccee  ttrraacccciiaa..  EE  llaa  ttrraacccciiaa  bbiioollooggiiccaa  ddii  RRuuddii  ttrroovvaattaa  ssuu  uunnoo  ddeeii  

ppoollssiinnii  ddeellllaa  ffeellppaa  èè  aarrdduuoo  iimmmmaaggiinnaarrllaa  ddiivveerrssaammeennttee  ddaallllaa  ttrraacccciiaa  llaasscciiaattaa  ddaa  
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uunn’’aazziioonnee  ddii  aaffffeerrrraammeennttoo  vvoollttaa  aa  rriidduurrrree  llaa  vviittttiimmaa  aallllaa  mmeerrccèè  ddeeggllii  

aaggggrreessssoorrii  ((vvddss..  sseenntteennzzaa  aa  pp..  339977))..    

SSuull  ppuunnttoo  22..11  ddeellllaa  sstteessssaa  lleetttteerraa  CC)),,  ll’’aappppeellllaannttee  rriicchhiiaammaa  llee  ccoonnssiiddeerraazziioonnii  

ddeeii  CCCC..TTTT..  cchhee,,  ccoommee  ssii  èè  vviissttoo,,  rriitteennggoonnoo  iill  mmeerroo  ddaattoo  mmeeddiiccoo--lleeggaallee  

ccoommppaattiibbiillee  ccoonn  llaa  mmoolltteepplliicciittàà  oo  ssiinnggoollaarriittàà  ddeeii  ssooggggeettttii..  NNoonn  ppuuòò  nnoonn  

ssoottttoolliinneeaarrssii,,  ppeerròò,,  cchhee  qquuaannttoo  ll’’aappppeellllaannttee  aaffffeerrmmaa  aa  pp..  110000  ddeellll’’aappppeelllloo,,  cciiooèè  

aa  pprrooppoossiittoo  ddeellll’’aavvvviicceennddaammeennttoo””  ddii  ppiiùù  ppeerrssoonnee  ccuuii  hhaa  ffaattttoo  rriiffeerriimmeennttoo  iill  

PPrrooff..  BBaaccccii  ((vvddss..  vveerrbbaallee  ddeell  1188..0044..0099,,  pp..  2233)),,  llaasscciiaa  ffrraannccaammeennttee  ssccoonncceerrttaattii..  

SSeeccoonnddoo  ll’’aappppeellllaannttee  ““AAvvvviicceennddaarrssii  ssiiggnniiffiiccaa  aalltteerrnnaarrssii,,  ddaarrssii  iill  ccaammbbiioo,,  

ssoossttiittuuiirrssii  ll’’uunnoo  aallll’’aallttrroo  iinn  uunnaa  ssuucccceessssiioonnee  tteemmppoorraallee””..  EEbbbbeennee,,  qquueessttoo  

ssaarreebbbbee  ““llaa  rriipprroovvaa  cchhee  uunn  ssoolloo  aaggggrreessssoorree  ppuuòò  aavveerr  ppoossttoo  iinn  eesssseerree  ll’’iinntteerraa  

ccoonnddoottttaa  lleessiivvaa””  ((vvddss..  aappppeelllloo  aa  pp..  110000))..    

IIll  PPrrooff..  BBaaccccii  aavveevvaa  ddeettttoo  cchhee,,  ssuullllaa  bbaassee  ddeell  ssoolloo  ddaattoo  mmeeddiiccoo--lleeggaallee,,  uunnaa  

ssoollaa  ppeerrssoonnaa  ppootteevvaa  aavveerr  aaggiittoo  iinn  ppiiùù  mmoommeennttii  nneellll’’aammbbiittoo  ddii  uunnaa  

ccoolllluuttttaazziioonnee  oovvvveerroo  ppiiùù  ppeerrssoonnee  ppootteevvaannoo  eesssseerrssii  aavvvviicceennddaattee  nneell  

pprrooccuurraarree  aallllaa  vviittttiimmaa  llee  lleessiioonnii..  LL’’uussoo  ddii  qquueessttoo  tteerrmmiinnee  

““aavvvviicceennddaammeennttoo””,,  ppeerr  ll’’aappppeellllaannttee,,  rriippoorrtteerreebbbbee  llaa  vviicceennddaa  nneellll’’aammbbiittoo  ddii  uunn  

ssoolloo  aaggggrreessssoorree..  PPeerr  ll’’aappppeellllaannttee,,  qquuiinnddii,,  ssee  TTiizziioo  ccoollppiissccee  ccoonn  ppuuggnnii  ee  ccaallccii  

MMeevviioo,,  mmeennttrree  SSeemmpprroonniioo,,  ““aalltteerrnnaannddoossii””  aall  pprriimmoo,,  lloo  aaccccoolltteellllaa  ee  CCaaiioo,,  

““aalltteerrnnaannddoossii””  aa  ssuuaa  vvoollttaa  aa  TTiizziioo  ee  SSeemmpprroonniioo,,  aaffffeerrrraa  MMeevviioo  aallllaa  ggoollaa,,  

ssttrraannggoollaannddoolloo,,  iinn  uunn  eevviiddeennttee  aavvvviicceennddaammeennttoo  ddii  ccoollppii,,  MMeevviioo  ssaarreebbbbee  

vviittttiimmaa  ddii  uunn  ssoolloo  aaggggrreessssoorree..  SSaarreebbbbee  ddaa  cchhiieeddeerrssii  qquuaallee  ddeeii  ttrree  mmaa  èè  vvaannoo  

rriicceerrccaarree  aanncchhee  uunn  ssiiaa  ppuurr  mmiinniimmoo  ddii  llooggiiccaa  iinn  qquueessttee  ccoonnssiiddeerraazziioonnii  cchhee  ssoonnoo  

ccoonntteennuuttee  nneellll’’aattttoo  dd’’aappppeelllloo..  
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GGllii  uulltteerriioorrii  rriicchhiiaammii  aallllee  aasssseerrzziioonnii  ddeeii  CCCC..TTTT..  ddii  ppaarrttee  ee  ddeeii  ppeerriittii  cciirrccaa  

ll''iimmppoossssiibbiilliittàà  ddii  ccoonnffeerrmmaa,,  ddaa  uunn  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  ssoolloo  mmeeddiiccoo  --  lleeggaallee,,  ddeellllaa  

pplluurraalliittàà  ddeeggllii  aaggggrreessssoorrii,,  ssoonnoo  ttuuttttii  ccaarraatttteerriizzzzaattii  ddaall  tteennttaattiivvoo,,  ssiinn  ttrrooppppoo  

eevviiddeennttee,,  ddii  mmuuttiillaarree  ttaallii  aasssseerrzziioonnii  ddeellll''eesstteennssiioonnee  ddii  ttaallee  iiddeennttiiccaa  

ccoonncclluussiioonnee  aallll''iippootteessii  ddeellll''aaggggrreessssoorree  ssiinnggoolloo..  

IInn  ssoossttaannzzaa,,  ddaa  uunn  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  mmeerraammeennttee  mmeeddiiccoo  --  lleeggaallee,,  nnoonn  ssii  ppuuòò  

ccoonnffeerrmmaarree  nnéé  llaa  pprreesseennzzaa  ddii  uunn  ssiinnggoolloo  aaggggrreessssoorree  nnéé  qquueellllaa  ddii  uunnaa  pplluurraalliittàà  

ddii  aaggggrreessssoorrii::  qquueessttaa  èè  llaa  ccoonncclluussiioonnee..  LL''aappppeellllaannttee  cceerrccaa  ddii  eevviiddeennzziiaarree  eedd  

eennffaattiizzzzaarree  ssoolloo  llaa  sseeccoonnddaa  ppaarrttee  ddeellll''eennuunncciiaattoo,,  llaasscciiaannddoo  iinntteennddeerree  cchhee  

iinnvveeccee,,  ppeerr  ii  mmeeddiiccii  --  lleeggaallii,,  ssaarreebbbbee  iippoottiizzzzaabbiillee  llaa  pprreesseennzzaa  ddii  uunn  ssiinnggoolloo  

oommiicciiddaa..  NNoonn  èè  ccoossìì  ee  bbaassttaa  rriilleeggggeerree  ii  vvaarrii  ppaassssaaggggii  ddeellllee  ddeeppoossiizziioonnii  ppeerr  

ccoommpprreennddeerree  cchhee  ii  lliimmiittii  ddeellll''aannaalliissii  mmeeddiiccoo  --  lleeggaallee  eesscclluuddoonnoo  cchhee,,  ddaa  qquueessttoo  

ssoolloo  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa,,  ssii  ppoossssaa  ttrraarrrree  uunnaa  ccoonncclluussiioonnee  iinn  uunn  sseennssoo  oo  nneellll''aallttrroo..  

SSooccccoorrrree  aalllloorraa  iill  ccoommpplleessssoo  ddeell  mmaatteerriiaallee  pprroobbaattoorriioo  ee  llaa  ccoonncclluussiioonnee,,  ttrraattttaa  

ddaallllaa  CCoorrttee  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo,,  cciirrccaa  ll''iinnvveerroossiimmiigglliiaannzzaa  ddeellll''iippootteessii  ddii  uunn  uunniiccoo  

aaggggrreessssoorree..  

QQuuaannttoo  aall  PPrrooff..  TToorrrree,,  CCTT  ddeellll’’aappppeellllaannttee,,  nnoonn  ppuuòò  nnoonn  rriimmaarrccaarrssii  iill  

ccoonnttrraassttoo  eessiisstteennttee  ttrraa  llee  ssuuee  ccoonncclluussiioonnii,,  sseeccoonnddoo  ccuuii  ll’’aaggggrreessssoorree  aavvrreebbbbee  

ccoollppiittoo  MMeerreeddiitthh,,  ppoossttoo  iinn  ppoossiizziioonnee  ffrroonnttaallee  aallllaa  vviittttiimmaa  ee  qquueellllee  ddeell  CCTT  ddeell  

ccooiimmppuuttaattoo  PPrrooff..  IInnttrroonnaa,,  cchhee,,  vviicceevveerrssaa,,  ooppttaa  ppeerr  uunn’’aaggggrreessssiioonnee  aallllee  ssppaallllee  

ddeellllaa  vviittttiimmaa..  IIll  CCoonnssuulleennttee  ddeellllaa  KKnnooxx,,  eessaammiinnaattoo  aallll’’uuddiieennzzaa  ddeell  66..0077..0099,,  hhaa  

rriibbaaddiittoo  iill  ccoonnttrraassttoo  ddii  ccoonncclluussiioonnii  ccoonn  iill  CCTT  ddeell  SSoolllleecciittoo  ((vvddss..  vveerrbbaallee  ddii  

uuddiieennzzaa  aa  pp..  4422))..  EE  aannccoorraa,,  vvaa  ssoottttoolliinneeaattaa  ll’’eevviiddeennttee  iinncceerrtteezzzzaa  ee  

iinnccoonnggrruueennzzaa  ppaalleessaattaa  ddaall  CCTT  TToorrrree  aa  pprrooppoossiittoo  ddeellllaa  ppoossssiibbiilliittàà  cchhee  MMeerreeddiitthh  
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ssii  ffoossssee  pprroovvooccaattaa  llee  lleessiioonnii  aall  ggoommiittoo  ssttaannddoo  ssddrraaiiaattaa  aa  tteerrrraa  mmeennttrree  qquuaallccuunnoo  

llaa  pprreemmeevvaa  ccoonn  ll’’aaddddoommee  aa  tteerrrraa  ((vvddss..  vveerrbbaallee  dd’’uuddiieennzzaa  aa  pp..  5500))..  IIll  PPrrooff..  

TToorrrree  nnoonn  eesscclluuddee  ll’’iippootteessii  eedd  aaggggiiuunnggee::  ““  SSee  iioo  hhoo  ssoopprraa  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ddaa  110000  

cchhiillii  ll’’aaddddoommee  nnoonn  aattttuuttiissccee  ppiiùù””  ((vvddss..  vveerrbbaallee  aa  pp..  5500))..  EE,,  ddooppoo  iinntteerrrruuzziioonnii  

ddeellllee  ddiiffeessee,,  aa  ddoommaannddaa  ddeell  PPrreessiiddeennttee  cchhee  rriiccoorrddaa  aall  CCTT  llaa  pprreecceeddeennttee  

rriissppoossttaa,,  iill  PPrrooff..  TToorrrree,,  aaccccoorrttoossii  ddeellll’’iimmppoossssiibbiilliittàà  cchhee  ll’’uunniiccoo  aaggggrreessssoorree,,  

iinnddiivviidduuaattoo  ddaallllee  ddiiffeessee  nneelllloo  ssmmiillzzoo  eedd  aaggiillee  RRuuddii,,  ppeessaassssee  110000  cchhiillii,,  

rriissppoonnddee  ccoonn  mmaanniiffeessttaa  ccoonnttrraaddddiizziioonnee::  ““  FFoorrssee  nnoonn  hhoo  ddeettttoo  110000  cchhiillii””  ((vvddss..  

pp..  5522))..  

SSoonnoo  ppaatteennttii  iinnccoonnggrruueennzzee  rriissccoonnttrraabbiillii  nneellllee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeell  CCTT  TToorrrree  ((ee  

ddeeggllii  aallttrrii  CCCC..TTTT..  ddeellllee  ddiiffeessee))  cchhee  rreennddoonnoo  mmaanniiffeessttoo  ccoommee  ssiiaa  iinnssoosstteenniibbiillee,,  

aallllaa  lluuccee  ddii  ttuuttttee  llee  rriissuullttaannzzee,,  ssoosstteenneerree  ll’’iippootteessii  ddeellll’’uunniicciittàà  ddeellll’’aaggggrreessssoorree  

ppeerr  aaccccoogglliieerree  llaa  qquuaallee  bbiissooggnneerreebbbbee  aacccceettttaarree,,  aa  mmoonnttee,,  ll’’iippootteessii,,  aannccoorr  ppiiùù  

iinnvveerroossiimmiillee,,  ddeell  tteennttaattoo  ffuurrttoo  nneellllaa  ccaammeerraa  ddeellllaa  RRoommaanneellllii..      

PPuunnttoo  22..22  ddeellllaa  lleetttteerraa  CC))::““QQuuaaddrroo  lleessiivvoo  iimmppoonneennttee  ppeerr  nnuummeerroo  ee  

ddiiffffuussiioonnee””..  

LL’’aappppeellllaannttee  ccoonntteessttaa  iill  ccaarraatttteerree  ““iimmppoonneennttee””  ddeell  qquuaaddrroo  lleessiivvoo,,  aaffffeerrmmaattoo  

ddaallllaa  CCoorrttee  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo  cchhee,,  ppeerr  ddii  ppiiùù,,  aavvrreebbbbee  ppaarrllaattoo  ddii  ““nnuummeerroossee  

lleessiioonnii  ddaa  aaffffeerrrraammeennttoo””,,  iinn  aasssseennzzaa  ddii  pprroovvee  aall  rriigguuaarrddoo..  IInn  aallttrree  ppaarroollee,,  nnoonn  

ssoolloo  ll’’iinnssiieemmee  ddeellllee  lleessiioonnii  ssaarreebbbbee  ddii  ““ssccaarrssaa  aapppprreezzzzaabbiilliittàà””  mmaa  

ddiiffeetttteerreebbbbeerroo  iinn  aassssoolluuttoo  sseeggnnii  ddii  ttrraatttteenniimmeennttoo  oo  ddii  iimmmmoobbiilliizzzzaazziioonnee””..    

PPeerr  ffaarr  cciiòò,,  ll’’aappppeellllaannttee  rriippoorrttaa  ppaassssaaggggii  eessttrraappoollaattii  ddaallllee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddii  

CCCC..TTTT..  ee  ppeerriittii..  

UUnnaa  pprreemmeessssaa  vvaa  ffaattttaa..  NNoonn  vvii  èè  iill  bbeenncchhéé  mmiinniimmoo  aacccceennnnoo,,  nneellll’’aappppeelllloo,,  iinn  
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rreellaazziioonnee  aa  ttaallee  ppuunnttoo  22..22  ddeellllaa  lleetttteerraa  CC)),,  aall  ffaattttoo  cchhee  llaa  CCoorrttee  aabbbbiiaa  rraavvvviissaattoo  

uunnaa  ccoommppaattiibbiilliittàà  ttrraa  llaa  lleessiioonnee  ppiiùù  ggrraavvee  pprrooddoottttaa  ddaall  ccoolltteelllloo  iinn  sseeqquueessttrroo  ddii  

ccuuii  aall  rreepp..  3366  ee  ll’’iinnccoommppaattiibbiilliittàà  ttrraa  ttaallee  ssttrruummeennttoo  ee  llaa  lleessiioonnee  iinn  zzoonnaa  

llaatteerroocceerrvviiccaallee  ddxx,,  pprrooddoottttaa,,  sseeccoonnddoo  llaa  CCoorrttee,,  ddaa  uunn  ddiivveerrssoo  ccoolltteelllloo  ((ssii  vveeddaa  

llaa  sseenntteennzzaa,,  ssppeecciiee  aallllee  pppp..  117700  ee  117744))..  VViissttoo  cchhee,,  ccoossttaanntteemmeennttee,,  ggllii  ooddiieerrnnii  

iimmppuuttaattii  cceerrccaannoo  ddii  aaccccrreeddiittaarree  ll’’iippootteessii  ddeellll’’uunniicciittàà  ddeellll’’aaggggrreessssoorree,,  

aalllluuddeennddoo  ee  nneeppppuurree  ttrrooppppoo  vvaaggaammeennttee  aa  RRuuddii  ee  aa  ccoonnttrraassttaarree  ccoonn  ooggnnii  

mmeezzzzoo,,  llaa  ddiivveerrssaa  iippootteessii  ddeellllaa  pplluurraalliittàà  ddii  aaggeennttii,,  aappppaarree  ssttrraannoo  cchhee  

ll’’aappppeellllaannttee  aabbbbiiaa  ppaarrllaattoo  ddeellllee  ccoonncclluussiioonnii  ddeellllaa  CCoorrttee  sseennzzaa  ssooffffeerrmmaarrssii  ssuu  

ttaallee  ppaassssaaggggiioo  cchhee  aappppaarree  ffrraannccaammeennttee  iinn  ddiissttoonniiaa  ddaallll’’iippootteessii  ddeellll’’aaggggrreessssoorree  

ssiinnggoolloo,,  eesssseennddoo  ddiiffffiicciillmmeennttee  iimmmmaaggiinnaabbiillee  uunn  uunniiccoo  aassssaassssiinnoo  cchhee  iimmppuuggnnii  

eedd  aazziioonnii  ccoonntteessttuuaallmmeennttee  dduuee  ddiivveerrssii  ccoolltteellllii..  

RRiipprreennddeennddoo  llee  ccoonntteessttaazziioonnii  ddeellll’’aappppeellllaannttee,,  llaa  CCoorrttee  nnoonn  hhaa  aaffffaattttoo  

ddeessuunnttoo  llaa  pprreesseennzzaa  ddii  uunnaa  pplluurraalliittàà  ddii  aaggggrreessssoorrii  pprroopprriioo  ddaall  qquuaaddrroo  lleessiivvoo  

cchhee,,  ddii  ppeerr  sséé,,  cciiooèè  rriigguuaarrddaattoo  ssoolloo  ddaa  uunn  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  mmeeddiiccoo  ––  lleeggaallee,,  

ssaarreebbbbee  iinnvveeccee  ““nneeuuttrroo””  ssuull  ppuunnttoo  ((vvddss..  aappppeelllloo  aa  pp..  9999))..    

LLaa  CCoorrttee  hhaa  ttrraattttoo  llee  ssuuee  ccoonncclluussiioonnii  ddaallll’’iinnssiieemmee  ddeeggllii  eelleemmeennttii  mmeennzziioonnaattii  

aallllee  pppp..  339944  ee  339955,,  ddeeii  qquuaallii  ffaannnnoo  ppaarrttee  aanncchhee  llee  rriissuullttaannzzee  mmeeddiiccoo  ––  lleeggaallii  

((vvddss..  sseenntteennzzaa  aa  pp..  339955))  cchhee  nnoonn  eessaauurriissccoonnoo,,  ppeerròò,,  iill  qquuaaddrroo  ddaa  ccuuii  llaa  CCoorrttee  

hhaa  ttrraattttoo  llee  ssuuee  ccoonncclluussiioonnii,,  ddoovveennddoossii  tteenneerr  ccoonnttoo  ddeellllaa  ppeerrssoonnaalliittàà  ee  

pprreeppaarraazziioonnee  ffiissiiccaa  ddii  MMeerreeddiitthh,,  ddeell  ffaattttoo  cchhee,,  qquuaannddoo  iinniizziiòò  ll’’aaggggrreessssiioonnee,,  llaa  

rraaggaazzzzaa  iinngglleessee  ffoossssee  ssvveegglliiaa,,  vveessttiittaa  ee  nnoonn  ssddrraaiiaattaa  ssuull  lleettttoo,,  ddeellllee  

ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddeellllaa  ccaammeerraa  ee  ddaallllaa  ddiissttrriibbuuzziioonnee  ddeeggllii  iinndduummeennttii  eedd  ooggggeettttii  

pprreesseennttii,,  ddeessuunnttii  ddaaii  rriilliieevvii  ffoottooggrraaffiiccii  iinn  aattttii  ((vvddss..  llaa  sseenntteennzzaa  aa  pp..  339955))..    
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LL’’aappppeellllaannttee  hhaa  eessttrraappoollaattoo,,  ccoommee  aall  ssoolliittoo,,  aallccuunnii  ppaassssaaggggii  ddeellllee  

ddiicchhiiaarraazziioonnii,,  aadd  eesseemmppiioo,,  ddeell  CCTT  ddeell  PPMM  PPrrooff..  MMaauurroo  BBaaccccii  cciirrccaa  llaa  

vveerroossiimmiillee  rriiffeerriibbiilliittàà  ddeellllee  lleessiioonnii  aall  ggoommiittoo  aadd  uunnaa  ccaadduuttaa  ((vvddss..  aappppeelllloo  aa  pp..  

110044)),,  mmaa  ssii  èè  aarrrreessttaattoo  aa  pp..  2233  ddeell  vveerrbbaallee  dd’’uuddiieennzzaa  ddeell  1188..0044..0099..  SSee  aavveessssee  

pprroocceedduuttoo,,  ssaarreebbbbee  ggiiuunnttaa  aall  ppaassssaaggggiioo  iinn  ccuuii  lloo  sstteessssoo  PPrrooff..  BBaaccccii  rriiffeerriissccee  

iinnvveeccee  uunnaa  ddiivveerrssaa  lleessiioonnee  aalllloo  sstteessssoo  bbrraacccciioo  iinn  ccuuii  èè  eevviiddeennzziiaattaa  llaa  lleessiioonnee  aall  

ggoommiittoo,,  aadd  uunn  aaffffeerrrraammeennttoo,,  eesscclluuddeennddoo  cchhee  ppoossssaa  rriiffeerriirrssii  aadd  uunnaa  ccaadduuttaa  

((vvddss..  lloo  sstteessssoo  vveerrbbaallee  aa  pp..    2244))..  LLoo  sstteessssoo  PPrrooff..  BBaaccccii  ccoonnddiivviiddee,,  ppooii,,  ll’’iippootteessii  

ddii  eessccaallaattiioonn  ddeellllee  vviioolleennzzee  ffoorrmmuullaattaa  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ddaall  ppeerriittoo  PPrrooff..  UUmmaannii  

RRoonncchhii  ee,,  rriissppoonnddeennddoo  aadd  uunnaa  ddoommaannddaa  ddeellll’’AAvvvv..  MMaarreessccaa,,  ddiiffeennssoorree  ddii  ppaarrttee  

cciivviillee  KKeerrcchheerr,,  ccoonnffeerrmmaa  cchhee  llaa  qquuaannttiittàà  ddii  lleessiioonnii  èè  eelleemmeennttoo  ddii  qquueessttaa  

vvaalluuttaazziioonnee  ee  aaffffeerrmmaa,,  rriiffeerreennddoossii  aall  qquuaaddrroo  lleessiivvoo  aall  ccoolllloo::  ““  MMaa  cceerrttoo……..llee  

lleessiioonnii  llooccaalliizzzzaattee  iinn  qquueellllaa  rreeggiioonnee,,  ssoonnoo  lleessiioonnii  iimmppoorrttaannttii  cchhee  ddiimmoossttrraa  

uunn’’aazziioonnee  vviioolleennttaa  eesseerrcciittaattaa  ee  iimmppoorrttaannttee,,  nnoonn  cc’’èè  dduubbbbiioo..  EEccccoo  llaa  mmiiaa  

aannnnoottaazziioonnee……....ffaacceevvaa  rriiffeerriimmeennttoo  aallllaa  rreessttaannttee  lleessiivviittàà  cchhee  iinn  aallccuunnii  ccaassii  èè  

eessuubbeerraannttiissssiimmaa,,  iinnvveeccee  iinn  qquueessttoo  ccaassoo  nnoo””  ((vvddss..  vveerrbbaallee  1188..0044..0099,,  pp..  4466))..  

CCoommee  aa  ddiirree,,  cchhee  lleessiioonnii  rriilleevvaannttii  ee  ““iimmppoonneennttii””  iinn  ddeetteerrmmiinnaattee  aarreeee  ddeell  ccoorrppoo  

ppoossssoonnoo  eesssseerree  aaccccoommppaaggnnaattee  oo  mmeennoo  ddaa  uunnaa  lleessiivviittàà  aallttrreettttaannttoo  ““eessuubbeerraannttee””..  

IInn  qquueessttoo  ccaassoo,,  llaa  lleessiivviittàà  uulltteerriioorree  nnoonn  èè,,  ppeerr  uussaarree  llee  ppaarroollee  ddeell  PPrrooff..  BBaaccccii,,  

““eessuubbeerraannttiissssiimmaa””,,  mmaa  cciiòò  nnoonn  iinncciiddee  mmiinniimmaammeennttee  ssuullllaa  eessccaallaattiioonn  ddeellllee  

vviioolleennzzee  ee  ssuullllaa  lloorroo  rriiffeerriibbiilliittàà  aadd  uunnaa  oo  aa  ppiiùù  ppeerrssoonnee..  TTaallee  pprroobblleemmaa  vviieennee  

rriissoollttoo  aallllaarrggaannddoo  iill  qquuaaddrroo  oollttrree  ll’’aammbbiittoo  ppuurraammeennttee  mmeeddiiccoo  ––  lleeggaallee  ee  llaa  

CCoorrttee  lloo  hhaa  rriissoollttoo  nneellll’’uunniiccoo  mmooddoo  iinn  ccuuii  ppootteevvaa  ffaarrlloo,,  qquueelllloo  ddii  iippoottiizzzzaarree  

uunnaa  pplluurraalliittàà  ddii  ssooggggeettttii..    
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LLee  ccoonnssiiddeerraazziioonnii  uulltteerriioorrii  cciirrccaa  llaa  rreessiisstteennzzaa  ddeellllaa  vviittttiimmaa  ee  iill  ffaattttoo  cchhee  cciiòò  

aavvrreebbbbee  ddoovvuuttoo  ssppiinnggeerree  ggllii  aaggggrreessssoorrii  aa  iinnaasspprriirree  ll’’aaffffeerrrraammeennttoo  ddeellllaa  

vviittttiimmaa  ee,,  qquuiinnddii,,  aa  llaasscciiaarree  lleessiioonnii  ddii  qquueessttoo  ttiippoo  mmoollttoo  ppiiùù  eevviiddeennttii,,  nnoonn  

ppoossssoonnoo  eesssseerree  aaccccoollttee..  

LLaa  rreessiisstteennzzaa  ddeellllaa  vviittttiimmaa  ssppiieeggaa  llaa  pprrooggrreessssiioonnee,,  ll’’eessccaallaattiioonn  ddeellllee  vviioolleennzzee  

ssiinnoo  aallllee  qquueessttee  ssìì  ddaavvvveerroo  iimmppoonneennttii  lleessiioonnii  aall  vvoollttoo  ee  aall  ccoolllloo  ddeellllaa  rraaggaazzzzaa  

lloonnddiinneessee..  LLaa  CCoorrttee  hhaa  ddeettttoo::  èè  iimmppoossssiibbiillee  cchhee  uunnaa  ssoollaa  ppeerrssoonnaa  ppoossssaa  aavveerr  

ttoollttoo  ii  vveessttii  aa  MMeerreeddiitthh,,  llee  aabbbbiiaa  uussaattoo  llaa  vviioolleennzzaa  iinn  sseeddee  vvaaggiinnaallee,,  llee  aabbbbiiaa  

ttoollttoo  llaa  ffeellppaa,,  aallzzaattoo  llaa  mmaagglliieettttaa,,  ffoorrzzaattoo  ii  ggaanncceettttii  ddeell  rreeggggiisseennoo,,  ppooii  

ssttrraappppaattoo  ee  ttaagglliiaattoo  ((vvddss..  llaa  sseenntteennzzaa  aa  pp..  339966))  ee,,  aaggggiiuunnggiiaammoo,,  llee  aabbbbiiaa  

pprroovvooccaattoo  iill  ggrraavviissssiimmoo  qquuaaddrroo  lleessiivvoo  aall  vviissoo  ee  aall  ccoollttoo,,  uuttiilliizzzzaannddoo,,  ppeerr  ddii  

ppiiùù,,  dduuee  ddiivveerrssii  ccoolltteellllii..    

EE’’  qquueessttoo  qquueelllloo  cchhee  llaa  CCoorrttee  vvuuoollee  aaffffeerrmmaarree  qquuaannddoo  ssoossttiieennee  cchhee  iill  qquuaaddrroo  

mmeeddiiccoo  ––  lleeggaallee  vvaa  iinnsseerriittoo  iinn  uunn  ccoonntteessttoo  pprroobbaattoorriioo  ppiiùù  aammppiioo  ppeerr  ppootteerr  

rriissoollvveerree  iill  pprroobblleemmaa  ddeellll’’uunniicciittàà  oo  pplluurraalliittàà  ddeeggllii  aassssaassssiinnii,,  qquuaaddrroo  mmeeddiiccoo  ––  

lleeggaallee  cchhee,,  pprreessoo  aassttrraattttaammeennttee,,  èè  ddeell  ttuuttttoo  ““nneeuuttrroo””  iinn  pprrooppoossiittoo..  

PPuunnttoo  22..33  ddeellllaa  sstteessssaa  lleetttteerraa  CC))::  ““LLee  ffeerriittee  ddaa  ddiiffeessaa””..  

SSeeccoonnddoo  ll’’aappppeellllaannttee,,  ii  CCCC..TTTT..  ee  ii  ppeerriittii  aavvrreebbbbeerroo  ccoonnffeerrmmaattoo  iill  ffaattttoo  cchhee  llee  

ffeerriittee  ddaa  ddiiffeessaa  rriissccoonnttrraattee  ssaarreebbbbeerroo  rriiccoonndduucciibbiillii  aallll’’aaggggrreessssiioonnee  ccoonnddoottttaa  ddaa  

ppiiùù  ssooggggeettttii..  IInn  rreeaallttàà,,  ggiiàà  ddaaggllii  sstteessssii  rriiffeerriimmeennttii  ffaattttii  ddaallll’’aappppeellllaannttee,,  ssii  hhaa  

ll’’eessaattttaa  ccoonnffeerrmmaa  cchhee,,  ddaa  uunn  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  eesscclluussiivvaammeennttee  mmeeddiiccoo  ––  lleeggaallee,,  llee  

lleessiioonnii  ddaa  ddiiffeessaa  rriissccoonnttrraattee  nnoonn  iinncciiddoonnoo  ssuullllaa  qquueessttiioonnee  ddeellllaa  ssiinnggoollaarriittàà  oo  

ddeellllaa  pplluurraalliittàà  ddeeggllii  aaggggrreessssoorrii..  NNoonn  ssii  ppuuòò  ddiirree,,  iinn  aallttrrii  tteerrmmiinnii,,  ddaa  qquueell  ssoolloo  

eessaammee,,  cchhee  ggllii  aaggggrreessssoorrii  ffoosssseerroo  ppiiùù  ssooggggeettttii  oo  uunnoo  ssoolloo,,  iippootteessii  qquueesstt’’uullttiimmaa  
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aanncchh’’eessssaa  iinnvveessttiittaa  ddaallllaa  rriissppoossttaa  nneeggaattiivvaa  ddeeii  CCCC..TTTT..  ee  ppeerriittii  mmaa  oovvvviiaammeennttee  

iiggnnoorraattaa  ddaallll’’aappppeellllaannttee..  

PPaarrzziiaallii  aassppeettttii  ddii  nnoovviittàà,,  iinnvveeccee,,  hhaa  iill  rriilliieevvoo  sseeccoonnddoo  ccuuii  llee  ggrroossssee  ffeerriittee  ddaa  

ddiiffeessaa  ssaarreebbbbeerroo  ccoonnnneessssee  aa  uunn  ggrroossssoo  ccoolltteelllloo  ee,,  qquuiinnddii,,  sseeccoonnddoo  

ll’’aappppeellllaannttee,,  ll’’eessiigguuiittàà  ddeellllee  lleessiioonnii  ddaa  ddiiffeessaa  ffaarreebbbbee  pprreessuuppppoorrrree  uunn  ccoolltteelllloo  

ddii  ppiiccccoollee  ddiimmeennssiioonnii  llaa  ccuuii  llaammaa  nnoonn  ssaarreebbbbee  aaffffeerrrraabbiillee  ddaallllaa  vviittttiimmaa..  

GGiiàà,,  mmaa  iill  pprroobblleemmaa  èè  pprroopprriioo  qquueelllloo  ddii  ccaappiirree  cchhee  ccoossaa  llaa  vviittttiimmaa  aavvrreebbbbee  

ppoottuuttoo  ffaarree  ppeerr  ddiiffeennddeerrssii  eedd  eeccccoo  aalllloorraa  ll’’iippootteessii,,  ssuuffffrraaggaattaa  ddaall  ccoonnvveerrggeerree  ddii  

ttuuttttee  llee  rriissuullttaannzzee,,  ddeellllaa  pplluurraalliittàà  ddii  aaggggrreessssoorrii  ee  ddeellllee  mmiinnaaccccee  ee  mmaannoovvrree  

ccoonntteennzziioossee  ppeerr  ppaarraalliizzzzaarree  llaa  rreessiisstteennzzaa  ddeellllaa  vviittttiimmaa  eedd  èè  qquueelllloo  cchhee  llaa  CCoorrttee  

dd’’AAssssiissee  hhaa  cchhiiaarraammeennttee  aaffffeerrmmaattoo,,  ttrraa  ll’’aallttrroo,,  aa  pp..  339966  ddeellllaa  sseenntteennzzaa  

aappppeellllaattaa,,  pprriimmaa  ddii  ddiimmoossttrraarree  ll’’iinnvveerroossiimmiigglliiaannzzaa  ddeellll’’iippootteessii  ddeellll’’aaggggrreessssoorree  

ssiinnggoolloo..  

LL’’aappppeellllaannttee  cceerrccaa,,  ppooii,,  ddii  eevviittaarree  ll’’oovvvviiaa  ccoonncclluussiioonnee  cchhee  ddeerriivvaa,,  ppeerr  llaa  

CCoorrttee  ddii  pprriimmee  ccuurree,,  ddaallll’’eessiigguuiittàà  ddeellllee  lleessiioonnii  ddaa  ddiiffeessaa::  iill  ffaattttoo  cchhee  MMeerreeddiitthh  

ffoossssee  iimmppeeddiittaa  nneeii  mmoovviimmeennttii  ee  nnoonn  ffoossssee,,  qquuiinnddii,,  iinn  ggrraaddoo  ddii  ddiiffeennddeerrssii..  

EE  aalllloorraa,,  ll’’aappppeellllaannttee  eessttrraappoollaa  uunn  ppaassssaaggggiioo  ddeellllee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeell  DDrr..  

CCooddiissppoottii,,  DDiirreettttoorree  ddeellll’’UUAACCVV  iinn  ccuuii  ssii  lloo  sstteessssoo  ssoottttoolliinneeaa  cchhee  ssoolloo  llaa  mmaannoo  

ssiinniissttrraa  ddii  MMeerreeddiitthh  ffoossssee  iimmbbrraattttaattaa  ddii  ssaanngguuee..  CCiiòò,,  sseeccoonnddoo  iill  ffuunnzziioonnaarriioo,,  

ffaarreebbbbee  ppeennssaarree  aall  ffaattttoo  cchhee  llaa  rraaggaazzzzaa  ppoorrttòò  llaa  mmaannoo  ssiinniissttrraa  aappppuunnttoo  iinn  

pprroossssiimmiittàà  ddeellllaa  ffeerriittaa  nneell  mmoommeennttoo  iinn  ccuuii  vveenniivvaa  iinnffeerrttoo  iill  ccoollppoo  aall  ccoolllloo..  PPooii  

lloo  sstteessssoo  DDrr..  CCooddiissppoottii  hhaa  rriiccoorrddaattoo  cchhee  ssppeessssoo  llee  vviittttiimmee  aaggggrreeddiittee  ccoonn  

uunn’’aarrmmaa  bbiiaannccaa,,  cceerrccaannoo  ddii  ddiiffeennddeerrssii  aaffffeerrrraannddoo  llaa  llaammaa  ddeell  ccoolltteelllloo  sstteessssoo..  

CCiiòò  ssiiggnniiffiicchheerreebbbbee,,  sseeccoonnddoo  ll’’aappppeellllaannttee,,  cchhee  llaa  vviittttiimmaa  aavveevvaa  llaa  mmaannoo  
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ssiinniissttrraa  lliibbeerraa  mmaa  cchhee  nnoonn  eerraa  rriiuusscciittaa  aadd  aaffffeerrrraarree  llaa  llaammaa  ppeerrcchhéé  llaa  sstteessssaa  eerraa  

iinntteerraammeennttee  ppeenneettrraattaa  nneell  ccoolllloo  ((vvddss..  aappppeelllloo  aa  pp..  111100))..    

GGiiàà,,  mmaa  iill  DDrr..  CCooddiissppoottii  hhaa  ccoonnttiinnuuaattoo  llaa  ssuuaa  eessppoossiizziioonnee  aallll’’uuddiieennzzaa  ddeell  

2299..0055..0099,,  pprreecciissaannddoo  cchhee  llaa  vviittttiimmaa  aaffffeerrrraa  llaa  llaammaa  qquuaannddoo  ““ll’’aaggggrreessssiioonnee  

vviieennee  ddaa  uunnaa  ssoollaa  ppeerrssoonnaa,,  ppeerrcchhéé  oobbbbiieettttiivvaammeennttee  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ooppppoorrssii  

aallll’’aarrmmaa  èè  ppiiùù  ccoonnccrreettaa,,  iinn  qquueessttoo  ccaassoo  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ooppppoorrssii  aallll’’aarrmmaa  nnoonn  

eerraa  ccoonnccrreettaa,,  ppeerrcchhéé  llaa  pprreesseennzzaa  ddii  eecccchhiimmoossii  eessccoorriiaazziioonnii  ddeeffiinniittee  nneellllee  

ccoonnssuulleennzzee  mmeeddiiccoo    lleeggaallii  ccoommee  ddeellllee  ffoorrmmee  ddii  ccoossttrriizziioonnee  ddeellllaa  

vviittttiimmaa……ssiiccuurraammeennttee  eerraannoo  ccoonntteessttuuaallii  aallllaa  uuttiilliizzzzaazziioonnee  ddii  uunnaa  llaammaa  ddeell  

ccoolltteelllloo  ssuullllee  mmaannii  ddeellllaa  vviittttiimmaa,,  ppeerrcchhéé  llaa  vviittttiimmaa  nnoonn  ssii  ssaarreebbbbee  pprrooccuurraattoo  

ssoollttaannttoo  uunnaa  lleessiioonnee  ccoossìì  ssuuppeerrffiicciiaallee,,  aabbbbiiaammoo  nnoottaattoo  ppooii  llaa  pprreesseennzzaa……..ddii  

pprreessssiioonnii  ddiiggiittaattee  ssuu  vvaarriiee  ppaarrttii  ddeell  ccoorrppoo……””  ((vvddss..  iill  vveerrbbaallee  ddeellll’’uuddiieennzzaa  ddeell  

2299..0055..0099,,  aa  pp..  9922))..    

IInn  ssoossttaannzzaa,,  ppeerr  iill  DDrr..  CCooddiissppoottii,,  ttuuttttoo  qquueessttoo  ssiiggnniiffiiccaa  cchhee  cc’’eerraa  cchhii  

aazziioonnaavvaa  llaa  llaammaa  ee  cchhii  eesseerrcciittaavvaa  llee  pprreessssiioonnii  ssuu  vvaarriiee  ppaarrttii  ddeell  ccoorrppoo,,  cciiooèè  vvii  

eerraannoo  ppiiùù  aaggggrreessssoorrii..    

NNoonn  ssii  ppoossssoonnoo,,  iinn  aallttrree  ppaarroollee,,  eessttrraappoollaarree  ppaassssaaggggii  iissoollaattii  ee  nnoonn  llaasscciiaarrllii  

iinnsseerriittii  nneell  ccoonntteessttoo  ddeellllaa  ddeeppoossiizziioonnee,,  aanncchhee  ppeerrcchhéé  ll’’aappppeellllaannttee  ddoovvrreebbbbee  

ssppiieeggaarree,,  ttrraa  ll’’aallttrroo,,  ppeerrcchhéé  llaa  mmaannoo  ddeessttrraa  nnoonn  èè  iimmbbrraattttaattaa  ddii  ssaanngguuee  ccoommee  llaa  

ssiinniissttrraa..  LL’’aappppeellllaannttee  iinnvvooccaa  llaa  pprreesseennzzaa  ddeell  pprrooffiilloo  ggeenneettiiccoo  ddii  RRuuddii  ssuull  

ppoollssiinnoo  ddeellllaa  ffeellppaa  ddii  MMeerreeddiitthh  ccoommee  llaa  pprroovvaa  cchhee  ll’’aaffffeerrrraammeennttoo  vvii  èè  ssttaattoo  

ssoolloo  ddaa  ppaarrttee  ddii  RRuuddii  mmaa  cchhee,,  ppeerròò,,  ttaallee  aaffffeerrrraammeennttoo  nnoonn  eerraa  ccoonntteessttuuaallee  

aallll’’aazziioonnee  ddeell  ccoolltteelllloo  ppeerrcchhéé  llaa  mmaannoo  ssiinniissttrraa  eerraa  lliibbeerraa  qquuaannddoo  vveennnnee  iinnffeerrttoo  

iill  ccoollppoo  mmoorrttaallee  ee  ppooii  ccoonncclluuddee  cchhee,,  ppooiicchhéé  aanncchhee  llaa  mmaannoo  ddeessttrraa  aavveevvaa  ddeellllee  
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ffeerriittee,,  ““vvuuooll  ddiirree  cchhee  uunn  qquuaallcchhee  ccoonnttaattttoo  ccoonn  llaa  mmaannoo  llaa  llaammaa  lloo  hhaa  aavvuuttoo..  

AAnncchhee  iinn  qquueessttoo  ccaassoo  llaa  llooggiiccaa  ccii  ppoorrttaa  aa  ccoonncclluuddeerree  cchhee  iinn  qquuaallcchhee  mmoommeennttoo  

ddeellll’’aaggggrreessssiioonnee  qquueellllaa  mmaannoo  ffoossssee  lliibbeerraa  ee  nnoonn  iimmmmoobbiilliizzzzaattaa””  ((vvddss..  aappppeelllloo  

aa  pp..  111100))..    

QQuuii,,  iinnvveeccee,,  ll’’aappppeellllaannttee  rraaggggiiuunnggee  iill  mmaassssiimmoo  ddeellll’’iinnccooeerreennzzaa  ee  ddeellllaa  

iillllooggiicciittàà::  nnoonn  aavveevvaa  iinnvvooccaattoo  iill  DDrr..  CCooddiissppoottii  sseeccoonnddoo  ccuuii  ssoolloo  llaa  mmaannoo  

ssiinniissttrraa  eerraa  ssppoorrccaa  ddii  ssaanngguuee  ??  EE  nnoonn  aavveevvaa  ddeettttoo  cchhee  eerraa  ssttaattoo  iill  ttrraatttteenniimmeennttoo  

eesseerrcciittaattoo  ddaa  RRuuddii  aa  iimmppeeddiirree  aallllaa  mmaannoo  ddeessttrraa  ddii  ppoorrttaarrssii  iinn  ccoorrrriissppoonnddeennzzaa  

ddeellllaa  llaammaa  ??  EE  iill  RRuuddii  nnoonn  eerraa  aanncchhee  iill  ssooggggeettttoo  cchhee,,  iinn  qquueell  ccoonntteessttoo  ddii  

aaggggrreessssiioonnee  ccoossìì  aarrttiiccoollaattaa,,  aavvrreebbbbee  aanncchhee  eesseerrcciittaattoo  llaa  vviioolleennzzaa  sseessssuuaallee  nneeii  

ccoonnffrroonnttii  ddeellllaa  rraaggaazzzzaa,,  uuttiilliizzzzaannddoo  pprroopprriioo  ddiittaa  ddii  uunnaa  ddeellllee  mmaannii,,  mmeennttrree  

ddoovveevvaa  ttrraatttteenneerrllaa  aall  ppoollssiinnoo  ddeellllaa  ffeellppaa,,  eesseerrcciittaarree  ccoonn  llee  mmaannii  llaa  ccoossttrriizziioonnee  

aall  ccoolllloo  ee  iinnfflliiggggeerrllee  iill  ccoollppoo  mmoorrttaallee  ccooll  ccoolltteelllloo  aallll’’eessttrreemmiittàà  ssiinniissttrraa  ddeelllloo  

sstteessssoo,,  ssttrraappppaarree  llee  bbrreetteelllliinnee  ddeell  rreeggggiisseennoo  ddii  MMeerreeddiitthh  ee  ttaagglliiaarree,,  ccoonn  iill  

ccoolltteelllloo,,  llaa  ssttooffffaa  ccoonn  ii  ggaanncceettttii  ddeelllloo  sstteessssoo  ??      

MMaa  qquuaannttee  mmaannii  ddoovveevvaa  aavveerree  qquueessttoo  rraaggaazzzzoo  iivvoorriiaannoo  ??    

QQuuaannttoo  aallllee  ffoorrmmaazziioonnii  ppiilliiffeerree  rriinnvveennuuttee  ssoottttoo  llee  uunngghhiiee  ddii  MMeerreeddiitthh,,  ccoomm’’èè  

ppoossssiibbiillee  ddeessuummeerree  ddaallllee  sstteessssee  llaa  ssiinnggoollaarriittàà  ee  nnoonn  uunnaa  pplluurraalliittàà  ddii  

aaggggrreessssoorrii,,  qquuaannddoo  lloo  sstteessssoo  aappppeellllaannttee  rriiccoonnoossccee  cchhee  nnoonn  ssii  ssaa  aa  cchhii  

aappppaarrtteenneesssseerroo  ??  

PPuunnttoo  22..44  ddeellllaa  sstteessssaa  lleetttteerraa  CC::  ““  LLaa  ppoossiizziioonnee  ddeellllaa  vviittttiimmaa””..  

LL’’aappppeellllaannttee,,  iinn  pprraattiiccaa,,  ccoonntteessttaa  llee  ccoonncclluussiioonnii  ddeellllaa  CCoorrttee  ddii  pprriimmee  ccuurree  

sseeccoonnddoo  ccuuii  MMeerreeddiitthh  ssuubbìì  iill  ccoollppoo  mmoorrttaallee  mmeennttrree  ssii  ttrroovvaavvaa  iinn  ppiieeddii..  TTaallee  

ppoossiizziioonnee,,  sseeccoonnddoo  ll’’aappppeellllaannttee,,  rreennddeerreebbbbee  iinnssppiieeggaabbiillee  llaa  vviioolleennzzaa  sseessssuuaallee  
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ee  llaa  pprreesseennzzaa  ddii  ppiiùù  ppeerrssoonnee..  LL’’aappppeellllaannttee  rriicchhiiaammaa  ppooii  uunn’’aallttrraa  aaffffeerrmmaazziioonnee  

ddeellllaa  CCoorrttee,,  aa  pprrooppoossiittoo  ddeell  ccuusscciinnoo  rriinnvveennuuttoo  ssoottttoo  llee  nnaattiicchhee  ddeellllaa  vviittttiimmaa  ee  

ssoottttoo  iill  qquuaallee  ffuu  rriinnvveennuuttoo  iill  ppeezzzzeettttoo  ddii  rreeggggiisseennoo  ccoonn  ii  ggaanncceettttii::  sseeccoonnddoo  ii  

ggiiuuddiiccii  ddii  pprriimmee  ccuurree,,  cciiòò  ssiiggnniiffiiccaa  cchhee  pprriimmaa  vvii  ffuu  llaa  ffoorrzzaattuurraa  ddeell  rreeggggiisseennoo,,  

ppooii  ffuu  aappppoossttoo  iill  ccuusscciinnoo  ““pprroobbaabbiillmmeennttee  ppeerr  ffaarrccii  ssddrraaiiaarree  llaa  ggiioovvaannee  ee  

aabbuussaarree  sseessssuuaallmmeennttee  ddeellllaa  sstteessssaa  ccoonn  mmaaggggiioorree  ffaacciilliittàà..””  ((vvddss..  llaa  sseenntteennzzaa  aa  

pp..  116666))..  MMaa  llaa  CCoorrttee  ppooii  aaggggiiuunnggee  cchhee  pprriimmaa  ddeellll’’aappppoossiizziioonnee  ddeell  ccuusscciinnoo,,  ggiiàà  

llaa  vviittttiimmaa  aavveevvaa  ssuubbiittoo  llaa  ffoorrmmaa  ddii  vviioolleennzzaa  sseessssuuaallee  rriissccoonnttrraattaa  ee  aavveevvaa  

ssuubbiittoo  llaa  lleessiioonnee  aall  ccoolllloo,,  oollttrree  aallllaa  ccoossttrriizziioonnee  aa  aall  ddeennuuddaammeennttoo..  AA  qquueell  

ppuunnttoo,,  sseemmpprree  sseeccoonnddoo  llaa  CCoorrttee,,  llaa  rraaggaazzzzaa  eemmeettttee  iill  ggrriiddoo  ddiissppeerraattoo  ee    llaa  

rriissppoossttaa  èè  llaa  ccoommpprreessssiioonnee  ddeellllee  vviiee  aaeerreeee  ssuuppeerriioorrii  ee  llaa  lleessiioonnee  ““pprrooffoonnddaa  ee  

ggrraavviissssiimmaa””  aall  ccoolllloo,,  ssuubbiittoo  ddooppoo  llaa  rroottttuurraa  ddeell  rreeggggiisseennoo  ee  qquuaannddoo  lloo  sstteessssoo  

llee  vveenniivvaa  ttoollttoo    ee  ggeettttaattoo  vviiaa  ((ssii  vveeddaa  llaa  sseenntteennzzaa  sseemmpprree  aa  pp..  116666))..    

    LLaa  CCoorrttee  nnoonn  ssii  èè  ccoonnttrraaddddeettttaa..  TTuuttttaa  ll’’aattttiivviittàà  ddeessccrriittttaa  ssii  èè  ssvvoollttaa  mmeennttrree  

llaa  vviittttiimmaa  eerraa  iinn  ppiieeddii..  LL’’aappppoossiizziioonnee  ddeell  ccuusscciinnoo  eerraa  ssttaattaa  ffaattttaa  nneellllaa  

pprreevviissiioonnee  ddii  uunnaa  ppiiùù  aaggeevvoollee  ee  ccoommpplleettaa  vviioolleennzzaa  sseessssuuaallee,,  ooppeerraazziioonnee  

iinntteerrrroottttaa  ddaallllaa  nneecceessssiittàà  ddii  rriidduurrrree  aall  ssiilleennzziioo  llaa  vviittttiimmaa  cchhee  aavveevvaa  eemmeessssoo  uunn  

ggrriiddoo  cchhee  ii  vviicciinnii  aavvrreebbbbeerroo  ppoottuuttoo  sseennttiirree..  

LL’’aappppeellllaannttee  aaggggiiuunnggee,,  cciittaannddoo  iill  CCTT  TToorrrree,,  cchhee  llaa  ppoossiizziioonnee  ssuuppiinnaa  ddeellllaa  

vviittttiimmaa  eesscclluuddeerreebbbbee  llaa  pplluurraalliittàà  ddii  aaggggrreessssoorrii::  nnoonn  èè  ddaattoo  ccoommpprreennddeerrnnee  iill  

mmoottiivvoo,,  nnoonn  ssoolloo  ppeerrcchhéé  nnoonn  ssii  vveeddee  ppeerrcchhéé  uunnaa  ttaallee  ppoossiizziioonnee  ssaarreebbbbee,,  ddii  ppeerr  

sséé,,  iinnccoommppaattiibbiillee  ccoonn  llaa  pplluurraalliittàà  ddii  aaggggrreessssoorrii,,  mmaa  aanncchhee  ppeerrcchhéé  llaa  CCoorrttee  hhaa  

ddeessccrriittttoo  MMeerreeddiitthh  iinn  ppiieeddii  ppeerr  ttuuttttaa  ll’’aazziioonnee  cchhee  hhaa  ppoorrttaattoo  aallll’’oommiicciiddiioo..    

TTrraa  ll’’aallttrroo,,  ccoomm’’èè  nnoottoo  ((vvddss..  vveerrbbaallee  ddeell  2200..0066..0099,,  aa  pp..  110088)),,  iill  CCTT  ddeell  



 121 

SSoolllleecciittoo  PPrrooff..  IInnttrroonnaa  hhaa  iippoottiizzzzaattoo  uunn’’aaggggrreessssiioonnee  aallllee  ssppaallllee  ddeellllaa  vviittttiimmaa,,  

mmeennttrree  iill  CCTT  ddeellllaa  KKnnooxx  ll’’hhaa  iippoottiizzzzaattaa  ffrroonnttaallmmeennttee..    

AA  ssoosstteeggnnoo  ddeellllee  ccoonncclluussiioonnii  ddii  ttaallee  CCTT,,  ll’’aappppeellllaannttee  cciittaa  aanncchhee  ll’’eecccchhiimmoossii  

aallllaa  nnuuccaa,,  iinnccoommppaattiibbiillee  ccoonn  ll’’iippootteessii  ddeellllaa  ccaadduuttaa  ddaa  uunnaa  ppoossiizziioonnee  iinn  ppiieeddii  ee  

llee  mmaacccchhiioolliinnee  ddii  ssaanngguuee  ssuull  ppeettttoo,,  ccoommppaattiibbiillii  ccoonn  llaa  ppoossiizziioonnee  ssuuppiinnaa  ee  ccoonn  

ggllii  aacccceerrttaammeennttii  ssvvoollttii  ddaall  DDrr..  CCaammaannaa  sseeccoonnddoo  ccuuii  llaa  ““ccoonnvveerrggeennccee  aarreeaa””  ssii  

ttrroovvaa  aa  4400  ccmm..  ddii  aalltteezzzzaa  ddaall  ppaavviimmeennttoo,,  aa  3333  ddaallll’’aarrmmaaddiioo  ee  aa  3300  ddaall  mmuurroo  

ddeellllaa  ssttaannzzaa  ((vvddss..  llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeell  DDrr..  FFrraanncceessccoo  CCaammaannaa  aallll’’uuddiieennzzaa  ddeell  

2233..0055..0099,,  aa  pp..  220022)),,  iill  cchhee  eeqquuiivvaallee  aa  ddiirree  cchhee  llaa  vviittttiimmaa  ssii  ssaarreebbbbee  ttrroovvaattaa  ““aa  

ffrroonntteeggggiiaarree  ll’’aarrmmaaddiioo……..ccoonn  llee  ggiinnoocccchhiiaa  aa  tteerrrraa  ee  iill  bbuussttoo  iinn  ppiieeddii””  ((vvddss..  lloo  

sstteessssoo  vveerrbbaallee  aa  pp..  220044))..    

QQuueelllloo  cchhee  llaa  CCoorrttee  hhaa  vvoolluuttoo  ddiirree  lloo  hhaa  ssppiieeggaattoo  ppuunnttuuaallmmeennttee  aa  pp..  339988  

ddeellllaa  sseenntteennzzaa..  DDiiccee  iinnffaattttii  llaa  CCoorrttee::  ““  aa  ccoonnssiiddeerraarree  llee  ffeerriittee  aall  ccoolllloo  ssuubbiittee,,  

ddeevvee  rriitteenneerrssii  cchhee  MMeerreeddiitthh  rriimmaassee  nneellllaa  mmeeddeessiimmaa  ppoossiizziioonnee  ee  cciiooèè  iinn  ppiieeddii,,  

mmaanntteenneennddoo  iill  ccoolllloo  ccoonnttiinnuuaammeennttee  eessppoossttoo  aallll’’aazziioonnee  ddii  cchhii  llaa  ccoollppiivvaa  oorraa  aa  

ddeessttrraa  eedd  oorraa  aa  ssiinniissttrraa””..  PPeerr  llaa  CCoorrttee,,  qquueelllloo  cchhee  rriilleevvaa  èè,,  qquuiinnddii,,  iill  ffaattttoo  cchhee  

MMeerreeddiitthh  tteenneessssee  eessppoossttoo  iill  ccoolllloo  aallll’’aazziioonnee  ddii  ppiiùù  aaggggrreessssoorrii  cchhee  llaa  

ccoollppiieevvaannoo  ddaa  ttuuttttee  llee  ppaarrttii..    

LL’’aappppeellllaannttee  iinnvvooccaa  iill  PPrrooff..  MMaauurroo  BBaaccccii,,  CCTT  ddeell  PPMM,,  ssoosstteenneennddoo  cchhee  lloo  

sstteessssoo  aavvrreebbbbee  nneeggaattoo  llaa  ppoossiizziioonnee  iinn  ppiieeddii  ddeellllaa  vviittttiimmaa  ee  llaa  ssttaattiicciittàà  ddeellllee  

ppoossiizziioonnii  ddeellllaa  sstteessssaa  ee  ddeeggllii  aaggggrreessssoorrii  ee,,  ccoommee  aall  ssoolliittoo,,  eessttrraappoollaa  ppaassssaaggggii  

ddeellllaa  ddeeppoossiizziioonnee  ddeell  1188..0044..0099,,  aa  ssoosstteeggnnoo  ddeellllaa  pprroopprriiaa  tteessii..  

MMaa  llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeell  PPrrooff..  BBaaccccii  vvaannnnoo  rriippoorrttaattee  ccoonn  mmaaggggiioorree  aaddeerreennzzaa  

aall  lloorroo  ssiiggnniiffiiccaattoo  ccoommpplleessssiivvoo..    



 122 

RRiissppoonnddeennddoo,,  iinnffaattttii,,  aadd  uunnaa  ddoommaannddaa  ddeell  PPrreessiiddeennttee  ssee  llaa  vviittttiimmaa  ffoossssee  iinn  

ppiieeddii,,  iill  PPrrooff..  BBaaccccii  rriissppoonnddee::  ““  VVeerroossiimmiillee””  ((vvddss..  iill  vveerrbbaallee  ddeell  1188..0044..0099,,  aa  pp..  

5500))  ee  aannccoorraa,,  iinn  rreellaazziioonnee  aadd  uunn’’uulltteerriioorree  ddoommaannddaa  ssee  iinn  uunnaa  cceerrttaa  ffaassee  llaa  

vviittttiimmaa  sstteessssee  iinn  ppiieeddii,,  iill  PPrrooff..  BBaaccccii  hhaa  rriissppoossttoo::  ““  SSìì,,  iinn  uunnaa  cceerrttaa  ffaassee  ccrreeddoo  

cchhee  ppootteesssseerroo  eesssseerree  ppoossttii  ssuulllloo  sstteessssoo  ppiiaannoo..  PPooii  ddooppoo  nnoonn  ssoo  cchhee  ccoossaa  èè  

ssuucccceessssoo..  EE’’  vveerroossiimmiillee  cchhee  ii  ppiiaannii  ssiiaannoo  ccaammbbiiaattii””  ((vvddss..  lloo  sstteessssoo  vveerrbbaallee  aallllee  

pppp..  5500  ee  5511))..  AAnncchhee  ll’’aallttrroo  CCTT  ddeell  PPMM,,  llaa  DD..ssssaa  VViinncceennzzaa  LLiivviieerroo,,  eessaammiinnaattaa  

aallll’’uuddiieennzzaa  ddeell  44..0044..0099,,  hhaa  ppaarrllaattoo  ddii  uunn  mmuuttaammeennttoo  ddeellllaa  ppoossiizziioonnee  ddii  vviittttiimmaa  

ee  ddii  aaggggrreessssoorrii  dduurraannttee  ll’’aattttoo  lleessiivvoo..    

DDeell  rreessttoo,,  cchhee  ggllii  aaggggrreessssoorrii  nnoonn  ssee  nnee  sstteesssseerroo  ffeerrmmii  nneellllaa  lloorroo  aazziioonnee,,  

aappppaarree  eevviiddeennttee  ee  llaa  CCoorrttee  lloo  hhaa  aaffffeerrmmaattoo,,  aannzzii  hhaa  ddeettttoo  pprroopprriioo  cchhee  eerraannoo  

qquueessttii  aa  mmuuoovveerrssii,,  mmeennttrree  llaa  vviittttiimmaa  eessppoonneevvaa  lloorroo  iill  ccoolllloo  eedd  eerraa  

nneellll’’iimmppoossssiibbiilliittàà  ddii  ddiiffeennddeerrssii..    

SSuuii  ppuunnttii  DD))  ((““LLee  ttrraaccccee  lluummiinnooll  ppoossiittiivvee””))  eedd  EE  ((““LLee  ttrraaccccee  bbiioollooggiicchhee  

rriilleevvaattee  nneell  bbaaggnneettttoo””)),,  rriiffeerriirràà  llaa  ccoolllleeggaa  MMaannuueellaa  CCoommooddii..    

CCoonn  qquueessttee  ssii  eessaauurriissccee  iill  VVII  MMoottiivvoo  dd’’aappppeelllloo..  

VVaa  ssoolloo  aaggggiiuunnttoo  uunn  ppaarrttiiccoollaarree  ppeerrcchhéé  rriilleevvaa  iinn  oorrddiinnee  aallllaa  qquueessttiioonnee  

““pprreesseennzzaa  oo  mmeennoo””  ddeellllaa  KKnnooxx  ((ee  ddeell  SSoolllleecciittoo))  aa  ccaassaa  ddii  RRaaffffaaeellee,,  aarrggoommeennttoo  

qquueessttoo  aa  ccuuii  èè  ddeeddiiccaattoo,,  iinn  ggeenneerraallee,,  iill  mmoottiivvoo  VVII..  NNeell  mmaannoossccrriittttoo  ddii  

AAmmaannddaa,,  rriinnvveennuuttoo  aallll’’iinntteerrnnoo  ddii  uunn  qquuaaddeerrnnoonnee  ddii  ccoolloorr  rroossaa  ((ddiiaarriioo)),,  

ttrraaddoottttoo  iill  55..1122..0077,,  ssii  lleeggggee,,  ttrraa  ll’’aallttrroo,,  aa  pprrooppoossiittoo  ddii  qquueelllloo  cchhee  ddeevvee  aavveerr  

pprroovvaattoo  MMeerreeddiitthh  nneell  mmoommeennttoo  iinn  ccuuii  ffuu  aaggggrreeddiittaa  ee  uucccciissaa::  ““  LLaa  mmiiaa  

iimmmmaaggiinnaazziioonnee  ssii  ffaa  sseemmpprree  ppiiùù  pprreecciissaa  mmaann  mmaannoo  cchhee  llaa  ppoolliizziiaa  mmii  ffaa  ppiiùù  

ddoommaannddee..  AAdd  eesseemmppiioo,,  ssoo  cchhee  llaa  mmiiaa  aammiiccaa  èè  ssttaattaa  vviioolleennttaattaa  pprriimmaa  ddii  eesssseerree  



 123 

uucccciissaa……..CCoonn  llaa  ppoolliizziiaa  tteemmoo  ddii  nnoonn  rriiccoorrddaarree  qquuaallccoossaa  ccoorrrreettttaammeennttee  ee  llaa  

ppoolliizziiaa  mmii  aaccccuusseerràà..  IIOO  NNOONN  HHOO  UUCCCCIISSOO  LLAA  MMIIAA  AAMMIICCAA..  MMaa  ssoonnoo  

mmoollttoo  ccoonnffuussaa  ppeerrcchhéé  llaa  ppoolliizziiaa  mmii  ddiiccee  cchhee  ssaa  cchhee  mmii  ttrroovvaavvoo  aa  ccaassaa  qquuaannddoo  

èè  ssttaattaa  uucccciissaa,,  ccoossaa  cchhee  nnoonn  rriiccoorrddoo””..      

AArrrriivviiaammoo  aall  MMoottiivvoo  VVIIII,,  iinnttiittoollaattoo  ““IIll  rraaccccoonnttoo  ddii  AAmmaannddaa  KKnnooxx””,,  

ssuuddddiivviissoo  aanncchh’’eessssoo  iinn  ppiiùù  ppuunnttii,,  sseeii  ppeerr  llaa  pprreecciissiioonnee..  

NNeell  pprriimmoo  ppuunnttoo,,  ll’’aappppeellllaannttee  ssiinntteettiizzzzaa  qquuaannttoo  rriiffeerriittoo  ddaallllaa  rraaggaazzzzaa  ddii  

SSeeaattttllee  aa  pprrooppoossiittoo  ddeellllaa  ggiioorrnnaattaa  ddeell  pprriimmoo  nnoovveemmbbrree  0077..  DDaapppprriimmaa,,  llaa  

mmaattttiinnaa  ddii  ggiioovveeddìì  0011°°..1111..0077,,  llaa  KKnnooxx  ee  llaa  KKeerrcchheerr,,  ddooppoo  llaa  nnoottttee  ddii  

HHaalllloowweeeenn,,  nneellllaa  qquuaallee  eerraannoo  eennttrraammbbee  ttoorrnnaattee  ttaarrddii  aa  ccaassaa,,  pprroovveenneennddoo  ddaa  

lluuoogghhii  ddiivveerrssii,,  ssii  iinnccoonnttrraarroonnoo  ee  ssii  ppaarrllaarroonnoo  nneellllaa  ccaassaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa..  

QQuuii  ggiiuunnggee  iill  SSoolllleecciittoo  cchhee  ccoonnssuummaa  ddeellllaa  ppaassttaa  ccoonn  llee  rraaggaazzzzee..  PPooii  MMeerreeddiitthh  

llii  ssaalluuttaa  ee  ssee  nnee  vvaa..    

II  dduuee  ccooiimmppuuttaattii  rriimmaannggoonnoo  aa  ccaassaa  ee  ssaalluuttaannoo  FFiilloommeennaa  RRoommaanneellllii  cchhee  vvii  ssii  

eerraa  rreeccaattaa  ppeerr  pprreeppaarraarrssii  aadd  uunnaa  ffeessttaa  ddii  llaauurreeaa..  PPooii  ssii  ppoorrttaannoo  nneellll’’aabbiittaazziioonnee  

ddeell  SSoolllleecciittoo..  PPrreeppaarraannoo  llaa  cceennaa  aa  bbaassee  ddii  ppeessccee,,  ccuucciinnaattoo  ddaa  RRaaffffaaeellee..  QQuueessttii  

ssii  aaccccoorrggee  ppooii  ccoonn  ddiissaappppuunnttoo  cchhee  iill  llaavvaannddiinnoo  aavveevvaa  uunnaa  ppeerrddiittaa  ee  AAmmaannddaa  

lloo  rraassssiiccuurraa,,  ddiicceennddooggllii  cchhee  iill  ggiioorrnnoo  ddooppoo  ssaarreebbbbee  aannddaattaa  aa  pprreennddeerree  iill  

““mmoocchhoo””,,  cciiooèè  lloo  ssppaazzzzoolloonnee  aasscciiuuggaa  ppaavviimmeennttoo,,  nneellllaa  ccaassaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  

PPeerrggoollaa  ee  aavvrreebbbbee  pprroovvvveedduuttoo  aappppuunnttoo  aadd  aasscciiuuggaarree  iill  ppaavviimmeennttoo  sstteessssoo..    

SSeemmpprree  sseeccoonnddoo  ll’’aappppeellllaannttee,,  ii  dduuee  ccooiimmppuuttaattii  ttrraassccoorrrroonnoo  ccoossìì  uunnaa  sseerraattaa  

nneellll’’iinnttiimmiittàà  ddeellllaa  ccaassaa  ddeell  SSoolllleecciittoo,,  aanncchhee  ppeerrcchhéé,,  nneell  ffrraatttteemmppoo,,  llaa  sseerraattaa,,  

ppeerr  lloorroo,,  èè  ddiivveennuuttaa  iimmpprroovvvviissaammeennttee  lliibbeerraa,,  ppeerrcchhéé  AAmmaannddaa  rriicceevvee  ll’’SSMMSS  

ddaall  ssuuoo  ddaattoorree  ddii  llaavvoorroo  LLuummuubbaa  cchhee  llaa  iinnffoorrmmaavvaa  cchhee  qquueellllaa  sseerraa  nnoonn  
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aavvrreebbbbee  ddoovvuuttoo  rreeccaarrssii  aall  ppuubb,,  mmeennttrree  iill  SSoolllleecciittoo  vviieennee  aavvvveerrttiittoo  ddaallllaa  

PPooppoovviičč  cchhee  nnoonn  aavvrreebbbbee  ddoovvuuttoo  ppiiùù  aaccccoommppaaggnnaarrllaa  vveerrssoo  llaa  mmeezzzzaannoottttee  aallllaa  

SSttaazziioonnee  ddeeii  ppuullmmaann  ddii  PPiiaazzzzaa  PPaarrttiiggiiaannii  ppeerr  rriittiirraarree  llaa  vvaalliiggiiaa  cchhee  llaa  mmaaddrree  llee  

aavveevvaa  ddeettttoo  cchhee  llee  aavvrreebbbbee  iinnvviiaattoo..    

LLaa  sseerraattaa  tteerrmmiinnaa  ccoonn  iill  ffuummoo  ddii  uunnoo  ssppiinneelllloo  ee  ccoonn  uunn  rraappppoorrttoo  sseessssuuaallee..  II  

dduuee  ssaarreebbbbeerroo  rriimmaassttii,,  qquuiinnddii,,  nneellllaa  ccaassaa  ssiinnoo  aallllee  1100,,3300  ddeell  ggiioorrnnoo  

ssuucccceessssiivvoo..  

QQuueessttaa  llaa  vveerrssiioonnee  ddeellll’’aappppeellllaannttee..  

LLaa  CCoorrttee  ddii  pprriimmee  ccuurree  hhaa,,  ppeerròò,,  rriiccoossttrruuiittoo  bbeenn  ddiivveerrssaammeennttee  llaa  sseerraattaa  ddeeii  

dduuee  ee,,  ccoommuunnqquuee,,  ll’’iinntteerraa  ccoonnddoottttaa  ddeeii  dduuee  iimmppuuttaattii  aanncchhee  llaa  mmaattttiinnaa  ddeell  22,,  

ddaallllee  pppp..  5533  ee  ssoopprraattttuuttttoo  6677  ssiinnoo  aa  pp..  8877  ee  ddaallllaa  pp..  338822  aallllaa  pp..  339944  ddeellllaa  

sseenntteennzzaa  ((ppeerr  llaa  sseerraattaa  ddeell  pprriimmoo  nnoovveemmbbrree  ee  llaa  ddiinnaammiiccaa  ddeell  ddeelliittttoo))  ee  llaa  

rriiccoossttrruuiissccee  ssuullllaa  bbaassee  ddeell  qquuaaddrroo  pprroobbaattoorriioo  eemmeerrssoo  ddaallllaa  lluunnggaa  iissttrruuttttoorriiaa  

ddiibbaattttiimmeennttaallee..  SSuu  qquueessttoo  ssii  ttoorrnneerràà  aaffffrroonnttaannddoo  ii  vvaarrii  ppaassssaaggggii  aattttrraavveerrssoo  ccuuii  

ssii  aarrttiiccoollaa  ll’’iinncciippiitt  ddeell  mmoottiivvoo  VVIIII,,  mmaa,,  ssiinn  ddaa  oorraa,,  ssii  ppuuòò  ddiirree  cchhee  ttaallee  pprreetteessaa  

iinniinntteerrrroottttaa  ppeerrmmaanneennzzaa  ddeeii  dduuee  nneellll’’aabbiittaazziioonnee  ddeell  SSoolllleecciittoo  ppeerr  ttuuttttaa  llaa  

nnoottttee,,  ssiinnoo  aaddddiirriittttuurraa  aallllee  1100,,3300  ddeell  22..1111..0077,,  ccoonnttrraassttaa  ccoonn  llaa  tteessttiimmoonniiaannzzaa  ddii  

AAnnttoonniioo  CCuurraattoolloo  cchhee,,  iinn  uunn  aarrccoo  ddii  tteemmppoo  ccoommpprreessoo  ttrraa  llee  2211..3300  ee  llee  2233..3300,,  

vviiddee  ii  dduuee  ggiioovvaannii  nneellllaa  ppiiaazzzzeettttaa  aattttiigguuaa  aallllee  ssccaalleettttee  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa,,  

ccoonnttrraassttaa  ccoonn  llee  aabbiittuuddiinnii  mmaattttiinniieerree  ddeellllaa  KKnnooxx  ssppeecciiee  ppeerrcchhéé  iill  mmaattttiinnoo  

ssuucccceessssiivvoo  ii  dduuee  ssii  ssaarreebbbbeerroo  ddoovvuuttii  rreeccaarree  aa  GGuubbbbiioo  ((ttaannttoo  cchhee  iill  ppaaddrree  ddeell  

SSoolllleecciittoo  cchhiiaammòò  iill  ffiigglliioo  aallllee  99..2244  ppeerr  ssaappeerree  ssee  ffoosssseerroo  ppaarrttiittii)),,  ccoonnttrraassttaa  ccoonn  

llaa  pprreesseennzzaa  ddeellllaa  KKnnooxx  nneell  nneeggoozziioo  ddeell  QQuuiinnttaavvaallllee  nneellll’’oorraarriioo  ddii  aappeerrttuurraa,,  

ccoonnttrraassttaa  ccoonn  ll’’iinntteerraazziioonnee  aall  ccoommppuutteerr  ddeell  SSoolllleecciittoo  aavvvveennuuttaa  aallllee  55..3322,,  
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pprroottrraattttaassii  ppeerr  cciirrccaa  mmeezzzz’’oorraa,,  ccoonnttrraassttaa  aannccoorraa  ccoonn  ll’’SSMMSS  cchhee  iill  ppaaddrree  ddeell  

SSoolllleecciittoo  iinnvviiaa  aall  ffiigglliioo  aallllee  2233..1144  ddeell  pprriimmoo  nnoovveemmbbrree  ee  cchhee  iill  ffiigglliioo  rriicceevvee  

aallllee  66..0022  ddeell  22  nnoovveemmbbrree..  

EE  ttuuttttoo  qquueessttoo  sseennzzaa  ddiimmeennttiiccaarree  llee  oorriiggiinnaarriiee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeell  SSoolllleecciittoo,,  

sseeccoonnddoo  ccuuii  AAmmaannddaa  ssii  aalllloonnttaannòò  llaa  nnoottttee  ttrraa  iill  pprriimmoo  ee  iill  22  nnoovveemmbbrree,,  

ddiicchhiiaarraazziioonnii  rriicchhiiaammaattee  ddaallllaa  CCoorrttee  ddii  CCaassssaazziioonnee  ––  II  SSeezziioonnee  ppeennaallee,,  nneellllaa  

sseenntteennzzaa  nn..  999900//0088  ddeell  pprriimmoo  aapprriillee  0088,,  iinn  sseeddee  ccaauutteellaarree,,  iinn  rreellaazziioonnee  aallllaa  

ppoossiizziioonnee  ddeellllaa  KKnnooxx..  ((vvddss..  pppp..  88  ee  99  ddeellllaa  sseenntteennzzaa))..  

PPaassssaannddoo  aall  ppuunnttoo  22..  ddeell  MMoottiivvoo  VVIIII,,  qquuii  ll’’aappppeellllaannttee  ssii  ssooffffeerrmmaa  ssuullllaa  

ccoonnddoottttaa  ddeellll’’iimmppuuttaattaa  llaa  mmaattttiinnaa  ddeell  22  nnoovveemmbbrree  0077,,  ccoonnddoottttaa  cchhee  llaa  CCoorrttee,,  

ccoommee  ss’’èè  ddeettttoo,,  hhaa  aammppiiaammeennttee  aannaalliizzzzaattoo  ddaallllee  pppp..  5533  ee  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ddaa  pp..  

6677  ((ddoovvee  llaa  CCoorrttee  aaffffrroonnttaa  pprroopprriioo  llee  iinnccoonnggrruueennzzee  ddeell  rraaccccoonnttoo  ddii  AAmmaannddaa))  

ssiinnoo  aa  pp..  8877  ddeellllaa  sseenntteennzzaa..    

SSeeccoonnddoo  ll’’aappppeellllaannttee,,  iill  pprreelleevvaammeennttoo  ddii  bbiiaanncchheerriiaa  ppuulliittaa  eedd  aabbiittii  ffrreesscchhii  

ccoonnsseerrvvaattii  nneellllaa  pprroopprriiaa  ccaammeerraa  ddaa  lleettttoo,,  iill  ttoorrnnaarree  nneellllaa  pprroopprriiaa  ccaassaa  ppeerr  ffaarree  

llaa  ddoocccciiaa,,  iill  pprreelleevvaammeennttoo  ddeell  ““mmoocciioo””  ddaa  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  ppeerr  aasscciiuuggaarree  iill  

ppaavviimmeennttoo  ddeellllaa  ccaassaa  ddii  SSoolllleecciittoo,,  ssaarreebbbbeerroo  ccoommppoorrttaammeennttii  ddeell  ttuuttttoo  nnoorrmmaallii..  

MMaa  llaa  CCoorrttee  hhaa  ggiiuussttaammeennttee  ppuunnttaattoo  ll’’aatttteennzziioonnee  aanncchhee  aa  qquueessttii  ppaarrttiiccoollaarrii::  ii  

dduuee  ssaappeevvaannoo  cchhee  ll’’iinnddoommaannii  ssii  ssaarreebbbbeerroo  ddoovvuuttii  ppoorrttaarree  aa  GGuubbbbiioo..  PPeerrcchhéé  

aalllloorraa  AAmmaannddaa  nnoonn  ssii  ppoorrttaa  ggllii  aabbiittii  ppuulliittii  qquuaannddoo  vvaa  ccooll  SSoolllleecciittoo  nneellllaa  ccaassaa  

ddii  qquueesstt’’uullttiimmoo  ??  QQuuaannttoo  aallllaa  ddoocccciiaa  ((ee  aall  llaavvaaggggiioo  ddeeii  ccaappeellllii)),,  AAmmaannddaa  

ll’’aavveevvaa  ggiiàà  ffaattttaa  aa  ccaassaa  ddii  SSoolllleecciittoo  llaa  sseerraa  ddeell  pprriimmoo..  PPeerrcchhéé  aavvrreebbbbee  ddoovvuuttoo,,  

nnoonn  ttaannttoo  rriiffaarrllaa,,  mmaa  rriiffaarrllaa  ssppoossttaannddoossii  qquueessttaa  vvoollttaa  aa  ccaassaa  ssuuaa  ee  nnoonn  nneell  

lluuooggoo  iinn  ccuuii  aavveevvaa  ddoorrmmiittoo  ee  ssii  eerraa  ssvveegglliiaattaa  ??  QQuueessttee  ccoonnssiiddeerraazziioonnii  llaa  CCoorrttee  
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llee  ffaa  aa  pp..  7777  ddeellllaa  sseenntteennzzaa  aappppeellllaattaa..  EE  aannccoorraa::  ssuullllaa  nneecceessssiittàà  ddii  aasscciiuuggaarree  iill  

ppaavviimmeennttoo  ddeell  SSoolllleecciittoo..  DDaallllaa  ((pprreetteessaa))  ccaadduuttaa  ddeellll’’aaccqquuaa  aavvvveennuuttaa  llaa  sseerraa  

ddeell  pprriimmoo,,  eerraannoo  ppaassssaattee  cciirrccaa  ddooddiiccii  oorree,,  qquuaannttee  nnee  iinntteerrccoorrrroonnoo  aanncchhee  

pprreennddeennddoo  ppeerr  bbuuoonnee  llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddii  AAmmaannddaa  ssuullll’’oorraa  ddeellllaa  cceennaa,,  cciiooèè  llee  

2222  oo  aaddddiirriittttuurraa  llee  2233  ((vvddss..  pp..  6699  ddeellllaa  sseenntteennzzaa))..  EE  ddooppoo  1111  oo  1122  oorree  iill  

ppaavviimmeennttoo  ddeellllaa  ccuucciinnaa  ddeell  SSoolllleecciittoo  ddoovveevvaa  eesssseerree  ppeerr  ffoorrzzaa  ccoommpplleettaammeennttee  

aasscciiuuggaattoo  ee  AAmmaannddaa  nnoonn  aavvrreebbbbee  aavvuuttoo  aallccuunnaa  nneecceessssiittàà  ddii  ttoorrnnaarree  aa  VViiaa  ddeellllaa  

PPeerrggoollaa  ppeerr  pprreennddeerree  iill  ““mmoocchhoo””  ((vvddss..  pp..  7777  ddeellllaa  sseenntteennzzaa))..    

SSaarreebbbbeerroo  ccoonnddoottttee  ““nnoorrmmaallii””  qquueessttee  ??  PPeerr  ll’’aappppeellllaannttee,,  ssìì  ee  aannzzii  ssaarreebbbbeerroo  

iinnddiiccaattiivvee  ddeellll’’iinnnnoocceennzzaa  ddeellllaa  KKnnooxx  cchhee  mmaaii  ssaarreebbbbee  ttoorrnnaattaa  nneell  lluuooggoo  ddeell  

ddeelliittttoo  ee  mmaaii  aavvrreebbbbee  aavvuuttoo  iinntteerreessssee  aa  rriivveellaarree  ppaarrttiiccoollaarrii  aannoommaallii  ccoommee  llaa  

ppoorrttaa  aappeerrttaa,,  llee  ttrraaccccee  ddii  ssaanngguuee  nneell  llaavvaannddiinnoo  ee  nneell  bbiiddeett,,  llee  ffeeccii  nneell  bbaaggnnoo  

ggrraannddee,,  llaa  ppoorrttaa  cchhiiuussaa  ddeellllaa  ssttaannzzaa  ddii  MMeerreeddiitthh  ee  ccoossìì  vviiaa..    

MMaa  qquueellllaa  eerraa  llaa  ccaassaa  ddii  AAmmaannddaa,,  llàà  llaa  rraaggaazzzzaa  ddii  SSeeaattttllee  aavveevvaa  llaa  ssuuaa  

ccaammeerraa  ee  llee  ssuuee  ccoossee..  CCoommee  ssaarreebbbbeerroo  ssttaattii  iinntteerrpprreettaattii,,  nnoonn  èè  ddaattoo  ccaappiirree,,  uunn  

ssuuoo  aalllloonnttaannaammeennttoo  ee  mmaannccaattoo  rriieennttrroo  aallllaa  ssuuaa  aabbiittaazziioonnee  ??  QQuueellllaa  ccoonnddoottttaa  ssìì  

aavvrreebbbbee  ddeessttaattoo  ffoorrttii  ssoossppeettttii  ssee  nnoonn  llaa  cceerrtteezzzzaa  ddii  ttrroovvaarrssii  ddii  ffrroonnttee  

aallll’’aassssaassssiinnaa..  IInn  qquueellllaa  ssiittuuaazziioonnee,,  ll’’iimmppuuttaattaa,,  aannzzii  ii  dduuee  iimmppuuttaattii  hhaannnnoo  

aaddoottttaattoo  uunnaa  lliinneeaa  ddii  ccoonnddoottttaa  cchhee  hhaa  ccoonnsseennttiittoo  lloorroo  ddii  eevviittaarree  ddii  eesssseerree  

ssuubbiittoo  iinnqquuiissiittii..  SSoonnoo  ddoovvuuttii  ppaassssaarree  aallccuunnii  ggiioorrnnii,,  pprriimmaa  cchhee  llee  iinnvveerroossiimmiillii  

ddiicchhiiaarraazziioonnii  ssppeecciiee  ddii  AAmmaannddaa  ee  llaa  ssuuaa  aammmmiissssiioonnee  ddii  eesssseerrssii  ttrroovvaattaa  nneellllaa  

ccaassaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  mmeennttrree  vveenniivvaa  ccoommmmeessssoo  iill  ddeelliittttoo,,  nnoonn  oorriieennttaasssseerroo  

ddeecciissaammeennttee  llee  iinnddaaggiinnii  ccoonnttrroo  ii  dduuee  iimmppuuttaattii  ee,,  iinn  uunn  pprriimmoo  tteemmppoo,,  ssuu  

““PPaattrriicckk””..  DDeell  rreessttoo,,  nnoonn  ssii  ppuuòò  pprreetteennddeerree  iinn  qquueessttee  cciirrccoossttaannzzee  ll’’aasssseennzzaa  ddii  
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uunn  ssiiaa  ppuurr  mmiinniimmoo  eerrrroorree  nneellllaa  ccoonnddoottttaa  ddii  cchhii  ssiiaa  ccooiinnvvoollttoo  iinn  uunn  ddeelliittttoo..    

NNéé  vvaallee  iinnvvooccaarree  llee  ““ssppiieeggaazziioonnii””  ffoorrnniittee  ddaa  AAmmaannddaa  nneellllee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeell  

22  nnoovveemmbbrree  ((vvddss..  ll’’aappppeelllloo  aa  pp..    114422)),,  ppeerrcchhéé  ddeellllee  dduuee  ll’’uunnaa::  oo  qquueell  

ppaarrttiiccoollaarree  eerraa  ((ccoommee  iinn  eeffffeettttii  èè))  aannoommaalloo  ee  aalllloorraa  AAmmaannddaa  aavvrreebbbbee  ddoovvuuttoo  

tteenneerree  uunn  ccoommppoorrttaammeennttoo  ccoonnsseegguueennttee,,  ccoommee,,  aadd  eesseemmppiioo,,  qquueelllloo  ddii  cchhiiaammaarree  

ssuubbiittoo  llaa  PPoolliizziiaa  ooppppuurree  qquueellllaa  ssiittuuaazziioonnee  eerraa  nnoorrmmaallee  ee  aalllloorraa  nnoonn  ssii  

ccoommpprreennddee  ppeerrcchhéé  llaa  rraaggaazzzzaa  ddii  SSeeaattttllee  llaa  ddeeffiinniissssee  ““ssttrraannaa””,,  ppeerrcchhéé  MMeerreeddiitthh  

ppootteevvaa  aavveerr  llaasscciiaattoo  llaa  ppoorrttaa  aappeerrttaa,,  eesssseennddoossii  sseemmpplliicceemmeennttee  aalllloonnttaannaattaa  ppeerr  

ppoocchhii  mmiinnuuttii..    

QQuuaannttoo  aall  ssaanngguuee,,  AAmmaannddaa  ddiiccee  cchhee,,  gguuaarrddaannddoo  aall  ssaanngguuee  ssuull  llaavvaannddiinnoo,,  

ppeennssòò  iinniizziiaallmmeennttee  cchhee  ppootteessssee  eesssseerree  ssuuoo  ppeerrcchhéé  aavveevvaa  ffaattttoo  ddeell  ““ppiieerrcciinngg””  

aallll’’oorreecccchhiioo  cciirrccaa  uunnaa  sseettttiimmaannaa  pprriimmaa,,  ppooii,,  ddooppoo  aavveerr  ttooccccaattoo  iill  ssaanngguuee  ssuull  

llaavvaannddiinnoo,,  aavveevvaa  nnoottaattoo  cchhee  nnoonn  eerraa  ffrreessccoo  ppeerrcchhéé  nnoonn  ssii  ttoogglliieevvaa  eedd  hhaa  aalllloorraa  

ppeennssaattoo  cchhee  ssii  ttrraattttaassssee  ddii  ssaanngguuee  mmeessttrruuaallee  ((vvddss..  llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeellllaa  KKnnooxx  

ddeell  22..1111..0077,,  hh..  1155..3300))..  LL’’aappppeellllaannttee  hhaa  eerrrroonneeaammeennttee  rriippoorrttaattoo  iill  ppaarrttiiccoollaarree  

ddeell  ttaappppeettiinnoo,,  pprreecciissaannddoo  cchhee  qquueelllloo  ffuu  rriiffeerriittoo  ddaa  AAmmaannddaa  aall  cciicclloo  mmeessttrruuaallee  

ddii  uunnaa  ddeellllee  ccooiinnqquuiilliinnee,,  aa  ddiiffffeerreennzzaa  ddii  qquueelllloo  ssuull  llaavvaannddiinnoo,,  ddoovvuuttoo  aall  

““ppiieerrcciinngg””  ddeellll’’uullttiimmaa  sseettttiimmaannaa  ddii  oottttoobbrree  0077..    

LLaa  KKnnooxx  hhaa  ffaattttoo  iinnvveeccee  rriiffeerriimmeennttoo  aalllloo  sstteessssoo  ssaanngguuee  ssuull  llaavvaannddiinnoo  eedd  èè  

eevviiddeennttee  cchhee  qquueelllloo  cchhee  ddiiccee  AAmmaannddaa  nnoonn  èè  ccrreeddiibbiillee..  SSiiaa  cchhee  ffoossssee  ddeerriivvaattoo  

ddaa  uunn  ““ppiieerrcciinngg””  ddii  uunnaa  sseettttiimmaannaa  pprriimmaa,,  ssiiaa  cchhee  ffoossssee  aaddddiirriittttuurraa  ppiiùù  vveecccchhiioo  

ee  lleeggaattoo  aall  cciicclloo  mmeessttrruuaallee  ddii  uunnaa  ddeellllee  ccooiinnqquuiilliinnee,,  ccoommee  mmaaii  nneessssuunnoo  ssii  eerraa  

pprriimmaa  aaccccoorrttoo  ddii  qquueell  ssaanngguuee  nneeii  ggiioorrnnii  pprreecceeddeennttii  ee  nnoonn  lloo  aavveevvaa  

rriimmoossssoo  ??    
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AAllll’’uuddiieennzzaa  ddeell  1133  ggiiuuggnnoo  22000099,,  nneell  ccoorrssoo  ddeell  ccoonnttrrooeessaammee,,  iill  PPMM  cchhiieeddee  aadd  

AAmmaannddaa  qquuaannddoo  ssiiaa  eennttrraattaa  ll’’uullttiimmaa  vvoollttaa  llaa  sseerraa  ddeell  pprriimmoo  nnoovveemmbbrree  nneell  

bbaaggnneettttoo  ppiiccccoolloo  ee  ssee  vvii  ffoosssseerroo  llee  ttrraaccccee  ddii  ssaanngguuee  ((ssuuoo  ee  ddii  MMeerreeddiitthh))  

rriinnvveennuuttee  iill  mmaattttiinnoo  ddeell  22..  

VVaa  rriippoorrttaattoo  iill  ppaassssaaggggiioo  ppeerrcchhéé  èè  ddii  ccaappiittaallee  iimmppoorrttaannzzaa,,  ddooppoo  aavveerr  

pprreemmeessssoo  cchhee  llaa  KKnnooxx  aammmmeettttee,,  ccoommee  ss’’èè  vviissttoo,,  ddii  aavveerr  nnoottaattoo  llee  ttrraaccccee  ddii  

ssaanngguuee  nneell  bbaaggnneettttoo  ee  llaa  ttrraacccciiaa  ddii  ssaanngguuee  ssuull  ttaappppeettiinnoo  ddeelllloo  sstteessssoo  bbaaggnneettttoo  

((vvddss..  iill  vveerrbbaallee  1133..0066..0099,,  aa  pp..  4488))::  

PP..MM..  --  DDootttt..  MMiiggnniinnii  --  SSccuussii,,  lleeii  iill  pprriimmoo  nnoovveemmbbrree  qquuaannddoo  èè  aannddaattaa  

vviiaa  ddaa  ccaassaa  ddii  vviiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa,,  aa  cchhee  oorraa??  

IIMMPPUUTTAATTAA  ––  AAttttoorrnnoo  aallllee  qquuaattttrroo  ffoorrssee..    

PP..MM..  --  DDootttt..  MMiiggnniinnii  --  AAllllee  sseeddiiccii..    

IIMMPPUUTTAATTAA  ––  NNoonn  gguuaarrddoo  ll’’oorroollooggiioo,,  qquuiinnddii......  AAlllloorraa,,  ssoo  cchhee  eerraa  

aattttoorrnnoo  aallllee  qquuaattttrroo,,  cciinnqquuee  qquuaannddoo  ssoonnoo  aannddaattaa  vviiaa  ddaa  ccaassaa  iill  pprriimmoo  

nnoovveemmbbrree..    

PP..MM..  --  DDootttt..  MMiiggnniinnii  --  QQuuiinnddii  lleeii  cc’’èè  ssttaattaa  nneell  bbaaggnneettttoo  ppiiccccoolloo  

pprriimmaa  ddii  uusscciirree  ddaa  ccaassaa??  

IIMMPPUUTTAATTAA  ––  SSìì..    

PP..MM..  --  DDootttt..  MMiiggnniinnii  --  QQuuiinnddii  lleeii  ll’’uullttiimmaa  vvoollttaa  cchhee  ssttaattaa  nneell  

bbaaggnneettttoo  ppiiccccoolloo  pprriimmaa  ddii  uusscciirree  ddaa  ccaassaa  eerraannoo  cciirrccaa  llee  sseeddiiccii,,  

ggrroossssoommooddoo..    

IIMMPPUUTTAATTAA  ––  CCiirrccaa,,  ssìì..    

PP..MM..  --  DDootttt..  MMiiggnniinnii  --  LLeeii  ssaappeevvaa  cchhee  llaa  FFiilloommeennaa  nnoonn  cc’’eerraa??  

IIMMPPUUTTAATTAA  ––  SSaappeevvoo  cchhee  lleeii  èè  aannddaattaa  qquueell  ppoommeerriiggggiioo  aa  uunnaa  ffeessttaa..    

PP..MM..  --  DDootttt..  MMiiggnniinnii  --  AA  uunnaa  ffeessttaa,,  ppeerrffeettttoo..  EE  ddeellllaa  MMeezzzzeettttii??  
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IIMMPPUUTTAATTAA  ––  LLaauurraa  nnoonn  ssaappeevvoo  ddoovv’’eerraa..  SSaappeevvoo  cchhee  nnoonn  eerraa  iinn  ccaassaa  

qquuaannddoo  eerroo  llàà,,  mmaa  nnoonn  ssaappeevvoo  vveerraammeennttee  ddoovv’’eerraa..    

PP..MM..  --  DDootttt..  MMiiggnniinnii  --  QQuuaannddoo  lleeii  hhaa  vviissttoo  iill  bbaaggnneettttoo  ppeerr  ll’’uullttiimmaa  

vvoollttaa,,  cc’’eerraannoo  llee  ttrraaccccee  ddii  ssaanngguuee??  

IIMMPPUUTTAATTAA  ––  NNoo..    

SSii  vveeddaa,,  iinn  pprrooppoossiittoo,,  iill  vveerrbbaallee  ddii  uuddiieennzzaa  ddeell  1133  ggiiuuggnnoo  0099,,  aallllee  pppp..  4488  ee  

4499..      

QQuuiinnddii::  iill  ppoommeerriiggggiioo  ddeell  pprriimmoo  nnoovveemmbbrree,,  AAmmaannddaa  vveeddee  ppeerr  ll’’uullttiimmaa  

vvoollttaa  iill  bbaaggnneettttoo  ee  iill  ttaappppeettiinnoo  ((ddeell  bbaaggnneettttoo))  ppuulliittii..  VVii  rriittoorrnnaa,,  aa  ssuuoo  ddiirree,,  

ssoolloo  llaa  mmaattttiinnaa  ddooppoo  ee  ttrroovvaa  llee  ttrraaccccee  ddii  ssaanngguuee,,  rriissuullttaattee  mmiissttee,,  cciiooèè  ddii  

MMeerreeddiitthh  ee  ssuuee  ee  llaa  ttrraacccciiaa  ssuull  ttaappppeettiinnoo  ccoonn  ll’’iimmpprroonnttaa  ddeell  ppiieeddee  ddii  

SSoolllleecciittoo..  IInn  qquueellll’’iinntteerrvvaalllloo,,  LLaauurraa  eerraa  iinn  pprroovviinncciiaa  ddii  VViitteerrbboo  ee  FFiilloommeennaa  

eerraa  iinn  VViiaa  FFoonnttii  CCooppeerrttee..    

EE’’  eevviiddeennttee,,  llaappaalliissssiiaannoo,,  cchhee  iinn  qquueell  ccrruucciiaallee  iinntteerrvvaalllloo  ddii  tteemmppoo,,  ii  dduuee  

ccooiimmppuuttaattii  ssoonnoo  eennttrraattii  nneell  bbaaggnneettttoo,,  iimmbbrraattttaattii  ddeell  ssaanngguuee  ddii  MMeerreeddiitthh  ee  

qquueessttoo  èè  ttaannttoo  ppiiùù  ssiiggnniiffiiccaattiivvoo  ssee  ssii  ppeennssaa  cchhee  cciiòò  ddeerriivvaa  ddaallllee  sstteessssee  

aammmmiissssiioonnii  ddii  AAmmaannddaa..      

MMaa  llaa  KKnnooxx  ssii  iimmbbaattttee  iinn  uunn’’aallttrraa  ssttrraanneezzzzaa  qquuaannddoo  ssii  ppoorrttaa  nneell  bbaaggnnoo  vviicciinnoo  

aallll’’iinnggrreessssoo  ((iinn  uussoo  aallllee  dduuee  iittaalliiaannee))  ee  nnoottaa  llee  ffeeccii  nneell  wwaatteerr  ee  ssii  ssoorrpprreennddee  ddii  

qquueesstt’’aallttrraa  aannoommaalliiaa  ee  cciiooèè  cchhee  qquuaallccuunnoo  aavveessssee  ffaattttoo  ii  ssuuooii  bbiissooggnnii  sseennzzaa  

ssccaarriiccaarree  iill  wwaatteerr..  AA  qquueell  ppuunnttoo,,  ddii  ““ssttrraanneezzzzee””  ccee  nnee  eerraannoo  ddeecciissaammeennttee  

ttrrooppppee  eedd  èè  aannccoorraa  ppiiùù  ssttrraannoo  cchhee  llaa  KKnnooxx  nnoonn  aavveessssee  sseennttiittoo  iill  bbiissooggnnoo  ddii  

cchhiiaammaarree  llaa  PPoolliizziiaa  oo  ccoommuunnqquuee  ddeeii  ssooccccoorrssii,,  iinnvveeccee  cchhee  pprreennddeerree  iill  

““mmoocchhoo””,,  ttoorrnnaarree  aa  ccaassaa  ddii  SSoolllleecciittoo,,  aasscciiuuggaarree  iill  ppaavviimmeennttoo  ddeellllaa  ccuucciinnaa  ddii  

uunn’’aaccqquuaa  ccaadduuttaa  ddooddiiccii  oorree  pprriimmaa  ee  oorrmmaaii  pprroosscciiuuggaattaassii  ee  ffaarree  ccoollaazziioonnee,,  iill  
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ttuuttttoo  ppeerr  cciirrccaa  uunn’’oorraa,,  ccoommee  ssee  llee  ““ssttrraanneezzzzee””,,  cchhee  ppeerraallttrroo  lleeii  aavvrreebbbbee  rriiffeerriittoo  

aall  SSoolllleecciittoo,,  nnoonn  ll’’aavveesssseerroo  ssppiinnttaa  aa  ttrraatttteenneerrssii  ccoossìì  aa  lluunnggoo  ee  iinnuuttiillmmeennttee  

lloonnttaannoo  ddaallllaa  ssuuaa  ccaassaa,,  sseennzzaa,,  lloo  ssii  rriippeettee  aannccoorraa,,  aavvvveerrttiirree  PPoolliizziiaa  oo  

CCaarraabbiinniieerrii..  

II  dduuee  rraaggaazzzzii,,  qquuiinnddii,,  ddooppoo  qquueessttaa  iinnuuttiillee  ppaarreenntteessii  nneellllaa  ccaassaa  ddeell  SSoolllleecciittoo,,  ee  

ddooppoo  aavveerree  iinnuuttiillmmeennttee  ffaattttoo  ssqquuiillllaarree  rriippeettuuttaammeennttee  eennttrraammbbee  llee  uutteennzzee  ddii  

MMeerreeddiitthh,,  rriittoorrnnaannoo  aa  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  ee  qquuii  ssii  aaccccoorrggoonnoo  aanncchhee  ddeellllaa  rroottttuurraa  

ddeell  vveettrroo  ddeellllaa  ffiinneessttrraa  ddeellllaa  RRoommaanneellllii..  OOrraa  iill  qquuaaddrroo  ssaarreebbbbee  ssttaattoo  

ddeecciissaammeennttee  ttrraaggiiccoo,,  mmaa  ii  dduuee,,  nnoonnoossttaannttee  MMeerreeddiitthh  nnoonn  rriissppoonnddaa  ee  llaa  ppoorrttaa  

ddeellllaa  ccaammeerraa  ssiiaa  cchhiiuussaa,,  tteennttaannoo,,  iill  SSoolllleecciittoo,,  ddii  ssffoonnddaarree  llaa  ppoorrttaa  ddeellllaa  ccaammeerraa  

ee  AAmmaannddaa  tteennttaa  aaddddiirriittttuurraa  ddii  gguuaarrddaarree  vveerrssoo  llaa  ffiinneessttrraa  ddeellllaa  ccaammeerraa  ddii  

MMeerreeddiitthh,,  ssppoorrggeennddoossii  ddaall  tteerrrraazzzziinnoo,,  aa  ttrree,,  qquuaattttrroo  mmeettrrii  ddaa  tteerrrraa    ee  

gguuaarrddaannddoo  vveerrssoo  llaa  ffiinneessttrraa  ddeellllaa  ccaammeerraa  ddii  MMeezz,,  ppoossttaa  ssuullll’’aallttrroo  llaattoo  ddeellllaa  

ccaassaa,,  vveerrssoo  ll’’AAppppeennnniinnoo,,  oollttrree  dduuee  mmeettrrii  aa  ssiinniissttrraa  ddeellll’’eessttrreemmiittàà  ddeell  

tteerrrraazzzziinnoo  sstteessssoo,,  sseennzzaa  oovvvviiaammeennttee  ppootteerr  vveeddeerree  nnuullllaa  ppeerrcchhéé  ssppoorrggeennddoossii  ddaa  

qquueell  tteerrrraazzzziinnoo,,  nnoonn  aavvrreebbbbee  ppoottuuttoo  vveeddeerree  aallttrroo  cchhee,,  ddii  llaattoo,,  llaa  ffiinneessttrraa  ddeellllaa  

ccaammeerraa  ddii  MMeerreeddiitthh  ee,,  ppiiùù  iinn  bbaassssoo,,  uunnaa  ffiinneessttrraa  ccoonn  ggrraattaa  ddeellll’’aabbiittaazziioonnee  ddeeii  

rraaggaazzzzii  ddeell  ppiiaannoo  ddii  ssoottttoo..  NNéé  mmiigglliioorrii  rriissuullttaattii  llaa  KKnnooxx  ppootteevvaa  aavveerree  ddaall  

gguuaarrddaarree  nneell  bbuuccoo  ddeellllaa  sseerrrraattuurraa  ddeellllaa  ccaammeerraa  ddeellllaa  ccooiinnqquuiilliinnaa  iinngglleessee..  

IInniizziiaattiivvaa  aannccoorraa  ppiiùù  iinnuuttiillee  èè  ssttaattaa,,  ppooii,,  qquueellllaa  ddii  sscceennddeerree  llee  ssccaallee  ppeerr  

ppaarrllaarree  ccooii  rraaggaazzzzii  ddeell  ppiiaannoo  ddii  ssoottttoo  ee  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ccoonn  GGiiaaccoommoo,,  ppeerrcchhéé  ii  

rraaggaazzzzii  eerraannoo  ttuuttttii  ffuuoorrii,,  nneellllee  rriissppeettttiivvee  aabbiittaazziioonnii,,  nneellllaa  pprroovviinncciiaa  ddii  AAssccoollii  

PPiicceennoo,,  ccoommee  llaa  KKnnooxx  aavvrreebbbbee  ddoovvuuttoo  ssaappeerree..    

PPooii  iill  SSoolllleecciittoo  cchhiiaammaa  llaa  ssoorreellllaa  cchhee  aappppaarrttiieennee  aall  sseettttoorree  tteeccnniiccoo  ddeellll’’AArrmmaa  
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ddeeii  CCaarraabbiinniieerrii  ee,,  qquuaannddoo  ggiiuunnggoonnoo  ggllii  aappppaarrtteenneennttii  aallllaa  PPoolliizziiaa  PPoossttaallee,,  

ccrreeddoonnoo  cchhee  ssii  ttrraattttii  ddeeii  CCaarraabbiinniieerrii..    

NNeell  ccoorrssoo  ddeellllaa  cchhiiaammaattaa  aall  ““111122””,,  iill  SSoolllleecciittoo,,  nneell  rriiffeerriirree  aallll’’AApppp..  CCCC..  

CCeeppppiitteellllii  DDaanniieellee,,  qquuaannttoo  aavveevvaa  nnoottaattoo,,  hhaa  ppaarrllaattoo  ddii  qquuaallccuunnoo  cchhee  eerraa  

eennttrraattoo  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ccaassaa,,  rroommppeennddoo  iill  vveettrroo  ddii  uunnaa  ffiinneessttrraa  ee  hhaa  rriiffeerriittoo  

cchhee  ii  llooccaallii  eerraannoo  ssoottttoossoopprraa..  QQuuaannddoo  ll’’AAppppuunnttaattoo  cchhiieeddee  aa  SSoolllleecciittoo  ssee  ffoossssee  

ssttaattoo  aassppoorrttaattoo  qquuaallccoossaa,,  iill  SSoolllleecciittoo  rriissppoonnddee::  ““  NNoo,,  nnoonn  cc’’èè  ffuurrttoo””  ((vvddss..  

vveerrbbaallee  ddeell  1144..0022..22000099,,  pp..  7744,,  cciittaattoo  aa  pp..  7799  ddeellllaa  sseenntteennzzaa  aappppeellllaattaa)),,  

aaffffeerrmmaannddoo  uunnaa  vveerriittàà  cchhee,,  ccoommee  ggiiàà  nnoottaattoo,,  ii  dduuee  nnoonn  aavvrreebbbbeerroo  mmaaii  ee  ppooii  

mmaaii  ppoottuuttoo  ccoonnoosscceerree  ssee  nnoonn  ffoosssseerroo  ssttaattii  ppaarrtteecciippii  ddeellll’’aattttiivviittàà  ssiimmuullaattoorriiaa..  EE  

qquueessttoo  èè  uunn  uulltteerriioorree,,  ssiiggnniiffiiccaattiivvoo  eelleemmeennttoo  ddii  aannoommaalliiaa  ddeellllaa  ccoonnddoottttaa  ddeeii  

dduuee..  

LL’’aappppeellllaannttee  ppoonnee  ll’’aacccceennttoo  ssuull  ffaattttoo  cchhee  llaa  KKnnooxx  ssiiaa  rriimmaassttaa  aa  PPeerruuggiiaa  nneeii  

ggiioorrnnii  ssuucccceessssiivvii  aall  ddeelliittttoo,,  mmeennttrree,,  aadd  eesseemmppiioo,,  llee  aammiicchhee  ee  ccoonnnnaazziioonnaallii  ddii  

MMeerreeddiitthh  ssee  nnee  ttoorrnnaannoo  ssuubbiittoo  nneell  RReeggnnoo  UUnniittoo..  EE  ccoonn    qquueessttoo  ??  LLaa  CCoorrttee  hhaa  

ssppiieeggaattoo  llee  rraaggiioonnii  cchhee  ddoovveetttteerroo  ssppiinnggeerree  ii  dduuee  ccooiimmppuuttaattii  aa  ffaarrssii  ttrroovvaarree  nneeii  

pprreessssii  ddeellllaa  ccaassaa  llaa  mmaattttiinnaa  ddeell  ddeelliittttoo  ee,,  ssii  ddeevvee  aaggggiiuunnggeerree,,  aa  rriimmaanneerree  nneellllaa  

zzoonnaa  ee,,  ssppeecciiee,,  llaa  KKnnooxx  aa  nnoonn  ppaarrttiirree  ssuubbiittoo  ppeerr  ggllii  SSttaattii  UUnniittii..  AAvveevvaannoo  llaa  

nneecceessssiittàà  ddii  ““ccoonnttrroollllaarree””  iinn  qquuaallcchhee  mmooddoo  ll’’eevvoolluuzziioonnee  ddeellllee  iinnddaaggiinnii  ee  ffaarr  ssìì  

cchhee  ll’’aattttiivviittàà  ssiimmuullaattoorriiaa  ee  ddeeppiissttaattrriiccee  ppootteessssee  ““tteenneerree””  iill  ppiiùù  aa  lluunnggoo  

ppoossssiibbiillee..  

DDeell  rreessttoo,,  llaa  ppoossiizziioonnee  ddeellllaa  KKnnooxx  nnoonn  èè  nneeppppuurree  lloonnttaannaammeennttee  ppaarraaggoonnaabbiillee  

aa  qquueellllaa  ddeellllee  ccoonnnnaazziioonnaallii  ddeellllaa  vviittttiimmaa..  LLaa  KKnnooxx  eerraa  ll’’uunniiccaa  ccooiinnqquuiilliinnaa  

pprreesseennttee  qquueeii  ggiioorrnnii  aa  PPeerruuggiiaa,,  nneellllaa  ccaassaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  oo  nneellllaa  vviicciinnaa  



 132 

ccaassaa  ddeell  SSoolllleecciittoo,,  aa  nnoonn  ppiiùù  ddii  cciinnqquuee  mmiinnuuttii  aa  ppiieeddii..  EErraa  iinneevviittaabbiillee  cchhee  ddeeii  

ssoossppeettttii,,  pprriimmaa  oo  ppooii,,  ssii  iinnddiirriizzzzaasssseerroo  vveerrssoo  ddii  lleeii  ee,,  dd’’aallttrraa  ppaarrttee,,  pprroopprriioo  

ddeellllee  rraaggaazzzzee  ppaacciiffiiccaammeennttee  eessttrraanneeee  aaii  ffaattttii,,  ssee  nnee  ssoonnoo  aannddaattee  vviiaa  ssuubbiittoo  ddaa  

PPeerruuggiiaa  ddooppoo  llaa  nnoottiizziiaa  ddeell  ddeelliittttoo..  AA  sseegguuiirree  iill  rraaggiioonnaammeerrnnttoo  

ddeellll’’aappppeellllaannttee,,  ppoossttaa  ll’’eeqquuaazziioonnee::  iinnnnoocceennzzaa==ppeerrmmaanneennzzaa  aa  PPeerruuggiiaa,,  ssii  

ffiinniirreebbbbee  ccoonn  iill  ddoovveerr  aavvaannzzaarree  aassssuurrddii  ssoossppeettttii  ssuu  cchhii  eerraa  aassssoolluuttaammeennttee  ee  

ppaacciiffiiccaammeennttee  eessttrraanneeoo  aall  ddeelliittttoo..  

PPaassssaannddoo  aall  ppuunnttoo  33..  ddeelllloo  sstteessssoo  MMoottiivvoo  VVIIII,,  ll’’aappppeellllaannttee  aappppuunnttaa  llee  ssuuee  

ccrriittiicchhee  aallll’’aaffffeerrmmaazziioonnee,,  ccoonntteennuuttaa  iinn  sseenntteennzzaa,,  sseeccoonnddoo  ccuuii  nneessssuunn  eelleemmeennttoo  

ccoonnffeerrmmeerreebbbbee  llaa  pprreesseennzzaa  ddeeii  dduuee  ccooiimmppuuttaattii  nneellllaa  ccaassaa  ddii  CCoorrssoo  GGaarriibbaallddii,,  

ppeerr  iill  ppeerriiooddoo  ssuucccceessssiivvoo  aallllee  2211..1155  ddii  qquueell  pprriimmoo  nnoovveemmbbrree  ee  cchhee  ii  dduuee  

aabbbbiiaannoo  ddoorrmmiittoo  nneellllaa  sstteessssaa  ccaassaa  ddeell  SSoolllleecciittoo  ssiinnoo  aallllee  1100  ddeell  mmaattttiinnoo  ddooppoo,,  

aannzzii  vvii  ssaarreebbbbeerroo  eelleemmeennttii  cchhee  pprroovveerreebbbbeerroo  iill  ccoonnttrraarriioo..  

LLaa  CCoorrttee,,  ccoommee  sseemmpprree,,  hhaa  ffaattttoo  sseegguuiirree  aa  qquueessttaa  aaffffeerrmmaazziioonnee,,  ccoonntteennuuttaa  aa  

pp..  6688  ddeellllaa  sseenntteennzzaa,,  llaa  ppuunnttuuaallee  eelleennccaazziioonnee  ddii  ttuuttttii  ggllii  eelleemmeennttii  cchhee  

ccoonnttrraassttaavvaannoo  llee  aaffffeerrmmaazziioonnii  ddeeii  dduuee  iimmppuuttaattii::  iinnttoorrnnoo  aallllee  2211..1155  cceessssaa  

ll’’iinntteerraazziioonnee  ccooll  ccoommppuutteerr,,  iill  ppaaddrree  ddeell  SSoolllleecciittoo  cchhiiaammaa  iill  ffiigglliioo  aallllee  2200..4422  ee  

RRaaffffaaeellee  ggllii  ddiiccee  cchhee  ssttaavvaannoo  llaavvaannddoo  ii  ppiiaattttii  ee  cchhee  ppeerrddeevvaa  ll’’aaccqquuaa,,  cciiòò  cchhee  

vvaallee  aadd  aannttiicciippaarree  llaa  cceennaa  aadd  uunn  oorraarriioo  ppiiùù  vveerroossiimmiillee,,  cciiooèè  aattttoorrnnoo  aallllee  2200..3300,,  

iinnvveeccee  cchhee  nneellll’’oorraarriioo  iinnvveerroossiimmiillee  iinnddiiccaattoo  ddaallllaa  KKnnooxx,,  mmaa  ccoossìì  ssii  aannttiicciippaa  

aanncchhee  llaa  ppeerrddiittaa  dd’’aaccqquuaa  ee  ssii  ddiillaattaa  ddii  aallttrree  dduuee  oorree  iill  tteemmppoo  iinn  ccuuii  iill  

ppaavviimmeennttoo  ppoottéé  aasscciiuuggaarrssii..  EE,,  ppooii,,  vvii  èè  llaa  tteessttiimmoonniiaannzzaa  ddeell  cclloocchhaarrdd  CCuurraattoolloo  

cchhee  iinncchhiiooddaa  ii  dduuee  iinn  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa,,  nneell  ppeerriiooddoo  ssuucccceessssiivvoo  aallllee  2211,,1155..  EE  

vvii  ssoonnoo  ggllii  uulltteerriioorrii  eelleemmeennttii  ddeellll’’aattttiivvaazziioonnee  ddeell  ccoommppuutteerr  ddeell  SSoolllleecciittoo  aallllee  
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55..3322  ddeell  22  nnoovveemmbbrree,,  ppeerr  cciirrccaa  mmeezzzz’’oorraa  ee  ddeellllaa  rriiaattttiivvaazziioonnee  ddeell  cceelllluullaarree  ddeell  

SSoolllleecciittoo,,  oollttrree  aallllee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeell  QQuuiinnttaavvaallllee..    

LLaa  CCoorrttee  eessaammiinnaa  qquueessttii  eelleemmeennttii  ddaallllaa  pp..  6688  aa  pp..  7777..    

IIll  ffaattttoo,,  ppooii,,  ddii  aavveerree  pprrooggrraammmmaattoo  ppeerr  iill  ggiioorrnnoo  ssuucccceessssiivvoo  uunnaa  ggiittaa  aa  

GGuubbbbiioo  ((vvddss..  aappppeelllloo  aa  pp..    114477))  ccoossttiittuuiissccee,,  ccoommee  ss’’èè  vviissttoo,,  uunn  uulltteerriioorree  

eelleemmeennttoo  ddii  iinnccoonnggrruueennzzaa  ddeellllaa  ccoonnddoottttaa  ddeeii  dduuee,,  ssppeecciiee  ddii  AAmmaannddaa..          

AAll  ppuunnttoo  44..  ddeelllloo  sstteessssoo  mmoottiivvoo,,  ll’’aappppeellllaannttee  cceerrccaa  ddii  ccoonnttrraassttaarree  llee  

rriissuullttaannzzee  ddeerriivvaannttii  ddaallll’’oorraarriioo  ddeellllaa  cceennaa  ee  ddaallllee  ddeeppoossiizziioonnii  ddeell  CCuurraattoolloo  ee  

ddeell  QQuuiinnttaavvaallllee..  

IIll  ppuunnttoo  44..11  rriigguuaarrddaa  ll’’oorraa  ddeellllaa  cceennaa..  LL’’aappppeellllaannttee,,  ddooppoo  aavveerr  rriicchhiiaammaattoo  iill  

ppaassssaaggggiioo  ddeellllaa  sseenntteennzzaa  iinn  ccuuii  llaa  CCoorrttee  aaffffeerrmmaa  cchhee  llaa  KKnnooxx  hhaa  sseemmpprree  

cceerrccaattoo  ddii  ppoossttiicciippaarree  ll’’oorraarriioo  ddeellllaa  cceennaa  ssiinnoo  aallllee  2222..0000  oo  aaddddiirriittttuurraa  aallllee  

2233..0000,,  aaffffeerrmmaa  iinnvveeccee  ccoonn  ddeecciissiioonnee  cchhee  llaa  KKnnooxx  aavveevvaa  sseemmpprree  ddeettttoo  ddii  nnoonn  

rriiccoorrddaarrssii  ccoonn  pprreecciissiioonnee  ll’’oorraa  ddeellllaa  cceennaa  ee  aaggggiiuunnggee  tteessttuuaallmmeennttee::  ““  

LL’’iinnddiiccaazziioonnee  ddeellll’’oorraarriioo  nnoonn  ccoommppaarree  iinn  aallccuunn  vveerrbbaallee””  ((vvddss..  ll’’aappppeelllloo  aa  pp..  

114488))..    

EEppppuurree,,  nneell  ccoorrssoo  ddeell  ccoonnttrrooeessaammee  ssvvoollttoo  ddaall  ddiiffeennssoorree  AAvvvv..  GGhhiirrggaa,,  

aallll’’uuddiieennzzaa  ddeell  1122  ggiiuuggnnoo  0099,,  aallll’’oosssseerrvvaazziioonnee  ddii  qquueesstt’’uullttiimmoo  cchhee  ppooii  

aavveevvaannoo  cceennaattoo,,  llaa  KKnnooxx  rriissppoonnddee::  ““  ssìì,,  mmaa  mmoollttoo  ttaarrddii  aabbbbiiaammoo  mmaannggiiaattoo””  

((vvddss..  iill  vveerrbbaallee  ddeell  1122..0066..0099,,  aa  pp..  7777))..  MMaa,,  qquuaallcchhee  aattttiimmoo  ddooppoo,,  ssuu  rriicchhiieessttaa  

ddeell  PPrreessiiddeennttee  ddeellllaa  CCoorrttee  ddii  iinnddiiccaazziioonnee  ddii  uunn’’oorraa  pprreecciissaa  ddeellllaa  cceennaa,,  llaa  KKnnooxx  

hhaa  rriissppoossttoo::  ““  aattttoorrnnoo  aallllee  nnoovvee  ee  mmeezzzzoo  ddiieeccii  aabbbbiiaammoo  mmaannggiiaattoo””  ((vvddss..  lloo  

sstteessssoo  vveerrbbaallee  aa  pp..  7788))..  PPooii,,  sseemmpprree  sseeccoonnddoo  llaa  KKnnooxx,,  RRaaffffaaeellee  hhaa  llaavvaattoo  ii  

ppiiaattttii  ee  hhaa  nnoottaattoo  cchhee  vvii  eerraa  llaa  ppeerrddiittaa  dd’’aaccqquuaa  ((vvddss..  iibbiiddeemm))..    
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QQuuiinnddii  nnoonn  ccoorrrriissppoonnddee  aaffffaattttoo  aall  vveerroo  qquueelllloo  cchhee  aaffffeerrmmaa  ll’’aappppeellllaannttee::  llaa  

KKnnooxx  hhaa  iinnddiiccaattoo  uunn’’oorraa  ttaarrddaa  ppeerr  llaa  cceennaa  eedd  hhaa  ccoollllooccaattoo,,  qquuiinnddii,,  iill  llaavvaaggggiioo  

ddeeii  ppiiaattttii  ee  llaa  ppeerrddiittaa  dd’’aaccqquuaa  iinn  uunn  mmoommeennttoo  aannccoorraa  ssuucccceessssiivvoo,,  iinn  ccoonnttrraassttoo  

ccoonn  qquuaannttoo  rriiffeerriittoo  ddaall  ppaaddrree  ddeell  ccooiimmppuuttaattoo..    

LL’’aappppeellllaannttee,,  ddooppoo  qquueessttaa  aaffffeerrmmaazziioonnee  bbrruussccaammeennttee  ccoonnttrraaddddeettttaa  ddaalllloo  

sstteessssoo  vveerrbbaallee  ddeell  ccoonnttrrooeessaammee  ddii  AAmmaannddaa,,  ssvvoollttoo  ddaaii  ssuuooii  sstteessssii  ddiiffeennssoorrii,,  

ppaassssaa  aallll’’aannaalliissii  ddeellllaa  tteessttiimmoonniiaannzzaa  ddeell  CCuurraattoolloo,,  ddooppoo  aavveerr  pprreemmeessssoo  uunnaa  

ccoonnssiiddeerraazziioonnee  ddii  ccuuii  ssii  sstteennttaa  aa  ccoommpprreennddeerree  llaa  llooggiiccaa  ee  cciiooèè  cchhee  ssaarreebbbbee  

iinnccoommpprreennssiibbiillee  cchhee  ii  dduuee  ccooiimmppuuttaattii  nneegghhiinnoo  ddii  eesssseerrssii  ttrroovvaattii  nneellllaa  zzoonnaa  ddii  

PPiiaazzzzaa  eexx  GGrriimmaannaa  nneellll’’iinntteerraa  sseerraattaa  ddeell  pprriimmoo  nnoovveemmbbrree,,  ddooppoo  llee  2211,,1155,,  

ppooiicchhéé  qquueessttoo  ssaarreebbbbee  ssttaattoo  vvaannttaaggggiioossoo  ppeerr  lloorroo  ee  aavvrreebbbbee  ffoorrnniittoo  lloorroo  uunn  

aalliibbii..    

SSii  oosssseerrvvaa,,  aa  ccoonnttrraarriioo,,  ppeerròò  cchhee  iill  ppoossttoo  ddoovvee  ii  dduuee  aavvrreebbbbeerroo  ttrraassccoorrssoo  llaa  

sseerraattaa  ddeell  pprriimmoo  eerraa  ppeerriiccoolloossaammeennttee  vviicciinnoo  aall  lluuooggoo  ddeell  ddeelliittttoo..  EErraa  llaa  sstteessssaa  

VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa,,  aa  mmeennoo  ddii  5500  mmeettrrii  ddaallllaa  ccaassaa  oovvee  ssii  èè  ssvvoollttoo  iill  ddeelliittttoo  ee,,  aa  

uunn  cceerrttoo  ppuunnttoo,,  iill  CCuurraattoolloo  ii  dduuee  rraaggaazzzzii  nnoonn  llii  hhaa  ppiiùù  vviissttii..  

SSuull  ppuunnttoo,,  uunnaa  bbeenn  ddiivveerrssaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddaannnnoo  ii  ddiiffeennssoorrii  ddeell  SSoolllleecciittoo,,  nneeii  

mmoottiivvii  nnuuoovvii  ee  nneellllaa  rriicchhiieessttaa  ddii  rriinnnnoovvaazziioonnee  ddeell  ddiibbaattttiimmeennttoo,,  ddeeppoossiittaattii  

ll’’88..1111..1100,,  ddoovvee  ggllii  sstteessssii  aaffffeerrmmaannoo  cchhee  llaa  pprreesseennzzaa  ddeeii  dduuee  aa  ppoocchhii  mmeettrrii  

ddaallll’’aabbiittaazziioonnee  ddeell  ddeelliittttoo  ee  iinn  oorraarriioo  ccoonn  eessssoo  ccoommppaattiibbiillee,,  ccoossttiittuuiirreebbbbee  ““uunn  

eelleemmeennttoo  ––  ffoorrttee  ––  eedd  iinnddiizziiaannttee  aa  ccaarriiccoo  ddeeii  dduuee  iimmppuuttaattii””  ((vvddss..  ll’’aattttoo  iinn  

qquueessttiioonnee  aa  pp..  2288))..  

  EEppppooii,,  ii  dduuee  ddoovveevvaannoo  mmaanntteenneerree  llaa  ppoossiizziioonnee  ddii  sseemmpprree::  aavveevvaannoo  sseemmpprree  

ddeettttoo  ddii  aavveerree  ttrraassccoorrssoo  llaa  nnoottttee  iinn  CCoorrssoo  GGaarriibbaallddii  ee  oorraa  nnoonn  ppootteevvaannoo  
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aammmmeetttteerree  ddii  eesssseerrssii  ttrroovvaattii  iinnvveeccee  pprroopprriioo  iinn  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa..    

EE  ssii  aarrrriivvaa  aall  ppuunnttoo  44..22  ddeelllloo  sstteessssoo  mmoottiivvoo,,  cciiooèè  aallllaa  tteessttiimmoonniiaannzzaa  ddii  

AAnnttoonniioo  CCuurraattoolloo..        

SSeeccoonnddoo  ll’’aappppeellllaannttee,,  iill  CCuurraattoolloo  ssaarreebbbbee  uunn  ““tteessttee  pprrooffeessssiioonnaallee””,,  ““aavveennddoo  

ggiiàà  ddeeppoossttoo  iinn  aallttrrii  dduuee  rriilleevvaannttii  pprroocceessssii  ddii  rriilleevvaannzzaa  mmeeddiiaattiiccaa””  ((vvddss..  

aappppeelllloo  aa  pp..    114499))..  EE  aalllloorraa  ssaarreebbbbee  iinnaatttteennddiibbiillee..  

IIll  tteessttee  CCuurraattoolloo,,  oovvvviiaammeennttee,,  eesssseennddoo  uunn  cclloocchhaarrdd,,  nnoonn  ssoolloo  nnoonn  ssvvoollggee  

aallccuunnaa  pprrooffeessssiioonnee,,  ttaannttoommeennoo  qquueellllaa  ddii  tteessttee,,  mmaa,,  vviivveennddoo  ddaa  bbaarrbboonnee  ee  

sseemmpprree  nneelllloo  sstteessssoo  lluuooggoo,,  ssii  ttrroovvaa,,  ssuuoo  mmaallggrraaddoo,,  iinn  uunnaa  ppoossiizziioonnee  cchhee  ggllii  

ccoonnsseennttee  ddii  pprreennddeerree  ccooggnniizziioonnee  ddii  ffaattttii  cchhee  ssii  vveerriiffiiccaannoo  nneellllaa  ssuuaa  aarreeaa  ddii  

ppeerrmmaanneennzzaa  ee  cchhee  uunnaa  ppeerrssoonnaa  cchhee  vviivvee  nneellllaa  pprroopprriiaa  ccaassaa,,  nnoonn  ssaarreebbbbee  iinn  

ggrraaddoo  ddii  ccoonnoosscceerree..    EE  ccoommuunnqquuee,,  ssee  èè  ssttaattoo  tteessttee  ddeecciissiivvoo  iinn  aallttrree  ooccccaassiioonnii,,  

vvuuooll  ddiirree  cchhee  llaa  ssuuaa  ccrreeddiibbiilliittàà  èè  ssttaattaa  vvaagglliiaattaa,,  ccoommee  ppoocchhee  aallttrree  iinn  qquueessttoo  

pprroocceessssoo..    

SSuuppeerraattee  qquueessttee  pprreemmeessssee  cchhee  eevviiddeennzziiaannoo  ccoommee  iill  CCuurraattoolloo  ssiiaa  uunn  tteessttee  cchhee  

llaa  ddiiffeessaa  ddeeggllii  iimmppuuttaattii  aavvvveerrttee  ccoommee  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  ppeerriiccoolloossoo,,  llaa  ddiiffeessaa  

KKnnooxx  cceerrccaa  ddii  ccoonntteessttaarree  ggllii  oorraarrii  iinnddiiccaattii  ddaallllaa  CCoorrttee  iinn  sseenntteennzzaa..  

SSeeccoonnddoo  llaa  CCoorrttee,,  ddaallllaa  ccoommpplleessssiivvaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeellllaa  ddeeppoossiizziioonnee  ddeell  

CCuurraattoolloo,,  eemmeerrggee  cchhee  iill  cclloocchhaarrdd  llaasscciiaa  llaa  ppaanncchhiinnaa  ttrraa  llee  2233  ee  llee  2233..3300..  

SSeeccoonnddoo  ll’’aappppeellllaannttee,,  iinnvveeccee,,  cchhee  eessttrraappoollaa  bbrraannii  ddeellll’’eessaammee  ssvvoollttoo  ddaall  PPMM  

nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeell  tteessttee,,  qquueessttii  hhaa  ddiicchhiiaarraattoo  ddii  aavveerr  vviissttoo  ppeerr  ll’’uullttiimmaa  vvoollttaa  ii  

dduuee  rraaggaazzzzii  ppooccoo  pprriimmaa  ddii  mmeezzzzaannoottttee  ((vvddss..  ll’’aappppeelllloo  aa  pp..  115500))..    

LL’’aappppeellllaannttee  cciittaa  llaa  ccoonncclluussiioonnee,,  ttrraattttaa  ddaallllaa  CCoorrttee,,  cciirrccaa  iill  mmoommeennttoo  iinn  ccuuii  iill  

CCuurraattoolloo  vviiddee  ppeerr  ll’’uullttiimmaa  vvoollttaa  ii  dduuee  rraaggaazzzzii..  SSii  vveeddaa  ll’’iinncciippiitt  ddeellllaa  pp..  7733  
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ddeellllaa  sseenntteennzzaa  ((vvddss..  aappppeelllloo  KKnnooxx  aa  pp..  114499)),,  mmaa  nnoonn  ssii  pprreeooccccuuppaa  ddii  rriippoorrttaarree  

qquueelllloo  cchhee  llaa  CCoorrttee  aaffffeerrmmaa  aa  ssoosstteeggnnoo  ddii  ttaallee  ccoonncclluussiioonnee,,  vvaallee  aa  ddiirree  llee  

ccoonnssiiddeerraazziioonnii  ccoonntteennuuttee  nneellllaa  sseeccoonnddaa  ppaarrttee  ddeellllaa  pp..  7722..  IInn  eessssee  llaa  CCoorrttee  

ssppiieeggaa  ccoossaa  ddeebbbbaa  iinntteennddeerrssii  ccoonn  ll’’eesspprreessssiioonnee  ““pprriimmaa  ddii  mmeezzzzaannoottttee””,,  uussaattaa  

ddaall  CCuurraattoolloo  ssiiaa  ppeerr  iinnddiiccaarree  iill  mmoommeennttoo  iinn  ccuuii  iill  tteessttee  ppaarrttìì  ee  nnoonn  vviiddee  ppiiùù  ii  

dduuee  rraaggaazzzzii,,  ssiiaa  qquueelllloo,,  nneecceessssaarriiaammeennttee  aanntteerriioorree,,  iinn  ccuuii  vviiddee  ii  dduuee  ppeerr  

ll’’uullttiimmaa  vvoollttaa..  CCiiòò  eemmeerrggee  iinn  mmaanniieerraa  iinnccoonnffuuttaabbiillee  nneellllee  rriissppoossttee  ddeell  

CCuurraattoolloo  aallllee  ddoommaannddee  rriivvoollttee  ddaall  PPMM  aa  pp..  1188  ddeell  vveerrbbaallee  ddeellllee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  

ddeell  CCuurraattoolloo,,  aallll’’uuddiieennzzaa  ddeell  2288..0033..0099..    

IIll  PPMM  cchhiieeddee::  ““SSii  rriiccoorrddaa  qquuaannddoo  llii  hhaa  vviissttii  llìì  ll’’uullttiimmaa  vvoollttaa  ??  AA  cchhee  oorraa  ??””  ee  

iill  CCuurraattoolloo  rriissppoonnddee::  ““  PPrriimmaa  ddeellllee  uunnddiiccii,,  uunnddiiccii  ee  mmeezzzzaa,,  ll’’uullttiimmaa  vvoollttaa  cchhee  

llii  hhoo  vviissttii……ll’’uullttiimmaa  vvoollttaa  cchhee  hhoo  nnoottaattoo  lloorroo””..  RRiipprreennddee  iill  PPMM::  ““  QQuuiinnddii  lleeii  

hhaa  gguuaarrddaattoo,,  llii  hhaa  vviissttii  vveerrssoo  llee  uunnddiiccii  uunnddiiccii  ee  mmeezzzzaa,,  ppooii,,  qquuaannddoo  lleeii  ssee  nn’’èè  

aannddaattoo  vviiaa,,  vveerrssoo  mmeezzzzaannoottttee,,  nnoonn  llii  hhaa  ppiiùù  vviissttii””  ee  iill  tteessttee  ccoonnffeerrmmaa::  ““  NNoonn  llii  

hhoo  vviissttii  ppiiùù””..  IIll  tteessttee,,  iinnffaattttii,,  aallzzaavvaa  llaa  tteessttaa  ee  ssii  gguuaarrddaavvaa  iinnttoorrnnoo,,  mmeennttrree  

ffuummaavvaa  ee  ffiinniivvaa  ddii  lleeggggeerree  uunn  uulltteerriioorree  aarrttiiccoolloo  ddeell  ggiioorrnnaallee  cchhee  lleeggggeevvaa,,  

mmppiieeggaannddoo  iinn  qquueessttoo  cciirrccaa  uunnaa  mmeezzzz’’oorreettttaa  ((vvddss..  lloo  sstteessssoo  vveerrbbaallee  aa  pp..  2244))..  

EE,,  rriissppoonnddeennddoo  aallllee  ddoommaannddee  pprreessiiddeennzziiaallii,,  iill  CCuurraattoolloo  èè  ssttaattoo  aannccoorraa  ppiiùù  

pprreecciissoo..  HHaa  ddeettttoo,,  iinnffaattttii,,  cchhee,,  qquuaannddoo  ssii  mmiissee  aa  ffuummaarree  ll’’uullttiimmaa  ssiiggaarreettttaa,,  nnoonn  

gguuaarrddòò  ssuubbiittoo  vveerrssoo  ii  rraaggaazzzzii,,  mmaa  ssoolloo  ddooppoo  aavveerr  gguuaarrddaattoo  llaa  ppiiaazzzzaa  ee  llaa  

ggeennttee..  AA  qquueell  ppuunnttoo,,  ssii  èè  ggiirraattoo  ee  ii  rraaggaazzzzii  nnoonn  cc’’eerraannoo  ppiiùù..  EE  iill  tteessttee  

ccoonncclluuddee::  ““  SSìì,,  qquueessttoo  vveerrssoo  llee  uunnddiiccii  ee  mmeezzzzaa,,  vveerrssoo  mmeezzzzaannoottttee……””  ((vvddss..  lloo  

sstteessssoo  vveerrbbaallee  aa  pp..  2255..    II  rraaggaazzzzii,,  iinn  aallttrree  ppaarroollee,,  llii  aavveevvaa  vviissttii  ppeerr  ll’’uullttiimmaa  

vvoollttaa  cciirrccaa  mmeezzzz’’oorraa  pprriimmaa  ee  qquuiinnddii  ggllii  sstteessssii  ssii  eerraannoo  aalllloonnttaannaattii  nneell  ccoorrssoo  
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ddeellll’’uullttiimmoo  ““iinntteerrvvaalllloo””  ddii  lleettttuurraa  ddeell  CCuurraattoolloo..    

PPrroopprriioo  qquueelllloo  cchhee  hhaa  aaffffeerrmmaattoo  llaa  CCoorrttee  iinn  sseenntteennzzaa..    

    EE  cchhee  ssii  ttrraattttaassssee  ddeellllaa  nnoottttee  ddeell  ddeelliittttoo,,  lloo  ssii  ddeessuummee  aanncchhee  ddaall  ffaattttoo  cchhee  llaa  

sseerraa  pprreecceeddeennttee,,  cciiooèè  qquueellllaa  cchhee  ccoonnoosscciiaammoo  oorrmmaaii  ccoommee  llaa  nnoottttee  ddii  

““HHaalllloowweeeenn””,,  AAmmaannddaa  nnoonn  ppootteevvaa  eesssseerree  vviissttaa  ddaall  CCuurraattoolloo  ppeerrcchhéé  ssii  ttrroovvaavvaa  

nneell  nnoonn  vviicciinniissssiimmoo  ppuubb  ““LLee  CChhiicc””,,  ppiieennoo  ddii  cclliieennttii,,  ddoovvee  llaa  rraaggaazzzzaa  bbuullggaarraa  

cchhee  vvii  ssii  ttrroovvaavvaa  ddiissssee  aa  PPaattrriicckk  cchhee  AAmmaannddaa  lloo  cceerrccaavvaa  ee  cchhee  vvoolleevvaa  uunn  

bbiicccchhiieerree  ddii  vviinnoo  rroossssoo..  PPaattrriicckk  LLuummuummbbaa  llaa  vviiddee,,  iinnffaattttii,,  mmaa  nnoonn  rriiccoorrddaa  ccoonn  

cchhii  ffoossssee..  RRiiccoorrddaa  ssoolloo  cchhee  eerraa  ttrruuccccaattaa  ddaa  ggaattttaa  ee  cchhee  eerraa  ddooppoo  llee  2222,,  ttaannttoo  

cchhee  LLuummuummbbaa  rriiffeerriissccee::  ““  ppoossssoo  aassssiiccuurraarree  cchhee  ggiiàà  ddaa  mmeezzzzaannoottttee  ee  uunn  ppoo’’  ee  

mmii  sseemmbbrraa  cchhee  nnoonn  cc’’eerraa  ppiiùù””  ((vvddss..  llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddii  LLuummuummbbaa  iinn  ddaattaa  

33..0044..0099,,  pppp..  115588  ee  115599  ddeell  vveerrbbaallee  ddii  uuddiieennzzaa))..    

    MMaa  èè  llaa  sstteessssaa  AAmmaannddaa  cchhee,,  nneell  ccoorrssoo  ddeell  ccoonnttrrooeessaammee  ssvvoollttoo  ddaaii  ssuuooii  

ddiiffeennssoorrii,,  eesscclluuddee  cchhee  llaa  nnoottttee  ttrraa  iill  3311  oottttoobbrree  ee  iill  pprriimmoo  nnoovveemmbbrree  ppootteessssee  

ttrroovvaarrssii  iinn  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa,,  nneeii  pprreessssii  ddeell  ccaammppeettttoo  ddii  bbaasskkeett..  EEccccoo  ccoommee  

rriissppoonnddee  aall  ddiiffeennssoorree::  ““DDIIFF  ((AAVVVV..  DDAALLLLAA  VVEEDDOOVVAA))::  ccii  ppuuooii  rraaccccoonnttaarree  cchhee  ccoossaa  èè  ssuucccceessssoo  

iill  3311  llaa  sseerraa  ddii  hhaalllloowweeeenn??  

IIMMPPUUTTAATTAA::  ssìì,,  ssoonnoo  aannddaattaa  aa  LLee  sscchhiikk    cchhee  èè  iill  ppuubb  ddii  PPaattrriicckk  hhoo  ppaassssaattoo  uunn  ppoo''  ddii  tteemmppoo  llàà  ee  ppooii  hhoo  

rraaggggiiuunnttoo  uunn  mmiioo  aammiiccoo  SSppiirrooss  cchhee  èè  uunn  aammiiccoo  cchhee  hhoo  ccoonnoosscciiuuttoo  iinn  ggiirroo  aanncchhee  llaavvoorraa  aa  uunn  bbaarr  ddoovvee  ssii  

ppuuòò  uussaarree  ll''iinntteerrnneett  ee  hhoo  rraaggggiiuunnttoo  lluuii  vviicciinnoo  aa  MMaarryylliinn  mmaa  nnoonn  ssiiaammoo  aannddaattii  ddeennttrroo,,  iinnffaattttii  lluuii  ssttaavvaa  

uusscceennddoo  ee  ssiiaammoo  aannddaattii  aa  uunn  aallttrroo  llooccaallee  ee  ppooii  eerroo  ssttaannccaa  ee  qquuiinnddii  lloorroo  mmii  hhaannnnoo  llaasscciiaattoo  iinn  cceennttrroo  ee  

RRaaffffaaeellee  mmii  hhaa  rraaggggiiuunnttoo  ee  ppooii  ssiiaammoo  aannddaattii  aa  ccaassaa  ssuuaa..  

DDIIFF  ((AAVVVV..  DDAALLLLAA  VVEEDDOOVVAA))::  vveerrssoo  cchhee  oorraa??  

IIMMPPUUTTAATTAA::  llee  dduuee  ffoorrssee..  ““  ((vvddss..  iill  ccoonnttrrooeessaammee  ddeeii  ddiiffeennssoorrii  ddii  AAmmaannddaa  iinn  ddaattaa  

1122..0066..0099,,  aa  pp..  112255))..  QQuuiinnddii,,  AAmmaannddaa  èè  ssttaattaa  aall  ppuubb  ““LLee  CChhiicc””,,  ppooii,,  ddooppoo  llee  2222  
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cciirrccaa,,    hhaa  rraaggggiiuunnttoo  ll’’aammiiccoo  GGaattssiiooss  SSppiirriiddoonn  iinn  cceennttrroo  ee,,  ddaa  llìì,,  ddoovvee,,  ddooppoo  

mmoollttoo,,  llii  hhaa  rraaggggiiuunnttii  RRaaffffaaeellee  ee  ccoonn  lluuii  èè  ttoorrnnaattaa  aa  ccaassaa  ddii  qquueesstt’’uullttiimmoo  vveerrssoo  

llee  22..  LLoo  SSppiirriiddoonn,,  ddaa  ppaarrttee  ssuuaa,,  hhaa  ccoonnffeerrmmaattoo  nneellllaa  ssoossttaannzzaa  iill  rraaccccoonnttoo  ddii  

AAmmaannddaa  mmaa  ccoonn  mmaaggggiioorr  pprreecciissiioonnee  ee  hhaa  ddeettttoo,,  rriiffeerreennddoossii  eesspprreessssaammeennttee  

aallllaa  nnoottttee  ddii  ““HHaalllloowweeeenn””::  ““CCii  ssiiaammoo  iinnccoonnttrraattii  ppeennssoo  vveerrssoo  mmeezzzzaannoottttee,,  

lleeii  èè  vveennuuttaa  aa  ttrroovvaarrccii,,  aabbbbiiaammoo  ffaattttoo  uunn  ggiirroo  aaii  llooccaallii  aall  cceennttrroo,,  

22--33  llooccaallii,,  ppiiùù  ddii  ttaannttoo  aabbbbiiaammoo  ppaasssseeggggiiaattoo  cchhee  rreessttaarree  aaii  llooccaallii  

ppeerrcchhéé  cc''eerraa  ttaannttaa  ggeennttee,,  ee  ppooii  vveerrssoo  llee  dduuee,,  ll’’uunnaa  ee  4455  ssee  mmii  

rriiccoorrddoo  bbeennee,,  mmii  hhaa  ddeettttoo  cchhee  ddoovveevvaa  iinnccoonnttrraarree  qquueessttoo  rraaggaazzzzoo  

iittaalliiaannoo  cchhee  aavveevvaa  ccoonnoosscciiuuttoo  aallllaa  ffoonnttaannaa..  IIoo  ee  ii  mmiieeii  aammiiccii  

ll''aabbbbiiaammoo  aaccccoommppaaggnnaattaa  ffiinnoo  aallllaa  ffoonnttaannaa  ee  ll''aabbbbiiaammoo  ssaalluuttaattaa..  ““  ((vvddss..  

iill  vveerrbbaallee  ddeellll’’uuddiieennzzaa  ddeell  2277..0066..0099,,  aa  pp..  3311))..      

      RRaaffffaaeellee,,  iinnvveeccee,,  qquueellllaa  sseerraa  ssii  ttrroovvaavvaa  aa  cceennaa  iinn  uunnaa  ttrraattttoorriiaa  ddii  SSaann  

MMaarrttiinnoo  iinn  ccaammppoo,,  ppeerr  ffeesstteeggggiiaarree  llaa  llaauurreeaa  ddeell  ffiiddaannzzaattoo  ddeellllaa  ssoorreellllaa  ddii  

AAnnggeelloo  CCiirriilllloo,,  aammiiccoo  ddii  RRaaffffaaeellee  ((vvddss..  iill  pp..vv..  ddii  uuddiieennzzaa  ddeell  44..0077..0077,,  pppp..  6644  ee  

6655))..      

LL’’aappppeellllaannttee  ppeerrvviieennee,,  ppooii,,  aall  ppuunnttoo  44..33::  ““LLaa  tteessttiimmoonniiaannzzaa  ddii  QQuuiinnttaavvaallllee  

MMaarrccoo””..          

LL’’aappppeellllaannttee  cceerrccaa  ddii  ccoonnttrraassttaarree,,  ppooii,,  qquuaannttoo  ddiicchhiiaarraattoo  ddaall  tteessttee  

QQuuiinnttaavvaallllee  aallll’’uuddiieennzzaa  ddeell  2211..0033..0099,,  ddaapppprriimmaa  ssoottttoo  iill  pprrooffiilloo  ddeell  ““vvaalloorree  

iinnddiizziiaarriioo  ccoonnffeerriittoo  nneellllaa  sseenntteennzzaa””..    

SSeeccoonnddoo  llaa  CCoorrttee,,  AAmmaannddaa  ssii  ssaarreebbbbee  rreeccaattaa  nneell  nneeggoozziioo  ddeell  QQuuiinnttaavvaallllee  ppeerr  

aaccqquuiissttaarree  ddeetteerrssiivvii  mmaa  cciiòò  ssaarreebbbbee  ssmmeennttiittoo  ddaall  ffaattttoo  cchhee  AAmmaannddaa,,  iinn  rreeaallttàà,,  

nnoonn  aaccqquuiissttòò  pprroopprriioo  nnuullllaa  ddaall  QQuuiinnttaavvaallllee..    

IIll  tteessttee,,  iinn  rreeaallttàà,,  ccoonn  eessttrreemmaa  ffrraanncchheezzzzaa,,  hhaa  rriissppoossttoo  aallllee  ddoommaannddee  ddeellllaa  

ddiiffeessaa  SSoolllleecciittoo::  ““  IIoo  nnoonn  ssoonnoo  iinn  ggrraaddoo  ddii  ssttaabbiilliirree  ssee  lleeii  aavveessssee  ccoommpprraattoo  oo  
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mmeennoo  nneessssuunnaa  ccoossaa””  ((vvddss..  iill  vveerrbbaallee  ddeell  2211..0033..0099,,  pp..  8855))..  EE  llaa  CCoorrttee  hhaa  

rriicchhiiaammaattoo  qquueessttaa  aaffffeerrmmaazziioonnee  ddeell  tteessttee  ((vvddss..  llaa  sseenntteennzzaa  aa  pp..  7755)),,  

aaffffeerrmmaazziioonnee  ppeerraallttrroo  pprriivvaa  ddeell  ssiiggnniiffiiccaattoo  aattttrriibbuuiittooggllii  ddaallllaa  ddiiffeessaa::  llaa  KKnnooxx  

ppootteevvaa  eesssseerrssii  ppoorrttaattaa  nneell  nneeggoozziioo  ppeerr  aaccqquuiissttaarree  qquuaallccoossaa  ee  ppoottrreebbbbee  aavveerr  

ccaammbbiiaattoo,,  ppooii,,  iiddeeaa,,  rriisseerrvvaannddoossii  ddii  ffaarrlloo  iinn  uunn  mmoommeennttoo  ssuucccceessssiivvoo..    

LL’’aammmmiissssiioonnee  ddeell  QQuuiinnttaavvaallllee  ddii  nnoonn  eesssseerree  iinn  ggrraaddoo  ddii  ssaappeerree  ssee  llaa  rraaggaazzzzaa  

aavveessssee  aaccqquuiissttaattoo  oo  mmeennoo  qquuaallccoossaa  pprroovvaa  iinnvveeccee  llaa  ccoorrrreetttteezzzzaa  ddeell  tteessttee  cchhee  

hhaa  rriiffeerriittoo  llaa  cciirrccoossttaannzzaa  cchhee  rriitteenneevvaa  iinniinnfflluueennttee  ppeerrcchhéé  ccoonnvviinnttoo  aa  rriiffeerriirree  

aanncchhee  qquueell  ppaarrttiiccoollaarree  aallll’’AAuuttoorriittàà  ggiiuuddiizziiaarriiaa..  

IIll  ppuunnttoo  44..33  ssii  sscciinnddee  iinn  aallttrrii  ppuunnttii,,  ccoonnttrraasssseeggnnaattii  ddaallllee  lleetttteerree  ddeellll’’aallffaabbeettoo..  

LLaa  pprriimmaa  èè  llaa  lleetttteerraa  aa..,,  rreellaattiivvaa  aall  ““CCoonnttrraassttoo  ccoonn  llaa  ddeeppoossiizziioonnee  

ddeellll’’iissppeettttoorree  VVoollttuurrnnoo””..  

EE  iill  ccoonnttrraassttoo  ssaarreebbbbee  rraavvvviissaabbiillee  ttrraa  llee  dduuee  ddeeppoossiizziioonnii  ddeell  QQuuiinnttaavvaallllee,,  uunnaa  

nneeii  ggiioorrnnii  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  ssuucccceessssiivvii  aallll’’oommiicciiddiioo,,  qquuaannddoo  ffuu  sseennttiittoo  aappppuunnttoo  

ddaallll’’IIssppeettttoorree  VVoollttuurrnnoo  cchhee  ssvvoollggeevvaa  iinnddaaggiinnii  ssuullll’’eevveennttuuaallee  aaccqquuiissttoo  ddii  

ccaannddeeggggiinnaa  ddaa  ppaarrttee  ddeeii  dduuee  iimmppuuttaattii  ee  ll’’aallttrraa,,  qquuaannddoo  lloo  sstteessssoo  ssii  pprreesseennttòò  aall  

PPuubbbblliiccoo  MMiinniisstteerroo  qquuaassii  uunn  aannnnoo  ddooppoo,,  ppeerrcchhéé  ccoonnvviinnttoo  ddaa  uunn  aammiiccoo  

ggiioorrnnaalliissttaa  cciirrccaa  llaa  rriilleevvaannzzaa  ddeellllaa  nnoottiizziiaa  ddii  eesssseerrssii  iimmbbaattttuuttoo  nneellllaa  KKnnooxx  llaa  

mmaattttiinnaa  ddeell  22,,  cciirrccoossttaannzzaa  nnoonn  rriiffeerriittaa  iinn  pprreecceeddeennzzaa  ppeerrcchhéé  rriitteennuuttaa  

iirrrriilleevvaannttee..  

MMaa  cchhee  iill  QQuuiinnttaavvaallllee  aavveessssee  vviissttoo  llaa  KKnnooxx  llaa  mmaattttiinnaa  ddeell  22,,  eemmeerrggee  aanncchhee  

ddaallllee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeellllaa  tteessttee  CChhiirriibbooggaa  AAnnaa  MMaarriinnaa,,  ccoommmmeessssaa  nneell  nneeggoozziioo  

((vvddss..  vveerrbbaallee  ddeellll’’uuddiieennzzaa  ddeell  2266..0066..0099,,  pp..  6644))..  LLaa  tteessttee,,  rriissppoonnddeennddoo  aallllee  

ddoommaannddee  ddeell  PPrreessiiddeennttee  ssee  iill  QQuuiinnttaavvaallllee  aavveessssee  ddeettttoo  ddii  aavveerr  vviissttoo  llaa  rraaggaazzzzaa  
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llaa  mmaattttiinnaa  ddeell  22,,  rriissppoonnddee  rriissppoonnddee  aaffffeerrmmaattiivvaammeennttee  eedd  hhaa  pprreecciissaattoo  ppooii::  ““  

LLee  pprriimmee  vvoollttee  hhaa  ddeettttoo  ffoorrssee,,  nnoonn  vvoolleevvaa  aassssiiccuurraarree  iill  cceennttoo  ppeerr  cceennttoo,,  

mmaa……..””..  EE  qquueessttoo  nnoonn  èè  aallttrroo  cchhee  qquueelllloo  cchhee  hhaa  rriiffeerriittoo  iill  QQuuiinnttaavvaallllee  cchhee,,  

ssuullllee  pprriimmee,,  rriiccoorrddaavvaa  ssoolloo  ddii  aavveerr  vviissttoo  nneell  ssuuoo  nneeggoozziioo  llaa  mmaattttiinnaa  ddeell  22  uunnaa  

rraaggaazzzzaa  cchhee  ggllii  eerraa  rriimmaassttaa  iimmpprreessssaa  ppeerr  ll’’aazzzzuurrrroo  ddeeii  ssuuooii  oocccchhii  ee  iill  vvoollttoo  

bbiiaanncchhiissssiimmoo  ((vvddss..  llee  ddiicchh..  ddeell  QQuuiinnttaavvaallllee  iinn  ddaattaa  2211..0033..0099,,  pppp..  7722,,  7733  ee  7744))..  

PPooii  vveeddee  llaa  ffoottoo  ddeellllaa  KKnnooxx  iinn  uunnoo  ddeeii  ggiioorrnnaallii  cchhee  rriiffeerriivvaannoo  ddeell  ssuuoo  aarrrreessttoo,,  

eevviiddeenntteemmeennttee  nneeii  ggiioorrnnii  ssuucccceessssiivvii  aall  66  nnoovveemmbbrree  ee,,  ttrraa  sséé  ee  sséé,,  ddiiccee::  ““  mmaa  

qquueessttaa  èè  qquueellllaa  rraaggaazzzzaa””  ((vvddss..  lloo  sstteessssoo  vveerrbbaallee  aa  pp..  7766)),,  ppuurr  nnoonn  aavveennddoonnee  

uunnaa  ““cceerrtteezzzzaa  mmaatteemmaattiiccaa  aassssoolluuttaa””  ((vvddss..  iibbiiddeemm))..  

CChhee,,  ppooii,,  qquueessttoo  rriiccoorrddoo,,  ppeerr  uunn  ssooggggeettttoo  iinneessppeerrttoo  ddii  iinnvveessttiiggaazziioonnii  iinn  

mmaatteerriiaa  ddii  oommiicciiddiioo,,  ppootteessssee  eesssseerree  uunnaa  cciirrccoossttaannzzaa  aa  ccuuii  iill  tteessttee  nnoonn  eerraa  iinn  

ggrraaddoo  ddii  aattttrriibbuuiirree  uunn  ssiiggnniiffiiccaattoo  iimmppoorrttaannttee  ssiinnoo  aa  cchhee  qquuaallccuunnoo  nnoonn  gglliieelloo  

aavvrreebbbbee  ffaattttoo  ccaappiirree,,  qquueessttoo  èè  uunn  ffaattttoo  nnoorrmmaalliissssiimmoo  ee  ddiimmoossttrraa  aannzzii  llaa  ppiieennaa  

aatttteennddiibbiilliittàà  ddeell  tteessttee..  EE  qquuaannddoo  ll’’IIsspp..  VVoollttuurrnnoo  cchhiieeddee  iinnddiissttiinnttaammeennttee,,  aall  

QQuuiinnttaavvaallllee  ee  aallllee  ccoommmmeessssee,,  ssee  aavveesssseerroo  vviissttoo  ii  dduuee,,  nneell  ccoonntteessttoo  ddii  ddoommaannddee  

ssuullll’’aaccqquuiissttoo  ddeellllaa  ccaannddeeggggiinnaa,,  iill  tteessttee  rriissppoonnddee  ssoolloo  ssuu  qquueelllloo  cchhee  ggllii  vviieennee  

cchhiieessttoo  ee  nnoonn  rriiffeerriissccee  uulltteerriioorrii  ppaarrttiiccoollaarrii  cchhee  nnoonn  rriittiieennee,,  iinn  qquueell  mmoommeennttoo,,  

iimmppoorrttaannttii,,  aanncchhee  ppeerrcchhéé  llaa  rraaggaazzzzaa  aabbiittaavvaa  iinn  qquueellllaa  zzoonnaa  ee  iill  ffaattttoo  ddii  aavveerrllaa  

vviissttaa  aall  mmaattttiinnoo  nneell  nneeggoozziioo  ppootteevvaa  aappppaarriirrggllii  uunn  ffaattttoo  nnoorrmmaalliissssiimmoo..    

IIll  tteessttee  IIsspp..  VVoollttuurrnnoo,,  nneell  ssuuoo  eessaammee  ddeell  1133..0033..0099,,  pprreecciissaa  llaa  ddoommaannddaa  ppoossttaa  

aaggllii  aaddddeettttii  aall  nneeggoozziioo,,  ttiittoollaarree  ee  ccoommmmeessssee,,  ddooppoo  aavveerree  pprreemmeessssoo  cchhee  eerraannoo  

ssttaattii  sseeqquueessttrraattii  dduuee  ffllaaccoonnii  ddii  ccaannddeeggggiinnaa  AACCEE  nneellll’’aabbiittaazziioonnee  ddeell  SSoolllleecciittoo::  

““  mmii  rreeccaaii  iinn  ggiirroo  ppeerr  ii  nneeggoozzii  lliimmiittrrooffii……cceerrccaannddoo  ddii  ccaappiirree  ddaa  ddoovvee  ppootteesssseerroo  
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eesssseerree  ssttaattii  aaccqquuiissttaattii  ee  aa  ttaall  pprrooppoossiittoo  eessiibbiivvoo  llaa  ffoottooggrraaffiiaa  ddii  RRaaffffaaeellee  

SSoolllleecciittoo,,  llaa  ffoottooggrraaffiiaa  ddii  AAmmaannddaa  KKnnooxx……..ssiiaa  iill  ttiittoollaarree  cchhee  llee  ccoommmmeessssee  

rriiccoonnoobbbbeerroo……..RRaaffffaaeellee  SSoolllleecciittoo  eedd  AAmmaannddaa  KKnnooxx..  RRaaffffaaeellee  SSoolllleecciittoo  eerraa  

cclliieennttee  aabbiittuuaallee  ddii  qquueessttoo  nneeggoozziioo,,  mmeennttrree  llaa  rraaggaazzzzaa  eerraa  ssttaattaa  vviissttaa  dduuee  oo  ttrree  

vvoollttee  iinn  ssuuaa  ccoommppaaggnniiaa……....  IInn  qquueessttoo  nneeggoozziioo  cchhiieeddeemmmmoo  aanncchhee  ssee  ppeerr  ccaassoo  

aavveesssseerroo  nnoottaattoo  nneeii  ggiioorrnnii  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  pprreecceeddeennttii  aallll’’oommiicciiddiioo  oo  ssuubbiittoo  

ddooppoo  ssee  rriiccoorrddaavvaannoo  cchhee  qquueessttee  ppeerrssoonnee  aavveesssseerroo  aaccqquuiissttaattoo  qquueessttoo  pprrooddoottttoo,,  

ppeerròò  nnoonn  rriiccoorrddaavvaannoo””  ((vvddss..  iill  vveerrbbaallee  ddeell  1133..0033..0099,,  aallllee  pppp..  117777  ee  117788))..    

IInn  ssoossttaannzzaa,,  nneellll’’aacccceerrttaammeennttoo  ffaattttoo  nneeii  ggiioorrnnii  pprreecceeddeennttii  iill  1199..1111..0077,,  

ll’’IIssppeettttoorree  hhaa  cchhiieessttoo  iinnffoorrmmaallmmeennttee  aall  QQuuiinnttaavvaallllee  ee  aallllee  ccoommmmeessssee  ssee  

ccoonnoosscceesssseerroo  ii  dduuee  rraaggaazzzzii  ee  ssee  ggllii  sstteessssii  aavveesssseerroo  aaccqquuiissttaattoo  llaa  ccaannddeeggggiinnaa  iinn  

qquueell  nneeggoozziioo..  SSii  ttrraattttaa  cciiooèè  ddii  ddoommaannddee  iinnffoorrmmaallii,,  rreellaattiivvee  aallllaa  ccaannddeeggggiinnaa  ee  

llee  ppeerrssoonnee  rriicchhiieessttee  rriissppoonnddoonnoo  iinn  rreellaazziioonnee  aa  qquueellllee  ddoommaannddee..  NNoonn  vvii  èè  

nneessssuunn  vveerrbbaallee  aalllloorraa  ffiirrmmaattoo  ddaaii  ttrree,,  vvii  ssoonnoo  ssoolloo  llee  lloorroo  ddiicchhiiaarraazziioonnii  aa  

ddoommaannddee  ddeell  VVoollttuurrnnoo  rreellaattiivvee  aallllaa  ccaannddeeggggiinnaa..  EE  ii  ttrree  rriissppoonnddoonnoo  ddii  nnoonn  

rriiccoorrddaarree,,  ccoommee  hhaa  rriissppoossttoo  iill  QQuuiinnttaavvaallllee  nneell  ssuuoo  eessaammee..  CCoorrrriissppoonnddee,,  

qquuiinnddii,,  ppiieennaammeennttee  aall  vveerroo  qquuaannttoo  pprreecciissaattoo  ddaallllaa  CCoorrttee  dd’’AAssssiissee  ee  rriippoorrttaattoo  

nneellll’’aappppeelllloo,,  nneellll’’uullttiimmaa  ffrraassee  ddeellllaa  pp..  115566,,  vvaallee  aa  ddiirree  cchhee  ll’’IIssppeettttoorree  nnoonn  

cchhiieessee  aall  QQuuiinnttaavvaallllee  ssee  aavveessssee  vviissttoo  llaa    KKnnooxx  nneell  ssuuoo  nneeggoozziioo  llaa  mmaattttiinnaa  ddeell  

22  ee  nnoonn  vvii  èè,,  ppeerrttaannttoo,,  aallccuunn  ccoonnttrraassttoo  ttrraa  llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  tteettiimmoonniiaallii  ddeell  

nneeggoozziiaannttee  ee  qquueellllee  ddeellll’’IIssppeettttoorree..  

LLeetttteerraa  bb))  ddeell  ppuunnttoo  44..33,,  cciiooèè  ““ll’’iinnaatttteennddiibbiilliittàà  iinnttrriinnsseeccaa  ddeell  QQuuiinnttaavvaallllee””..    

UUnn  pprriimmoo  eelleemmeennttoo  iinnvvooccaattoo  ddaallll’’aappppeellllaannttee  ddeerriivveerreebbbbee  ddaall  ffaattttoo  cchhee  

qquueesstt’’uullttiimmoo  nnoonn  aavveevvaa  vviissttoo  llaa  KKnnooxx  llaa  pprriimmaa  vvoollttaa  iill  22  nnoovveemmbbrree,,  ccoommee  
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aaffffeerrmmaattoo  nneellll’’iinncciippiitt  ddeellll’’eessaammee,,  mmaa  aanncchhee  pprreecceeddeenntteemmeennttee,,  ccoommee  rriiffeerriittoo  

aallll’’IIssppeettttoorree  VVoollttuurrnnoo::  ssii  ttrraattttaa  ddii  uunn  aarrggoommeennttoo  ddii  nneessssuunn  pprreeggiioo..  IIll  tteessttee,,  

iinnffaattttii,,  hhaa  rriissppoossttoo  ssuubbiittoo,,  ssooffffeerrmmaannddoossii  ssuullll’’eeppiissooddiioo  ddeell  22,,  mmaa  nneell  

pprroossiieegguuoo  ddeellll’’eessaammee,,  hhaa  aaffffeerrmmaattoo,,  ttrraa  ll’’aallttrroo::  ““  IIoo  iinn  qquueell  mmoommeennttoo  ppeerr  mmee  

llaa  rraaggaazzzzaa,,  iioo  nnoonn  ll’’hhoo  rriiccoonnoosscciiuuttaa,,  aanncchhee  ssee  ppooii  ddiirròò  cchhee  iinn  pprreecceeddeennzzaa  

ll’’aavveevvoo  vviissttaa,,  ppeerròò  nnoonn  ll’’hhoo  rriiccoonnoosscciiuuttaa,,  ppeerr  mmee  nnoonn  llaa  ccoonnoosscceevvoo  qquueessttaa  

rraaggaazzzzaa  iioo””  ((vvddss..  iill  vveerrbbaallee  2211..0033..0099,,  pp..  7722))..    

LLaa  rraaggaazzzzaa,,  dd’’aallttrraa  ppaarrttee,,  aavveevvaa  uunn  ccaappppeelllloo  oo  ccuuffffiiaa,,  ccoommuunnqquuee  uunn  

ccoopprriiccaappoo  ee  ppooii  uunnaa  sscciiaarrppaa  cchhee  eerraa  uunn  ““ppoocchhiinnoo  aabbbboonnddaannttee  qquuii  ddaavvaannttii  aall  

vviissoo””  ee  llaa  sscciiaarrppaa  llee  nnaassccoonnddeevvaa  ccoommpplleettaammeennttee  iill  ccoolllloo  ((vvddss..  lloo  sstteessssoo  

vveerrbbaallee  aa  pp..  7733))..  IInnoollttrree,,  nnoonn  ssii  vveeddeevvaannoo  ppeerr  nnuullllaa  ii  ssuuooii  ccaappeellllii,,  ccooppeerrttii,,  

ccoomm’’eerraannoo,,  ddaall  ccoopprriiccaappoo  ((vvddss..  lloo  sstteessssoo  vveerrbbaallee  aa  pp..  7744))..  LLaa  rraaggaazzzzaa  nnoonn  

ssccoopprriivvaa  ccoommpplleettaammeennttee  iill  ccaappoo  ee  qquueell  cchhee  èè  rriimmaassttoo  iimmpprreessssoo  aall  QQuuiinnttaavvaallllee  

èè  iill  ccoolloorree  aazzzzuurrrroo  ddeeggllii  oocccchhii  ee  iill  ccaannddoorree  ddeellllaa  ppeellllee..  

  MMaa  cc’’èè  uunn  aallttrroo  ppaarrttiiccoollaarree  ffoonnddaammeennttaallee::  iill  ccoommmmeerrcciiaannttee,,  qquueell  mmaattttiinnoo  ddeell  

22,,  hhaa  vviissttoo  llaa  rraaggaazzzzaa  ssoolloo  ppeerr  ““ttrree  qquuaarrttii  ddeell  llaattoo  ssiinniissttrroo””::  ccoossìì  rriiccoorrddaa  iill  

QQuuiinnttaavvaallllee  cchhee  pprreecciissaa::  ““  NNoonn  ll’’hhoo  vviissttaa  ffrroonnttaallmmeennttee””  ((vvddss..  lloo  sstteessssoo  

vveerrbbaallee  aa  pp..  7755))..      

  NNoonn  ssttuuppiissccee  aaffffaattttoo  cchhee  iill  QQuuiinnttaavvaallllee  nnoonn  ll’’aabbbbiiaa  ssuubbiittoo  rriiccoonnoosscciiuuttaa  nneellllaa  

ggiioovvaannee  cchhee  aaccccoommppaaggnnaavvaa  SSoolllleecciittoo  ee  cchhee  aavveevvaa  vviissttoo  qquuaallcchhee  aallttrraa  vvoollttaa,,  

iinnssiieemmee  aall  rraaggaazzzzoo  ddii  GGiioovviinnaazzzzoo  cchhee,,  nnoonn  ssii  ddiimmeennttiicchhii  ccoommee  ddiimmoossttrraa  ddii  

ffaarree  iinnvveeccee  ll’’aappppeellllaannttee,,  ccoonnoosscceevvaa  ssoollaammeennttee  ddaa  uunnaa  sseettttiimmaannaa..  IIll  tteessttee  èè  

ssttaattoo,,  qquuiinnddii,,  cchhiiaarriissssiimmoo..  

  QQuuaannttoo  aall  ““ccaappppoottttoo  ggrriiggiioo””  cchhee  iill  tteessttee  ddiiccee  ddii  aavveerr  vviissttoo  iinnddoossssoo  aadd  
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AAmmaannddaa,,  èè  eevviiddeennttee  cchhee  llaa  rraaggaazzzzaa  ddii  SSeeaattttllee,,  aallll’’aarrrriivvoo  ddeellllaa  PPoolliizziiaa  PPoossttaallee,,  

nneellllaa  ttaarrddaa  mmaattttiinnaattaa  ddeell  22  nnoovveemmbbrree,,  eerraa  vveessttiittaa  ccoonn  uunn  ppuulllloovveerr  bblluu,,  cchhee  eerraa  

ddiivveerrssoo  ddaallll’’aabbiittoo  ccooll  qquuaallee  llaa  vviiddee  FFiilloommeennaa  RRoommaanneellllii,,  qquuaannddoo  rriittoorrnnòò  aa  VViiaa  

ddeellllaa  PPeerrggoollaa,,  llaa  sseerraa  ddeell  pprriimmoo  nnoovveemmbbrree..  FFiilloommeennaa  rriiccoorrddaa  cchhee  AAmmaannddaa  

iinnddoossssaavvaa  uunnaa  ffeellppaa  ddii  llaannaa  bbiiaannccaa  ee  nneerraa,,  aa  rriigghhee  ((vvddss..  iill  vveerrbbaallee  ddeellll’’uuddiieennzzaa  

ddeell  77..0022..0099,,  aa  pp..  2299)),,  cchhee  iill  QQuuiinnttaavvaallllee  bbeenn  aavvrreebbbbee  ppoottuuttoo  ssccaammbbiiaarree  ppeerr  uunn  

ccaappppoottttoo,,  aattttrriibbuueennddooggllii  iill  ccoolloorree,,  ppeerr  ccoossìì  ddiirree,,  ddii  ssiinntteessii  ttrraa  ii  dduuee  ccoolloorrii  ddeellllaa  

ffeellppaa,,  ccoonnssiiddeerraattoo  cchhee  ii  ccoolloorrii  ddeellllaa  sstteessssaa,,  sseeqquueessttrraattaa  ddaallllaa  SSqquuaaddrraa  MMoobbiillee,,  

nnoonn  ssoonnoo  nneettttii  ee  ppoossssoonnoo  eesssseerree  ccoonnffuussii  iinn  uunnaa  ttoonnaalliittàà  ggrriiggiiaa  ddaa  uunn  

oosssseerrvvaattoorree  rriimmaassttoo  ccoollppiittoo  ssoopprraattttuuttttoo  ddaalllloo  ssgguuaarrddoo  ddeellllaa  rraaggaazzzzaa..  

QQuuaannttoo  aallllaa  rriissppoossttaa  nneeggaattiivvaa  cchhee  iill  QQuuiinnttaavvaallllee  aavvrreebbbbee  rriicceevvuuttoo  ddaallllaa  

CChhiirriibbooggaa  aallllaa  ddoommaannddaa  ssee  qquueell  mmaattttiinnoo  ddeell  22  nnoonn  aavveesssseerroo  vviissttoo  AAmmaannddaa  nneell  

nneeggoozziioo,,  ll’’aappppeellllaannttee  ttrraaee  llee  ssuuee  ccoonncclluussiioonnii  cciittaannddoo  iill  ppaassssaaggggiioo  ddeellllaa  

sseenntteennzzaa  sseennzzaa  rriiffeerriirree  ee  ccoommmmeennttaarree  qquueelllloo  cchhee  llaa  CCoorrttee  aaggggiiuunnggee  ee  cchhee  èè  

ffoonnddaammeennttaallee::  ““DDoommaannddaa  cchhee  nneecceessssaarriiaammeennttee  pprreessuuppppoonnee  cchhee  qquueellllaa  

mmaattttiinnaa  iill  QQuuiinnttaavvaallllee  aavveevvaa  vviissttoo  AAmmaannddaa  KKnnooxx””  ((vvddss..  llaa  sseenntteennzzaa  aa  pp..  7766))..  

EEppppuurree  ll’’aappppeellllaannttee  aavvrreebbbbee  ddoovvuuttoo  rriiccoorrddaarrlloo  ppeerrcchhéé  llaa  tteessttee  CChhiirriibbooggaa  AAnnaa  

MMaarriinnaa  èè  ssttaattaa  cchhiiaarriissssiimmaa  nneell  rriiccoorrddaarree  cchhee  iill  QQuuiinnttaavvaallllee  llee  cchhiieessee  ssee  aavveessssee  

vviissttoo  llaa  KKnnooxx,,  rriissppoonnddeennddoo  aadd  uunnaa  sseerriiee  ddii  ddoommaannddee  ddeell  PPrreessiiddeennttee  cchhee  ssoonnoo  

llee  uullttiimmee  ppoossttee  aallllaa  CChhiirriibbooggaa  ee  cchhee  ccoonnffeerrmmaannoo  qquuaannttoo  hhaa  rriiffeerriittoo  iill  

QQuuiinnttaavvaallllee  iinn  uuddiieennzzaa..    

IIll  tteessttee  hhaa  ddeettttoo  llaa  vveerriittàà::  aavveevvaa  vviissttoo  qquuaallcchhee  vvoollttaa,,  ssoolloo  nneellllaa  sseettttiimmaannaa  

pprreecceeddeennttee  aall  ddeelliittttoo,,  llaa  KKnnooxx  iinnssiieemmee  aall  SSoolllleecciittoo..  PPooii  vveeddee  llaa  rraaggaazzzzaa  iill  22  ee  

rriimmaannee  ccoollppiittoo  ddaa  cceerrttee  ccaarraatttteerriissttiicchhee,,  ppooii  vveeddee  llee  ffoottoo  ssuuii  ggiioorrnnaallii  iill  ggiioorrnnoo  
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ddooppoo  ll’’aarrrreessttoo,,  cciiooèè  iill  77  nnoovveemmbbrree  0077  ee  ssii  cchhiieeddee  ssee  llaa  KKnnooxx  nnoonn  ccoorrrriissppoonnddaa  

aallllaa  rraaggaazzzzaa  vviissttaa  iill  22  ee  ssee  lloo  cchhiieeddee  aallllaa  pprreesseennzzaa  ddeellllaa  CChhiirriibbooggaa  cchhee  aavveevvaa  

mmaannddaattoo  aa  pprreennddeerree  iill  ggiioorrnnaallee  ((vvddss..  iill  vveerrbbaallee  ddeell  2211..0033..0099,,  aallllee  pppp..  7755  ee  7766))..  

EE  iinnffaattttii  llaa  CChhiirriibbooggaa,,  lloo  ssii  èè  vviissttoo,,  hhaa  ddeettttoo  cchhee  iill  QQuuiinnttaavvaallllee  ppiiùù  vvoollttee  

aaffffeerrmmòò  ddii  aavveerree  ffoorrssee  vviissttoo  llaa  KKnnooxx  llaa  mmaattttiinnaa  ddeell  22  ((vvddss..  pp..  6644  ddeell  vveerrbbaallee  

2266..0066..22000099))..        

LLee  ccoonntteessttaazziioonnii  iinn  mmeerriittoo  aallll’’aatttteennddiibbiilliittàà  ddeell  QQuuiinnttaavvaallllee  ssoonnoo  ccoossìì  

iinntteeggrraallmmeennttee  ddeessttiittuuiittee  ddii  qquuaallssiivvoogglliiaa  ffoonnddaammeennttoo..    

AArrrriivviiaammoo  ccoossìì  aall  ppuunnttoo  55..  ddeelllloo  sstteessssoo  MMoottiivvoo  VVIIII,,  ppuunnttoo  iinncceennttrraattoo  

ssuullll’’aannaalliissii  ddeeggllii  aarrggoommeennttii  uuttiilliizzzzaattii  ddaall  GGiiuuddiiccee  ddii  pprriimmee  ccuurree  ppeerr  ppeerrvveenniirree  

aadd  uunn  ggiiuuddiizziioo  ddii  iinnccoonnggrruueennzzaa  ddeeii  ccoommppoorrttaammeennttii  ddeellllaa  KKnnooxx..    

  IIll  ppuunnttoo  55..  ssii  ssuuddddiivviiddee  iinn  uulltteerriioorrii  ppuunnttii..  

IIll  pprriimmoo  ddii  eessssii  èè  iill  ppuunnttoo  55..11,,  vvaallee  aa  ddiirree  ““LLaa  ddoocccciiaa  eedd  iill  ccaammbbiioo””..    

QQuuii  bbaassttaannoo  vveerraammeennttee  ppoocchhee  bbaattttuuttee  ppeerr  ddiimmoossttrraarree  ll’’iinnccoonnssiisstteennzzaa  

ddeecciissaammeennttee  rriimmaarrcchheevvoollee  ddeellllee  oosssseerrvvaazziioonnii  ddeellll’’aappppeellllaannttee  cchhee  tteennddee  aa    ffaarr  

rriitteenneerree  ddeell  ttuuttttoo  nnoorrmmaallee  cchhee  llaa  KKnnooxx,,  ddooppoo  aavveerr  ffaattttoo  llaa  ddoocccciiaa  ddaa  SSoolllleecciittoo  

ee  aavveerree  ddoorrmmiittoo  ddaa  lluuii,,  ddoovveennddoo  rreeccaarrssii  ccoonn  RRaaffffaaeellee  aa  GGuubbbbiioo,,  ffoossssee  ttoorrnnaattaa  

aa  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  ppeerr  ccaammbbiiaarrssii  dd’’aabbiittoo..  EE  cciiòò  ppeerrcchhéé  llaa  sseerraa  ddeell  22  ii  

pprrooggrraammmmii  ddeeii  dduuee  eerraannoo  ccaammbbiiaattii  nneell  sseennssoo  cchhee  llaa  KKnnooxx  nnoonn  aavvrreebbbbee  ddoovvuuttoo  

rreeccaarrssii  ddaa  LLuummuummbbaa  ee  iill  RRaaffffaaeellee  nnoonn  aavvrreebbbbee  ddoovvuuttoo  aaccccoommppaaggnnaarree  llaa  

PPooppoovviičč..  NNoonn  ssii  vveeddee,,  ppeerròò,,  iill  nneessssoo  cchhee  eessiisstteerreebbbbee  ttrraa  ttaallee  ccaammbbiioo  ddii  

pprrooggrraammmmaa  ppeerr  llaa  ttaarrddaa  sseerraattaa  ddeell  22  ccoonn  iill  vviiaaggggiioo  cchhee  ii  dduuee  aavvrreebbbbeerroo  ddoovvuuttoo  

ffaarree  aa  GGuubbbbiioo  llaa  mmaattttiinnaa  ssuucccceessssiivvaa..  NNéé  vvaallee  iinnvvooccaarree  uunnaa  pprreetteessaa  aabbiittuuddiinnee  

iinn  ttaall  sseennssoo  ddeellllaa  KKnnooxx,,  ddii  ccuuii  ll’’aappppeellllaannttee  nnoonn  ssii  pprreeooccccuuppaa  mmiinniimmaammeennttee  ddii  
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iinnddiiccaarree  ll’’eelleemmeennttoo  ddii  rriissccoonnttrroo  oo  uunn’’aannaallooggaa  ““iinnccoonnggrruueennzzaa””  ddeellllaa  RRoommaanneellllii  

cchhee  ttoorrnnaa  aa  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  ppeerr  ccoonnffeezziioonnaarree  ccooll  ffiiddaannzzaattoo  iill  rreeggaalloo  ddaa  

ppoorrttaarree  aa  LLuuccaa  AAllttiieerrii  ccoonn  uunn  ppaacccchheettttoo  ee  nnee  aapppprrooffiittttaa  ppeerr  ccaammbbiiaarrssii..  LLaa  

ccoonnddoottttaa  ddeellllaa  RRoommaanneellllii,,  ppeerraallttrroo  ddeell  ttuuttttoo  eessttrraanneeaa  aallllee  aaccccuussee,,  èè  ssttaattaa  

sseemmpprree  lliinneeaarree,,  aa  ddiiffffeerreennzzaa  ddii  qquueellllaa  ddii  AAmmaannddaa  ee,,  dd’’aallttrraa  ppaarrttee,,  nnéé  FFiilloommeennaa  

nnéé  iill  ffiiddaannzzaattoo  aavveevvaannoo  iinn  pprrooggrraammmmaa  ddii  aannddaarrsseennee  aa  GGuubbbbiioo  oo  iinn  aallttrraa  

llooccaalliittàà,,  ddiissttaannttee  ddaa  PPeerruuggiiaa,,  ccoommee  aavvrreebbbbeerroo  ddoovvuuttoo  ffaarree  ii  dduuee  iimmppuuttaattii  ee  llaa  

nneecceessssiittàà  ddii  ttoorrnnaarree  aa  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  ddeerriivvòò,,  ppeerr  llaa  rraaggaazzzzaa  iittaalliiaannaa,,  

ddaallll’’eessiiggeennzzaa  ddii  ccoonnffeezziioonnaarree  iill  ppaacccchheettttoo  ppeerr  iill  rreeggaalloo..        

55..22::  ““LLaa  ddoocccciiaa””..  PPeerrcchhéé  ttrroovvaarree  ssttrraannoo,,  ssii  cchhiieeddee  ll’’aappppeellllaannttee,,  cchhee  llaa  

rraaggaazzzzaa  ddii  SSeeaattttllee  cchhee  ggiiàà  aavveevvaa  ffaattttoo  llaa  ddoocccciiaa  aa  ccaassaa  ddii  SSoolllleecciittoo,,  ddeecciiddaa  ddii  

ttoorrnnaarree  aa  ccaassaa  ssuuaa  ee  ddii  rriippeetteerree  llaa  ddoocccciiaa  ??  EE  llaa  rraaggiioonnee  ddeerriivveerreebbbbee  ddaall  ffaattttoo  

cchhee  ““qquueellllaa  nnoottttee  aavveevvaa  ffaattttoo  ll’’aammoorree  ccoonn  RRaaffffaaeellee””  ((vvddss..  aappppeelllloo  aa  pp..  116633))..    

DDoobbbbiiaammoo  aammmmeetttteerree  cchhee  nnoonn  ccoommpprreennddiiaammoo  aannccoorraa  uunnaa  vvoollttaa  ll’’iitteerr  llooggiiccoo  

sseegguuiittoo  ddaallll’’aappppeellllaannttee..  QQuueellllaa  cciirrccoossttaannzzaa  aavvrreebbbbee  ddoovvuuttoo  eesssseerree  uunn  mmoottiivvoo  

iinn  ppiiùù  ppeerr  llaavvaarrssii  ddii  nnuuoovvoo  aappppeennaa  aallzzaattaassii  ee  nnoonn  rriivveessttiirrssii  ccoonn  ii  vveecccchhii  aabbiittii  ee  

iinnccaammmmiinnaarrssii  vveerrssoo  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  ppeerr  ffaarree  ddii  nnuuoovvoo  llaa  ddoocccciiaa,,  ppeerraallttrroo  iinn  

cciirrccoossttaannzzee  ddeecciissaammeennttee  iinnqquuiieettaannttii..    

55..33::  ““IIll  mmoocciioo””..  AAnnccoorraa  uunnaa  vvoollttaa  nnoonn  èè  ddaattoo  ccoommpprreennddeerree  llaa  ddiiffeessaa  

ddeellll’’aappppeellllaannttee  cchhee  ssii  rriicchhiiaammaa  aadd  uunnaa  ffrraassee  ccoonntteennuuttaa  nneellllaa  sseenntteennzzaa  cciirrccaa  iill  

ffaattttoo  cchhee  qquuaallccuunnoo  aannddaassssee  aa  ccaassaa  SSoolllleecciittoo  ppeerr  llee  ppuulliizziiee..  IIll  pprroobblleemmaa  ddeell  

““mmoocciioo””  èè  uunn  aallttrroo  ee  llaa  CCoorrttee  lloo  hhaa  bbeenn  ssppiieeggaattoo  aa  pp..  7777  ddeellllaa  sseenntteennzzaa::  

ddeellll’’aaccqquuaa  ccaadduuttaa  ssuull  ppaavviimmeennttoo  ddeellllaa  ccuucciinnaa  aattttoorrnnoo  aallllee  2222,,  aallllee  1100  ddeell  

mmaattttiinnoo  ssuucccceessssiivvoo,,  ddooppoo  ddooddiiccii  oorree,,  nnoonn  ddoovveevvaa  eesssseerrnnee  rriimmaassttaa  cchhee  uunn  
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qquuaannttiittaattiivvoo  iirrrriissoorriioo,,  ppeerr  nnoonn  ddiirree  iinneessiisstteennttee  ee  nnoonn  ssii  vveeddee  cchhee  nneecceessssiittàà  

ppootteevvaannoo  aavveerree  ii  dduuee  ccooiimmppuuttaattii  ddii  ddiissppoorrrree  aannccoorraa  ddeell  mmoocciioo  ddii  VViiaa  ddeellllaa  

PPeerrggoollaa..  

55..44::  ““LLee  aabbiittuuddiinnii  ddii  AAmmaannddaa  KKnnooxx””..  SSii  cchhiieeddee,,  ssuull  ppuunnttoo  ll’’aappppeellllaannttee  qquuaallee  

aannoommaalliiaa  eessiisstteerreebbbbee  nneell  ffaattttoo  cchhee  AAmmaannddaa,,  ddeeffiinniittaa  rraaggaazzzzaa  mmaattttiinniieerraa  ddaallllaa  

CCoorrttee  ((ee  llaa  cciirrccoossttaannzzaa  nnoonn  èè  aaffffaattttoo  ccoonntteessttaattaa  ddaallllaa  ddiiffeessaa  ddeellllaa  rraaggaazzzzaa  ddii  

SSeeaattttllee)),,  llaa  mmaattttiinnaa  ddeell  22  ssii  ssiiaa  ssvveegglliiaattaa  ttaarrddii,,  aallllee  1100  ddeell  mmaattttiinnoo  ??    

SSeeccoonnddoo  ll’’aappppeellllaannttee,,  llaa  CCoorrttee  nnoonn  hhaa  tteennuuttoo  ccoonnttoo  ddeell  ffaattttoo  cchhee  ssii  ttrraattttaavvaa  

ddii  uunn  ggiioorrnnoo  ffeessttiivvoo  nneell  qquuaallee  nnoonn  ddoovveevvaa  rreeccaarrssii  aallll’’UUnniivveerrssiittàà  ee  ddeell  ffaattttoo  

cchhee  llaa  pprrooggrraammmmaattaa  ggiittaa  aa  GGuubbbbiioo  nnoonn  nneecceessssiittaavvaa  ddii  uunn’’””aallzzaattaacccciiaa””  ee  

ppaarrtteennzzaa  nneellllaa  pprriimmaa  mmaattttiinnaattaa..    

OOrrbbeennee,,  qquuaannttoo  aall  pprriimmoo  ppuunnttoo,,  iill  ggiioorrnnoo  ffeessttiivvoo  èè  iill  pprriimmoo  nnoovveemmbbrree,,  

FFeessttiivviittàà  ddii  OOggnniissssaannttii,,  cchhee  èè  uunn  ggiioorrnnoo  ffeessttiivvoo  rriiccoonnoosscciiuuttoo  lleeggaallmmeennttee  ee,,  

qquuiinnddii,,  ddii  rriippoossoo  uuffffiicciiaallee..  NNoonn  èè,,  iinnvveeccee,,  ggiioorrnnoo  ffeessttiivvoo  iinn  ttaall  sseennssoo  iill  22  

nnoovveemmbbrree  ee  ll’’aappppeellllaannttee  ssii  rriiffeerriissccee  aall  22,,  cchhee,,  ccoommee  ss’’èè  ddeettttoo,,  nnoonn  èè  ggiioorrnnoo  

ffeessttiivvoo  lleeggaallee..    

QQuuaannttoo  aall  sseeccoonnddoo  ppuunnttoo,,  iinnttaannttoo  nnoonn  èè  vveerroo  cchhee  GGuubbbbiioo  ddiissttii  uunnaa  ttrreennttiinnaa  ddii  

cchhiilloommeettrrii  ddaa  PPeerruuggiiaa  mmaa  aallmmeennoo  uunnaa  ddeecciinnaa  iinn  ppiiùù  ee  ppooii  ssoonnoo  cchhiilloommeettrrii  ddii  

ssttrraaddaa  ddiisssseemmiinnaattaa  ddii  ccuurrvvee  aanncchhee  mmoollttoo  ssttrreettttee  ee  ppeerrccoorrssaa  aanncchhee  ddaa  mmeezzzzii  

ppeessaannttii,,  ppeerr  ll’’eessiisstteennzzaa  iinn  llooccoo  ddii  dduuee  cceemmeennttiiffiiccii..  PPeerrccoorrrreerree  qquueeii  4400  

cchhiilloommeettrrii  nnoonn  èè  ccoommee  vviiaaggggiiaarree,,  aadd  eesseemmppiioo,,  lluunnggoo  iill  rraaccccoorrddoo  aauuttoossttrraaddaallee  

PPeerruuggiiaa  ––  BBeettttoollllee..  VVeerrssoo  GGuubbbbiioo,,  llaa  vveelloocciittàà  mmeeddiiaa  ddeevvee  nneecceessssaarriiaammeennttee  

aabbbbaassssaarrssii,,  ssuuppeerraattoo  uunn  pprriimmiissssiimmoo  ttrraattttoo  aa  qquuaattttrroo  ccoorrssiiee,,  nneell  mmoommeennttoo  iinn  ccuuii  

ssii  iimmppeeggnnaa  llaa  SSttaattaallee  229988  ddaallllaa  llooccaalliittàà  ddii  BBoossccoo  ee  ddoovveennddoo  aallttrreessìì  ttrraannssiittaarree  
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aallll’’iinntteerrnnoo  ddeell  cceennttrroo  aabbiittaattoo  ddii  FFaarrnneettoo  CCoolloommbbeellllaa..  BBeennee  cchhee  vvaaddaa,,  ppeerr  

aarrrriivvaarree  aa  GGuubbbbiioo,,  ccii  vvoogglliioonnoo  4455  mmiinnuuttii  ee  ssii  ssffiioorraa  ll’’oorraa..  AAllzzaannddoossii  aallllee  1100,,  ii  

dduuee,,  iinn  ccoonnddiizziioonnii  nnoorrmmaallii,,  ssaarreebbbbeerroo  ppaarrttiittii  aallllee  1111  ee  ssaarreebbbbeerroo  aarrrriivvaattii  ggiiàà  aa  

ffiinnee  mmaattttiinnaattaa..  CCoonnssiiddeerraannddoo  cchhee,,  aadd  uunnaa  cceerrttaa  oorraa,,  ssaarreebbbbeerroo  rriippaarrttiittii  ee  

ssaarreebbbbeerroo  ggiiuunnttii  aa  PPeerruuggiiaa  ddooppoo  cciirrccaa  uunn’’oorraa,,  nnoonn  aavvrreebbbbeerroo  aavvuuttoo  mmoollttoo  

tteemmppoo  ppeerr  vviissiittaarree  llaa  cciittttàà..  IIll  pprreetteessoo  rriissvveegglliioo  ddii  AAmmaannddaa  aallllee  1100  eerraa,,  qquuiinnddii,,  

ddeell  ttuuttttoo  iillllooggiiccoo..    

66..  QQuuii,,  ll’’aappppeellllaannttee  aannaalliizzzzaa  llee  vvaalluuttaazziioonnii  ddeellllaa  CCoorrttee  ssuull  ccoommppoorrttaammeennttoo  ddii  

AAmmaannddaa  llaa  mmaattttiinnaa  ddeell  22,,  rriicchhiiaammaannddoo  pprreeggrreessssee  ccoonnssiiddeerraazziioonnii..      

LL’’aappppeellllaannttee  ccoonntteessttaa  llee  ccoonnssiiddeerraazziioonnii  ddeellllaa  CCoorrttee  aa  pprrooppoossiittoo  ddeell  

ccoommppoorrttaammeennttoo  ddii  AAmmaannddaa  cchhee,,  ppuurr  aavveennddoo  ttrroovvaattoo  llaa  ppoorrttaa  aappeerrttaa  ee  llee  

mmaacccchhiiee  ddii  ssaanngguuee  nneell  bbaaggnnoo  uuttiilliizzzzaattoo  ddaa  lleeii  ee  ddaa  MMeerreeddiitthh,,  aavvrreebbbbee  ffaattttoo  

ttrraannqquuiillllaammeennttee  llaa  ddoocccciiaa  iinn  qquueellllaa  ccaassaa..  EE  cciiòò  ppeerrcchhéé,,  ppeerr  cchhiiuuddeerree  qquueellllaa  

ppoorrttaa,,  bbiissooggnnaavvaa  cchhiiuuddeerrllaa  aa  cchhiiaavvee  ee  ppooii  ppeerrcchhéé  ggllii  eelleemmeennttii  ddeellllaa  PPoolliizziiaa  

PPoossttaallee  aavvrreebbbbeerroo  ttrraannqquuiilllliizzzzaattoo  llaa  RRoommaanneellllii,,  ddiicceennddoollee,,  iinn  uunn  pprriimmoo  tteemmppoo  

oovvvviiaammeennttee,,  cchhee  nnoonn  cc’’eerraa  bbiissooggnnoo  ddii  cchhiiaammaarree  nneessssuunnoo..  

SSoottttoo  iill  pprriimmoo  ppuunnttoo,,  nnoonn  ssii  ccoommpprreennddee  llaa  rriilleevvaannzzaa  ddeellllaa  cchhiiaavvee::  llaa  ppoorrttaa  

eerraa  aappeerrttaa,,  qquuiinnddii,,  qquuaallccuunnoo  ddeellllaa  ccaassaa  ll’’aavveevvaa  llaasscciiaattaa  ccoossìì,,  ppeerrcchhéé  mmaaggaarrii  ssii  

eerraa  aalllloonnttaannaattoo  ddii  ppooccoo  ee  ssii  ssaarreebbbbee  ddoovvuuttoo  ffaarr  ttrroovvaarree  nneellllaa  ppiiaazzzzoollaa  oo,,  

ccoommuunnqquuee,,  nneeii  ppaarraaggggii  ddeellllaa  ccaassaa,,  mmaa  nnoonn  cc’’eerraa  nneessssuunnoo  ee  iill  ffaattttoo  nnoonn  ppootteevvaa  

nnoonn  pprreeooccccuuppaarree..    

QQuuaannttoo  aallllaa  PPoolliizziiaa  ppoossttaallee,,  ll’’iinnvviittoo  ddeellll’’AAssss..  CCaappoo  FFaabbiioo  MMaarrzzii  aa  nnoonn  

pprreeooccccuuppaarrssii  pprreessuuppppoonnee  pprroopprriioo  cchhee  FFiilloommeennaa  RRoommaanneellllii  ((aa  ccuuii  ll’’iinnvviittoo  eerraa  

rriivvoollttoo))  ddoovveettttee  aappppaarriirree  pprreeooccccuuppaattaa  aaggllii  aaggeennttii  ttaannttoo  cchhee  ggllii  sstteessssii  sseennttiirroonnoo  
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iill  bbiissooggnnoo  ddii  ttrraannqquuiilllliizzzzaarrllaa..  AAnnzzii,,  ll’’AAssss..  CCaappoo  MMaarrzzii,,  rriiffeerreennddoossii  aallllaa  

RRoommaanneellllii,,  ddiiccee::  ““  FFiinniittoo  iill  ppaanniiccoo  ddii  FFiilloommeennaa””  ((vvddss..  iill  vveerrbbaallee  ddeell  66..0022..0099,,  

pp..  226611))..    

QQuuaannttoo,,  ppooii,,  qquueessttaa  rraassssiiccuurraazziioonnee  ffoossssee  ssiinncceerraa  oo  ffoossssee,,  ppiiùù  

vveerroossiimmiillmmeennttee,,  ddeettttaattaa  iinnvveeccee  ddaallll’’eevviiddeennttee  tteennttaattiivvoo  ddii  nnoonn  aallllaarrmmaarree  llaa  

rraaggaazzzzaa,,  èè  ddiiffffiicciillee  ssttaabbiilliirrlloo  ccoonn  cceerrtteezzzzaa..          

LL’’aappppeellllaannttee  ttoorrnnaa  ppooii  ssuullll’’oosssseerrvvaazziioonnee  cchhee  pprroopprriioo  iill  ffaattttoo  ddii  eesssseerrssii  ppoorrttaattii  

aa  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  llaa  mmaattttiinnaa  ddeell  22,,  ddii  aavveerree  cchhiiaammaattoo  ii  CCaarraabbiinniieerrii  ee  ddii  aavveerree  

ddaattoo    llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  rriicchhiieessttee  aallllaa  PPoolliizziiaa  pprreessuuppppoorrrreebbbbee  llaa  bbuuoonnaa  ffeeddee  ddeeii  

dduuee  iimmppuuttaattii  cchhee  aallttrriimmeennttii  aavvrreebbbbeerroo  ppoottuuttoo  iinnvveeccee  ““rreeccaarrssii  aa  GGuubbbbiioo  ccoommee  

pprreevveennttiivvaattoo””  ((vvddss..  aappppeelllloo  aa  pp..  116655))..  EE  ppooii  ppeerrcchhéé  aavvrreebbbbeerroo  ddoovvuuttoo  ttrraaddiirrssii,,  

ssii  cchhiieeddee  ll’’aappppeellllaannttee,,  nneeggaannddoo  cchhee  ffoossssee  aavvvveennuuttoo  uunn  ffuurrttoo  ??  

LL’’oosssseerrvvaazziioonnee,,  rriippeettuuttaa  ee  rriippeettuuttaa,,  èè  ddeell  ttuuttttoo  pprriivvaa  ddii  pprreeggiioo..  LLaa  KKnnooxx  

aabbiittaavvaa  iinn  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa,,  aannzzii,,  iinn  qquueeii  ggiioorrnnii  ddeell  pprriimmoo,,  eerraa  llaa  ssoollaa  aadd  

aabbiittaarrvvii  ccoonn  MMeezz,,  ppeerrcchhéé  ii  rraaggaazzzzii  eerraannoo  ttoorrnnaattii  nneellllee  MMaarrcchhee  ee  llee  ccooiinnqquuiilliinnee  

iittaalliiaannee  eerraannoo  ppiiùù  oo  mmeennoo  lloonnttaannee,,  llaa  RRoommaanneellllii  iinn  VViiaa  FFoonnttii  CCooppeerrttee  ee  llaa  

MMeezzzzeettttii  iinn  PPrroovviinncciiaa  ddii  VViitteerrbboo..  UUnnaa  pprroolluunnggaattaa  aasssseennzzaa  ddeellllaa  KKnnooxx  ddaa  VViiaa  

ddeellllaa  PPeerrggoollaa  aavvrreebbbbee,,  qquueessttoo  ssìì,,  ssuusscciittaattoo  ssoossppeettttii..  QQuuiinnddii,,  llaa  KKnnooxx  nnoonn  

ppootteevvaa  nnoonn  ffaarree  rriittoorrnnoo  aa  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  ee  iill  mmooddoo  ppiiùù  ““iinntteelllliiggeennttee””  ppeerr  

nnoonn  ddeessttaarree  iinntteerrrrooggaattiivvii  nneeggllii  iinnqquuiirreennttii,,  eerraa  ffaarrssii  ttrroovvaarree  llìì  ccoonn  RRaaffffaaeellee,,  

cchhiiaammaarree  ii  CCaarraabbiinniieerrii,,  nnoonn  ssuubbiittoo  ppeerraallttrroo  ee  ddaarree  iinnddiiccaazziioonnii  aaii  ppoolliizziioottttii..  

IInn  qquueellllaa  ssiittuuaazziioonnee,,  ccoommee  aavvrreebbbbeerroo  ffaattttoo  ii  dduuee  aa  rreeccaarrssii  aa  GGuubbbbiioo  aa  ccuuoorr  

lleeggggeerroo,,  ssaappeennddoo  cchhee  pprriimmaa  oo  ppooii  llaa  PPoolliizziiaa  aavvrreebbbbee  ssccooppeerrttoo  iill  ccaaddaavveerree  ee,,  

dd’’aallttrraa  ppaarrttee,,  FFiilloommeennaa  nnoonn  eerraa  iinn  ccaappoo  aall  mmoonnddoo,,  eerraa  sseemmpprree  aa  PPeerruuggiiaa,,  iinn  



 149 

aallttrraa  ppaarrttee  ddeellllaa  cciittttàà,,  mmaa  ssaarreebbbbee  ttoorrnnaattaa..        

QQuuaannttoo  aall  ffaattttoo  ddii  ““ttrraaddiirrssii””,,  nneeggaannddoo  cchhee  ffoossssee  aavvvveennuuttoo  uunn  ffuurrttoo,,  

ll’’aappppeellllaannttee  pprreessuuppppoonnee,,  nneeii  dduuee  rraaggaazzzzii,,  uunn’’aassssoolluuttaa  ccaappaacciittàà  ddii  

aauuttooccoonnttrroolllloo  ttaallee  ddaa  eevviittaarree  qquuaallssiivvoogglliiaa  ““eerrrroorree””,,  mmaa,,  nneellllaa  rreeaallttàà,,  qquueessttoo  

nnoonn  aaccccaaddee..  AAccccaaddee,,  iinnvveeccee,,  cchhee,,  pprriimmaa  oo  ppooii,,  iinn  uunn  ccoonntteessttoo  ddii  rraappiiddaa  

ssuucccceessssiioonnee  ddii  ddoommaannddee  ee  rriissppoossttee,,  ssii  ““ssbbaaggllii””  nneellllaa  rriissppoossttaa,,  ccii  ssii  ttrraaddiissccaa  ee  ssii  

ddiiaa  uunnaa  rriissppoossttaa  cchhee  nnoonn  èè  qquueellllaa  cchhee  ssii  aavvrreebbbbee  vvoolluuttoo  ddaarree::  èè  qquueelllloo  cchhee  

aaccccaaddee  ccoonn  llaa  ccaatteeggoorriiaa  ppssiiccoollooggiiccaa  ddeell  llaappssuuss,,  nneellllaa  ffaattttiissppeecciiee  ““vvoocciiss””,,  iinn  

ccuuii  iill  ssooggggeettttoo  ddiiccee  uunnaa  ccoossaa  ddiivveerrssaa  ddaa  qquueellllaa  cchhee  aavveevvaa  cceerrccaattoo  ddii  ddiirree..  

IInn  ccoonncclluussiioonnee,,  ggiioovvaa  rriibbaaddiirree  iill  pprriinncciippiioo  sseeccoonnddoo  ccuuii  llaa  pprroovvaa  dd’’aalliibbii  ffaallssoo  

ccoossttiittuuiissccee  ccoossttiittuuiissccee  iinnddiizziioo  aa  ccaarriiccoo  ddeellll’’iimmppuuttaattoo  ((vvddss..  CCaassss..  ppeenn..  SSeezz..  IIII  

66..1122..11999966  nn..  1100446699;;  CCaassss..  ppeenn..  SSeezz..  IIII  2222..0055..11999955  nn..  55884422;;  CCaassss..  ppeenn..  SSeezz..  IIII  

55..1100..11999955  nn..  1100114411;;  CCaassss..  ppeenn..  SSeezz  II,,  1111..0066..11999922  nn..  66993355))..    

GGiiuunnggiiaammoo  ccoossìì  aall  mmoottiivvoo  VVIIIIII,,  iinnttiittoollaattoo::  ““  LLaa  ppeerrssoonnaalliittàà  ddii  AAmmaannddaa  

KKnnooxx..  IIll  mmoovveennttee””..  

LL’’aappppeellllaannttee  rriicchhiiaammaa  iill  ppaassssaaggggiioo  iinn  ccuuii  llaa  CCoorrttee  ddii  pprriimmee  ccuurree  ssii  ssooffffeerrmmaa  

ssuull  ffaattttoo  cchhee  iill  ddeelliittttoo  ddeerriivvòò  ddaallll’’””eesseerrcciizziioo  ccoonnttiinnuuoo  ddeellllaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  

sscceellttaa””  ee  aaggggiiuunnggee::  ““  qquueessttaa  CCoorrttee  nnoonn  ppuuòò  cchhee  rreeggiissttrraarree  llaa  sscceellttaa  ddii  mmaallee  

eessttrreemmoo  cchhee  ffuu  ooppeerraattaa””  ((vvddss..  ll’’aappppeelllloo  aa  pp..  116666))..    

SSeeccoonnddoo  ll’’aappppeellllaannttee  nnoonn  èè  eemmeerrssoo  aallccuunn  rriissccoonnttrroo  ooggggeettttiivvoo  cchhee  ppootteessssee  

rriiccoolllleeggaarrssii  aa  ttaallee  ““sscceellttaa  ddii  mmaallee  eessttrreemmoo””..  EE  qquueessttoo  ppeerrcchhéé,,  sseeccoonnddoo  

ll’’aappppeellllaannttee,,  ttrraa  MMeerreeddiitthh  ee  AAmmaannddaa  vvii  eerraa  ““uunn  rraappppoorrttoo  ddii  aammiicciizziiaa  ee  

ssiimmppaattiiaa  rreecciipprrooccaa,,  ddii  ffrreeqquueennttaazziioonnee  aassssiidduuaa……..ee  nnoonn  èè  ssttaattaa  aaddddoottttaa  aallccuunnaa  

tteessttiimmoonniiaannzzaa  iinn  mmeerriittoo  aa  lliittiiggii  oo  ssccoonnttrrii  ttrraa  llee  sstteessssee””..            
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SSeeccoonnddoo  ll’’aappppeellllaannttee,,  llee  uunniicchhee  tteessttiimmoonniiaannzzee  ssuuii  rraappppoorrttii  ttrraa  MMeerreeddiitthh  ee  

AAmmaannddaa  llii  ccoollllooccaannoo  iinn  uunn  qquuaaddrroo  ddii  ““aammiicciizziiaa,,  ccoonnddiivviissiioonnee  ee  sseerreenniittàà””..    

LLee  ccoossee  nnoonn  ssttaannnnoo  ppeerròò  ccoossìì..  IIll  qquuaaddrroo  nnoonn  èè  ccoossìì  lliimmppiiddoo..  NNeellllaa  ppaarrttee  

ddeeddiiccaattaa  aallllee  ““aammiicchhee  ddii  MMeerreeddiitthh””,,  llaa  CCoorrttee  rriippoorrttaa  aaffffeerrmmaazziioonnii  ddeellllee  

ccoonnnnaazziioonnaallii  ddeellllaa  vviittttiimmaa  iinn  mmeerriittoo  aa  pprroobblleemmii  nneeii  rraappppoorrttii  ttrraa  MMeerreeddiitthh  ee  

AAmmaannddaa::  ssii  ccoonnffrroonnttiinnoo  llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddii  RRoobbiinn  CCaarrmmeell  BBuutttteerrwwoorrtthh  ((pp..  2211  

ddeellllaa  sseenntteennzzaa)),,  ddii  AAmmyy  FFrroosstt  sseeccoonnddoo  ccuuii  ““MMeerreeddiitthh  ddiicceevvaa  mmoollttee  ccoossee  ssuu  

AAmmaannddaa,,  ccoossee  cchhee  llaa  iirrrriittaavvaannoo::  AAmmaannddaa  ssuuoonnaavvaa  llaa  cchhiittaarrrraa  ee  ssuuoonnaavvaa  

sseemmpprree  lloo  sstteessssoo  aaccccoorrddoo  ee  llaasscciiaavvaa  iill  wwaatteerr  ssppoorrccoo””  ((pp..  2233  ddeellllaa  sseenntteennzzaa)),,  ddii  

PPuurrttoonn  SSoopphhiiee,,  sseeccoonnddoo  ccuuii  ““aallccuunnee  ccoossee  iinnffaassttiiddiivvaannoo  MMeerreeddiitthh..  IInn  

ppaarrttiiccoollaarree  llee  aabbiittuuddiinnii  ddii  AAmmaannddaa  iinn  bbaaggnnoo””  ((vvddss..  iibbiiddeemm))..  AAnnaalloogghhee  

ddiicchhiiaarraazziioonnii  ssoonnoo  ssttaattee  rreessee  ddaall  ppaaddrree  ddeellllaa  vviittttiimmaa  JJoohhnn  LLeesslliiee  KKeerrcchheerr,,  

nneellll’’uuddiieennzzaa  ddeell  66..0066..0099  ((vvddss..  pp..  2233  ddeell  vveerrbbaallee))..    

QQuuaannttoo  aall  ffaattttoo  cchhee  MMeerreeddiitthh  ppootteessssee  sseennttiirrssii  iinn  ccoollppaa  ppeerr  nnoonn  aavveerree  

aacccceettttaattoo  ll’’iinnvviittoo  ddii  AAmmaannddaa  aa  ttrraassccoorrrreerree  iinnssiieemmee  llaa  nnoottttee  ddii  HHaalllloowweeeenn,,  ssttaa  

iill  ffaattttoo  cchhee  llaa  rraaggaazzzzaa  iinngglleessee  pprreeffeerrìì  ttrraassccoorrrreerree  qquueellllaa  nnoottttee  ccoonn  llee  ssuuee  

ccoonnnnaazziioonnaallii,,  ccoommee  aavvrreebbbbee  ffaattttoo  llaa  sseerraa  ssuucccceessssiivvaa,,  iinnvveeccee  ddii  ttrraassccoorrrreerrllaa  

ccoonn  llaa  ccooiinnqquuiilliinnaa  ddii  SSeeaattttllee..  

QQuuaannttoo  aallllaa  vviicciinnaannzzaa  ttrraa  ii  dduuee  ccooiimmppuuttaattii  cchhee,,  lluunnggii  ddaall  ccaarraatttteerriizzzzaarree  

ssiiggnniiffiiccaattiivvaammeennttee  iill  mmoommeennttoo  ccoonntteessttuuaallee  ee  ssuucccceessssiivvoo  aa  qquueelllloo  ddeellllaa  

ssccooppeerrttaa  ddeell  ccaaddaavveerree,,  aavveevvaa  ccoonnttrraasssseeggnnaattoo  llaa  ccoonnddoottttaa  ddeeii  dduuee  aanncchhee  iinn  

pprreecceeddeennzzaa,,  vvaa  rriibbaaddiittoo,,  iinnnnaannzziittuuttttoo,,  cchhee  ii  dduuee  ssii  ccoonnoosscceevvaannoo  ssoolloo  ddaa  uunnaa  

sseettttiimmaannaa,,  qquuiinnddii  ddaa  uunn  tteemmppoo  ccoossìì  bbrreevvee  cchhee  nnoonn  eerraa  ppoossssiibbiillee  ddeeffiinniirree  ttaallee  

vviicciinnaannzzaa  ““eelleemmeennttoo  ccoossttaannttee””  ddeell  lloorroo  rraappppoorrttoo..  IInn  sseeccoonnddoo  lluuooggoo,,  llaa  CCoorrttee  
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hhaa  ssoottttoolliinneeaattoo  ddeeggllii  aassppeettttii  ddii  ttaallee  ccoonnddoottttaa  cchhee  ccoonnffoorrttaannoo  llaa  tteessii  ddeell  

ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  ddeeii  dduuee  nneell  ddeelliittttoo,,  qquuaallii,,  aadd  eesseemmppiioo,,  iill  ffaattttoo  cchhee  mmeennttrree  

FFiilloommeennaa  ee  ii  rraaggaazzzzii  ssoopprraaggggiiuunnttii  nneellllaa  ttaarrddaa  mmaattttiinnaattaa  ddeell  22,,  oollttrree  aaggllii  

aappppaarrtteenneennttii  aallllaa  PPoolliizziiaa  PPoossttaallee,,  mmoossttrraavvaannoo  vviivvoo  iinntteerreessssee  aa  ssaappeerree  ccoossaa  vvii  

ffoossssee  nneellllaa  ccaammeerraa  ddii  AAmmaannddaa,,  qquueesstt’’uullttiimmaa  ee  RRaaffffaaeellee  ssii  tteennnneerroo  lloonnttaannii  ee  

qquuaassii  ddiissiinntteerreessssaattii,,  iinntteennttii  aa  ssccaammbbiiaarrssii  eeffffuussiioonnii  rreecciipprroocchhee  iinn  uunn  mmoommeennttoo  

ddeecciissaammeennttee  nnoonn  ooppppoorrttuunnoo,,  qquuaassii  cchhee  llaa  rriissppoossttaa  aallllaa  ddoommaannddaa  cchhee  ccoossaa  

ffoossssee  ssuucccceessssoo  aa  MMeerreeddiitthh  nnoonn  llii  iinntteerreessssaassssee  ppeerrcchhéé  ssaappeevvaannoo  bbeenniissssiimmoo  ccoossaa  

ssaarreebbbbee  ssttaattoo  ttrroovvaattoo  ((vvddss..  llaa  sseenntteennzzaa  aallllee  pppp..  8866  ee  8877))..    

QQuuaannttoo,,  ppooii,,  aallllee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ppssiiccoollooggiicchhee  eessttrraappoollaattee  aa  pp..  116688  

ddeellll’’aappppeelllloo,,  ssii  ttrraattttaa  ddii  nnoottaazziioonnii  aattttrriibbuuiittee  aallllaa  KKnnooxx  ddaallll’’iinnsseeggnnaannttee  ddii  

iittaalliiaannoo,,  ssoottttoo  iill  pprrooffiilloo  ddeellll’’iinntteelllliiggeennzzaa  ee  ddeellllaa  ddiilliiggeennzzaa  ssccoollaassttiiccaa  oo  ddii  

eesspprreessssiioonnii  ddeell  ttuuttttoo  ggeenneerriicchhee  cchhee  llaa  ccooiinnqquuiilliinnaa  RRoommaanneellllii  rriiffeerriissccee  aadd  

eennttrraammbbee  llee  rraaggaazzzzee  aannggllooffoonnee,,  cciiooèè  aallllaa  vviittttiimmaa  ee  aallll’’iimmppuuttaattaa..  QQuuaannttoo  aallllee  

ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddii  ccuuii  aaii  nnnn..  1111))  ((““QQuuaallssiiaassii  ccoossaa  ddiicceevvoo  rriissppoonnddeevvaa  ccoonn  iill  

ssoorrrriissoo””)),,  1122))  ((““aalllleeggrraa””))  ee  1133))  ((““ssoorrrriiddeennttee””)),,  rriiffeerriittee  ddaallllaa  PPooppoovviičč  aallllaa  

KKnnooxx,,  eessssee  nnoonn  ccoorrrriissppoonnddoonnoo  aa  ggiiuuddiizzii  ssuull  ccaarraatttteerree  ddeellllaa  rraaggaazzzzaa  ddii  SSeeaattttllee  

mmaa  aa  ccoommee  ssii  pprreesseennttòò  qquueesstt’’uullttiimmaa  aallllaa  PPooppoovviičč  qquuaannddoo  llaa  sstteessssaa  cchhiieessee  ddii  

ppaarrllaarree  ccoonn  RRaaffffaaeellee  llaa  sseerraa  ddii  ggiioovveeddìì  pprriimmoo  nnoovveemmbbrree  ppeerr  ccoommuunniiccaarrggllii  cchhee  

nnoonn  ddoovveevvaa  ppiiùù  aaccccoommppaaggnnaarrllaa  aallllaa  ssttaazziioonnee  ddeeii  ppuullllmmaann  ((vvddss..  uuddiieennzzaa  ddeell  

2211..0033..0099,,  pp..  88))..    

NNoonn  èè  ddaattoo  ccoommpprreennddeerree,,  iinnoollttrree,,  iinn  qquuaallee  ppuunnttoo  ddeellllaa  sseenntteennzzaa,,  llaa  CCoorrttee  

aabbbbiiaa  ddiimmoossttrraattoo  ddii  ccoonnssiiddeerraarree  llaa  KKnnooxx  ““ddeepprraavvaattaa,,  iimmmmoorraallee  ee  ppeerrffiiddaa””  

((vvddss..  aappppeelllloo  aa  pp..  116699))..    
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PPaassssiiaammoo  aallllaa  qquueessttiioonnee  ddeelllloo  ssttuuppeeffaacceennttee,,  llaa  CCoorrttee  hhaa  iinnddiiccaattoo  ll’’uussoo  ddii  ttaallee  

ssoossttaannzzaa  ccoommee  uunn  eelleemmeennttoo  cchhee  hhaa  ccoonnccoorrssoo  aallllaa  ccoonnddoottttaa  cchhee  ii  dduuee  iimmppuuttaattii,,  

uunniittaammeennttee  aall  GGuueeddee,,  hhaannnnoo  tteennuuttoo  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeellllaa  vviittttiimmaa  llaa  nnoottttee  ddeell  

ddeelliittttoo..    

CChhee  ii  dduuee  iimmppuuttaattii  ffaacceesssseerroo  uussoo  ddii  ssttuuppeeffaacceennttii,,  ll’’aabbbbiiaammoo  ddiimmoossttrraattoo  

aammppiiaammeennttee,,  mmaa  ooccccoorrrree  aaggggiiuunnggeerree  cchhee  llaa  KKnnooxx,,  nneell  mmeemmoorriiaallee  ddeell  77  

nnoovveemmbbrree  0077,,  rriiffeerriissccee  tteessttuuaallmmeennttee,,  aalllluuddeennddoo  aall  SSoolllleecciittoo::  ““hhaa  aavvuuttoo  uunnaa  

tteerrrriibbiillee  eessppeerriieennzzaa  ccoonn  llee  ddrroogghhee  ee  ccoonn  ll’’aallccooooll..  MMii  hhaa  rraaccccoonnttaattoo  ddii  qquuaannddoo  

ssii  èè  rreeccaattoo  ccoonn  aallccuunnii  aammiiccii  aadd  uunn  ccoonncceerrttoo,,  ee  iinn  qquueellll’’ooccccaassiioonnee  aavveevvaannoo  

ffaattttoo  uussoo  ddii  ccooccaaiinnaa,,  mmaarriijjuuaannaa,,  cchhee  lluuii  aavveevvaa  bbeevvuuttoo  ddeell  rrhhuumm””,,  ttaannttoo  cchhee,,  

aaccccoommppaaggnnaannddoo  aa  ccaassaa  iinn  aauuttoo  ggllii  sstteessssii,,  lluuii  ffoossssee  ““oorrmmaaii  ccoommpplleettaammeennttee  ––  

ffuuoorrii””..        

LLaa  CCoorrttee  hhaa  rriicchhiiaammaattoo  llee  aaffffeerrmmaazziioonnii  ddeell  CCTT  PPrrooff..  TTaagglliiaallaatteellaa  cciirrccaa  llaa  

ffoorrttee  vvaarriiaabbiilliittàà  ssooggggeettttiivvaa  ddeeggllii  eeffffeettttii  ddeerriivvaannttii  ddaa  ttaallee  ssoossttaannzzaa  ddii  ccuuii  ii  dduuee  

rraaggaazzzzii,,  ppeerr  aammmmiissssiioonnee  ddeellllaa  KKnnooxx,,  ffeecceerroo  ccoommuunnqquuee  uussoo  llaa  nnoottttee  ddeell  ddeelliittttoo  

((vvddss..  llee  ddiicchh..  ddeell  TTaagglliiaallaatteellaa  aa  pp..  221111  ddeell  vveerrbbaallee  ddeell  1177..0077..0099)),,  cciirrccaa  iill  

nneeggaattiivvoo  eeffffeettttoo  ssuullllaa  ccaappaacciittàà  ccooggnniittiivvaa  ee  ssuullllaa  aalltteerraazziioonnee  ddeellllee  ppeerrcceezziioonnii  

((vvddss..  llee  sstteessssee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeell  TTaagglliiaallaatteellaa  aallllee  pppp..  220011  ee  220077))  ee  ddeellllaa  

ccaappaacciittàà  ddii  ccoommpprreennddeerree  llaa  ssiittuuaazziioonnee  ((vvddss..  pp..  221188))..  IIll  ppeerriittoo  PPrrooff..  CCiinnggoollaannii  

hhaa  ppoossttoo  iinn  eevviiddeennzzaa  ll’’eeffffeettttoo  ddii  iinnddeebboolliimmeennttoo  ddeeii  ffrreennii  iinniibbiittoorrii  ((vvddss..  llee  

ddiicchh..  ddeell  CCiinnggoollaannii  iinn  ddaattaa  1199..0099..0099,,  aa  pp..  116633))..    

LLaa  CCoorrttee  ssii  èè  ssooffffeerrmmaattaa  rriippeettuuttaammeennttee  ssuu  ttaallii  aassppeettttii  ee,,  ddeell  rreessttoo,,  llaa  vviiggeennttee  

ddiisscciipplliinnaa  uunniiffiiccaa  iill  ttrraattttaammeennttoo  ssaannzziioonnaattoorriioo  ddeeii  vvaarrii  ttiippii  ddii  ssoossttaannzzee  

ssttuuppeeffaacceennttii,,  sseennzzaa  ddiissttiinnzziioonnee  ttrraa  ““ddrroogghhee  ddii  sseerriiee  AA  oo  BB””,,  aanncchhee  ppeerrcchhéé  
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nneeggllii  uullttiimmii  aannnnii  ssii  èè  aassssiissttiittoo  aadd  uunn  ccrreesscceennttee  aauummeennttoo  ddeellllaa  ccoonncceennttrraazziioonnee  

ddeell  TTHHCC,,  iill  pprriinncciippiioo  aattttiivvoo  ddeellllaa  ssoossttaannzzaa..    

IIll  ffaattttoo  cchhee  iill  CCuurraattoolloo  aabbbbiiaa  vviissttoo,,  aabbbbaassttaannzzaa  aa  lluunnggoo,,  ii  rraaggaazzzzii  nneeii  pprreessssii  

ddeell  lluuooggoo  ddeell  ddeelliittttoo  nnoonn  vvaallee  aa  rriitteenneerree  cchhee  ggllii  eeffffeettttii  ddeellllaa  ssoossttaannzzaa  ffoosssseerroo  

sscceemmaattii..  IIll  CCuurraattoolloo  hhaa  vviissttoo  ii  dduuee  ddiissccuutteerree  uunn  ppoo’’  aanniimmaattaammeennttee  ttrraa  ddii  lloorroo  

ee,,  ddii  ttaannttoo  iinn  ttaannttoo,,  iill  rraaggaazzzzoo  ssii  aallzzaavvaa  ee  aannddaavvaa  aadd  oosssseerrvvaarree  aall  ddii  ssoottttoo  ddeellllaa  

rriinngghhiieerraa  ((vvddss..  llee  ddiicchh..  ddeell  CCuurraattoolloo  iinn  ddaattaa  2288..0033..0099,,  pp..  55))..  NNoonn  èè  ppoossssiibbiillee,,  

qquuiinnddii,,  ttrraarrrree  llee  ccoonncclluussiioonnii  cchhee  ggllii  eeffffeettttii  ddeellllaa  ssoossttaannzzaa  ffoosssseerroo  sscceemmaattii  ee  

cchhee  nnoonn  vvii  ffoossssee  aallccuunncchhéé  ddii  aannoommaalloo  nneell  ccoommppoorrttaammeennttoo  ddeeii  dduuee..    

PPaassssaannddoo  aall  mmoovveennttee,,  vvaa  rriiccoorrddaattoo  cchhee  ssii  ttrraattttaa  ddii  uunn  oommiicciiddiioo  nnoonn  

pprreemmeeddiittaattoo,,  ffrruuttttoo  ddii  ccoonnttiinnggeennzzee  ddeell  ttuuttttoo  ooccccaassiioonnaallii  nneellllee  qquuaallii,,  sseeccoonnddoo  llaa  

CCoorrttee,,  rriieennttrraa  aanncchhee  iill  ccoonnssuummoo  ddii  hhaasshhiisshh  ii  ccuuii  eeffffeettttii  nnoonn  ppoossssoonnoo  eesssseerree  

bbaannaalliizzzzaattii  ccoommee  ddiimmoossttrraa  ddii  ffaarree  ll’’aappppeellllaannttee::  vvii  èè  uunnaa  ggrraannddee  vvaarriiaabbiilliittàà  

ssooggggeettttiivvaa  ddii  ccoonnsseegguueennzzee,,  vvii  èè  uunn  aabbbbaassssaammeennttoo  ddeeii  ffrreennii  iinniibbiittoorrii,,  ddeellllaa  

ccaappaacciittàà  ccooggnniittiivvaa  eedd  uunnaa  aalltteerraazziioonnee  ddeellllee  ppeerrcceezziioonnii..  EE,,  dd’’aallttrraa  ppaarrttee,,  lloo  

sstteessssoo  PPrrooff..  TTaagglliiaallaatteellaa  ccoonnffeerrmmaa,,  ccoommee  ddaattoo  iinnddiissccuussssoo,,  iill  pprrooggrreessssiivvoo  

aauummeennttoo  ddeell  pprriinncciippiioo  aattttiivvoo,,  iill  tteettrraaiiddrrooccaannnnaabbiinnoolloo  ((TTHHCC)),,  nneell  ccoorrssoo  ddeeggllii  

aannnnii  ((vvddss..  iill  vveerrbbaallee  ddeell  1177..0077..0099  aa  pp..  220066))  ee  iill  ffaattttoo  cchhee,,  aallllee  aallttee  

ccoonncceennttrraazziioonnii,,  ll’’hhaasshhiisshh  ppuuòò  aavveerree  aaddddiirriittttuurraa  eeffffeettttii  aalllluucciinnaattoorrii  ((vvddss..  lloo  

sstteessssoo  vveerrbbaallee  aa  pp..  220077)),,  ll’’hhaasshhiisshh,,  nnoonn  ll’’eerrooiinnaa,,  ccoommee  ccii  hhaa  rriiccoorrddaattoo  

CCuurraattoolloo..  

NNoonn  tteenneerr  ccoonnttoo  ddii  ttaallii  vvaarriiaabbiillii  ee  ddeellll’’aauummeennttaattaa  ccoonncceennttrraazziioonnee  ddii  TTHHCC  

nneellllaa  ssoossttaannzzaa  ccoossttiittuuiissccee,,  qquuiinnddii,,  uunn  ggrraavvee  eerrrroorree  cchhee  iinnffiicciiaa  ttuuttttee  llee  

ccoonnssiiddeerraazziioonnii  cchhee,,  ssuull  ppuunnttoo,,  ffaa  ll’’aappppppeellllaannttee..    
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MMoottiivvoo  IIXX::  ““VViioollaazziioonnii  mmuullttiippllee  iinn  tteemmaa  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  ddeellllee  pprroovvee””..  

SSuullllaa  lleetttteerraa  aa..,,  cciiooèè  ssuullllaa  pprreetteessaa  iinneessiisstteennzzaa  ddii  pprroovvee  bbiioollooggiicchhee,,  eemmaattiicchhee  

oo  ddii  qquuaalluunnqquuee  aallttrraa  nnaattuurraa  ddeellllaa  pprreesseennzzaa  ddeellllaa  KKnnooxx  nneellllaa  ccaammeerraa  ddeellllaa  

vviittttiimmaa  llaa  nnoottttee  ddeell  ddeelliittttoo,,  ll’’aappppeellllaannttee  ddiimmeennttiiccaa  iill  ffaattttoo  cchhee  llaa  vvaalluuttaazziioonnee  

ddeellllee  rriissuullttaannzzee  ddeevv’’eesssseerree  gglloobbaallee  ee  ddeevvee  ccoommpprreennddeerree  ttuuttttee  llee  pprroovvee  rraaccccoollttee  

nneell  ccoorrssoo  ddeellllaa  lluunnggaa  iissttrruuttttoorriiaa  ddiibbaattttiimmeennttaallee,,  iivvii  ccoommpprreessee  llee  mmoolltteepplliiccii  ee  

ggrraavvii  ccoonnttrraaddddiizziioonnii  rriissccoonnttrraabbiillii  nneellllaa  ccoonnddoottttaa  ee  nneellllee  sstteessssee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  

ddeellll’’iimmppuuttaattaa  ee,,  ssee  èè  vveerroo  cchhee  nnoonn  vvii  ssoonnoo  pprroovvee  bbiioollooggiicchhee  ddiirreettttee,,  aa  ccoonnffoorrttoo  

ddeellllaa  pprreesseennzzaa  ddeellllaa  KKnnooxx  nneell  lluuooggoo  ddeell  ddeelliittttoo,,  vvee  nnee  ssoonnoo  iinnvveeccee,,  nnuummeerroossee  

ee  ssiiggnniiffiiccaattiivvee,,  nneell  bbaaggnnoo  aattttiigguuoo  aallllaa  ccaammeerraa  ddeellllaa  vviittttiimmaa  ee  vvii  èè  uunn  rriissccoonnttrroo  

ccllaammoorroossoo  ddeellll’’aazziioonnee  ddeellllaa  rraaggaazzzzaa  ddii  SSeeaattttllee  ee  ddeellllaa  vviioolleennzzaa  ssuubbiittaa  ddaallllaa  

vviittttiimmaa  nneell  ccoolltteelllloo  ddeell  SSoolllleecciittoo  cchhee,,  iinn  ccoonnddiizziioonnii  ““nnoorrmmaallii””,,  nnoonn  ppoottéé  mmaaii  

aattttiinnggeerree  iill  ccoorrppoo  ddii  MMeerreeddiitthh  ee  cchhee,,  qquuiinnddii,,  ll’’iimmppuuttaattaa  uuttiilliizzzzòò  

nneecceessssaarriiaammeennttee  llaa  nnoottttee  ddeell  ddeelliittttoo  ee  nneellllaa  ssttaannzzaa  ddeellllaa  vviittttiimmaa..  IInnoollttrree,,  vvii  

ssoonnoo  pprroovvee  bbiioollooggiicchhee  iimmppoonneennttii  eedd  eessttrreemmaammeennttee  ssiiggnniiffiiccaattiivvee  ((llee  ttrraaccccee  ddii  

ssaanngguuee  mmiissttoo  MMeerreeddiitthh--AAmmaannddaa  ee  llaa  ttrraacccciiaa  eemmaattiiccaa  ddeellll’’iimmpprroonnttaa  ddeell  ppiieeddee  

ddeell  ccooiimmppuuttaattoo  nneell  ttaappppeettiinnoo))  nneell  bbaaggnnoo  aattttiigguuoo  aallllaa  ccaammeerraa  ddii  MMeerreeddiitthh..  

SSuullllaa  lleetttteerraa  bb..,,  sseemmpprree  ssuullllaa  pprreesseennzzaa  ddeeii  dduuee  iimmppuuttaattii  nneellllaa  ccaassaa  ddii  VViiaa  

ddeellllaa  PPeerrggoollaa,,  èè  ssttaattoo  pprroovvaattoo,,  aattttrraavveerrssoo  llaa  tteessttiimmoonniiaannzzaa  ddeell  CCuurraattoolloo,,  cchhee  ii  

dduuee  nnoonn  hhaannnnoo  ttrraassccoorrssoo  llee  oorree  ssuucccceessssiivvee  aallllee  2211..3300  nneellll’’aappppaarrttaammeennttoo  ddii  

CCoorrssoo  GGaarriibbaallddii  mmaa  iinn  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa,,  ddoovvee,,  ddeell  rreessttoo,,  llaa  KKnnooxx  aabbiittaavvaa  

iinnssiieemmee  aallllaa  vviittttiimmaa  ee  aallllee  dduuee  rraaggaazzzzee  iittaalliiaannee,,  iinn  qquueell  mmoommeennttoo,,  aasssseennttii..  

SSuullllaa  lleetttteerraa  cc..,,  rreellaattiivvaa  aallllaa  pprreesseennzzaa  ddeell  ccoolltteelllloo  nneellllaa  ccaassaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  

PPeerrggoollaa,,  nnoonn  ssii  ccoommpprreennddee  ccoossaa  vvii  ssaarreebbbbee  ddii  ssttrraannoo  cchhee  llaa  KKnnooxx,,  ccoonnssiiddeerraattaa  
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llaa  nneecceessssiittàà  ddii  ppeerrccoorrrreerree  aanncchhee  iinn  oorraa  nnoottttuurrnnaa  ppeerrccoorrssii  ssttrraaddaallii  nnoonn  

ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  rraassssiiccuurraannttii  ee  ffrreeqquueennttaattii  aadd  eesseemmppiioo  ddaa  ssppaacccciiaattoorrii  ee//oo  

ttoossssiiccooddiippeennddeennttii,,  nnoonn  sseegguuiissssee  ll’’aabbiittuuddiinnee  ddeell  SSoolllleecciittoo  ddii  ppoorrttaarrssii  ddiieettrroo  

ccoolltteellllii,,  aabbiittuuddiinnee  cchhee  ppoossssiiaammoo  ccoonnssiiddeerraarree  ppaacciiffiiccaa..  QQuuaannttoo  aallllaa  aasssseennzzaa  ddii  

pprreemmeeddiittaazziioonnee,,  ssii  ttrraattttaa  ddii  uunn    ddaattoo  ppaacciiffiiccoo  ee,,  ddeell  rreessttoo,,  qquueessttaa  èè  cciirrccoossttaannzzaa  

((aaggggrraavvaannttee)),,  cciiooèè  eelleemmeennttoo  aacccceessssoorriioo  aall  rreeaattoo,,  aanncchhee  ddii  oommiicciiddiioo..    

SSuullllaa  lleetttteerraa  dd..,,  ll’’aappppeellllaannttee  rriittoorrnnaa  ssuullllaa  pprreetteessaa  iinnvveerroossiimmiigglliiaannzzaa  ddeell  

ttrraassppoorrttoo  ddeellll’’aarrmmaa  eeppppuurree  llaa  CCoorrttee  hhaa  mmoottiivvaattoo  ssuull  ppuunnttoo  aallllee  pppp..  440033  ee  440044  

ddeellllaa  sseenntteennzzaa  ee,,  ddeell  rreessttoo,,  ii  ddaattii  oobbbbiieettttiivvii  rriinnvveennuuttii  nneell  ccoolltteelllloo  ee  iill  ffaattttoo  cchhee  

lloo  sstteessssoo  nnoonn  eennttrròò  mmaaii  iinn  ccoonnttaattttoo  ccoonn  iill  ccoorrppoo  ddeellllaa  vviittttiimmaa  iinn  ccoonnddiizziioonnii  

““nnoorrmmaallii””  nnéé  iinn  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  nnéé,,  ttaannttoommeennoo,,  nneellllaa  ccaassaa  ddeell  SSoolllleecciittoo,,  

ddoovvee  MMeerreeddiitthh  nnoonn  ssii  èè  mmaaii  rreeccaattaa  iinn  qquueellllaa  ssoollaa  sseettttiimmaannaa  iinn  ccuuii  eerraa  dduurraattoo  iill  

rraappppoorrttoo  ttrraa  ii  dduuee  iimmppuuttaattii,,  ccoonnffeerrmmaannoo  llee  ccoonncclluussiioonnii  ddeellllaa  CCoorrttee..  

SSuullllaa  lleetttteerraa  ee..,,  llaa  CCoorrttee  hhaa  sseemmpplliicceemmeennttee  iippoottiizzzzaattoo  llaa  pprreesseennzzaa  ddii  uunn  

sseeccoonnddoo  ccoolltteelllloo,,  ssuullllaa  bbaassee  ddii  uunnaa  aannaalliissii  ddeellllaa  ttiippoollooggiiaa  ddeellllee  lleessiioonnii  ee  iill  

SSoolllleecciittoo  ppoorrttaavvaa  uunn  ccoolltteelllloo  ccoonn  sséé  ppeerr  uunnaa  ssiinnggoollaarree  aabbiittuuddiinnee  mmaa  nnoonn  ppeerr  

uunnaa  vvoolloonnttàà  oommiicciiddiiaarriiaa..  

SSuullllaa  lleetttteerraa  ff..,,  ll’’aappppeellllaannttee  ttoorrnnaa  ssuu  pprrooffiillii  ggiiàà  ttrraattttaattii  ccoommee  iill  rraappppoorrttoo  ttrraa  llee  

dduuee  rraaggaazzzzee  ““aannggllooffoonnee””  ee  llaa  iinnccoommpprreennssiibbiilliittàà  ddii  qquuaannttoo  aaccccaadduuttoo,,  

ccoonnssiiddeerraattoo  iill  ccaarraatttteerree  ppoossiittiivvoo  ddii  ttaallee  rraappppoorrttoo::  èè  uunn  aassppeettttoo  aa  lluunnggoo  ttrraattttaattoo..    

AA  pprreesscciinnddeerree  ddaall  ffaattttoo  cchhee  ssii  ttrraattttaavvaa  ddii  uunn  rraappppoorrttoo  nneell  qquuaallee  nnoonn  eerraannoo  ppeerr  

nnuullllaa  eesseennttii  tteennssiioonnii  ee  iinnccoommpprreennssiioonnii,,  iill  ddeelliittttoo  èè  mmaattuurraattoo  iinn  uunn  ccoonntteessttoo  ddii  

ooccccaassiioonnaalliittàà  ee  ccooll  ccoonnccoorrssoo  ddii  uunnaa  sseerriiee  ddii  eelleemmeennttii,,  ttrraa  ii  qquuaallii  ll’’uussoo  ddii  

ssttuuppeeffaacceennttii,,  iill  ffaattttoo  cchhee  qquueellllaa  ffoossssee  ll’’uunniiccaa  nnoottttee  iinn  ccuuii  mmaannccaavvaannoo  ii  rraaggaazzzzii  
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ddeell  ppiiaannoo  ddii  ssoottttoo  ee  llee  ccooiinnqquuiilliinnee  iittaalliiaannee,,  oollttrree  aallllaa  pprreesseennzzaa  ddeell  GGuueeddee  

nneellll’’aappppaarrttaammeennttoo,,  sseennssiibbiillee  aadd  uunn  ccoonntteessttoo  cchhee  iinncceennttiivvaavvaa  aapppprrooccccii  aanncchhee  

ppeessaannttii  vveerrssoo  MMeerreeddiitthh  ee  sseemmpprree  aattttrraattttoo,,  ppeerraallttrroo,,  ccoommee  ssii  èè  vviissttoo,,  vveerrssoo  llaa  

rraaggaazzzzaa  ddii  SSeeaattttllee  cchhee  aavveevvaa  ccoonnoosscciiuuttoo  ddaa  bbeenn  pprriimmaa  cchhee  llaa  ccoonnoosscceessssee  

RRaaffffaaeellee..  

SSuullllaa  lleetttteerraa  gg..,,  ll’’aappppeellllaannttee  ddiimmeennttiiccaa,,  nnoonn  ssoolloo  ll’’eelleemmeennttoo  ssppaazziiaallee,,  cchhee  

ppoonnee  ii  ttrree  iimmppuuttaattii  ddiimmoorraannttii  iinn  uunn  aammbbiittoo  ssppaazziiaallee  aassssoolluuttaammeennttee  ccoonnttiigguuoo,,  iill  

SSoolllleecciittoo  eedd  iill  RRuuddii  aa  ppoocchhii  mmeettrrii  ddii  ddiissttaannzzaa  ll’’uunnoo  ddaallll’’aallttrroo,,  llaa  ccoommuunnaannzzaa  ddii  

ffrreeqquueennttaazziioonnii  ee  ddii  ssppoossttaammeennttii  ee,,  ssoopprraattttuuttttoo,,  iill  ffaattttoo  cchhee  llaa  KKnnooxx  eerraa  

ll’’eelleemmeennttoo  ““ddii  rraaccccoorrddoo””  ttrraa  iill  RRuuddii  ee  iill  SSoolllleecciittoo  cchhee  ccoonnoosscceevvaa  eennttrraammbbii,,  

ddaapppprriimmaa  iill  RRuuddii,,  ppooii,,  iinn  uunn  sseeccoonnddoo  mmoommeennttoo,,  iill  SSoolllleecciittoo,,  cchhee  iill  ccoonnccoorrssoo  ddii  

ppeerrssoonnee  nnoonn  pprreessuuppppoonnee  nneecceessssaarriiaammeennttee  uunn  pprreevviioo  aaccccoorrddoo  ee  cchhee  eessssoo  ppuuòò  

ccoonnssiisstteerree  aanncchhee  iinn  uunn’’iinntteessaa  iissttaannttaanneeaa  oo  aaddddiirriittttuurraa  ccoommee  sseemmpplliiccee  aaddeessiioonnee  

aallll’’ooppeerraa  ddii  aallttrrii  ((vvddss..  CCaassss..  ppeenn..  SSeezz..  VVII  2200..0011..22000044  nn..  11227711  ee  CCaassss..  ppeenn..  

SSeezz..  VV  1199..0066..22000099  nn..  2255889944))..    

SSuullllaa  lleetttteerraa  hh..,,  llaa  CCoorrttee  hhaa  ffoorrnniittoo  uunnaa  sseerriiee  ddii  eelleemmeennttii  cchhee  hhaannnnoo  ccoonnccoorrssoo  

aa  ddaarr  vviittaa  aall  ddeelliittttoo::  iimmpprroovvvviissoo  ccaammbbiioo  ddii  pprrooggrraammmmaa  ddeeii  dduuee  ooddiieerrnnii  

iimmppuuttaattii  cchhee  ssii  rriittrroovvaannoo  lliibbeerrii  ddaa  pprreecceeddeennttii  iimmppeeggnnii,,  pprreesseennzzaa  ddii  RRuuddii,,  

ccaarraatttteerriizzzzaattoo  ddaa  uunnaa  ccoonnddoottttaa  ““ppeessaannttee””  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeellllee  rraaggaazzzzee  ((ccoommee  

rriiffeerriittoo  ddaall  BBaarrrrooww  AAbbuukkaarr))  ee  ddaa  uunnaa  ffoorrttee  aattttrraazziioonnee  vveerrssoo  llaa  KKnnooxx  ee,,  qquuiinnddii,,  

ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  eecccciittaattoo  nneellllaa  ccaassaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  ee  nneellll’’aattmmoossffeerraa  

““iinnvviittaannttee””  vveennuuttaassii  aa  ccrreeaarree  ee  oorriieennttaattoo  aadd  aapppprrooffiittttaarree  ddii  MMeerreeddiitthh  vviissttoo  cchhee  

llaa  rraaggaazzzzaa  ddii  SSeeaattttllee  eerraa  iimmppeeggnnaattaa  ccoonn  RRaaffffaaeellee,,  uussoo  ddii  ssttuuppeeffaacceennttii  ddaa  ppaarrttee  

ddii  qquueessttii  uullttiimmii  ((ee  ddii  RRuuddii))  ee  lloorroo  pprreeddiissppoossiizziioonnee  mmeennttaallee  aall  ccoonnnnuubbiioo  ttrraa  
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sseessssuuaalliittàà  ee  vviioolleennzzaa,,  ddeerriivvaannttee  ddaa  lleettttuurree  ddeell  ttiippoo  ddii  qquueellllee  sseeqquueessttrraattee  aall  

SSoolllleecciittoo  ee  ddaallll’’aabbiittuuddiinnee  aadd  aassssiisstteerree  aa  ffiillmmss  cchhee  aavveevvaannoo  aattttiirraattoo  llee  

aatttteennzziioonnii  pprreeooccccuuppaattee  ddeeggllii  eedduuccaattoorrii  ddeellll’’OONNAAOOSSII..  NNoonn  vvii  èè  

pprreemmeeddiittaazziioonnee  nneellll’’oommiicciiddiioo,,  mmaa  vvii  èè  uunnaa  ssiittuuaazziioonnee  ppeerriiccoolloossaa  nneellllaa  qquuaallee  

ppuuòò  iinnnneessccaarrssii  uunnaa  ttoorrbbiiddaa  ssppiirraallee  ddii  vviioolleennzzee..  LLaa  CCoorrttee  hhaa  ddeessccrriittttoo  iinn  

ppaarrttiiccoollaarree  qquueessttii  ““iinnggrreeddiieennttii””  aallllee  pppp..  339922,,  339933  ee  339944  ssuullllee  qquuaallii  ccii  ssii  èè  ppiiùù  

vvoollttee  ssooffffeerrmmaattii..    

SSuullllaa  lleetttteerraa  ii..,,  ll’’aappppeellllaannttee  mmoossttrraa  ddii  iiggnnoorraarree  cchhee  llaa  KKnnooxx  ee  RRuuddii  ssii  

ccoonnoosscceesssseerroo  ddaa  tteemmppoo  ee  cchhee  iill  rraaggaazzzzoo  iivvoorriiaannoo  ffoossssee  ppaacciiffiiccaammeennttee  aattttrraattttoo  

ddaallllaa  rraaggaazzzzaa  ddii  SSeeaattttllee::  llaa  CCoorrttee  vvii  ssii  ssooffffeerrmmaa  aa  pp..  338866  ddeellllaa  sseenntteennzzaa  mmaa  

ll’’aappppeellllaannttee  iiggnnoorraa  llaa  cciirrccoossttaannzzaa  ee  qquueelllloo  cchhee  llaa  CCoorrttee  hhaa  ppuunnttuuaalliizzzzaattoo  iinn  

pprrooppoossiittoo..  

SSuullllaa  lleetttteerraa  ll..,,  ll’’aappppeellllaannttee  nnoonn  eessaammiinnaa  qquuaannttoo  llaa  CCoorrttee  hhaa  aaffffeerrmmaattoo  ssuullllee  

ooppeerraazziioonnii  ddii  ppuulliizziiaa  ((vvddss..  pppp..  441155  ee  441166  ddeellllaa  sseenntteennzzaa))  ee  ssii  lliimmiittaa  aadd  

aaffffeerrmmaazziioonnii  aappooddiittttiicchhee..  

SSuullllaa  lleetttteerraa  mm..,,  cc’’èè  vveerraammeennttee  ddii  cchhee  rriimmaanneerree  aalllliibbiittii::  nneeggaarree  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  

cchhee  nneellllaa  ssttaannzzaa  ddeell  ddeelliittttoo  ppootteesssseerroo  mmuuoovveerrssii  qquuaattttrroo  ppeerrssoonnee  iinnssiieemmee  èè  

uunn’’aaffffeerrmmaazziioonnee  cchhee  èè  ssmmeennttiittaa  ddaalllloo  sstteessssoo  ssoopprraalllluuooggoo  ccoommppiiuuttoo  ddaaggllii  oottttoo  

ggiiuuddiiccii  ddeellllaa  CCoorrttee,,  ddaaii  dduuee  ssoossttiittuuttii  pprrooccuurraattoorrii  ee  ddaaii  ddiiffeennssoorrii  cchhee,,  cceerrttoo  

aalltteerrnnaannddoossii  aa  ggrruuppppii,,  ssii  ssoonnoo  mmoossssii  eedd  hhaannnnoo  eessaammiinnaattoo  llaa  ssttaannzzaa,,  ccoommee  ddeell  

rreessttoo  èè  aaccccaadduuttoo  nneeii  ssoopprraalllluuoogghhii  ddeellllaa  PPoolliizziiaa..  BBaassttaa  gguuaarrddaarree  llaa  ffoottoo  ddeellllaa  

ssttaannzzaa  ddeell  ddeelliittttoo  ppeerr  rreennddeerrssii  ccoonnttoo  ddeellll’’aassssuurrddiittàà  ddii  uunnaa  ssiimmiillee  aaffffeerrmmaazziioonnee..  

QQuuaannttoo  aallllaa  lleetttt..  nn..,,  qquuii  bbaassttaa  oosssseerrvvaarree  cchhee  iill  cceelllluullaarree  ddeellllaa  KKnnooxx,,  qquuaannddoo  

rriicceevvee  ll’’SSMMSS  ddii  LLuummuummbbaa,,  aaggggaanncciiaa  uunnaa  cceellllaa  cchhee  nnoonn  èè  qquueellllaa  ddii  VViiaa  
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BBeerraarrddii  sseetttt..  77  cchhee  ccoopprree  ll’’aabbiittaazziioonnee  ddeell  SSoolllleecciittoo  ((vvddss..  llee  ddiicchh..  ddeellll’’IIsspp..  

CCaappoo  LLeetttteerriioo  LLaatteellllaa  iinn  ddaattaa  2200..0033..0099,,  pp..  7799  ee  aa  pp..  8811  ddoovvee  ssii  pprreecciissaa  aanncchhee  

cchhee  llaa  nnoottttee  ddeell  ddeelliittttoo  qquueellllaa  cceellllaa  ffuunnzziioonnòò  nnoorrmmaallmmeennttee))  mmaa  èè  qquueellllaa  VViiaa  

ddeellll’’AAqquuiillaa  55  ––  TToorrrree  ddeellll’’AAccqquueeddoottttoo  sseetttt..  33..  DDooppoo  ppoocchhii  mmiinnuuttii,,  ddaallllee  2200..1188  

aallllee  2200,,3355,,  vvii  èè  iill  mmeessssaaggggiioo  ddaallllaa  KKnnooxx  aa  PPaattrriicckk  ee  qquueessttoo,,  iinnvveeccee,,  aaggggaanncciiaa  

llaa  cceellllaa  ddii  VViiaa  BBeerraarrddii  ((vvddss..  llee  ddiicchh..  ddeellll’’IIsspp..  LLaatteellllaa  ddeell  2200..0033..11997799,,  aa  pp..  8877))..  

IIll  ppuunnttoo  vveerrrràà  ttrraattttaattoo  aammppiiaammeennttee,,  ccoommuunnqquuee,,  ddaallllaa  ccoolllleeggaa  CCoommooddii..          

          QQuuaannttoo  aall  ccoonntteennuuttoo  ddeellllee  ccoonnvveerrssaazziioonnii  KKnnooxx  ––  RRoommaanneellllii  ddeell  mmaattttiinnoo  

ddeell  22,,  nnoonn  ssii  ccoommpprreennddee  iill  sseennssoo  ddeellllee  aaffffeerrmmaazziioonnii  ddeellll’’aappppeellllaannttee  ee  iill  ffaattttoo  

cchhee  ““ccoonnttrroo  llaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddeellllaa  CCoorrttee””  llaa  KKnnooxx  aavveessssee  cchhiiaammaattoo  

iinnssiisstteenntteemmeennttee  llaa  RRoommaanneellllii  ee  MMeerreeddiitthh  ee  cchhee,,  aappppeennaa  ccoonnttaattttaattaa  llaa  pprriimmaa,,  llaa  

KKnnooxx  aavvrreebbbbee  ssuubbiittoo  ddeettttoo  ddii  aavveerree  cceerrccaattoo  llaa  sseeccoonnddaa..  SSaarreebbbbee  ssttaattoo  bbeenn    

ssttrraannoo  ee  ssoossppeettttoo  cchhee  llaa  KKnnooxx  nnoonn  aavveessssee  cchhiiaammaattoo  eennttrraammbbee  llee  uutteennzzee  ddii  

MMeerreeddiitthh..  DDii  qquueelllloo  cchhee  ssii  ddiisssseerroo  aall  tteelleeffoonnoo  ll’’iimmppuuttaattaa  ee  llaa  RRoommaanneellllii,,  

ddoobbbbiiaammoo  rriippoorrttaarrccii  aallllee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddii  qquueesstt’’uullttiimmaa,,  rreessee  iinn  ddaattaa  77..0022..22000099,,  

nneellllee  qquuaallii  llaa  ccooiinnqquuiilliinnaa  iittaalliiaannaa  iinnvviittaa  llaa  rraaggaazzzzaa  ddii  SSeeaattttllee  aa  cchhiiaammaarree  

MMeerreeddiitthh  mmaa  llaa  KKnnooxx  nnoonn  llee  ddiiccee  cchhee  ll’’hhaa  cchhiiaammaattaa::  nneellllaa  pprriimmaa  tteelleeffoonnaattaa,,  

AAmmaannddaa  ffuu  iinnccoommpprreennssiibbiillee  ((vvddss..  aallllee  pppp..  3311  ee  3322)),,  ppooii,,  ssuucccceessssiivvaammeennttee,,  

nneellllaa  tteelleeffoonnaattaa  ddeellllee  1122..1122  cchhee  llaa  RRoommaanneellllii  ffaa  aallll’’iimmppuuttaattaa,,  llaa  pprriimmaa,,  ddooppoo  

aavveerrllaa  ttrraannqquuiilllliizzzzaattaa  aalllluuddeennddoo  aall  ffaattttoo  cchhee  aa  MMeerreeddiitthh  ppoottrreebbbbee  eesssseerree  

vveennuuttoo  iill  cciicclloo,,  cchhee  eerraa  aannddaattaa  ddii  ssoottttoo  ee  cchhee  ssii  eerraa  ddiimmeennttiiccaattaa  ddii  cchhiiuuddeerree  llaa  

ppoorrttaa,,  aaggggiiuunnggee::  ““  AAddeessssoo  AAmmaannddaa  ttii  rriicchhiiaammaa  ee  vveeddiiaammoo  qquueelllloo  cchhee  ttii  ddiiccee””  

((vvddss..  lloo  sstteessssoo  vveerrbbaallee  ddeell  77..0022..0099,,  aa  pp..  3344))..  AAmmaannddaa  nnoonn  ddiiccee  aallllaa  RRoommaanneellllii  

ddii  aavveerree  iinnuuttiillmmeennttee  cchhiiaammaattoo  MMeerreeddiitthh  aallllaa  qquuaallee  aavveevvaa  ggiiàà  ffaattttoo  ttrree  
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tteelleeffoonnaattee  ((llaa  pprriimmaa  ee  ll’’uullttiimmaa  aallll’’uutteennzzaa  iinngglleessee  ee  llaa  sseeccoonnddaa  aa  qquueellllaa  

iittaalliiaannaa))..      

SSuullllaa  lleetttteerraa  oo..,,  nnoonn  ssii  ccoommpprreennddee  ppeerrcchhéé  mmaaii  llaa  CCoorrttee  nnoonn  aavvrreebbbbee  ddoovvuuttoo  

iinntteerrpprreettaarree  llaa  cchhiiaammaattaa  aallll’’uutteennzzaa  iinngglleessee  ddii  MMeerreeddiitthh  ccoommee  uunn  tteennttaattiivvoo  ppeerr  

aacccceerrttaarrssii  cchhee  qquueell  cceelllluullaarree,,  uunniittaammeennttee  aallll’’aallttrroo,,  nnoonn  ffoossssee  ffiinniittoo  nneellllee  mmaannii  

ddii  qquuaallccuunnoo  ee,,  ssii  aaggggiiuunnggee,,  ppeerr  cceerrccaarree  ddii  ddiimmoossttrraarree  llaa  ssuuaa  eessttrraanneeiittrràà  aall  

ffaattttoo..  

SSuullllaa  lleetttteerraa  pp..,,  nnoonn  ssii  ccoommpprreennddee  ll’’aalllluussiioonnee  aallllaa  mmaanniieerraa  ““iiddeeoollooggiiccaa””  ddii  

iinntteerrpprreettaarree  llaa  ccoonnddoottttaa  ddeellllaa  KKnnooxx..  LLaa  KKnnooxx  nnoonn  ddiiccee  aallll’’IIsspp..  BBaattttiisstteellllii  cchhee  

llaa  ccaammeerraa  ddii  MMeerreeddiitthh  ffoossssee  cchhiiuussaa  ((vvddss..  iill  vveerrbbaallee  ddeell  66..0022..0099,,  aa  pp..  7700))  ee  

ll’’AAssss..  MMaarrssii  lloo  aacccceerrttaa  ddiirreettttaammeennttee  qquuaannddoo  cceerrccaa  ddii  ccaappiirree  ssee  vvii  ffoosssseerroo  aallttrree  

ccaammeerree  rroovviissttaattee  ((vvddss..  lloo  sstteessssoo  vveerrbbaallee  aa  pp..  112299))..    

LLaa  CCoorrttee  iilllluussttrraa  aa  pp..  441177  llee  uulltteerriioorrii  iinnccoonnggrruueennzzee  ddeell  ccoommppoorrttaammeennttoo  ddeellllaa  

KKnnooxx  ((ee  ddeell  ccooiimmppuuttaattoo)),,  vvaallee  aa  ddiirree  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ccoonn  ccuuii  eesscclluuddoonnoo  cchhee  ssiiaa  

ssttaattoo  aassppoorrttaattoo  qquuaallccoossaa  pprriimmaa  aannccoorraa  cchhee  ggiiuunnggaa  ll’’ooccccuuppaannttee  ddeellllaa  ssttaannzzaa  

iinntteerreessssaattaa  ee  llaa  ppoossiizziioonnee  ddeeffiillaattaa  ee  ddiissttaannttee  ddeeii  dduuee  qquuaannddoo  ii  rraaggaazzzzii  

ssoopprraaggggiiuunnttii  ee  ggllii  aappppaarrtteenneennttii  aallllaa  PPoolliizziiaa  PPoossttaallee  ddeecciiddoonnoo  ddii  ssffoonnddaarree  llaa  

ppoorrttaa  ddeellllaa  ccaammeerraa  ddii  MMeerreeddiitthh  ((vvddss..  llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddii  PPaaoollaa  GGrraannddee,,  iinn  ddaattaa  

66..0022..0099,,  aallllee  pppp..  225533  ee  225544,,  sseeccoonnddoo  ccuuii  ii  dduuee  iimmppuuttaattii  ssttaavvaannoo  ddiissttaannzziiaattii,,  

vveerrssoo  llaa  ppoorrttaa  ddeellllaa  ccaammeerraa  ddii  AAmmaannddaa  ee  ccoonn  llee  ssppaallllee  rriivvoollttee  vveerrssoo  ll’’iinntteerrnnoo  

ddeellllaa  ccaammeerraa,,  iimmppoossssiibbiilliittaattii  aa  vveeddeerree  ll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ccaammeerraa  ddii  MMeerreeddiitthh))..  EE  

AAmmaannddaa  nnoonn  ppootteevvaa  nnoonn  eesssseerree,,  iinn  iippootteessii,,  llaa  ppiiùù  iinntteerreessssaattaa  aa  vveeddeerree  

ll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ccaammeerraa  ddii  MMeerreeddiitthh,,  ddeellllaa  ssuuaa  ccooiinnqquuiilliinnaa  ccoonn  llaa  qquuaallee  ((ee  ccoonn  

aallttrree  dduuee  rraaggaazzzzee))  ccoonnddiivviiddeevvaa  ll’’aappppaarrttaammeennttoo..  AAppppaarree,,  qquuiinnddii,,  ssttrraannoo  cchhee  llaa  
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rraaggaazzzzaa  ddii  SSeeaattttllee  ((ee  iill  SSoolllleecciittoo))  ssii  ssiiaa  tteennuuttaa  iinn  ppoossiizziioonnee  ttaallee  ddaa  nnoonn  ppootteerr  

vveeddeerree  nnuullllaa  ddeellllaa  ccaammeerraa  ddeellll’’aammiiccaa  ee,,  ppooii,,  ssiiaa  ssuubbiittoo  uusscciittaa  aallll’’eesstteerrnnoo..  

SSuullllaa  lleetttteerraa  qq..,,  cciiooèè  ssuullllaa  pprreetteessaa  ““UUlltteerriioorree  ee  ppaalleessee  ccoonnttrraaddddiizziioonnee  ddeellllee  

aarrggoommeennttaazziioonnii  ddeellllaa  sseenntteennzzaa  iinn  rreellaazziioonnee  aallll’’eelleemmeennttoo  mmaatteerriiaallee  ddeell  

ddeelliittttoo””,,  vvii  ssaarreebbbbee  ccoonnttrraaddddiizziioonnee  ssee  iill  ppoorrttoo  ddeell  ccoolltteelllloo  ffoossssee  ssttaattoo  

pprreeoorrddiinnaattoo  aallll’’oommiicciiddiioo,,  mmaa  nnoonn  èè  ccoossìì  ee  ll’’aappppeellllaannttee  lloo  ssaa  bbeenniissssiimmoo..  LLaa  

CCoorrttee  hhaa  ssppiieeggaattoo  ii  mmoottiivvii  ppeerr  ccuuii  ssii  ddeebbbbaa  rriitteenneerree  cchhee  llaa  KKnnooxx  aabbbbiiaa  ppoorrttaattoo  

ccoonn  sséé  iill  ccoolltteelllloo  ddii  ccuuii  aall  rreepp..  3366,,  mmoottiivvii  lleeggaattii  aallllaa  ssiiccuurreezzzzaa,,  ddoovveennddoo  llaa  

rraaggaazzzzaa  ddii  SSeeaattttllee  mmuuoovveerrssii  aanncchhee  iinn  oorraarrii  nnoottttuurrnnii  iinn  uunn  ccoonntteessttoo  nnoonn  

pprroopprriiaammeennttee  ttrraannqquuiilllloo  mmaa  ffrreeqquueennttaattoo  aanncchhee  ddaa  ssppaacccciiaattoorrii  ee  

ttoossssiiccooddiippeennddeennttii  cchhee  aavvrreebbbbeerroo  ppoottuuttoo  iimmppoorrttuunnaarrllaa..  AAvveennddoo  ccoonn  sséé  iill  

ccoolltteelllloo,,  ppeerr  mmoottiivvii  ddeell  ttuuttttoo  eessttrraanneeii  aadd  uunn  pprrooppoossiittoo  oommiicciiddiiaarriioo  vveerrssoo  llaa  

ccooiinnqquuiilliinnaa,,  nneell  ccrreesscceennddoo  ddii  vviioolleennzzee  cchhee  ssii  èè  rriippeettuuttaammeennttee  ddeessccrriittttoo,,  lloo  hhaa  

uuttiilliizzzzaattoo  ee,,  ccoonn  eessssoo,,  hhaa  uucccciissoo  MMeerreeddiitthh..  NNoonn  cc’’èè  llaa  mmiinniimmaa  ccoonnttrraaddddiizziioonnee  

iinn  ttuuttttoo  qquueessttoo..  

SSuullllaa  lleetttteerraa  rr..,,  ll’’aappppeellllaannttee  ttoorrnnaa  aadd  aattttaaccccaarree  llaa  tteessttiimmoonniiaannzzaa  ddeellllaa  

CCaappeezzzzaallii  eedd  aallttrree  tteessttiimmoonniiaannzzee  rriiccoonnoosscciiuuttee  ddeecciissiivvee,,  ssoottttoo  uunn  ppaarrttiiccoollaarree  ee  

uulltteerriioorree  pprrooffiilloo..  VVii  ssaarreebbbbee,,  iinnffaattttii,,  ccoonnttrraaddddiizziioonnee,,  sseeccoonnddoo  ll’’aappppeellllaannttee,,  ttrraa  

llaa  dduurraattaa  ddeellllee  ooppeerraazziioonnii  ppoossttee  iinn  eesssseerree  ddaaii  dduuee  iimmppuuttaattii  ee  ddeessccrriittttee  aa  pp..  440099  

ee  441100  ddeellllaa  sseenntteennzzaa,,  cciiooèè  ccoonnttrroolllloo  ddeellllaa  ssiittuuaazziioonnee  eesstteerrnnaa,,  rriicceerrccaa  ddeell  ssaassssoo  

ddaa  ppaarrttee  ddeell  SSoolllleecciittoo  aallll’’eesstteerrnnoo  ddeellllaa  ccaassaa  ppeerr  rroommppeerree  iill  vveettrroo,,  llaavvaaggggiioo  

ddeellllee  mmaannii  ddaa  ppaarrttee  ddii  AAmmaannddaa,,  rriieennttrroo  ddii  RRaaffffaaeellee,,  mmeessssaa  aa  ssooqqqquuaaddrroo  llaa  

ccaammeerraa  ddii  FFiilloommeennaa,,  rroottttuurraa  ddeell  vveettrroo  ee  ppeerrssiiaannee  ssoossppiinnttee  aallll’’eesstteerrnnoo,,  pprreessaa  

ddeeii  cceelllluullaarrii,,  ccooppeerrttuurraa  ddeell  ccoorrppoo  ddii  MMeerreeddiitthh  ee  iill  bbrreevviissssiimmoo  iinntteerrvvaalllloo  cchhee  llaa  



 161 

CCaappeezzzzaallii  ppeerrcceeppiissccee  ttrraa  ii  ppaassssii  ssuullllee  ssccaalleettttee  iinn  ffeerrrroo  ee  lloo  ssccaallppiicccciioo  ssuullllaa  

ppiiaazzzzoollaa..  DDiimmeennttiiccaa,,  ppeerròò,,  ll’’aappppeellllaannttee  cchhee  llee  ssccaallee  iinn  ffeerrrroo  ssoonnoo  ddeecciissaammeennttee  

ppiiùù  ddiissttaannttii  ddaall  lluuooggoo  ddeell  ddeelliittttoo  ddeellllaa  ppiiaazzzzoollaa  aannttiissttaannttee  ll’’aabbiittaazziioonnee  ee  cchhee,,  

ddaall  mmoommeennttoo  iinn  ccuuii  iill  pprriimmoo  ddeeggllii  aassssaassssiinnii,,  RRuuddii,,  ffuuggggìì  ddaallllaa  ccaassaa,,  iinntteerrccoorrssee  

uunn  iinntteerrvvaalllloo  ddii  tteemmppoo  nnoonn  lliieevvee  ppeerrcchhéé  qquueessttii  ddoovveettttee  ppoorrttaarrssii  nneellllaa  ssttrraaddaa  ee  

aattttrraavveerrssaarree  ddii  ccoorrssaa  ttuuttttoo  iill  ppiiaannoo  rriiaallzzaattoo  ddeell  ppaarrcchheeggggiioo  ((cciiooèè  llaa  ggrraannddee  

tteerrrraazzzzaa  cchhee  ssii  ttrroovvaa  iinn  aallttoo  rriissppeettttoo  aallllaa  ccaassaa,,  ddaallll’’aallttrraa  ppaarrttee  ddeellllaa  ssttrraaddaa))  ppeerr  

ppooii  rraaggggiiuunnggeerree  ddii  ccoorrssaa  ii  ggrraaddiinnii  ddii  ffeerrrroo..  NNeell  ffrraatttteemmppoo,,  ii  dduuee  iimmppuuttaattii  

rriimmaassttii  aavveevvaannoo  aavvuuttoo  iill  tteemmppoo  ddii  ccoommppiieerree  ttuuttttee  llee  ooppeerraazziioonnii  ee,,  qquuaannddoo,,  

ddooppoo  ii  ppaassssii  ssuullllee  ssccaallee  iinn  ffeerrrroo,,  llaa  CCaappeezzzzaallii  sseennttee  iill  ttrraammeessttiioo  ssuullllaa  ppiiaazzzzoollaa,,  

sseennttee  iinn  rraappiiddaa  sseeqquueennzzaa  ddeeii  ppaassssaaggggii  ssuu  ppuunnttii  ddii  ddiivveerrssaa  ddiissttaannzzaa  ddaallllaa  

ccaammeerraa  ddii  MMeerreeddiitthh,,  iinn  ccuuii  iill  pprriimmoo  èè  aaddddiirriittttuurraa  iill  ppiiùù  lloonnttaannoo..  EE  nnoonn  èè  ddeettttoo  

cchhee  iill  ttrraammeessttiioo  ssii  rriiffeerriissssee  aallllaa  ffuuggaa  ddeeii  dduuee  oo  nnoonn  ppiiuuttttoossttoo  aallllaa  pprreecceeddeennttee  ee  

aaffffaannnnoossaa  rriicceerrccaa,,  ddaa  ppaarrttee  ddeell  SSoolllleecciittoo,,  ddeellllaa  ppiieettrraa  ddaa  uussaarree  ccoonnttrroo  iill  vveettrroo,,  

rriicceerrccaa  qquueessttaa  cchhee  sseegguuee  ssoollttaannttoo  iill  ccoonnttrroolllloo  eesstteerrnnoo  ddeellll’’aabbiittaazziioonnee  ee  llaa  

ppuunnttaattaa  ddii  SSoolllleecciittoo  aall  bbaaggnnoo  ppiiccccoolloo  ppeerr  rriimmeetttteerrssii  llee  ssccaarrppee..    

LLaa  CCaappeezzzzaallii  sseennttee  iill  ggrriiddoo  ddii  MMeerreeddiitthh  ee  iill  ttrraammeessttiioo  ssuullllaa  ppiiaazzzzoollaa,,  mmaa  nnoonn  

sseennttee  iill  rruummoorree  ddeeii  vveettrrii  iinnffrraannttii..  PPeerr  ll’’aappppeellllaannttee  nnoonn  ssaarreebbbbee  ppoossssiibbiillee..      

BBiissooggnnaa  ttoorrnnaarree  ssuuii  mmoovviimmeennttii  ddeellllaa  SSiiggnnoorraa,,  ggiiàà  ddeessccrriittttii  iinn  pprreecceeddeennzzaa::  

qquueessttaa  ssii  aallzzaa,,  ssii  ddiirriiggee  aall  bbaaggnnoo  mmaa  ddeevvee  pprriimmaa  ppaassssaarree  ppeerr  llaa  ssaallaa  ddaa  pprraannzzoo..  

GGiiuunnttaa  aallll’’aalltteezzzzaa  ddeellllaa  ffiinneessttrraa  ddii  ttaallee  ssaallaa,,  sseennttee  ll’’uurrlloo  ee  llaa  sstteessssaa  ssoottttoolliinneeaa::  

““  IIoo  iinn  qquueell  mmiinnuuttoo  nnoonn  ssaappeevvoo  ppiiùù  ccoossaa  ssuucccceeddeevvaa””  ((vvddss..  llaa  tteessttiimmoonniiaannzzaa  

CCaappeezzzzaallii  aa  pp..  1166))..  CCiiòò  ssiiggnniiffiiccaa  cchhee  llaa  ssiiggnnoorraa,,  tteerrrroorriizzzzaattaa,,  rriimmaannee  iimmmmoobbiillee  

ppeerr  ddiivveerrssii  sseeccoonnddii,,  ffoorrssee  uunn  mmiinnuuttoo,,  ffoorrssee  ppiiùù,,  ppooii  pprroosseegguuee  ll’’iitteerr  vveerrssoo  iill  
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bbaaggnnoo,,  ddoovvee  aavveevvaa  nneecceessssiittàà  ddii  rreeccaarrssii  ppeerr  ssooddddiissffaarree  iill  bbiissooggnnoo  ddii  uurriinnaarree..  

SSppaavveennttaattaa  ddaallll’’uurrlloo,,  llaa  ssiiggnnoorraa  gguuaarrddaa  aattttrraavveerrssoo  ii  vveettrrii  ddeellllaa  ffiinneessttrraa  ddeell  

bbaaggnnoo  mmaa  nnoonn  nnoottaa  nnuullllaa..  AA  qquueessttoo  ppuunnttoo,,  llaa  ssiiggnnoorraa  ddeevvee  aavveerree  eesspplleettaattoo  iill  

bbiissooggnnoo  ccoorrppoorraallee  ppeerr  iill  qquuaallee  ssii  eerraa  aallzzaattaa..  PPooii  llaa  ssiiggnnoorraa  eessccee  ddaall  bbaaggnnoo  ee,,  

mmeennttrree  ssttaa  cchhiiuuddeennddoo  llaa  ppoorrttaa  ddeell  llooccaallee,,  aa  qquueell  ppuunnttoo  sseennttee  ii  ppaassssii  ssuullllee  

ssccaalleettttee  ee  lloo  ssccaallppiicccciioo  ssuullllaa  ppiiaazzzzoollaa..  SSii  vveeddaa  lloo  sstteessssoo  vveerrbbaallee  ddeellllaa  

tteessttiimmoonniiaannzzaa  ddeellllaa  CCaappeezzzzaallii  aa  pp..  1199,,  ddoovvee  llaa  tteessttee  ddiiccee::  ““  SSeennttoo  ii  rruummoorrii  cchhee  

hhoo  ddeessccrriittttoo  qquuaannddoo  ssttaavvoo  cchhiiuuddeennddoo  llaa  ppoorrttaa  ddeell  bbaaggnnoo””..    

OOrrbbeennee,,  ssee  lloo  ssccaallppiicccciioo  ssuullllaa  ppiiaazzzzoollaa  èè  qquueelllloo  ddii  RRaaffffaaeellee  cchhee  cceerrccaa  llaa  

ppiieettrraa,,  llaa  rroottttuurraa  ddeell  vveettrroo  aavvvviieennee  qquuaannddoo  llaa  SSiiggnnoorraa  ssii  ssttaa  oorrmmaaii  ppoorrttaannddoo  ddii  

nnuuoovvoo  vveerrssoo  llaa  ssuuaa  ccaammeerraa  ee  ssii  aalllloonnttaannaa  aannccoorraa  ddaallllaa  ddiirreezziioonnee  ddeellllaa  ccaassaa..  SSee,,  

vviicceevveerrssaa,,  lloo  ssccaallppiicccciioo  èè  qquueelllloo  ddeellllaa  ffuuggaa  ddeeii  dduuee  ee,,  qquuiinnddii,,  sseegguuee,,  nneellllaa  

pprroossppeettttaazziioonnee  ddeellllaa  CCoorrttee,,  llaa  rroottttuurraa  ddeell  vveettrroo,,  llaa  CCaappeezzzzaallii  èè  nneell  bbaaggnnoo,,  

iinntteennttaa  aadd  eesspplleettaarree  ii  ssuuooii  bbiissooggnnii,,  IInn  ttuuttttoo  qquueessttoo  ccoonntteessttoo,,  vvaa  ccoonnssiiddeerraattoo  

ll’’eennoorrmmee  sscchhoocckk  ppssiiccoollooggiiccoo  ssuubbiittoo  ddaallllaa  CCaappeezzzzaallii  iinn  ccoonnsseegguueennzzaa  ddii  

qquueellll’’uurrlloo  ddiissppeerraattoo  cchhee  hhaa  oorrmmaaii  ffooccaalliizzzzaattoo  ttuuttttaa  llaa  ssuuaa  aatttteennzziioonnee,,  mmeennttrree  llaa  

rroottttuurraa  ddii  uunn  vveettrroo,,  ccoommppiiuuttaa  ddaallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ssttaannzzaa  ppiiùù  lloonnttaannaa  rriissppeettttoo  aallllaa  

tteessttee,,  aammmmeessssoo  ee  nnoonn  ccoonncceessssoo  cchhee  llaa  tteessttee  aavveessssee  ppoottuuttoo  sseennttiirrllaa,,  ppootteevvaa  

iimmppuuttaarrssii  aanncchhee  aadd  uunn  ccoollppoo  ddii  vveennttoo  ee,,  qquuiinnddii,,  nnoonn  aavvrreebbbbee  ccaattaalliizzzzaattoo  

ll’’aatttteennzziioonnee  ee  ii  rriiccoorrddii  ddeellllaa  tteessttee..  EE  nnoonn  ssii  ddiimmeennttiicchhii  cchhee  llaa  tteessttee,,  nneell  ccoorrssoo  

ddeellll’’eessaammee  ddeell  PPMM,,  rraaccccoonnttaannddoo  cciiòò  cchhee  aavvvveennnnee  ddooppoo  eesssseerree  ttoorrnnaattaa  aa  lleettttoo,,  

ddii  rriittoorrnnoo  ddaall  bbaaggnnoo  ee  rriissppoonnddeennddoo  aallllaa  ddoommaannddaa  qquuaannddoo  ssii  ffoossssee  

aaddddoorrmmeennttaattaa,,  hhaa  pprreecciissaattoo::  ““  MMii  ccii  èè  vvoolluuttoo  ppeerrcchhéé  ccii  ppeennssaavvoo,,  ccii  ppeennssaavvoo,,  

ddiiccoo  ––  mmaa  qquueellll’’uurrlloo  nnoonn  mmii  sseemmbbrraavvaa  uunnaa  ccoossaa  --,,  uunn  ppoo’’  cchhee  ttiirraavvaa  iill  vveennttoo,,  
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ccoonn  qquueesstt’’uurrlloo,,  mmii  sseemmbbrraavvaa  ddii  ssttaarree  nneellllaa  ccaassaa  ddeeggllii  oorrrroorrii””  ((vvddss..  iill  vveerrbbaallee  

ddii  uuddiieennzzaa  ddeell  2277..0033..0099,,  aa  pp..  2211))..  ““TTiirraavvaa  iill  vveennttoo””  ddiiccee  llaa  tteessttee..  MMaa  llaa  tteessttee  

FFoorrmmiiccaa  AAlleessssaannddrraa,,  nneell  ddeessccrriivveerree  llee  ccoonnddiizziioonnii  mmeetteerreeoollooggiicchhee  ddii  qquueellllaa  

sseerraa,,  ddiiccee  ssoollttaannttoo  cchhee  eerraa  ““mmoollttoo  ffrreeddddoo””  ((vvddss..  llee  ddiicchh..  ddeellllaa  tteessttee  iinn  ddaattaa  

2211..0033..22000099,,  aa  pp..  2233))  ee  nnoonn  ppaarrllaa  ddii  ““vveennttoo””..  EE’’  vveerroossiimmiillee,,  qquuiinnddii,,  cchhee  llaa  

CCaappeezzzzaallii  aabbbbiiaa  ppoottuuttoo  aattttrriibbuuiirree  aallll’’aazziioonnee  ddeell  vveennttoo  iill  rruummoorree,,  aattttuuttiittoo,,  ddeeii  

vveettrrii  iinnffrraannttii..          

PPaassssaannddoo  aallllee  iimmpplliiccaazziioonnii  cchhee,,  sseeccoonnddoo  ll’’aappppeellllaannttee,,  ddeerriivveerreebbbbeerroo  ddaallllee  

tteessttiimmoonniiaannzzee  ddeellllaa  FFoorrmmiiccaa,,  ddeell  LLoommbbaarrddii,,  ddeellllaa  SSaallssiicccciioollii,,  ddeell  CCoolleettttaa  ee  

ddeellll’’OOcccchhiippiinnttii,,  llaa  CCoorrttee  hhaa  ggiiuussttaammeennttee  aaffffeerrmmaattoo  cchhee  ttaallii  ssooggggeettttii  nnoonn  eerraannoo  

ppiiùù  pprreesseennttii  nneellllaa  zzoonnaa  aattttoorrnnoo  aallllee  2233..3300  ppeerrcchhéé  ssee  nnee  eerraannoo  aannddaattii  vviiaa  ppooccoo  

pprriimmaa  ((vvddss..  llaa  sseenntteennzzaa  aa  pp..  441100))..    

LL’’aappppeellllaannttee  cceerrccaa  ddii  ccoonnffuuttaarree  ttaallee  ccoonncclluussiioonnee,,  pprrooccrraassttiinnaannddoo  llaa  ppaarrtteennzzaa  

ddeell  ccaarrrroo  aattttrreezzzzii  ee  ddeeggllii  ooccccuuppaannttii  ll’’aauuttoo  iinn  ppaannnnee  eedd  aammiiccii,,  ii  qquuaallii,,  sseeccoonnddoo  

ll’’aappppeelllloo,,  ssaarreebbbbeerroo  rriippaarrttiittii  aallllee  2233..3355  ((vvddss..  ll’’aappppeelllloo  aa  pp..  119911))..  EE  iinnvveeccee  iill  

LLoommbbaarrddii,,  aa  pprreecciissaa  ddoommaannddaa  ddeell  PPMM  aa  cchhee  oorraa  ffoossssee  rriippaarrttiittoo,,  hhaa  rriissppoossttoo::  ““  

2233..1155  ––  2233..2200  mmaassssiimmoo””..  AAnnccoorraa  iill  PPMM::  ““  QQuuiinnddii  lleeii  aallllee  2233..2200  mmaassssiimmoo  hhaa  

llaasscciiaattoo  llaa  zzoonnaa  ??  ““  ee  iill  tteessttee::  ““  SSìì””..    

SSii  vveeddaa  iill  vveerrbbaallee  ddeellll’’eessaammee  tteessttiimmoonniiaallee  ddeell  LLoommbbaarrddii  iinn  ddaattaa  2277..0033..0099,,  aa  

pp..  112211..  EE’’  ll’’uunniiccaa  pprreecciissaazziioonnee  ssuullll’’eessaattttoo  oorraarriioo  ddii  ppaarrtteennzzaa,,  ccoonntteennuuttaa  nneell  

vveerrbbaallee  ddeellll’’eessaammee  tteessttiimmoonniiaallee  ddeell  LLoommbbaarrddii..  EE  ttaallee  oorraarriioo  ccooiinncciiddee  

ppeerrffeettttaammeennttee  ccoonn  qquueelllloo  ddii  rriippaarrtteennzzaa  iinnddiiccaattoo  ddaall  ccoonndduucceennttee  ddeellllaa  TTooyyoottaa  

AAvveennssiiss  iinn  ppaannnnee  CCoolleettttaa  PPaassqquuaalliinnoo  cchhee,,  aa  ddoommaannddaa  ddeell  PPuubbbblliiccoo  MMiinniisstteerroo,,  

hhaa  rriissppoossttoo  cchhee  ssii  ttrraatttteennnnee  nneellllaa  zzoonnaa  ssiinnoo  aallllee  2233..1155  cciirrccaa  ((vvddss..  iill  vveerrbbaallee  ddeell  
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2233..0066..0099,,  aa  pp..  7788  ee  7799))..  LLaa  mmoogglliiee  ddeell  CCoolleettttaa,,  SSaallssiicccciioollii  LLuucciiaa,,  hhaa  iinnddiiccaattoo  

uunn  oorraarriioo  mmaassssiimmoo  ddii  rriippaarrtteennzzaa,,  ccoorrrriissppoonnddeennttee  aallllee  2233..3300  ((vvddss..  llee  ddiicchh..  ddeellllaa  

SSaallssiicccciioollii  iinn  ddaattaa  2233..0066..0099,,  aa  pp..  110011))..  EE  OOcccchhiippiinnttii  CCaarrmmeellaa  cchhee  ssii  ttrroovvaavvaa  aa  

bboorrddoo  ddeellllaa  CCiittrrooēēnn  CC44  ccoonn  ii  bbaammbbiinnii  ee  iill  mmaarriittoo,,  hhaa  pprreecciissaattoo  ddii  eesssseerrssii  

ttrraatttteennuuttaa  nneell  lluuooggoo  ppeerr  cciirrccaa  uunnaa  ““mmeezzzz’’oorreettttaa,,  uunnaa  qquuaarraannttiinnaa  ddii  mmiinnuuttii””  

((vvddss..  llee  ddiicchh..  ddeellllaa  OOcccchhiippiinnttii  iinn  ddaattaa  2233..0066..0099,,  aa  pp..  110088)),,  sseemmpprree  iinn  lliinneeaa  ccoonn  

llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeell  LLoommbbaarrddii..    

IInn  ddeeffiinniittiivvaa,,  ttuuttttee  qquueessttee  ppeerrssoonnee  nnoonn  eerraannoo  ppiiùù  iinn  zzoonnaa  aallllee  2233..3300,,  ccoommee  

aaffffeerrmmaattoo  ddaallllaa  CCoorrttee..    

QQuuaannttoo  aall  ccaanncceelllloo  cchhee  iill  LLoommbbaarrddii  vveeddee  sseemmiiaappeerrttoo,,  ll’’aappppeellllaannttee  eecccceeppiissccee  

cchhee  MMeerreeddiitthh  aavvrreebbbbee  cceerrttaammeennttee  cchhiiuussoo  iill  ccaanncceelllloo..  CCoossaa  vvuuooll  ssoosstteenneerree  

ll’’aappppeellllaannttee  ??  FFoorrssee  cchhee  MMeerreeddiitthh  nnoonn  ffoossssee  aannccoorraa  aa  ccaassaa,,  ssmmeenntteennddoo  ccoossìì  

ccllaammoorroossaammeennttee  ttuuttttaa  llaa  vveerrssiioonnee  ddeellllee  ddiiffeessee  ssuull  ddeelliittttoo,,  ssppeecciiee  ssuullll’’oorraarriioo  

ddeellllaa  mmoorrttee  ??    

EE  iinnvveeccee,,  MMeerreeddiitthh  eerraa  rriieennttrraattaa  aa  ccaassaa  ppiiuuttttoossttoo  pprreessttoo  qquueellllaa  sseerraa  ee  ssaappeevvaa  

cchhee  AAmmaannddaa  eerraa  ccoonn  RRaaffffaaeellee..  EE’’  cchhiiaarroo  cchhee  hhaa  llaasscciiaattoo  sseemmiiaappeerrttoo  iill  

ccaanncceelllloo  ppeerrcchhéé  iimmmmaaggiinnaavvaa  cchhee  AAmmaannddaa  ssaarreebbbbee  cceerrttaammeennttee  rriieennttrraattaa  ppiiùù  

ttaarrddii  ee,,  dd’’aallttrraa  ppaarrttee,,  nnoonn  eerraa  iill  ccaanncceelllloo  ll’’eelleemmeennttoo  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  ddeellllaa  ccaassaa,,  

ppeerrcchhéé  ddaallllaa  ssttrraaddaa  ssii  ppootteevvaa  aacccceeddeerree  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ppiiaazzzzoollaa,,  ssccaavvaallccaannddoo  

llaa  rriinngghhiieerraa  aa  llaattoo  ddeellllaa  ssttrraaddaa..  LL’’iimmppoorrttaannttee  eerraa  cchhiiuuddeerree  aa  cchhiiaavvee  llaa  ppoorrttaa  ddii  

ccaassaa..      

QQuuaannttoo  aallllaa  lleetttt..  ss..,,  ssii  èè  vviissttoo  cchhee  qquueelllloo  cchhee  ddiiccee  AAmmaannddaa  nnoonn  èè  ccrreeddiibbiillee..  

SSiiaa  cchhee  ffoossssee  ddeerriivvaattoo  ddaa  uunn  ““ppiieerrcciinngg””  ddii  uunnaa  sseettttiimmaannaa  pprriimmaa,,  ssiiaa  cchhee  ffoossssee  

aaddddiirriittttuurraa  ppiiùù  vveecccchhiioo  ee  lleeggaattoo  aall  cciicclloo  mmeessttrruuaallee  ddii  uunnaa  ddeellllee  ccooiinnqquuiilliinnee,,  
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ccoommee,,  ssii  ddeevvee  rriippeetteerree,,  mmaaii  nneessssuunnoo  ssii  eerraa  pprriimmaa  aaccccoorrttoo  ddii  qquueell  ssaanngguuee  nneeii  

ggiioorrnnii  pprreecceeddeennttii  ee  nnoonn  lloo  aavveevvaa  rriimmoossssoo  ??  LLaa  sstteessssaa  AAmmaannddaa,,  ssii  èè  vviissttoo,,  hhaa  

rriiccoonnoosscciiuuttoo  cchhee  nnoonn  vvii  eerraannoo  llee  ttrraaccccee  ddii  ssaanngguuee  ee  ll’’iimmpprroonnttaa  ssuull  ttaappppeettiinnoo  iill  

ppoommeerriiggggiioo  ddeell  pprriimmoo  nnoovveemmbbrree,,  qquuaannddoo  lleeii  llaasscciiòò  llaa  ccaassaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  

PPeerrggoollaa..  

SSuullllaa  lleetttt..  tt..,,  ll’’aappppeellllaannttee  ccoonntteessttaa  llaa  rriiccoossttrruuzziioonnee  cchhee  llaa  CCoorrttee  ffaa  ddeeii  ddeelliittttii  

ccoommee  ffrruuttttoo  ddii  ccoonnvveerrggeennzzee  ooccccaassiioonnaallii  mmaa  nnoonn  èè  ddaattoo  ccoommpprreennddeerree  ssuullllaa  

bbaassee  ddii  qquuaallii  mmoottiivvii..  FFoorrssee  ll’’aappppeellllaannttee  ppeennssaa  cchhee  ii  ddeelliittttii  ddeebbbbaannoo  eesssseerree  

ffrruuttttoo  sseemmpprree  ee  ssoollttaannttoo  ddii  uunnaa  pprreemmeeddiittaazziioonnee,,  mmaa  nnoonn  èè  ccoossìì  ee  llaa  ccrroonnaaccaa  ccee  

lloo  ddiimmoossttrraa,,  EEssiissttoonnoo  vviicceennddee  ddeelliittttuuoossee  aanncchhee  ggrraavvii  cchhee  ssii  oorriiggiinnaannoo  ddaa  

ccoonnttiinnggeennzzee  ooccccaassiioonnaallii  ee  llaa  CCoorrttee  lloo  hhaa  aaffffeerrmmaattoo  aa  pp..  442222  ddeellllaa  sseenntteennzzaa..  

MMoottiivvoo  XX  ::  ““  LLaa  ––  ccaalluunnnniiaa  ––  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddii  PPaattrriicckk  DDiiyyaa  LLuummuummbbaa””..  

QQuuii  ll’’aappppeellllaannttee  cceerrccaa  ddii  mmeetttteerree  iinn  dduubbbbiioo  ggllii  eessttrreemmii  ooggggeettttiivvii  ee,,  

ssoopprraattttuuttttoo,,  ssooggggeettttiivvii  ddeell  ddeelliittttoo  ddii  ccaalluunnnniiaa  ee  lloo  ffaa  iinn  rreellaazziioonnee  aall  

mmeemmoorraanndduumm  cchhee  llaa  KKnnooxx  ccoonnsseeggnnòò  aaggllii  iinnqquuiirreennttii    llaa  mmaattttiinnaa  ddeell  66  

nnoovveemmbbrree  0077,,  sseennzzaa  aaffffrroonnttaarree  iinn  aallccuunn  mmooddoo  llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ccaalluunnnniioossee  rreessee  

nneellllee  pprriimmee  oorree  ddeell  66  nnoovveemmbbrree  cchhee  ccoossttiittuuiissccoonnoo  ““ccoorrppoo””  ddeell  rreeaattoo  ddii  ccuuii  

aallll’’aarrtt..  336688  cc..pp..,,  ccoommee  ssaanncciittoo  ddaa  qquueessttaa  CCoorrttee  nneellll’’oorrddiinnaannzzaa  ddeell  1188  ddiicceemmbbrree  

ssccoorrssoo..    

LLaa  CCoorrttee  ddii  pprriimmee  ccuurree  ssii  èè  ssooffffeerrmmaattaa  ssuull  rreeaattoo  ddii  ccaalluunnnniiaa  ccoonntteessttaattoo  aallllaa  

KKnnooxx  aallllee  pppp..  441177,,  441188  ee  441199,,  mmaa  ddeellllee  ccoonnssiiddeerraazziioonnii  ddeell  GGiiuuddiiccee  ““aa  qquuoo””  

ll’’aappppeellllaannttee  nnoonn  ddiiccee  nnuullllaa,,  lliimmiittaannddoossii  aadd  aaffffeerrmmaarree  llaa  ccoonnttrraaddddiittttoorriieettàà  ddeeggllii  

eelleemmeennttii  eemmeerrssii  ssuullllaa  bbaassee  ddeell  ssoolloo  mmeemmoorraanndduumm..  MMaa,,  aa  pprreesscciinnddeerree  ddaall  ffaattttoo  

cchhee  llaa  ccoonntteessttaazziioonnee  rriigguuaarrddaa  llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  rreessee  nneellllaa  nnoottttee  ddaall  55  aall  66  
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nnoovveemmbbrree  0077,,  llaa  KKnnooxx,,  nneelllloo  sstteessssoo  mmeemmoorriiaallee  ddeellllaa  mmaattttiinnaa  ddeell  66,,  ccoommee  hhaa  

oosssseerrvvaattoo  llaa  CCoorrttee,,  hhaa  ccoonnffeerrmmaattoo  iinn  ppiieennoo  llee  ““ddiicchhiiaarraazziioonnii  aaccccuussaattoorriiee””  ffaattttee  

pprroopprriioo  llaa  nnoottttee  ttrraa  iill  55  ee  iill  eedd  aaggggiiuunnggee::  ““  nneeii  ffllaasshhbbaacckk  cchhee  ssttoo  aavveennddoo  vveeddoo  

PPaattrriicckk  ccoommee  ll’’aassssaassssiinnoo””..  EE’’  cchhiiaarroo  cchhee  llaa  KKnnooxx  hhaa  ffaallssaammeennttee  aaccccuussaattoo  uunn  

iinnnnoocceennttee  ddeellll’’oommiicciiddiioo  ddii  MMeerreeddiitthh,,  bbeenn  ssaappeennddoolloo  ttaallee,,  cciiooèè  ddeell  ttuuttttoo  

eessttrraanneeoo  aall  ffaattttoo  ee  llaa  ppiieennaa  ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  ddii  cciiòò  iinn  ccaappoo  aallllaa  KKnnooxx  nnoonn  vviieennee  

ccoonnttrraaddddeettttaa  mmaa  aaggggrraavvaattaa  ddaallllaa  ttiippiiccaa  mmooddaalliittàà  ““oonniirriiccoo--iinnssiinnuuaannttee””  cchhee  

ccaarraatttteerriizzzzaa  ii  rraaccccoonnttii  ddeellllaa  KKnnooxx,,  cchhee  cceerrccaa  ddii  aavvvvoollggeerree  llee  ssuuee  aaccccuussee  iinn  uunn  

ccoonntteessttoo  iibbrriiddoo,,  qquuaassii  ddii  ddoorrmmiivveegglliiaa,,  ddoovvee  ssvvaanniissccoonnoo  ii  ccoonnffiinnii  ttrraa  cciiòò  cchhee  ssii  

vviivvee  ee  cciiòò  cchhee  ssii  ssooggnnaa..  

SSii  aaccccuussaa  uunn  iinnnnoocceennttee  ccoonn  ccoonnsseegguueennzzee  ggrraavviissssiimmee,,  pprroottrraatttteessii  nneell  tteemmppoo,,  

mmaa,,  ppeerr  ““ttuutteellaarrssii””  iinn  qquuaallcchhee  mmooddoo,,  ssii  pprrooppiinnaa  iill  dduubbbbiioo  cchhee  qquueelllloo  nnoonn  ssiiaa  

aallttrroo  cchhee  iill  rraaccccoonnttoo  ddii  uunn  ssooggnnoo..    

MMaa  llaa  ccaalluunnnniiaa  èè  iinnddiissssoolluubbiillmmeennttee  lleeggaattaa  aallll’’oommiicciiddiioo  ee  llaa  CCoorrttee  

aaffffeerrmmaa  ccoonn  ddeecciissiioonnee  qquueessttoo  lleeggaammee  ee  llaa  ffiinnaalliittàà  ““ddiiffeennssiivvaa””,,  rriissppeettttoo  

aallll’’oommiicciiddiioo  ddeellllaa  ccaalluunnnniiaa  aaii  ddaannnnii  ddii  PPaattrriicckk::  ssii  vveeddaa  llaa  sseenntteennzzaa  aallllee  pppp..  

441188  ee  441199..    

LLaa  ccaalluunnnniiaa,,  iinn  aallttrree  ppaarroollee,,  èè  uunn  aallttrroo  ppeessaannttiissssiimmoo  eelleemmeennttoo  aa  ccaarriiccoo  ddeellllaa  

KKnnooxx  ee  ddeell  ccooiimmppuuttaattoo  iinn  oorrddiinnee  aallll’’oommiicciiddiioo  eedd  aallllaa  vviioolleennzzaa  sseessssuuaallee  ee  nnoonn  

hhaa  ““ggiiuussttiiffiiccaazziioonnii””  ddii  ssoorrttaa::  ssoottttoo    ll’’iinnccaallzzaarree  ddeellllee  ddoommaannddee  ddeellllaa  PPoolliizziiaa,,  llaa  

nnoottttee  ttrraa  iill  55  ee  iill  66  nnoovveemmbbrree,,  AAmmaannddaa  èè  eennttrraattaa  iinn  ccrriissii  ee  ssii  èè  ““aaggggrraappppaattaa””  

aallllaa  ““vviiaa  dd’’uusscciittaa””  cchhee  llee  ooffffrriivvaa  iill  mmeessssaaggggiioo  ddeell  ssuuoo  ddaattoorree  ddii  llaavvoorroo..  AAllttrroo  

cchhee  pprreessssiioonnii  ddeellllaa  PPoolliizziiaa  !!    

EE  ppeerr  rreennddeerrsseennee  ccoonnttoo,,  bbaassttaa  aannddaarrssii  aa  lleeggggeerree  ll’’eessaammee  ddii  AAmmaannddaa,,  aannzzii,,  iinn  
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ppaarrttiiccoollaarree,,  iill  ccoonnttrrooeessaammee  ddeell  PPMM  cchhee  iinniizziiaa  ccoonn  uunnaa  ddoommaannddaa  

ppuunnttuuaalliissssiimmaa,,  vvaallee  aa  ddiirree  cchhii  llee  aavvrreebbbbee  ssuuggggeerriittoo  iill  nnoommee  ddii  PPaattrriicckk  ((vvddss..  pp..  

1166  ddeell  vveerrbbaallee  ddeell  1133  ggiiuuggnnoo  0099))..    

      CCiiòò  cchhee  pprroovvooccaa  iill  ttuurrbbaammeennttoo  ddeellllaa  KKnnooxx  nnoonn  ssoonnoo  llee  ddoommaannddee  

iinnccaallzzaannttii  ((oo  mmaaggaarrii  ggllii  ssccaappppeelllloottttii,,  oo,,  ffoorrssee,,  uunn  uurrttoo  iinnvvoolloonnttaarriioo))  ddeellllaa  

ppoolliizziiaa..  EE’’  uunn’’aallttrraa  ccoossaa..  LLaasscciiaammoo  llaa  ppaarroollaa  aallllaa  KKnnooxx  cchhee  ccoossìì  rriissppoonnddee  

aall  PPMM  nneell  vveerrbbaallee  ddeell  1133  ggiiuuggnnoo  0099: “IMPUTATA –…..Perché io, dibattendo 

con loro, alla fine loro hanno cominciato sempre poco a poco e poi 

crescendo ancora di più questo... “Ma noi non siamo convinti di te, 

perché tu non riesci a ricordare una cosa, ma riesci a ricordare 

un’altra cosa e quindi non capiamo perché tu hai fatto la doccia, ma 

non hai visto qualcosa del genere” e quindi hanno sempre fatto 

questo... E poi mi hanno detto questa cosa del fatto che Raffaele 

avrebbe detto che io sarei uscita dalla casa. Io ho detto: “Guarda, è 

impossibile. Io non so se lui ti dice queste cose o no, ma guarda io 

non sono uscita dalla casa”. Quindi loro hanno detto: “No, tu stai 

dicendo una bugia, tu devi ricordare per bene quello che hai fatto, 

perché sennò noi ti mettiamo in carcere per trent’anni perché sei una 

bugiarda”. Io ho detto: “No, non sei una bugiarda”, e loro “Ma sei 

sicura che non stai proteggendo qualcuno?”, io “No, non sto 

proteggendo nessuno” e loro continuavano: “No, no, noi siamo convinti 

che tu stai proteggendo qualcuno. Chi è? Chi è? Chi è? Chi hai 

incontrato quando sei andata fuori da casa di Raffaele?” “Io non sono 

uscita” “No, sei uscita. Con chi sei stata?” “Non lo so, io non ho 

fatto niente” “Ma come mai non sei andata a lavoro?” “Perché il mio 

capo di lavoro ha detto che io non dovevo andare a lavoro” “Ah sì? 

Vediamo questo telefonino che... ce l’hai questo messaggio?” “Okay, 
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va bene, prendi”. Allora, c’era un poliziotto che ha preso questa 

cosa di qua e hanno cominciato a guardare dentro questo telefonino, 

mentre loro sempre vedevano: “No, sappiamo in qualche modo che tu sai 

che hai incontrato qualcuno in qualche modo, ma perché hai incontrato 

qualcuno?” “Io no, non sono uscita, io non sto proteggendo...” (vds. il 

verbale del 13 giugno 09, alle pp. 22 e 23).  
 

 IIll  SSoolllleecciittoo  cchhee  vveenniivvaa  iinntteerrrrooggaattoo  iinn  uunn’’aallttrraa  ssttaannzzaa,,  aavveevvaa  iinnffaattttii  

““pprreessoo  llee  ddiissttaannzzee””  ddaallllaa  KKnnooxx  ee  aavveevvaa  ddeettttoo  cchhee  lleeii  nnoonn  eerraa  rriimmaassttaa  ccoonn  

lluuii  ttuuttttaa  llaa  nnoottttee  ddaall  pprriimmoo  aall  22  nnoovveemmbbrree..  EE’’  ppeerr  qquueessttoo  cchhee  ii  ppoolliizziioottttii  

iinnccaallzzaannoo  llaa  KKnnooxx..  VVoogglliioonnoo  ssaappeerree  ssee  cciiòò  ccoorrrriissppoonnddaa  aall  vveerroo..  IInn  qquueell  

mmoommeennttoo,,  dd’’aallttrraa  ppaarrttee,,  llaa  lliinneeaa  ddiiffeennssiivvaa  ddeell  SSoolllleecciittoo  eerraa  ddeecciissaammeennttee  

ddiivveerrssaa  ddaa  qquueellllaa  cchhee  aavvrreebbbbee  ppooii  aassssuunnttoo  ee  ppuunnttaavvaa  aall  ddiissttaaccccoo  ddaallllaa  

KKnnooxx..    

    LLaa  ttaappppaa  uulltteerriioorree  èè  llaa  ssccooppeerrttaa  ddeell  mmeessssaaggggiioo  SSMMSS  aa  LLuummuummbbaa,,  cchhee  

pprreessuuppppoonnee  iill  pprreecceeddeennttee  ddii  qquueesstt’’uullttiimmoo  eedd  eeccccoo  qquueelllloo  cchhee  ddiiccee  llaa  KKnnooxx::  

““IMPUTATA - Allora, c’era il fatto del telefonino che a un certo 

punto hanno detto: “Allora, abbiamo questo messaggio, ma tu hai 

mandato un messaggio a Patrick?”. Io ho detto: “Non penso”, loro “No, 

sei una bugiarda. Guarda, questo è il tuo telefono che... c’è questo 

messaggio che tu volevi incontrare lui”, “io non ricordo che ho fatto 

questo messaggio, ma va bene, ho fatto”, loro “ma vuol dire che tu 

volevi incontrare lui, questo è un punto”.  ((sstteessssoo  vveerrbbaallee,,  pp..  2244))..  

      EE  aannccoorraa::  ““Per esempio c’era un uomo che aveva questo telefonino, 

che proprio metteva questo telefonino nella mia faccia dicendo: 

“Guarda questo telefonino, ma chi è questo? Ma che volevi incontrare 
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lui?”. ((vvddss..  lloo  sstteessssoo  vveerrbbaallee  ddeell  1133  ggiiuuggnnoo  0099,,  pp..  3300))    EE’’  eevviiddeennttiissssiimmoo  

ll’’iinntteerreessssee  ddeellllaa  PPoolliizziiaa  qquuaannddoo  ssccoopprree  iill  mmeessssaaggggiioo..  EEccccoo  qquueelllloo  cchhee  ddiiccee  

llaa  KKnnooxx::  ““c’erano tantissime persone che hanno suggerito nel modo che 

mi hanno chiesto: “Allora, tu hai incontrato qualcuno”, io “No”, loro 

“Sì invece, perché qua abbiamo questo telefonino che dice che tu vuoi 

incontrare qualcuno. Volevi incontrare lui?”, io “No, non mi 

ricordo”, “Ah, ricordati per bene, perché sennò ti mettiamo in 

carcere per trent’anni”, “Ma io non ricordo”, “Forse hai incontrato 

lui? Forse hai incontrato lui e non hai ricordato?”. Era questa cosa.  

P.M. - Dott. Mignini - Scusi, questo lui gliel’hanno anche 

specificato? 

IMPUTATA – Ma era il fatto che era il capo mio.  

P.M. - Dott. Mignini -  Cosa? 

IMPUTATA – Il fatto che ho ricevuto questo messaggio di Patrick, che 

loro erano molto, molto presi da questo. Quindi il fatto che ho 

ricevuto un messaggio da lui...  ““    ((vvddss..  lloo  sstteessssoo  vveerrbbaallee  aa  pp..  3322))..   

      QQuuaannddoo  AAmmaannddaa  ddiiccee  aaii  ppoolliizziioottttii  cchhee  nnoonn  èè  uusscciittaa  ee  nnoonn  èè  aannddaattaa  aall  

llaavvoorroo,,  ggllii  sstteessssii  iinnccaallzzaannoo..  VVoogglliioonnoo  ssaappeerree  ppeerrcchhéé  eedd  èè  aalllloorraa  cchhee  llaa  KKnnooxx  

ccoonnffeessssaa  lloorroo  cchhee  iill  ssuuoo  ““ccaappoo””  llee  aavveevvaa  ddeettttoo  ddii  nnoonn  aannddaarree  aall  llaavvoorroo..  II  

ppoolliizziioottttii  vvoogglliioonnoo  vveerriiffiiccaarree  qquueessttaa  aaffffeerrmmaazziioonnee,,  pprreennddoonnoo  iill  cceelllluullaarree  ee,,  

mmeennttrree  nnoonn  ttrroovvaannoo  iill  mmeessssaaggggiioo  ddii  PPaattrriicckk,,  ppeerrcchhéé  llaa  KKnnooxx  lloo  hhaa  

((iinnssppiieeggaabbiillmmeennttee))  ccaanncceellllaattoo,,  ttrroovvaannoo  llaa  rriissppoossttaa  ddeellllaa  rraaggaazzzzaa  cchhee  ggllii  

ddiiccee  cchhee  ssii  vveeddrraannnnoo  ppiiùù  ttaarrddii..    

      DDiiccee  llaa  KKnnooxx,,  sseemmpprree  nneell  ccoonnttrrooeessaammee  ddeell  PPMM  ddeell  1133  ggiiuuggnnoo  0099::  

““IMPUTATA – Sa che non lo so se è scritto sul telefono, ma ha detto 

che ho ricevuto un messaggio da Patrick e poi loro hanno cercato nel 

telefono se ho ricevuto, non hanno trovato il suo messaggio, ma hanno 
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trovato quel messaggio che io ho mandato a lui. ““  ((vvddss..  lloo  sstteessssoo  vveerrbbaallee  

aa  pp..  3355))..   

      EEdd  eeccccoo  llaa  rriissppoossttaa  ddeeffiinniittiivvaa,,  sseemmpprree  ddii  AAmmaannddaa::  ““Poi, sempre questo 

fatto, sul messaggio, sul fatto che proprio hanno messo nella mia 

faccia... “Ah, guarda che sei una stupida bugiarda, non ricordi 

questo?”. Io nella prima parte non ho ricordato che ho fatto questo 

messaggio, poi il fatto che c’era quest’interprete vicino a me che mi 

diceva sempre: “Ma forse non ricordi, forse non ricordi”, io ho 

provato... Poi c’erano queste persone che dicevano: “Ma prova a 

ricordare qualcos’altro, prova a ricordare questo fatto che hai 

incontrato una persona”. Quindi stavo là pensando: “Okay, ricordati, 

ricordati, ricordati” e poi c’era questo che dietro proprio mi... non 

è che mi ha fatto proprio male fisicamente, ma mi ha spaventato. 

PRESIDENTE – Stiamo al suggerimento. “Ricordati” è una 

sollecitazione forte alla memoria. Il suggerimento è invece una... 

IMPUTATA – Ma “ricordati” sempre seguendo queste idee che loro 

stavano... 

PRESIDENTE – Le hanno detto: “Di’ che è stato lui”? 

IMPUTATA – No.  

PRESIDENTE – In questo senso no, “ricordati, ricordati, ricordati”.  

IMPUTATA – Non mi hanno detto che è stato lui, ma mi dicevano: “Ah, 

ma sappiamo chi è, sappiamo che tu stavi con lui, che tu hai 

incontrato”.  

PRESIDENTE – Il suggerimento era questo, in questo consisteva.  

IMPUTATA – Sì.   ““  ((vvddss..  lloo  sstteessssoo  vveerrbbaallee  ddeell  1133  ggiiuuggnnoo  0099,,  aallee  pppp..  3377  ee  3388))..    

    QQuuiinnddii::  SSoolllleecciittoo  ddiiccee  aaggllii  aaggeennttii  cchhee  llaa  KKnnooxx  nnoonn  èè  ssttaattaa  ccoonn  lluuii  llaa  nnoottttee  

ddeell  ddeelliittttoo..  II  ppoolliizziioottttii  cchhiieeddoonnoo  ssppiieeggaazziioonnii  aadd  AAmmaannddaa  cchhee  rriimmaannee  ccoollppiittaa  
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ddaallllaa  ssccoonnffeessssiioonnee  ddeell  SSoolllleecciittoo..  AAmmaannddaa  nneeggaa  ddii  eesssseerree  uusscciittaa  ee  ddiiccee  cchhee  nnoonn  

èè  aannddaattaa  nneemmmmeennoo  aall  llaavvoorroo..  GGllii  aaggeennttii  llee  cchhiieeddoonnoo  ppeerrcchhéé  mmaaii  nnoonn  ssiiaa  

aannddaattaa  aall  llaavvoorroo  eedd  èè  AAmmaannddaa  cchhee  ttiirraa  iinn  bbaalllloo  PPaattrriicckk,,  iill  ccaappoo,,  ddiicceennddoo  cchhee  

qquueessttii  ll’’aavveevvaa  iinnvviittaattaa  aa  nnoonn  aannddaarree  aall  PPuubb..  GGllii  aaggeennttii  vvoogglliioonnoo  ccaappiirree  ee  

gguuaarrddaannoo  iill  tteelleeffoonnoo,,  ddoovvee  nnoonn  cc’’èè  ppeerròò  iill  mmeessssaaggggiioo  ddii  PPaattrriicckk,,  cchhee  AAmmaannddaa  

hhaa  ccaanncceellllaattoo,,  mmaa  ssoolloo  qquueelllloo,,  ddii  rriissppoossttaa,,  ddeellllaa  KKnnooxx..  CCoomm’’eerraa  nnaattuurraallee,,  ggllii  

aaggeennttii  ssii  iinnssoossppeettttiissccoonnoo  aannccoorraa  ee  llee  ccoonntteessttaannoo  llee  bbuuggiiee..  AA  qquueell  ppuunnttoo,,  llaa  

ppoossiizziioonnee  ddeellllaa  KKnnooxx  ssii  èè  ffaattttaa  mmoollttoo  ddiiffffiicciillee  ee  ggllii  aaggeennttii  ccaappiissccoonnoo  cchhee,,  

ffoorrssee,,  ssttaavvoollttaa  RRaaffffaaeellee  hhaa  ddeettttoo  iill  vveerroo..  AAmmaannddaa  nnoonn  ssaa  cchhee  ffaarree,,  mmaa  

ll’’iinntteerrpprreettee  ee  ggllii  sstteessssii  ppoolliizziioottttii  llaa  iinnvviittaannoo  aa  rriiccoorrddaarree  mmeegglliioo,,  ppeerrcchhéé  ffoorrssee  

ss’’èè  ddiimmeennttiiccaattaa  ddii  qquueelllloo  cchhee  èè  ssuucccceessssoo..  CCii  ssii  aassppeetttteerreebbbbee,,  aa  qquueell  ppuunnttoo,,  

ssee  ffoossssee  vveerraa  llaa  vveerrssiioonnee  ddeellllaa  KKnnooxx,,  cchhee  ii  ppoolliizziioottttii  llee  ssuuggggeerriissccaannoo  ddii  

ffaarree  iill  nnoommee  ddii  PPaattrriicckk,,  ccoommee  aa  ddiirree::  ““  DDìì  cchhee  sseeii  ssttaattaa  ccoonn  lluuii……””..  EE  iinnvveeccee  

nnoonn  cc’’èè  nneessssuunn  ssuuggggeerriimmeennttoo,,  ppeerr  aammmmiissssiioonnee  ddeellllaa  sstteessssaa  KKnnooxx..  EE’’  lleeii  cchhee,,  

ddiissppeerraattaa  ppeerr  iill  vvoollttaaffaacccciiaa  ddii  RRaaffffaaeellee,,  ccoogglliiee  llaa  ppaallllaa  aall  bbaallzzoo,,  aapppprrooffiittttaa  

ddeellll’’iimmpprreessssiioonnee  cchhee  iinneevviittaabbiillmmeennttee  ss’’èè  ccrreeaattaa  ttrraa  ii  ppoolliizziioottttii  cchhee  llaa  

KKnnooxx  vvoogglliiaa  ccoopprriirree  qquuaallccuunnoo,,  ffoorrssee  pprroopprriioo  iill  ssuuoo  ““ccaappoo””  ccoonn  ccuuii  cc’’eerraa  

qquueellllaa  ccoorrrriissppoonnddeennzzaa  vviiaa  SSMMSS  ee  aaccccuussaa  PPaattrriicckk  ddeellll’’oommiicciiddiioo  ee  ppoonnee  

eennttrraammbbii,,  iill  LLuummuummbbaa  ee  ssee  sstteessssaa,,  nneellllaa  ccaassaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa..  CC’’eerraa  uunn  

nneerroo,,  RRuuddii,,  lloorroo  ccoommpplliiccee  mmaa  llaa  PPoolliizziiaa  nnoonn  lloo  ssaappeevvaa  aannccoorraa  ee  lleeii  ooffffrree  aaggllii  

iinnqquuiirreennttii,,  ccoommee  ““vviittttiimmaa  ssaaccrriiffiiccaallee””  ee  ssttrruummeennttoo  ddii  ddeeppiissttaaggggiioo,,  iill  ppoovveerroo  

LLuummuummbbaa..    

    EE’’  pprroopprriioo  lleeii  cchhee  ssuuggggeerriissccee  qquueell  nnoommee  aaggllii  iinnqquuiirreennttii,,  ccoommee  aassssaassssiinnoo  !!  
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    SSii  ddiirràà::  eerraa  ““ssttrreessssaattaa””  ppeerr  iill  ppeessaannttee  iinntteerrrrooggaattoorriioo  ssuubbiittoo  ??  SSttrreessssaattaa  lloo  

ddoovveevvaa  eesssseerree  ppeerr  ffoorrzzaa  ccoommee  iinneevviittaabbiillmmeennttee  ssuucccceeddee  aa  uunn  ccoollppeevvoollee,,  mmeessssoo  

““ssoottttoo  ttoorrcchhiioo””  ddaaggllii  iinnqquuiirreennttii,,  mmaa  nnoonn  eerraa  qquueessttoo  iill  pprroobblleemmaa,,  ppeerrcchhéé  lloo  

““ssttrreessss””  ssii  rriipprrooppoonnee  iinnvvaarriiaattoo  qquuaannddoo  llaa  KKnnooxx  èè  iinntteerrrrooggaattaa  iinn  ccaarrcceerree  

ddaall  PPMM,,  mmeennttrree  ssttaavvoollttaa,,  aadd  aassssiisstteerrllaa,,  ccii  ssoonnoo  bbeenn  ttrree  aavvvvooccaattii  ee,,  ppeerr  

ggiiuunnttaa,,  lleeii  èè  aaffffiiaannccaattaa  ddaa  qquueessttii  uullttiimmii  mmeennttrree  iill  PPMM,,  iill  SSoosstt..  CCoommmm..  

NNaappoolleeoonnii  ee  qquuaallcchhee  aallttrroo  ppoolliizziioottttoo  ssoonnoo  aa  dduuee,,  ttrree  mmeettrrii  ddii  ffrroonnttee  aa  lleeii,,  

iinnssiieemmee  aallll’’AApppp..  CCCC..  PPaacciioottttii  cchhee  vveerrbbaalliizzzzaa  ee  rreeggiissttrraa  ee  aallll’’iinntteerrpprreettee..        

EEppppuurree,,  qquuaannddoo  llaa  sstteessssaa  èè  ssttaattaa  iinntteerrrrooggaattaa  iinn  ccaarrcceerree  ddaall  PPMM,,  iinn  uunn  

ccoonntteessttoo  ddii  aassssoolluuttaa  ffoorrmmaalliittàà,,  AAmmaannddaa  èè  ssttaattaa  aannccoorraa  ssuull  ppuunnttoo  ddii  

ccrroollllaarree  nneelllloo  sstteessssoo  mmoommeennttoo,,  qquuaannddoo  iill  PPMM  ll’’hhaa  iinntteerrrrooggaattaa  ssuullllee  ssuuee  

ddiicchhiiaarraazziioonnii  ccaalluunnnniioossee  ddii  qquueellllaa  nnoottttee..  SSttaavvaa  ccrroollllaannddoo,,  bbeenncchhéé  vvii  ffoosssseerroo,,  

ccoommee  ss’’èè  ddeettttoo,,  bbeenn  ttrree  ddiiffeennssoorrii  ee  ll’’iinntteerrrrooggaattoorriioo  ffoossssee  rreeggiissttrraattoo  ee  ssii  

ssvvoollggeessssee  sseeccoonnddoo  mmooddaalliittàà  iinnaattttaaccccaabbiillii..  EE  AAmmaannddaa,,  ssuu  ccoonnssiigglliioo  ddeeii  ssuuooii  

lleeggaallii,,  hhaa  aalllloorraa  ddeecciissoo  ddii  iinntteerrrroommppeerree  ll’’iinntteerrrrooggaattoorriioo..  

EE’’  ddoovveerroossoo  ddaarree  llaa  ppaarroollaa  aallllaa  sstteessssaa  KKnnooxx  cchhee,,  nneell  ccoonnttrrooeessaammee  ssvvoollttoo  

ddaaii  ssuuooii  sstteessssii  ddiiffeennssoorrii,,  ccoossìì  rriissppoonnddee  ee  ssppiieeggaa  iill  mmoottiivvoo  ppeerr  ccuuii  hhaa  ddeecciissoo  ddii  

nnoonn  rriissppoonnddeerree  ppiiùù  aallllee  ddoommaannddee  ddii  qquueessttoo  PPMM::  

““DDIIFF  ((AAVVVV..  DDAALLLLAA  VVEEDDOOVVAA))::    ttoorrnnaannddoo  aallll''iinntteerrrrooggaattoorriioo  ddaavvaannttii  aall  ppuubbbblliiccoo  mmiinniisstteerroo,,  ttii  rriiccoorrddii  

cchhee  aa  uunn  cceerrttoo  ppuunnttoo  èè  ssttaattoo  iinntteerrrroottttoo??  

IIMMPPUUTTAATTAA::  ssìì..  

DDIIFF  ((AAVVVV..  DDAALLLLAA  VVEEDDOOVVAA))::    rriiccoorrddii  cchhee  ccoossaa  èè  ssuucccceessssoo  iinn  rreellaazziioonnee  aa  cchhee  ccoossaa??  

IIMMPPUUTTAATTAA::  ssìì,,  ddooppoo  ppaarreecccchhiiee  oorree  iill  ppuubbbblliiccoo  mmiinniisstteerroo  hhaa  ccoommiinncciiaattoo  aa  rriippeetteerrmmii  ddii  nnuuoovvoo  llee  

sstteessssee  ddoommaannddee  eedd  eerraa  ccoommee  ssee  iioo  ssttaavvoo  rriittoorrnnaannddoo  pprroopprriioo  nneellllaa  QQuueessttuurraa  iinn  qquueell  mmoommeennttoo  qquuiinnddii  iioo  
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nnoonn  mmii  sseennttiivvoo  ppiiùù  aa  mmiioo  aaggiioo  ee  ppiiùù  cchhee  lloorroo  mmii  ssttaavvaannoo  sseenntteennddoo,,  cchhee  lloorroo  mmii  ssttaavvaannoo  aassccoollttaannddoo,,  ccoossìì  

ccoonn  iill  ccoonnssiigglliioo  ddeellll''aavvvvooccaattoo  hhoo  iinntteerrrroottttoo  ll''eessaammee..  

DDIIFF  ((AAVVVV..  DDAALLLLAA  VVEEDDOOVVAA))::    eessaattttaammeennttee  ttuu  hhaaii  aavvuuttoo  llaa  sstteessssaa  sseennssaazziioonnee  cchhee  hhaaii  aavvuuttoo  llaa  nnoottttee  

ddeell  55  ee  66??  

IIMMPPUUTTAATTAA::  ssttaavvaa,,  qquueessttoo  sseennssoo  ddii  ffrruussttrraazziioonnee  ssìì..””    

      SSii  vveeddaannoo  llee  pppp..  115544  ee  115555  ddeell  vveerrbbaallee  ddeell  1122..0066..0099..      

NNoonn  vvii  èè  bbiissooggnnoo  ddii  aaggggiiuunnggeerree  aallttrroo..    

EE,,  ccoonn  qquueessttoo,,  tteerrmmiinnaannoo  ii  mmoottiivvii  dd’’aappppeelllloo  ddeellllaa  KKnnooxx..    

******  

DDooppoo  llaa  pprrooppoossiizziioonnee  ddeellll’’aattttoo  dd’’aappppeelllloo,,  eennttrraammbbii  ggllii  iimmppuuttaattii  hhaannnnoo  

ddeeppoossiittaattoo,,  mmoottiivvii  uulltteerriioorrii,,  eexx  aarrtt..  558855,,  qquuaarrttoo  ccoommmmaa  cc..pp..pp..  cchhee,,  iinn  ggrraann  

ppaarrttee,,  rriipprrooppoonnggoonnoo  llee  sstteessssee  cceennssuurree  ddeeii  pprriimmii  mmoottiivvii..  

MMoottiivvii  nnuuoovvii  ddeellllaa  ddiiffeessaa  SSoolllleecciittoo..  

SSoonnoo  ttuuttttii  iinncceennttrraattii  ssuullllaa  rriicchhiieessttaa  ddii  rriiaappeerrttuurraa  ddeellll’’iissttrruuzziioonnee  

ddiibbaattttiimmeennttaallee  eexx  aarrtt..  660033  cc..pp..pp..  

SSuu  ttaallii  rriicchhiieessttee,,  llaa  CCoorrttee  ssii  èè  ggiiàà  pprroonnuunnzziiaattaa  ccoonn  ll’’oorrddiinnaannzzaa  ddeell  

1188..1122..22001100..  

IInn  ppaarrttiiccoollaarree,,  èè  ssttaattaa  ddiissppoossttaa  llaa  ppeerriizziiaa  ggeenneettiiccaa  ssuull  ccoolltteelllloo  iinn  sseeqquueessttrroo  ee  

ssuull  ggaanncceettttoo  ddii  rreeggggiisseennoo  ee  llaasscciioo  qquueessttoo  aarrggoommeennttoo  aallllaa  ccoolllleeggaa..  

LLee  tteessttiimmoonniiaannzzee  ssuuii  ppuullllmmaann  ––  nnaavveettttaa  aa  ccuuii  hhaa  aacccceennnnaattoo  iill  tteessttee  CCuurraattoolloo  

hhaannnnoo  ppeerrmmeessssoo  ddii  ssttaabbiilliirree  cchhee  nnoonn  vvii  eerraannoo,,  llaa  nnoottttee  ddeell  ddeelliittttoo,,  sseerrvviizzii  ddii  

qquueessttoo  ttiippoo  cchhee  vvii  eerraannoo,,  iinnvveeccee,,  llaa  nnoottttee  pprreecceeddeennttee,,  mmaa,,  ccoommee  ssii  èè  vviissttoo,,  llaa  

nnoottttee  ttrraa  iill  3311  oottttoobbrree  ee  iill  pprriimmoo  nnoovveemmbbrree,,  iinn  ccuuii  iinn  cciittttàà  ppiioovvvvee  iinn  ttaarrddaa  

sseerraattaa,,  AAmmaannddaa  nnoonn  ppootteevvaa  eesssseerree,,  iinnttoorrnnoo  aallllee  2222  ee  ssuucccceessssiivvaammeennttee,,  iinn  

VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  ppeerrcchhéé  llaa  sstteessssaa  ssii  ttrroovvaavvaa  ddaallll’’aallttrraa  ppaarrttee  ddeell  cceennttrroo  
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ssttoorriiccoo  ddeellllaa  cciittttàà,,  iinn  ffoonnddoo  aa  VViiaa  AAlleessssii,,  nneell  ppuubb  ““LLee  CChhiicc””,,  ddoovvee  llaa  vviiddee,,  

vveessttiittaa  ddaa  ggaattttaa,,  iill  ttiittoollaarree  PPaattrriicckk  LLuummuummbbaa,,  ppeerr  ppooii  iinnccoonnttrraarree,,  ppiiùù  ttaarrddii,,  

GGaattssiiooss  SSppiirriiddoonn  ee  llaasscciiaarrlloo  ppooccoo  pprriimmaa  ddeellllee  22  ddeell  pprriimmoo  ppeerr  

rraaggggiiuunnggeerree  RRaaffffaaeellee,,  rreedduuccee  ddaallllaa  cceennaa  ppeerr  llaa  llaauurreeaa  ddeell  ffiiddaannzzaattoo  ddeellllaa  

ssoorreellllaa  ddii  AAnnggeelloo  CCiirriilllloo..    

SSii  èè  vviissttoo  cchhee  llaa  nnoottttee  ddeell  ddeelliittttoo,,  iinn  ccuuii  nnoonn  ppiioovvvvee,,  ppootteevvaannoo  eesssseerrvvii,,  

iinnvveeccee,,  ppuullllmmaann  ttuurriissttiiccii,,  ccoossaa  qquueessttaa  ddeell  ttuuttttoo  nnaattuurraallee,,  vviissttoo  cchhee  qquueellllaa  nnoottttee  

eerraa  ddii  ppaassssaaggggiioo  ttrraa  uunn  ggiioorrnnoo  ffeessttiivvoo  eedd  uunnoo  iinn  ppaarrttee  ffeessttiivvoo  ((nnoonn  lleeggaallmmeennttee  

ffeessttiivvoo))  aa  ccuuii  aavvrreebbbbeerroo  ffaattttoo  sseegguuiittoo  uunn  vveenneerrddìì  eedd  uunn  ssaabbaattoo  ee,,  ppooii,,  llaa  

ddoommeenniiccaa  ssuucccceessssiivvaa..  VVii  eerraa,,  iinn  ssoossttaannzzaa,,  uunn  ggrroossssoo  ““ppoonnttee””  ttrraa  iill  3311  oottttoobbrree  ee  

iill  55  nnoovveemmbbrree  ssuucccceessssiivvoo  eedd  eerraa  ddeell  ttuuttttoo  pprreevveeddiibbiillee  ee  aammmmeessssaa  llaa  pprreesseennzzaa  

ddii  ppuullmmaann  ttuurriissttiiccii  iinn  PPiiaazzzzaa  GGrriimmaannaa,,  aanncchhee  iinn  oorraa  ttaarrddaa..    

AAnncchhee  ggllii  aauuttoobbuuss  ddeellll’’AAPPMM  ssoonnoo  ttrraannssiittaattii  aallllaa  ffeerrmmaattaa  ddaavvaannttii  aallll’’””AArrccoo  

EEttrruussccoo””  ssiinnoo  aallllee  2222..  

TTaallii  cciirrccoossttaannzzee  ssoonnoo  ssttaattee  aacccceerrttaattee  ddaallllaa  SSqquuaaddrraa  MMoobbiillee  nneellll’’iinnffoorrmmaattiivvaa  

55..0011..22001111..    

EE’’  eevviiddeennttee,,  qquuiinnddii,,  cchhee  iill  CCuurraattoolloo  vviiddee  ii  dduuee  llaa  nnoottttee  ddeell  ddeelliittttoo::  ssii  èè  vviissttoo  

cchhee  ppootteevvaannoo  eesssseerrvvii  ppuullllmmaann  ttuurriissttiiccii  qquueellllaa  nnoottttee  ddaavvaannttii  aallll’’AArrccoo  EEttrruussccoo  

ddii  PPiiaazzzzaa  ggiiàà  GGrriimmaannaa  ee,,  dd’’aallttrraa  ppaarrttee,,  iill  tteessttee  èè  ssttaattoo  ddeecciissoo  nneellll’’aaffffeerrmmaarree  ddii  

rriiccoorrddaarree  ccoonn  cceerrtteezzzzaa  cchhee  ll’’iinnddoommaannii,,  rriissppeettttoo  aa  qquueellllaa  nnoottttee  ttrraa  iill  pprriimmoo  ee  iill  

22  nnoovveemmbbrree,,  cciiooèè  aappppuunnttoo  iill  22  nnoovveemmbbrree,,  vveennnnee  ssccooppeerrttoo  iill  ddeelliittttoo..  QQuueessttoo  èè  

qquueelllloo  cchhee  iill  tteessttee  rriiccoorrddaa  ccoonn  cceerrtteezzzzaa,,  nnoonn  iill  ffaattttoo  ddii  aavveerr  vviissttoo  oo  ddii  nnoonn  aavveerr  

vviissttoo  qquueellllaa  nnoottttee  ii  ppuullllmmaannnn..    

EE  CCuurraattoolloo  nnoonn  ppootteevvaa  aavveerr  vviissttoo  ii  dduuee  llaa  nnoottttee  ddii  ““HHaalllloowweeeenn””,,  ppeerrcchhéé  
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AAmmaannddaa  eerraa  aall  PPuubb  ““LLee  CChhiicc””  ee  ppooii  iinn  cceennttrroo  ccoonn  lloo  SSppiirriiddoonn,,  mmeennttrree  

RRaaffffaaeellee  eerraa  aallllaa  cceennaa  ddii  llaauurreeaa  ddeell  ffiiddaannzzaattoo  ddeellllaa  ssoorreellllaa  ddii  AAnnggeelloo  CCiirriilllloo,,  

nneeii  pprreessssii  ddii  SSaann  MMaarrttiinnoo  iinn  ccaammppoo,,  ffuuoorrii  ddaallllaa  cciittttàà..  

  

MMoottiivvii  nnuuoovvii  ddeellllaa  ddiiffeessaa  KKnnooxx..  

IIll  pprriimmoo  mmoottiivvoo  aaggggiiuunnttoo  ssii  iinnttiittoollaa::  ““  AAlltteerraazziioonnee  ee  ggrraavviissssiimmaa  vviioollaazziioonnee  

ddeell  ggiiuussttoo  pprroocceessssoo..  PPrroocceessssoo  iinnddiizziiaarriioo  vviioollaazziioonnee  ddeellll’’aarrtt..  119922  cc..pp..pp..  ee  ddeellllaa  

lleeggggee  6633//22000011””..  

QQuuii  ss’’iimmppoonnee  uunnaa  pprriimmaa  ppuunnttuuaalliizzzzaazziioonnee  pprriimmaa  ddii  pprroocceeddeerree::  iill  ggiiuussttoo  

pprroocceessssoo  nnoonn  hhaa  iinn  aallccuunn  mmooddoo  ttooccccaattoo  llee  ddiissppoozziioonnii  ssuull  pprroocceessssoo  iinnddiizziiaarriioo..  

BBaassttaa  ssccoorrrreerree  llee  ddiissppoossiizziioonnii  ddii  ccuuii  aallllaa  lleeggggee  nn..  6633  ddeell  22000011  ppeerr  rreennddeerrsseennee  

ccoonnttoo::  qquueellllaa  lleeggggee,,  nneellll’’eelleennccaarree  ggllii  aarrttiiccoollii  ddeell  ccooddiiccee  ddii  pprroocceedduurraa  ppeennaallee  

cchhee  hhaa  mmooddiiffiiccaattoo,,  ddaall  119900  bbiiss  ppaassssaa  aall  119955,,  sseennzzaa  iinncciiddeerree  iinn  aallccuunn  mmooddoo  

ssuullll’’aarrtt..  119922  cc..pp..pp..  

EE’’  qquuiinnddii  ddeell  ttuuttttoo  iinnffoonnddaattoo  iill  rriicchhiiaammoo  ddeellll’’aappppeellllaannttee  aadd  uunnaa  pprreetteessaa  

mmooddiiffiiccaa  ddeellllee  rreeggoollee  ssuull  pprroocceessssoo  iinnddiizziiaarriioo,,  cchhee  èè  iill  ttiippoo  ddii  pprroocceessssoo  

ccoonnssuueettoo  ee  ppiiùù  ffrreeqquueennttee,,  mmeennttrree  èè  eecccceezziioonnaallee  iill  ccaassoo  ddeellllaa  ““ppiissttoollaa  ffuummaannttee””  

((ssmmookkiinngg  gguunn)),,  cciiooèè  ddeell  ddeelliittttoo  cchhee  ssii  ffoonnddaa  ssuu  pprroovvee  ddiirreettttee  cciiooèè  ssuu  pprroovvee  cchhee  

ddiimmoossttrraannoo  pprroopprriioo  iill  ffaattttoo  ddaa  pprroovvaarree  ee  lloo  ffaannnnoo  nneellllaa  ssuuaa  iinntteerreezzzzaa..  

EE  qquueessttoo  iinn  ttuuttttii  ggllii  oorrddiinnaammeennttii  ddeell  mmoonnddoo,,  ssppeecciiee  oocccciiddeennttaallee,,  ssiiaannoo  eessssii  

ddeell  ttiippoo  ““ccoonnttiinneennttaallee””  oo  ddii  qquueelllloo  ddeellllaa  ““ccoommmmoonn  llooww””..    

MMaa,,  pprriimmaa  ddii  pprroocceeddeerree,,  ooccccoorrrree  cchhiieeddeerrssii  ccoossaa  ssii  iinntteennddaa  ppeerr  ““iinnddiizziioo””  ee,,  

qquuiinnddii,,  ““pprroovvaa  iinnddiizziiaarriiaa””,,  nneell  ssiiggnniiffiiccaattoo  rreellaattiivvoo  aallllaa  nnoorrmmaa  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  

119922  cc..pp..pp..  
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““IInnddiizziioo””  èè  iill  ffaattttoo  nnoottoo  ((ee  cceerrttoo))  ddaall  qquuaallee,,  mmeeddiiaannttee  ii  ccrriitteerrii  ssttaabbiilliittii  ddaallllaa  

lleeggggee,,  vvaallee  aa  ddiirree  ddaall  sseeccoonnddoo  ccoommmmaa  ddeellll’’aarrtt..  119922  cc..pp..pp..,,  ssii  ddeessuummee  iill  ffaattttoo  

iiggnnoottoo..  EE  qquueessttoo  ttiippoo  ddii  iinnffeerreennzzaa  llooggiiccaa  èè  iill  ccaarraatttteerree  ppeeccuulliiaarree  

ddeellll’’iinnvveessttiiggaazziioonnee..  VVeeddaassii,,  aadd  eesseemmppiioo,,  CCaassss..  ppeenn..  SSeezziioonnii  UUnniittee,,  44..0066..11999922  

nn..  66668822..  

IIll  PPuubbbblliiccoo  MMiinniisstteerroo,,  qquuiinnddii,,  mmaa  iill  ddiissccoorrssoo  vvaallee  ppeerr  ll’’iinnqquuiirreennttee  iinn  ggeenneerree,,  

mmiirraa  aa  rriiccoossttrruuiirree  ll’’aaccccaaddiimmeennttoo  aattttrraavveerrssoo  uunn  mmeeccccaanniissmmoo  llooggiiccoo  ––  

ggnnoosseeoollooggiiccoo  cchhee  gguuaarrddaa  aallll’’iinnddiieettrroo,,  ppeerrcchhéé  llaa  ccoonnoosscceennzzaa  pprroobbaattoorriiaa  èè  

sseemmpprree  ccoonnoosscceennzzaa  ““iinnddiirreettttaa””,,  ppeerrcchhéé  iill  ffaattttoo  iinn  ccoonntteessttaazziioonnee  ssii  aassssuummee  

ccoommee  nnoonn  pprreesseennttee  ee  nnoonn  ppuuòò  eesssseerree  ooggggeettttoo  ddii  uunnaa  ddiirreettttaa  ppeerrcceezziioonnee  

ggiiuurriissddiizziioonnaallee  eedd  èè  uunnaa  ccoonnoosscceennzzaa  rriivvoollttaa  aall  ppaassssaattoo,,  ppeerrcchhéé  iill  ffaattttoo  ssii  

ccoonntteessttaa  ccoommee  aaccccaadduuttoo..  

QQuuaannddoo  llaa  pprroovvaa  èè  ddiirreettttaa,,  aadd  eesseemmppiioo  vvii  èè  uunn  tteessttee  cchhee  hhaa  aassssiissttiittoo  

aallll’’oommiicciiddiioo,,  llaa  rriiccoossttrruuzziioonnee  èè  pprreessssoocchhéé  iimmmmeeddiiaattaa::  ssii  ddàà  ccrreeddiittoo  aall  tteessttee  

((mmaaggaarrii  uunniittaammeennttee  aadd  aallttrree  rriissuullttaannzzee))  ee  iill  ffaattttoo  ““ppaassssaattoo””,,  iinn  ccoonntteessttaazziioonnee,,  èè  

ddiirreettttaammeennttee  rriiccoossttrruuiittoo,,  ssii  ppoottrreebbbbee  ddiirree  rriipprrooddoottttoo..  

MMaa  qquueessttoo,,  ppuurrttrrooppppoo,,  aaccccaaddee  rraarraammeennttee..  NNeellllaa  mmaaggggiioorr  ppaarrttee  ddeeii  ccaassii,,  llaa  

sstteessssaa  pprroovvaa  èè  ““iinnddiirreettttaa””  ee  iill  pprroocceessssoo  èè  iinnddiizziiaarriioo::  lloo  èè  ssttaattoo  iill  pprroocceessssoo  ppeerr  iill  

ddeelliittttoo  ddii  VViiaa  PPoommaa  oo  ppeerr  qquueelllloo  ddeellll’’OOllggiiaattaa,,  qquueelllloo  ddii  GGaarrllaassccoo,,  qquueelllloo  ppeerr  

ll’’oommiicciiddiioo  ddii  SSaarraahh  SSccaazzzzii  ee,,  pprriimmaa  aannccoorraa  qquueellllii  ddeell  ccoossiiddddeettttoo  MMoossttrroo  ddii  

FFiirreennzzee  oo,,  aallll’’eesstteerroo,,  qquueelllloo  ppeerr  ll’’oommiicciiddiioo  ddii  NNiiccoollee  BBrroowwnn,,  mmoogglliiee  ddii  

OOrreenntthhaall  JJaammeess  SSiimmppssoonn,,  iill  nnoottoo  ggiiooccaattoorree  ddii  ffoooottbbaallll  ee  aattttoorree  ssttaattuunniitteennssee,,  

ssiittuuaazziioonnee  qquueesstt’’uullttiimmaa,,  ppeerraallttrroo,,  ““bboorrddeerr  lliinnee””,,  aall  lliimmiittee  ddeellllaa  pprroovvaa  ddiirreettttaa..  ..          

LL’’iinnffeerreennzzaa  iinnddiizziiaarriiaa  ppaarrttee  ddaa  uunn  ffaattttoo  cceerrttoo,,  qquueelllloo  nnoottoo  aa  ccuuii  ssii  rriissaallee  aall  
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ffaattttoo  iiggnnoottoo,,  ddaa  ddiimmoossttrraarree,,  aattttrraavveerrssoo  llee  rreeggoollee  ddeettttaattee  ddaall  sseeccoonnddoo  ccoommmmaa  

ddeellll’’aarrtt..  119922  cc..pp..pp..,,  aannaallooggaammeennttee  aa  qquueelllloo  cchhee  aaccccaaddee,,  iinn  aammbbiittoo  cciivviillee,,  ccoonn  llee  

pprreessuunnzziioonnii::  ssii  vveeddaannoo  ggllii  aarrtttt..  22772277  ee  22772299  cc..cc..  

LL’’iinnddiizziioo  èè  ggrraavvee  qquuaannddoo  pprreesseennttaa  uunn’’eelleevvaattaa  ccaappaacciittàà  rraapppprreesseennttaattiivvaa  ddeell  

ffaattttoo  iiggnnoottoo,,  ddaa  ddiimmoossttrraarree  ((vvddss..  CCaassss..ppeenn..  SSeezz..  VVII  55..0033..11999922  nn..  22339988))..    

LLaa  pprreecciissiioonnee  ddeellll’’iinnddiizziioo  ssii  rriiffeerriissccee  aall  ffaattttoo  nnoottoo  cchhee  èè  iill  pprriimmoo  tteerrmmiinnee  

ddeellll’’iinnffeerreennzzaa  ee  cchhee  ddeevvee  eesssseerree  iinnddiissccuuttiibbiillee  ((vvddss..  CCaassss..  ppeenn..  SSeezz..  IIVV,,  

33..0022..11999933  nn..  994433))..    

LLaa  ccoonnccoorrddaannzzaa  ddeeggllii  iinnddiizzii,,  aa  ssuuaa  vvoollttaa,,  ppoossttuullaa  cchhee  ggllii  iinnddiizzii  ((  oo  ll’’iinnddiizziioo::  

vvddss..  CCaassss..  ppeenn..  SSeezz..  IIVV,,  2244  sseetttteemmbbrree  11999966  nn..  88666622)),,  pprreecciissii  nneell  lloorroo  eesssseerree  ee  

pprroossssiimmii  llooggiiccaammeennyyttee  aall  ffaattttoo  iiggnnoottoo,,  ddeebbbbaannoo  mmuuoovveerrssii  nneellllaa  sstteessssaa  

ddiirreezziioonnee  ee  ddeebbbbaannoo  eesssseerree  llooggiiccaammeennttee  ddeelllloo  sstteessssoo  sseeggnnoo  ((vvddss..  CCaassss..  ppeenn..  

SSeezz..  IIVV,,  33..0022..11999933  nn..  994433))..      

IIll  cchhee  ssiiggnniiffiiccaa  cchhee  iill  mmaatteerriiaallee  pprroobbaattoorriioo  vvaa  vvaalluuttaattoo  nneellllaa  ssuuaa  iinntteerreezzzzaa  ee  

nnoonn  aa  sseeggmmeennttii,,  pprroopprriioo  iinn  ootttteemmppeerraannzzaa  aadd  uunn  bbeenn  pprreecciissoo  ddeettttaattoo  nnoorrmmaattiivvoo,,  

nnoonn  iinn  mmooddoo  ppaarrcceelllliizzzzaattoo  ee  aavvuullssoo  ddaall  ggeenneerraallee  ccoonntteessttoo  pprroobbaattoorriioo  ((vvddss..  

CCaassss..  ppeenn..  SSeezz..  VVII,,  55..0099..11999966  nn..  88331144))..    

SSeeccoonnddoo  ll’’aappppeellllaannttee,,  ssaarreebbbbee  ccaarreennttee  iill  mmoottiivvoo  ppeerr  ccuuii  AAmmaannddaa  aavvrreebbbbee  

ddoovvuuttoo  ccoommppiieerree  uunn  ggrraavviissssiimmoo  rreeaattoo  iinn  ddaannnnoo  ddii  ““uunnaa  ccaarraa  aammiiccaa””  ((ccaappoo  AA  

ddeeii  mmoottiivvii  aaggggiiuunnttii  KKnnooxx))..  

MMaa  ll’’aacccceerrttaammeennttoo  ddeellllaa  ccaauussaallee  ddeell  ddeelliittttoo  nnoonn  ccoossttiittuuiissccee  uunn  iinnddiizziioo  ee  nnoonn  

ssooggggiiaaccee,,  qquuiinnddii,,  aallllee  rreeggoollee  cchhee  ll’’aarrtt..  119922  cc..pp..pp..ddeettttaa  ppeerr  llaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeeggllii  

iinnddiizzii  sstteessssii::  eessssoo  ccoossttiittuuiissccee  eelleemmeennttoo  ddii  ppootteennzziiaammeennttoo  ee  ddii  rraaccccoorrddoo  ddeeggllii  

iinnddiizzii  ee  ll’’oobbbblliiggoo  ddii  aacccceerrttaammeennttoo  ddii  ttaallee  ccaauussaallee  ssii  aatttteennuuaa  iinn  pprrooppoorrzziioonnee  
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aallllaa  ggrraavviittàà,,  aallllaa  pprreecciissiioonnee  ee  aallllaa  ccoonnccoorrddaannzzaa  ddeeggllii  iinnddiizzii::  vvddss..  CCaassss..  ppeenn..  

SSeezz..  II,,  1155..1122..11999955  nn..  1122442222..    

SSuull  ppuunnttoo  ssii  ssoonnoo  pprroonnuunncciiaattee  aaddddiirriittttuurraa  llee  SSeezziioonnii  UUnniittee  ddeellllaa  CCaassssaazziioonnee  

ppeennaallee,,  ccoonn  sseenntteennzzaa  iinn  ddaattaa  2244..1111..22000033  nn..  4455227766..  

NNeellllaa  sstteessssaa  èè  ssaanncciittoo  iill  pprriinncciippiioo  ppeerr  ccuuii  iill  mmoovveennttee,,  ppuurr  ppootteennddoo  ccoossttiittuuiirree  

eelleemmeennttoo  ddii  ccoonnffeerrmmaa  ddeell  qquuaaddrroo  pprroobbaattoorriioo,,  ttuuttttaavviiaa,,  ppooiicchhéé  ccoonnsseerrvvaa  uunn  

mmaarrggiinnee  ddii  aammbbiigguuiittàà,,  iinn  ttaannttoo  ppuuòò  ffuunnggeerree  ddaa  eelleemmeennttoo  ccaattaalliizzzzaattoorree  ee  

rraaffffoorrzzaattiivvoo  ddeellllaa  vvaalleennzzaa  pprroobbaattoorriiaa  ddeeggllii  eelleemmeennttii  aa  ccaarriiccoo  ((ddaall  qquuaallee  ppootteerr  

iinnffeerriirree  llooggiiccaammeennttee,,  ssuullllaa  bbaassee  ddii  rreeggoollee  ddii  eessppeerriieennzzaa  ccoonnssoolliiddaattee  eedd  

aaffffiiddaabbiillii,,  ll’’eessiisstteennzzaa  ddeell  ffaattttoo  iiggnnoottoo,,  ddaa  pprroovvaarree))  iinn  qquuaannttoo,,  aallll’’eessiittoo  

ddeellll’’aapppprreezzzzaammeennttoo  aannaalliittiiccoo  ddii  cciiaassccuunnoo  ddeeggllii  eelleemmeennttii  sstteessssii  ee  nneell  qquuaaddrroo  ddii  

uunnaa  vvaalluuttaazziioonnee  gglloobbaallee  ddii  iinnssiieemmee,,  ggllii  iinnddiizzii,,  aanncchhee  iinn  vviirrttùù  ddeellllaa  cchhiiaavvee  ddii  

lleettttuurraa  ooffffeerrttaa  ddaall  mmoovveennttee,,  ssii  pprreesseennttiinnoo  cchhiiaarrii,,  pprreecciissii  ee  ccoonnvveerrggeennttii  ppeerr  llaa  

lloorroo  uunniivvooccaa  ssiiggnniiffiiccaazziioonnee..      

    IIll  mmoovveennttee  ccoossttiittuuiissccee,,  qquuiinnddii,,  uunnaa  cchhiiaavvee  ddii  lleettttuurraa  ddeellll’’iinnddiizziioo  oo  ddeeggllii  

iinnddiizzii  ee  ssee  ggllii  sstteessssii  hhaannnnoo  llee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  pprreevviissttee  ddaallllaa  lleeggggee,,  iill  mmoovveennttee,,  

cchhee  hhaa  uunn  mmaarrggiinnee  ddii  aammbbiigguuiittàà,,  ppuuòò  ffuunnggeerree  ddaa  eelleemmeennttoo  ddii  ccoonnffeerrmmaa  ddeell  

qquuaaddrroo  pprroobbaattoorriioo,,  mmaa  nnoonn  ccoossttiittuuiissccee  uunn  eelleemmeennttoo  iinnddeeffeettttiibbiillee  ddii  uunn  ddeelliittttoo..      

LL’’iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddii  uunn  aaddeegguuaattoo  mmoovveennttee  ddeellll’’aazziioonnee  oommiicciiddiiaarriiaa  ppeerrddee  

qquuaallssiiaassii  rriilleevvaannzzaa,,  aaii  ffiinnii  ddeellll’’aaffffeerrmmaazziioonnee  ddeellllaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  aalllloorrcchhéé  vvii  

ssiiaa  ccoommuunnqquuee  llaa  pprroovvaa  ddeellll’’aattttrriibbuuiibbiilliittàà  ddeellll’’aazziioonnee  ccrriimmiinnoossaa  aallll’’iimmppuuttaattoo::  

ccoossìì  CCaassss..  ppeenn..  SSeezz..  II  33..0066..11999988  nn..  66551144..  EE  qquueessttoo  pprriinncciippiioo  ssii  rraaffffoorrzzaa  

uulltteerriioorrmmeennttee  qquuaannddoo  vveennggaa  ccoonntteessttaattaa,,  ccoommee  nneellllaa  ffaattttiissppeecciiee,,  ll’’aaggggrraavvaannttee  

ddeeii  ““ffuuttiillii  mmoottiivvii””  cchhee  qquueessttaa  PPrrooccuurraa  rrttiieennee  ppiieennaammeennttee  ccoonnffiigguurraabbiillee  ttaannttoo  
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cchhee  ffoorrmmaa  ooggggeettttoo  ddeellll’’aappppeelllloo  ddeellll’’uuffffiicciioo  ddeell  PPuubbbblliiccoo  MMiinniisstteerroo..      

SSii  èè  ppaarrllaattoo  aa  lluunnggoo  ddeellllaa  qquueessttiioonnee  ddeell  mmoovveennttee  ee  iinn  qquueessttaa  sseeddee  nnoonn  ssii  ppuuòò  

nnoonn  rriicchhiiaammaarree  llee  ccoonnssiiddeerraazziioonnii  eesspprreessssee  iinn  rreellaazziioonnee  aaii  mmoottiivvii  XXII  ((pp..  6688  ee  

sseegggg..  ddeellllaa  pprreesseennttee  rreeqquuiissiittoorriiaa))  ee  XXIIII  ((pp..  7733  ee  sseegggg..ddeellllaa  rreeqquuiissiittoorriiaa))  ddeellllaa  

ddiiffeessaa  SSoolllleecciittoo  ee  VVIIIIII  ((pp..  114499  ––  115533  ddeellllaa  rreeqquuiissiittoorriiaa))  ddeellllaa  ddiiffeessaa  KKnnooxx..    

AAnncchhee  llee  ccoonnssiiddeerraazziioonnii  ddii  ccuuii  aall  ppuunnttoo  AA..11  ddeeii  nnuuoovvii  mmoottiivvii  ssoonnoo  llaa  

rriippeettiizziioonnee  ddii  pprreecceeddeennttii  ccoonnssiiddeerraazziioonnii  ssuullllaa  ppeerrssoonnaalliittàà  ddii  AAmmaannddaa  ee  ssuuii  

rraappppoorrttii  ttrraa  llee  dduuee  rraaggaazzzzee  aannggllooffoonnee,,  ssuu  ccuuii  qquueessttaa  pprrooccuurraa  GGeenneerraallee  ssii  èè  

eesspprreessssaa  ((vvddss..  ddaa  pp..  113333  aa  pp..  113355  ddeellllaa  rreeqquuiissiittoorriiaa))..    

PPaassssaannddoo  aallllaa  lleetttteerraa  BB..  ddeell  pprriimmoo  mmoottiivvoo  aaggggiiuunnttoo  ee  aall  ppuunnttoo  BB..11,,  iinnttiittoollaattoo::  

““  IInneessiisstteennttii  pprreessuuppppoossttii  ffoonnddaammeennttaallii  ppoossttii  aa  bbaassee  ddeellllaa  sseenntteennzzaa  ddii  ccoonnddaannnnaa  

ee  cchhee  ccoonnffiigguurraannoo  mmeerree  ccoonnggeettttuurree””,,  qquuii  ll’’aappppeellllaannttee  ttoorrnnaa  ddii  nnuuoovvoo  ssuull  ppoorrttoo  

ddeell  ccoolltteelllloo  ddii  ccuuii  aall  RReepp..  3366  ddaa  ppaarrttee  ddeellllaa  KKnnooxx,,  ppeerr  aaffffeerrmmaarrnnee  iill  ccaarraatttteerree  

ccoonnggeettttuurraallee..  

SSoonnoo  ddiissccoorrssii  cchhee  ssii  ssoonnoo  ffaattttii  mmaa  cchhee  mmeerriittaannoo  ddii  eesssseerree  rriippeettuuttii..    

LLaa  CCoorrttee  èè  ppaarrttiittaa  ddaallllaa  pprreesseennzzaa  ddii  mmaatteerriiaallee  ggeenneettiiccoo  cchhee  ggllii  aacccceerrttaammeennttii  

ssvvoollttii  ddaallllaa  PPoolliizziiaa  sscciieennttiiffiiccaa,,  iinn  ccoonnttrraaddddiittttoorriioo  ccoonn  ggllii  iinnddaaggaattii,,  hhaannnnoo  

rriiffeerriittoo  aa  MMeerreeddiitthh,,  ppeerr  qquuaannttoo  ccoonncceerrnnee  llaa  llaammaa  ee  aallllaa  KKnnooxx  ppeerr  qquuaannttoo  

ccoonncceerrnnee  llaa  ppaarrttee  tteerrmmiinnaallee  ddeellll’’iimmppuuggnnaattuurraa  ddeell  ccoolltteelllloo  sstteessssoo  ee  ddaallll’’aallttrroo  

ffaattttoo  nnoottoo,,  ppeerr  ccuuii  MMeerreeddiitthh  nnoonn  eerraa  mmaaii  ssttaattaa  aa  ccaassaa  ddii  SSoolllleecciittoo  nnéé  iill  ccoolltteelllloo  

iinn  qquueessttiioonnee  eerraa  ssttaattoo  uussaattoo  nneellllaa  ccaassaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  aanntteerriioorrmmeennttee  aall  

pprriimmoo  nnoovveemmbbrree,,  nnoonncchhéé  ddaall  ffaattttoo  cchhee  iill  ppeerriiooddoo  ““uuttiillee””  ppeerr  uunn  ccoonnttaattttoo  ddii  

mmaatteerriiaallee  ggeenneettiiccoo  ddeellllaa  vviittttiimmaa  ccoonn  iill  ccoolltteelllloo  iinn  sseeqquueessttrroo  nnoonn  ssaarreebbbbee  ssttaattoo  

ssuuppeerriioorree  aall  lliimmiittaattiissssiimmoo  aarrccoo  tteemmppoorraallee  ddii  ccoonnoosscceennzzaa  ttrraa  SSoolllleecciittoo  ee  llaa  
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ccooiinnqquuiilliinnaa  ddeellllaa  vviittttiimmaa..    

DDaa  qquueessttii  ppuunnttii  ffeerrmmii,,  ddaa  qquueessttii  ffaattttii  nnoottii,,  llaa  CCoorrttee  hhaa  ddeessuunnttoo  uunnaa  

ccoonncclluussiioonnee  ddeell  ttuuttttoo  rraazziioonnaallee  ee  ccoonnddiivviissiibbiillee  ee  cciiooèè  cchhee,,  ppoossttee  qquueessttee  

pprreemmeessssee,,  eerraa  eevviiddeennttee  cchhee  qquueell  ccoolltteelllloo  eerraa  ssttaattoo  uussaattoo  iinn  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  

ppeerr  uucccciiddeerree  llaa  vviittttiimmaa,,  ccoossaa  qquueessttaa  ccoonnffeerrmmaattaa,,  ccoonn  llaa  ccaauutteellaa  lleessssiiccaallee  ttiippiiccaa  

ddeeii  mmeeddiiccii  lleeggaallii,,  ddaaii  ppeerriittii  ee  ddaaii  CCCC..TTTT..  ddeellllaa  PPrrooccuurraa  ee  ddeellllaa  ppaarrttee  cciivviillee  

KKeerrcchheerr..  EE,,  ddaattoo  cchhee  ssii  pprroocceeddee  ppeerr  uunn  oommiicciiddiioo  ccoommmmeessssoo  sseennzzaa  

pprreemmeeddiittaazziioonnee  ee  cchhee  lloo  sstteessssoo  SSoolllleecciittoo  hhaa  aammmmeessssoo..  nneell  nnoottoo  iinntteerrrrooggaattoorriioo  

ddii  ggaarraannzziiaa,,  aa  pp..  2288,,  ddii  ppoorrttaarree  sseemmpprree  ccoonn  sséé  uunn  ccoolltteelllloo  ddaa  qquuaannddoo  aavveevvaa  1133  

aannnnii,,  llaa  CCoorrttee  hhaa  ffoorrmmuullaattoo  ll’’iippootteessii,,  aanncchh’’eessssaa  ddeell  ttuuttttoo  ccooeerreennttee  ccoonn  llee  

ssuuiinnddiiccaattee  pprreemmeessssee  cceerrttee,,  cchhee  llaa  KKnnooxx  aavveessssee  ppoorrttaattoo  qquueell  ccoolltteelllloo  aanncchhee  

nneellllee  ((ppoocchhee))  sseerree  pprreecceeddeennttii  pprroobbaabbiillmmeennttee  aa  iimmiittaazziioonnee  ee,,  ffoorrssee,,  ssuu  

ccoonnssiigglliioo  ddeell  ““ffiiddaannzzaattoo””..  

PPuunnttoo  BB..22..  LL’’aappppeellllaannttee  ttoorrnnaa  ssuull  sseeccoonnddoo  ccoolltteelllloo  ee  ccoonntteessttaa  llee  ccoonncclluussiioonnii  

ddeellllaa  CCoorrttee  ssoosstteenneennddoo,,  iinn  pprraattiiccaa,,  cchhee  llaa  CCoorrttee  aavvrreebbbbee  eessccooggiittaattoo  llaa  

ssoolluuzziioonnee  ddeell  sseeccoonnddoo  ccoolltteelllloo  ppeerr  ggiiuussttiiffiiccaarree  llee  lleessiioonnii  ssuull  ccoorrppoo  ddeellllaa  

vviittttiimmaa  cchhee  ssaarreebbbbeerroo  iinnccoommppaattiibbiillii  ccooll  ccoolltteelllloo  iinn  sseeqquueessttrroo..    

OOrrbbeennee,,  llaa  CCoorrttee  hhaa  mmoottiivvaattoo  iinnvveeccee  iinn  tteerrmmiinnii  aassssoolluuttaammeennttee  lliinneeaarrii..  HHaa  

ddeettttoo  iinnffaattttii  cchhee  llaa  lleessiioonnee  ppiiùù  ggrraavvee  ee  ppiiùù  pprrooffoonnddaa  èè  ssttaattaa  ooppeerraattaa  ccooll  ccoolltteelllloo  

iinn  sseeqquueessttrroo,,  mmaa  ll’’aallttrraa  lleessiioonnee  èè  ssttaattaa  cceerrttaammeennttee  pprrooddoottttaa  ccoonn  uunn  ooggggeettttoo  ddaa  

ppuunnttaa  ee  ddaa  ttaagglliioo  ddiivveerrssoo  ee  nnoonn  rriinnvveennuuttoo  nneellllaa  sscceennaa  ddeell  ddeelliittttoo  ppeerrcchhéé  qquueessttaa  

sseeccoonnddaa  lleessiioonnee  nnoonn  èè  ccoommppaattiibbiillee  ccooll  ccoolltteelllloo  ddii  ccuuii  aall  rreepp..  3366..    

DDaallllaa  lleessiioonnee,,  cciiooèè  ddaall  ffaattttoo  cceerrttoo,,  ssii  iinnffeerriissccee,,  ccoonn  rriiggoorroossaa  ccooeerreennzzaa,,    

ll’’eessiisstteennzzaa  ddeell  ffaattttoo  iiggnnoottoo  ddaa  ddiimmoossttrraarree  ppeerrcchhéé  qquueellllaa  sseeccoonnddaa  lleessiioonnee  
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ddoovveevvaa  eesssseerree  ssttaattaa  pprrooddoottttaa  ccoonn  qquuaallccoossaa  cchhee  nnoonn  ppootteevvaa  eesssseerree,,  ppeerròò,,  

ll’’ooggggeettttoo  sseeqquueessttrraattoo  iinn  ccaassaa  SSoolllleecciittoo..  TTuuttttoo  qquuii..  

BB..33..  LL’’aappppeellllaannttee  ttoorrnnaa  aannccoorraa  ssuull  ccoonnccoorrssoo  ccoonn  iill  SSoolllleecciittoo  ee  iill  RRuuddii  sseennzzaa  

““pprreevviiaa””  ccoonnoosscceennzzaa  ddeeii  ttrree..  SSee  nnee  èè  ggiiàà  ppaarrllaattoo  aa  pprrooppoossiittoo  ddeell  MMoottiivvoo  XXII,,  

ppuunnttoo  1111  ddeellll’’aappppeelllloo  SSoolllleecciittoo  ee  ssii  rriimmaannddaa  aa  qquuaannttoo  ggiiàà  ddeettttoo  iinn  qquueellllaa  sseeddee::  

AAmmaannddaa  ccoonnoosscceevvaa  bbeennee  ggllii  aallttrrii  dduuee  cchhee  aabbiittaavvaannoo  aa  ppoocchhii  mmeettrrii  ll’’uunnoo  

ddaallll’’aallttrroo  ee  ffrreeqquueennttaavvaannoo  eennttrraammbbii  llaa  vviicciinniissssiimmaa  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  ee,,  ppooii,,  ssii  

èè  ddeettttoo,,  cchhee  iill  ccoonnccoorrssoo  nnoonn  pprreessuuppppoonnee  llaa  pprreevviiaa  ccoonnoosscceennzzaa  ddeeii  ccoonnccoorrrreennttii..  

EE,,  ddeell  rreessttoo,,  llaa  sseenntteennzzaa  ddeell  GGUUPP  MMiicchheellii  ddeell  2288..1100..0088  ccoonn  ccuuii  iill  GGuueeddee  èè  

ssttaattoo  ccoonnddaannnnaattoo  ppeerr  ll’’oommiicciiddiioo  ee  llaa  vviioolleennzzaa  sseessssuuaallee  ccoommmmeessssaa  iinn  ddaannnnoo  

ddeellllaa  KKeerrcchheerr,,  iinn  ccoonnccoorrssoo  ccoonn  AAmmaannddaa  KKnnooxx  ee  SSoolllleecciittoo  RRaaffffaaeellee,,  èè  ssttaattaa  

ccoonnffeerrmmaattaa,,  ssoottttoo  iill  pprrooffiilloo  ddeellll’’””aann””,,  ddaallllaa  CCoorrttee  dd’’AAssssiissee  dd’’aappppeelllloo  ddii  

PPeerruuggiiaa  iill  2222..1122..22000099  ee  qquueessttaa,,  aa  ssuuaa  vvoollttaa,,  èè  ssttaattaa  ccoonnffeerrmmaattaa  ddaallllaa  CCoorrttee  

ddii  CCaassssaazziioonnee  cchhee  hhaa  rreessppiinnttoo  iill  rriiccoorrssoo  ddeellll’’iimmppuuttaattoo  iill  1166..1122..22001100..  EE  llaa  

CCoorrttee  dd’’AAssssiissee  dd’’AAppppeelllloo,,  llaa  sstteessssaa  CCoorrttee  aa  ccuuii  aappppaarrttiieennee  lleeii  SSiigg..  

PPrreessiiddeennttee  ee  lleeii  SSiigg..  CCoonnssiigglliieerree  RReellaattoorree,,  ssii  èè  ssooffffeerrmmaattaa  ssppeecciiffiiccaammeennttee,,  

ssiiaa  ppuurree  iinn  mmaanniieerraa  iinncciiddeennttaallee,,  ssuull  ccoonnccoorrssoo  ddeellllaa  KKnnooxx  ee  ddeell  SSoolllleecciittoo  

ccoonn  iill  GGuueeddee  ddaa  pp..  4455  aa  pp..  4488  ddeellllaa  sseenntteennzzaa..  DDeeii  rraappppoorrttii  ttrraa  llaa  sseenntteennzzaa  iinn  

qquueessttiioonnee  ee  ll’’aattttuuaallee  pprroocceessssoo  ttrraatttteerràà  iill  ccoolllleeggaa  CCoossttaagglliioollaa..    

BB..55..  ““GGrraavviissssiimmoo  ttrraavviissaammeennttoo  ddeeii  ffaattttii  ccoonn  ccoonnsseegguueennttee  iinnssuuffffiicciieennttee  

mmoottiivvaazziioonnee””,,  ddeerriivvaannttee  ddaall  ffaattttoo  cchhee  nneellllaa  ssttaannzzaa  ddeell  ddeelliittttoo  nnoonn  vvii  ssiiaannoo  

pprrooffiillii  ggeenneettiiccii  ddii  AAmmaannddaa  KKnnooxx..            

    SSii  èè  ddeettttoo  cchhee  vvii  èè  uunnaa  sseenntteennzzaa  oorrmmaaii  ppaassssaattaa  iinn  ggiiuuddiiccaattoo  cchhee  aaffffeerrmmaa  llaa  

rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddeell  GGuueeddee  nneellll’’oommiicciiddiioo  aaggggrraavvaattoo  ddaallllaa  vviioolleennzzaa  sseessssuuaallee,,  iinn  
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ccoonnccoorrssoo  ccoonn  llaa  KKnnooxx  eedd  iill  SSoolllleecciittoo..  TTaallee  sseenntteennzzaa,,  ppuurr  nnoonn  eesspplliiccaannddoo  uunnaa  

ddiirreettttaa  eeffffiiccaacciiaa  ssuuggllii  ooddiieerrnnii  ccooiimmppuuttaattii,,  èè,,  ccoommee  ssii  vveeddrràà  mmeegglliioo  iinn  sseegguuiittoo,,  

ccoommuunnqquuee,,  rriilleevvaannttee  nneell  pprreesseennttee  pprroocceessssoo,,  aanncchhee  ppeerrcchhéé  llaa  ssiittuuaazziioonnee  

ddeessccrriittttaa  ddaallll’’aappppeellllaannttee,,  cciiooèè  ll’’aasssseennzzaa  ddii  pprrooffiillii  ggeenneettiiccii  ddeellllaa  KKnnooxx  nneellllaa  

ssttaannzzaa  ddeell  ddeelliittttoo,,  eerraa  iiddeennttiiccaa  aanncchhee  nneell  ggiiuuddiizziioo  ccoonncclluussoossii  ddeeffiinniittiivvaammeennttee  

ppeerr  iill  GGuueeddee  mmaa  nnoonn  èè  ssttaattaa  aaffffaattttoo  pprreecclluussiivvaa  aallll’’aaffffeerrmmaazziioonnee  ddeellllaa  

rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddii  qquueesstt’’uullttiimmoo  ccoommee  ccoonnccoorrrreennttee  ddeellllaa  KKnnooxx  ee  ddeell  SSoolllleecciittoo..    

LL’’aappppeellllaannttee  ssii  cchhiieeddee  ccoommee  ssiiaa  ppoossssiibbiillee  uunn’’aasssseennzzaa  ddii  pprrooffiillii  ggeenneettiiccii  

ddeellll’’aassssaassssiinnaa  nneellllaa  ssttaannzzaa  ddeell  ddeelliittttoo..  IInnttaannttoo,,  ppeerr  llaa  CCoorrttee,,  cc’’eerraa  iill  ccoolltteelllloo  

uussaattoo  ppeerr  uucccciiddeerree  MMeerreeddiitthh  iinn  qquueellllaa  ssttaannzzaa  ee  cchhee  rreeccaa  ii  pprrooffiillii  ggeenneettiiccii  ddeellllaa  

vviittttiimmaa,,  nneellllaa  llaammaa  ee  ddeellll’’iimmppuuttaattaa  KKnnooxx  nneellllaa  ppaarrttee  ddeellll’’iimmppuuggnnaattuurraa  ddeell  

ccoolltteelllloo  nneell  qquuaallee  ffaa  ffoorrzzaa  cchhii  lloo  iimmppuuggnnii  ppeerr  uuttiilliizzzzaarrnnee  ll’’eeffffeettttoo  ppeenneettrraannttee  

ppiiùù  cchhee  qquueelllloo  ttaagglliieennttee..  CC’’eerraa  iill  ggaanncceettttoo  ddeell  rreeggggiisseennoo  ccooll  pprrooffiilloo  ddii  

RRaaffffaaeellee..  EE  ppooii,,  cc’’eerraannoo  ttrraaccccee  ggeenneettiicchhee  eemmaattiicchhee  mmiissttee  ((vviittttiimmaa  ––  iimmppuuttaattaa))  

nneell  bbaaggnnoo  aattttiigguuoo  aallllaa  ssttaannzzaa  iinn  qquueessttiioonnee  ee  llee  iimmpprroonnttee  ddii  ppiieeddii  ssppoorrcchhii  ddii  

ssaanngguuee  ddii  MMeerreeddiitthh  nneell  ccoorrrriiddooiioo,,  aannttiissttaannttee  llaa  ccaammeerraa  ddeellllaa  vviittttiimmaa  ee  

nneellll’’aattttiigguuaa  ssttaannzzaa  ddeellll’’iimmppuuttaattaa..  CCoommee  ssppiieeggaarrllee  ssee  llaa  KKnnooxx  hhaa  ttrraassccoorrssoo  llaa  

nnoottttee  ttrraa  iill  pprriimmoo  ee  iill  22  nneellllaa  ccaassaa  ddeell  SSoolllleecciittoo  ee  nnoonn  ssii  èè  mmaaii  aalllloonnttaannaattaa  ??  

PPaassssiiaammoo  aallllaa  lleetttteerraa  CC““OOmmeessssaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddii  iinnddiizzii  ffaavvoorreevvoollii””  ee  iinn  

ppaarrttiiccoollaarree  aa  CC..11  ““IInnddiizziioo  rreellaattiivvoo  aallllaa  tteelleeffoonnaattaa  aaii  ccaarraabbiinniieerrii””..  LL’’aappppeellllaannttee  

eecccceeppiissccee  cchhee  llaa  tteessii  ddeellllaa  PPrrooccuurraa  cciirrccaa  llaa  ppoosstteerriioorriittàà  ddeellllee  cchhiiaammaattee  aaii  

CCaarraabbiinniieerrii  ddeell  SSoolllleecciittoo  ssuucccceessssiivvaammeennttee  aallll’’aarrrriivvoo  ddeellllaa  PPoolliizziiaa  PPoossttaallee  

ssaarreebbbbee  ssttaattoo  ssmmeennttiittoo  ddaallllaa  CCoorrttee  cchhee  cciittaa  ll’’IIsspp..  BBaattttiisstteellllii  sseeccoonnddoo  ccuuii  iill  

SSoolllleecciittoo  ggllii  ddiissssee  ddii  aavveerree  ggiiàà  cchhiiaammaattoo  ii  CCaarraabbiinniieerrii..  LLaa  CCoorrttee  ssii  lliimmiittaa  aa  



 183 

rriippoorrttaarree  qquuaannttoo  iill  SSoolllleecciittoo  ddiissssee  aallll’’IIsspp..  BBaattttiisstteellllii,,  mmaa  nnoonn  ssmmeennttiissccee  

ll’’aassssuunnttoo  ddeellllaa  PPrrooccuurraa..  MMaa  qquuaanndd’’aanncchhee  iill  SSoolllleecciittoo  aavveessssee  ssuubbiittoo  cchhiiaammaattoo  ii  

CCaarraabbiinniieerrii,,  cchhee  rriilliieevvoo  aavvrreebbbbee  ttuuttttoo  qquueessttoo  aa  ffaavvoorree  ddeellll’’eessttrraanneeiittàà  ddeeii  dduuee  ??  

LLaa  ssoorreellllaa  ddeellll’’iimmppuuttaattoo  aappppaarrtteenneevvaa  aall  sseettttoorree  tteeccnniiccoo  ddeellll’’AArrmmaa  eedd  èè  cchhiiaarroo  

cchhee,,  ddoovveennddoo  aa  qquueell  ppuunnttoo  cchhiiaammaarree  uunn  ccoorrppoo  ddii  ppoolliizziiaa,,  SSoolllleecciittoo  aabbbbiiaa  

ooppttaattoo  ppeerr  ii  CCaarraabbiinniieerrii..    

CC..  22::  ““IInnddiizziioo  aa  ccaarriiccoo  ddeellll’’ììmmppuuttaattaa  ssmmeennttiittoo  ddaaii  rriissccoonnttrrii  iinn  ppuunnttoo  aallllee  

tteelleeffoonnaattee  ddii  AAmmaannddaa  KKnnooxx””..  SSee  nnee  èè  ggiiàà  ppaarrllaattoo  mmaa  ooccccoorrrree  ttoorrnnaarrccii..  SSii  

ppoossssoonnoo  cceerrttaammeennttee  ccoonntteessttaarree  llee  aarrggoommeennttaazziioonnii  ddeellllaa  CCoorrttee  mmaa  nnoonn  

eeqquuiivvooccaarrllee::  llaa  CCoorrttee  hhaa  sseemmpprree  ddeettttoo  cchhee  AAmmaannddaa,,  ttrraa  llee  1122..0077  ee  llee  1122..1111,,  

cchhiiaammòò  dduuee  vvoollttee  ll’’uutteennzzaa  iinngglleessee  ddii  MMeerreeddiitthh  ee  uunnaa  qquueellllaa  iinntteessttaattaa  aallaa  

RRoommaanneellllii..  NNoonn  hhaa  mmaaii  ddeettttoo  cchhee  cchhiiaammòò  uunnaa  ssoollaa  vvoollttaa  MMeerreeddiitthh..    

CCeerrttoo  cchhee  llaa  KKnnooxx  eerraa  pprreeooccccuuppaattaa,,  mmaa  nnoonn  èè  qquueessttoo  uunn  mmoottiivvoo  aa  ccoonnffoorrttoo  

ddeellllaa  ssuuaa  eessttrraanneeiittàà  aaii  ffaattttii  cchhee  llee  ssoonnoo  ccoonntteessttaattii..  

NNoonn  vvaa  ddiimmeennttiiccaattoo  uunn  uulltteerriioorree  eelleemmeennttoo  ddeecciissiivvoo,,  aa  ccaarriiccoo  ddeellll’’iimmppuuttaattaa,,  

pprroopprriioo  rreellaattiivvoo  aallllee  pprriimmee  tteelleeffoonnaattee..  VVaa  rriippoorrttaattoo  iill  ppaassssaaggggiioo  ddeell  

ccoonnttrrooeessaammee  ddeellllaa  KKnnooxx  ddaa  ppaarrttee  ddeell  PPMM,,  aallll’’uuddiieennzzaa  ddeell  1133..0066..22000099::  

“P.M. - Dott.ssa Comodi - Dai tabulati risulta… che lei chiamò sua 

madre alle dodici, cioè a mezzogiorno.  

IMPUTATA – Okay.  

P.M. - Dott.ssa Comodi - Okay? Che ora era a Seattle se a Perugia 

era mezzogiorno? 

IMPUTATA – Dovrebbe essere la mattina, nove ore... le tre di 

mattina.  

P.M. - Dott.ssa Comodi - Quindi le tre di notte.  
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IMPUTATA – Sì.  

P.M. - Dott.ssa Comodi - Quindi sua madre sicuramente dormiva.  

IMPUTATA – Sì.  

P.M. - Dott.ssa Comodi - Alle dodici non era ancora successo niente, 

così ha detto anche sua madre….Nel corso del suo colloquio in carcere 

con la madre, anche sua madre si stupisce del fatto che lei alle 

dodici, cioè alle tre o alle quattro di notte, la chiama, “ma ancora” 

dice testualmente sua madre “non era successo niente”.  

IMPUTATA – Ma io non sapevo che è successo, ho detto soltanto... ho 

chiamato la mia mamma soltanto per dire che eravamo mandati fuori 

dalla casa e che ho sentito una cosa di un piede.  

P.M. - Dott.ssa Comodi - Sì, ma alle dodici non era ancora successo 

niente, nel senso che ancora non era stata sfondata la porta.  

IMPUTATA – Okay. Non mi ricordo questa chiamata…. 

P.M. - Dott.ssa Comodi - Se l’ha chiamata prima perché l’ha 

chiamata? 

IMPUTATA – Non mi ricordo, ma se ho fatto io avrei chiamato 

perché... 

P.M. - Dott.ssa Comodi - No, l’ha fatto.  

IMPUTATA – Okay, va bene, ma non mi ricordo. Non mi ricordo questa 

telefonata.  

PRESIDENTE – Scusi, lei non si ricorda, però il Pubblico Ministero 

prima le faceva notare che è una chiamata che sua madre riceve in 

un’ora notturna.  

P.M. - Dott.ssa Comodi - Nel cuore della notte.  

PRESIDENTE – Quindi doveva esserci, se c’era, oppure lei aveva 

l’abitudine di chiamarla anche in altre occasioni a quell’ora, a 
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mezzogiorno in Italia che corrisponde a Seattle a un orario... 

solitamente non si chiama nel cuore della notte.  

IMPUTATA – Sì, sì, certo.  

PRESIDENTE – Quindi o c’è un particolare motivo o c’è un’abitudine, 

questo chiede il Pubblico Ministero.  

IMPUTATA – Allora, perché non ricordo questa telefonata, io ricordo 

quella che ho fatto dopo. Ovviamente ho fatto questa telefonata. Se 

ho fatto questa telefonata era perché ho pensato che dovevo dire 

qualcosa a lei, forse ho pensato in quel momento che c’era qualcosa 

di strano. Perché in quel momento, quando sono andata da Raffaele, ho 

pensato che c’era qualcosa di strano, ma non sapevo che pensare. 

Quindi sinceramente non mi ricordo questa telefonata...  

P.M. - Dott.ssa Comodi - Dunque, il colloquio dovrebbe essere quello 

del 10 novembre. Se lo ricorda quando sua madre le dice: “Ma alle 

dodici non era ancora successo niente”? 

IMPUTATA – Non mi ricordo questo.” SSii  vveeddaa  iill  vveerrbbaallee  ddeell  1133..0066..22000099,,  ddaa  

pp..  7733  aa  pp..  7766..    

CC..33..  IInnddiizziioo  rreellaattiivvoo  aallllaa  ffoorrmmaazziioonnee  ppeerr  iill  pprreelliieevvoo  ssuullllee  mmaannii  ddeellllaa  vviittttiimmaa..    

FFuurroonnoo  ttrroovvaattee,,  sseeccoonnddoo  iill  CCTT  DDrr..  LLaallllii,,  ddeellllee  ffoorrmmaazziioonnii  ppiilliiffeerree  nneellllee  mmaannii  

ddeellllaa  vviittttiimmaa..  NNoonn  ssoonnoo  ssttaattee  aannaalliizzzzaattee,,  sseeccoonnddoo  ll’’aappppeellllaannttee,,  qquuiinnddii  nnoonn  ssii  

ssaa  aa  cchhii  ppootteesssseerroo  aappppaarrtteenneerree,,  mmaa  cceerrttaammeennttee  nnoonn  aappppaarrtteenneevvaannoo  aallllaa  KKnnooxx..  

OOrrbbeennee,,  iill  DDrr..  LLaallllii,,  nneellllaa  ssuuaa  CCtt,,  ppaarrllaa  ddii  ““materiale di natura ematica frammisto a 

formazioni pilifere (capelli), prevalentemente a livello della mano sinistra  ““  ((vvddss..  llaa  CCTT  aallllee  pppp..  

44  ee  55))..  EErraannoo  ffrraassmmmmeennttii  ddii  ccaappeellllii..    

NNoonn  èè  vveerroo  cchhee  nnoonn  ssoonnoo  ssttaattii  aannaalliizzzzaattii..  SSoonnoo  rriissuullttaattii  aappppaarrtteenneerree  aallllaa  

vviittttiimmaa  ((vvddss..  RReepp..  1155  ee  1166,,  pppp..  4400  ee  4411  ddeellllaa  RReellaazziioonnee  tteeccnniiccaa  iinnddaaggiinnii  ddii  
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ggeenneettiiccaa  ffoorreennssee  ddeell  SSeerrvviizziioo  ddii  PPoolliizziiaa  SScciieennttiiffiiccaa  ddeellllaa  DDiirreezziioonnee  CCeennttrraallee  

AAnnttiiccrriimmiinnee  ddeellllaa  PPoolliizziiaa  ddii  SSttaattoo))..    

CC..44..  IInnddiizziioo  rreellaattiivvoo  aallll’’eessaammee  ddeell  ccoolltteelllloo..      

QQuuii  ll’’aappppeellllaannttee  cceerrccaa  ddii  aassssiimmiillaattuurree  llee  ssttrriiaattuurree  vviissttee  ddaallllaa  DD..ssssaa  SStteeffaannoonnii  

ssuullllaa  llaammaa  ddeell  ccoolltteelllloo  iinn  sseeqquueessttrroo  aallllaa  sseegghheettttaattuurraa  ddii  uunnaa  llaammaa  ppeerr  

ccoonncclluuddeerree  cchhee  iill  ccoolltteelllloo  ddii  ccuuii  aall  RReepp..  3366  nnoonn  ppootteevvaa  eesssseerree  ll’’aarrmmaa  ddeell  

ddeelliittttoo  cchhee  nnoonn  ppootteevvaa  eesssseerree  sseegghheettttaattaa..  MMaa  iill  ccoolltteelllloo  iinn    sseeqquueessttrroo  nnoonn  èè  aa  

llaammaa  sseegghheettttaattaa  ee  llee  ssttrriiaattuurree  cchhee  llaa  DD..ssssaa  SStteeffaannoonnii  hhaa  aaffffeerrmmaattoo  ddii  aavveerree  

vviissttoo  ssoottttoo  uunnaa  ppaarrttiiccoollaarree  rriiffrraazziioonnee  ddii  lluuccee  nnoonn  aavveevvaannoo  nnuullllaa  aa  cchhee  ffaarree  ccoonn  

llaa  sseegghheettttaattuurraa  ddeellllaa  llaammaa..  LLaa  ppeerrcceezziioonnee  ddeellllee  ssttrriiaattuurree  ddeerriivvaavvaa  ddaa  uunnaa  

ppaarrttiiccoollaarree  eessppoossiizziioonnee  aallllaa  lluuccee  ee  ttaallii  ssttrriiaattuurree  ssoonnoo  ssttaattee,,  dd’’aallttrraa  ppaarrttee,,  

iimmmmeeddiiaattaammeennttee  rriissccoonnttrraattee  iinn  sseeddee  ddii  ppeerriizziiaa  ggeenneettiiccaa  ((vvddss..  pp..  55  ddeellllaa  

ppeerriizziiaa  VVeecccchhiioottttii  ––  CCoonnttii))  ee  iill  ddiissccoorrssoo  èè,,  qquuiinnddii,,  ddeecciissaammeennttee  ssuuppeerraattoo..    

CC..55  ““RRiilleevvaannzzaa  ddeeii  pprreecceeddeennttii  ssppeecciiffiiccii””..    

LL’’aappppeellllaannttee  ttoorrnnaa,,  aannccoorraa  uunnaa  vvoollttaa,,  ssuu  RRuuddii  HHeerrmmaannnn  GGuueeddee  ee  aaffffeerrmmaa::  

ppooiicchhéé  iill  GGuueeddee  hhaa  ““pprreecceeddeennttii  ssppeecciiffiiccii  ccoonnffoorrmmii  ee  rreeiitteerraattii””,,  aalllluuddeennddoo  

vveerroossiimmiilleennttee  aadd  aaccccuussee  ddii  ffuurrttoo,,  cciiòò  bbaasstteerreebbbbee  aa  iinnddiirriizzzzaarree  ll’’eeppiissooddiioo  ddeell  

““ggeettttoo  ddii  ppiieettrraa  ccoonn  ssccaallaattaa””  ssuull  RRuuddii  ee  cciiòò,,  aa  ssuuaa  vvoollttaa,,  rreennddeerreebbbbee  mmaanniiffeessttaa  

llaa  ssuuaa  eesscclluussiivvaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  nneellll’’oommiicciiddiioo  mmaa  llaa  CCoorrttee  aavveevvaa  oommeessssoo  ddii  

vvaalluuttaarree  ii  pprreecceeddeennttii..    

SSeennzzaa  nneecceessssiittàà  ddii  aaggggiiuunnggeerree  aallttrroo,,  ppeerrcchhéé  ssee  nnee  èè  ggiiàà  ppaarrllaattoo  aabbbbaassttaannzzaa,,  aa  

cchhiiuuddeerree  ooggnnii  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  aarrggoommeennttaazziioonnee  ssuull  ppuunnttoo,,  ssttaa  llaa  cciittaattaa  

sseenntteennzzaa  ddeellllaa  PPrriimmaa  SSeezziioonnee  ppeennaallee  ddeellllaa  CCoorrttee  ddii  CCaassssaazziioonnee  cchhee,,  ccoonn  

sseenntteennzzaa  iinn  ddaattaa  1166  ddiicceemmbbrree  22001100,,  rreessppiinnggeennddoo  iill  rriiccoorrssoo  ddeell  GGuueeddee,,  hhaa  
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ccoonnffeerrmmaattoo  llaa  ccoonnddaannnnaa  ddeell  RRuuddii  ppeerr  iill  ssoolloo  oommiicciiddiioo  aaggggrraavvaattoo  ddaallllaa  

vviioolleennzzaa  sseessssuuaallee,,  mmaanntteenneennddoolloo  ccoommpplleettaammeennttee  aall  ddii  ffuuoorrii  ddeellllaa  

ssiimmuullaazziioonnee..  

CC..66  ““IInnddiizziioo  ddiissppoonniibbiillee  aallll’’aammppiieezzzzaa  ddiissppoonniibbiillee  ddeellllaa  ccaammeerraa  ddeellllaa  vviittttiimmaa  

((aall  nneettttoo  ddeeggllii  aarrrreeddii  ee  ccoonn  ll’’aappeerrttuurraa  ddeellllaa  ppoorrttaa  vveerrssoo  ll’’iinntteerrnnoo))  eedd  aallllee  

mmooddaalliittàà  ddii  eesseeccuuzziioonnee  ddeell  ddeelliittttoo..    

IIll  mmoottiivvoo  pprreesseennttaa  ccaarraatttteerrii  ddii  ssiinnggoollaarriittàà  aannaalloogghhii  aall  pprreecceeddeennttee..  CCiiòò  cchhee  

ssccoonncceerrttaa  èè  iill  rriicchhiiaammoo  aallllee  ccoonncclluussiioonnii  ddeell  PPrrooff..  TToorrrree  ee  ddeell  PPrrooff..  IInnttrroonnaa  cchhee  

hhaannnnoo,,  ssuull  ppuunnttoo,,  vvaalluuttaazziioonnii  ooppppoossttee::  mmeennttrree,,  iinnffaattttii,,  ppeerr  iill  pprriimmoo  

ll’’aaggggrreessssiioonnee  aa  MMeerreeddiitthh  èè  ffrroonnttaallee,,  ppeerr  iill  sseeccoonnddoo  èè  aallllee  ssppaallllee  ((vvddss..  llaa  

pprreesseennttee  rreeqquuiissiittoorriiaa  aa  pp..  2288))..  QQuuaattttrroo  oo  cciinnqquuee  ppeerrssoonnee  ppoossssoonnoo  ttrroovvaarree  

ppoossttoo,,  nnoottoorriiaammeennttee,,  iinn  uunn  nnoorrmmaallee  aasscceennssoorree::  llaa  CCoorrttee  hhaa  ddeeii  dduubbbbii  ??  

CCoonnttrroollllii  lloo  ssppaazziioo  ddeeggllii  aasscceennssoorrii  ddeell  ppaallaazzzzoo  ddii  GGiiuussttiizziiaa,,  mmoollttoo  ppiiùù  rriissttrreettttii  

ddeellllaa  ccaammeerraa  ddii  MMeezz  ee  iill  ddiissccoorrssoo  ssii  cchhiiuuddee  iimmmmeeddiiaattaammeennttee..    

  CCoomm’’èè  ppoossssiibbiillee  cchhee  ssii  ssoosstteennggaa  cchhee  iinn  uunnaa  ssttaannzzaa  cchhee  eerraa,,  ggrroossssoo  mmooddoo,,  iill  

qquuaaddrruupplloo  oo  ppiiùù  ddeellllaa  ssuuppeerrffiicciiee  ddii  uunn  aasscceennssoorree  nnoonn  ttrroovviinnoo  ppoossttoo  qquuaattttrroo  

ppeerrssoonnee  ??  LLee  ffoottoo  ssoonnoo  aaggllii  aattttii..  BBaassttaa  gguuaarrddaarrllee..  QQuuaannttoo  aall  ssoopprraalllluuooggoo  ddeellllaa  

CCoorrttee,,  èè  rriissuullttaattoo  pprroopprriioo  iill  ccoonnttrraarriioo  ddii  qquuaannttoo  ssoosstteennuuttoo,,  sseennzzaa  aallccuunn  

rriissccoonnttrroo,,  ddaallll’’aappppeellllaannttee..  

CC..77  ““IInnddiizzii  ttrraattttii  ddaa  aattttii  iinnuuttiilliizzzzaabbiillii..””..  QQuuii  ll’’aappppeellllaannttee  ccoonntteessttaa  cchhee  llaa  

CCoorrttee  aabbbbiiaa  ppoossttoo  aa  bbaassee  ddeellllaa  ssuuaa  ddeecciissiioonnee  aattttii  iinnuuttiilliizzzzaabbiillii  ccoommee  iill  vveerrbbaallee  

ddii  ss..ii..  ddeellllee  11,,4455  ddeellllaa  nnoottttee  ttrraa  iill  55  ee  iill  66  nnoovveemmbbrree  0077,,  uuttiilliizzzzaabbiillee  ssoolloo  ccoonnttrraa  

aalliiooss  ee  qquueelllloo  ssuucccceessssiivvoo,,  iinnuuttiilliizzzzaabbiillee  iinn  aassssoolluuttoo  ee  aabbbbiiaa  qquuaalliiffiiccaattoo  ccoommee  

““iinntteerrrrooggaattoorriioo””  iill  vveerrbbaallee  ddii  ss..ii..  ddeellllaa  nnoottttee  ttrraa  iill  55  ee  iill  66  nnoovveemmbbrree..  
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OOrrbbeennee,,  ggllii  aattttii  iinn  qquueessttiioonnee  ssoonnoo  ppiieennaammeennttee  uuttiilliizzzzaabbiillii  iinn  oorrddiinnee  aadd  uunnoo  

ddeeii  rreeaattii  ppeerr  ccuuii  ssii  pprroocceeddee,,  llaa  ccaalluunnnniiaa,,  sseeccoonnddoo  qquuaannttoo  ssttaattuuiittoo  ddaa  ccooddeessttaa  

CCoorrttee  nneellll’’oorrddiinnaannzzaa  ddeell  1188  ddiicceemmbbrree  22001100,,  pppp..  1111  ee  1122  eedd  èè  eevviiddeennttee  qquuaannttoo  

ssiiaa  rriilleevvaannttee,,  aaii  ffiinnii  ddeellllaa  ccoommpplleessssiivvaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeellllaa  vviicceennddaa,,  ttaallee  iippootteessii  

ddii  rreeaattoo..    

EE  ppooii  ll’’eessaammee  eedd  iill  ccoonnttrrooeessaammee  ddeellllaa  KKnnooxx  hhaa  rriigguuaarrddaattoo  pprroopprriioo,,  iinn  

mmaanniieerraa  ppuunnttuuaallee,,  llaa  ccoonnddoottttaa  ddeeggllii  iimmppuuttaattii  llaa  nnoottttee  ttrraa  iill  55  ee  iill  66  

nnoovveemmbbrree  22000077..  EE  ccoommee  nnoonn  rriicchhiiaammaarree  iill  mmeemmoorriiaallee  ddeell  66  nnoovveemmbbrree,,  

rriiccoonnoosscciiuuttoo  ppiieennaammeennttee  uuttiilliizzzzaabbiillee  ddaallllaa  CCoorrttee  ddii  CCaassssaazziioonnee  ((vvddss..  llaa  

sseenntteennzzaa  ssuull  RRiieessaammee  KKnnooxx,,  aa  pp..  77))  ee  cchhee  rriicchhiiaammaa  llee  pprreecceeddeennttii  

ddiicchhiiaarraazziioonnii,,  mmeemmoorriiaallee  iinn  ccuuii  llaa  KKnnooxx,,  rriiffeerreennddoossii  aall  mmoommeennttoo  iinn  ccuuii  ssccrriivvee  

iill  mmeemmoorriiaallee,,  aaffffeerrmmaa::  ““  NNeeii  ffllaasshhbbaacckk  cchhee  ssttoo  aavveennddoo,,  vveeddoo  PPaattrriicckk  ccoommee  

ll’’aassssaassssiinnoo,,  mmaa  iill  mmooddoo  iinn  ccuuii  llaa  vveerriittàà  aappppaarree  nneellllaa  mmiiaa  mmeennttee,,  nnoonn  cc’’èè  

nneessssuunn  mmooddoo  ppeerr  mmee  ddii  aappppuurraarrllaa,,  ppeerrcchhéé  nnoonn  rriiccoorrddoo  CCOONN  CCEERRTTEEZZZZAA  ssee  

iioo  ffoossssii  aa  ccaassaa  mmiiaa  qquueellllaa  nnoottttee””..    

QQuuaannttoo  aallll’’””iinntteerrrrooggaattoorriioo””  èè  eevviiddeennttee  cchhee  llaa  CCoorrttee  hhaa  uussaattoo  iill  

ccoorrrriissppoonnddeennttee  vveerrbboo  iinn  sseennssoo  aatteeccnniiccoo,,  ccoommee  ssiinnoonniimmoo  ddii  ““aassssuummeerree  aa  

ssoommmmaarriiee  iinnffoorrmmaazziioonnii””..      

CC..88::  ““  IInnddiizziioo  aavveennttee  ppeerr  ooggggeettttoo  llaa  ccoonnttaammiinnaazziioonnee  ddeell  ccoolltteelllloo  iinn  

sseeqquueessttrroo””..  LL’’aarrggoommeennttoo  èè  ddii  ppeerrttiinneennzzaa  ddeellllaa  ccoolllleeggaa  mmaa,,  lliimmiittaattaammeennttee  aall  

ddaattoo  ffaattttuuaallee  ddeellll’’iinnsseerriimmeennttoo  ddeell  ccoolltteelllloo  nneellllaa  bbuussttaa,,  vvaa  ddeettttoo  cchhee  ll’’IIsspp..  

AArrmmaannddoo  FFiinnzzii  ccoollllooccòò  iill  ccoolltteelllloo,,  ttuuttttoo  iill  ccoolltteelllloo,,  aallll’’iinntteerrnnoo  ddii  uunnaa  bbuussttaa..  

LL’’aasssseerrzziioonnee  ddeellll’’aappppeellllaannttee,,  sseeccoonnddoo  ccuuii  llaa  llaammaa  ffuuoorriiuusscciivvaa  ee  ttooccccaavvaa  llaa  

ccaarrtteelllliinnaa  èè  ddeell  ttuuttttoo  ggrraattuuiittaa  ee  ccoonnttrraarriiaa  aa  qquuaannttoo  ddiicchhiiaarraattoo  ddaall  
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tteessttee..aallll’’uuddiieennzzaa  ddeell  2288..0022..0099,,  ccoommee  ccoonnttrraaddddiittttoorriiaammeennttee  rriiccoonnoosscciiuuttoo  ddaalllloo  

sstteessssoo  aappppeellllaannttee  ((vvddss..,,  ttrraa  ll’’aallttrroo,,  iill  vveerrbbaallee  ddii  uuddiieennzzaa  ddeell  2288  ffeebbbbrraaiioo  22001100,,  

aa  pp..  118800))..    

II  ppuunnttii  CC..99,,  CC..1100  ee  CC..1111  ssoonnoo  aanncchh’’eessssii  ddii  ppeerrttiinneennzzaa  ddeellllaa  ccoolllleeggaa..    

CC..1122::  ““  OOmmiissssiioonnee  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  ddeell  ccoommppoorrttaammeennttoo  ddii  AAmmaannddaa  KKnnooxx  

ddooppoo  ll’’oommiicciiddiioo..    

LL’’aappppeellllaannttee  pprreemmeettttee  cchhee,,  sseeccoonnddoo  llaa  ppssiiccoollooggiiaa  ffoorreennssee,,  iill  ccoonnccoorrrreennttee  nneell  

rreeaattoo  aavvrreebbbbee  ll’’””iimmppeelllleennttee  nneecceessssiittàà””  ddii  ccoonnffrroonnttaarrssii  ccoonn  ggllii  aallttrrii  

ccoorrrreessppoonnssaabbiillii  aall  ffiinnee  ddii  ddeetteerrmmiinnaarree  iill  ppiiùù  ccoonnvveenniieennttee  ccoommppoorrttaammeennttoo””..  

CCiiòò  nnoonn  ssaarreebbbbee,,  ppeerròò,,  aaccccaadduuttoo  nneellllaa  ffaattttiissppeecciiee::  qquuii,,  ll’’aappppeellllaannttee  AAmmaannddaa  

nnoonn  ssii  ssaarreebbbbee  iinn  aallccuunn  mmooddoo  mmeessssaa  iinn  ccoonnttaattttoo  ccoonn  ggllii  aallttrrii  ccoonnccoorrrreennttii  ee  iinn  

ppaarrttiiccoollaarree  ccoonn  iill  GGuueeddee..    

OOrrbbeennee,,  llee  ccoossee  nnoonn  ssttaannnnoo  ccoossìì  ee  llaa  sseenntteennzzaa  iimmppuuggnnaattaa  lloo  ssppiieeggaa  aallllee  pppp..  

441188  ee  441199,,  llaaddddoovvee  llaa  CCoorrttee  ssii  ssooffffeerrmmaa  ssuullllaa  ccaalluunnnniiaa  ppoossttaa  iinn  eesssseerree,,  ccoommee  

ccoonntteessttaattoo,,  ddaallllaa  KKnnooxx  aall  ffiinnee  ddii  ootttteenneerree  ppeerr  ttuuttttii  ggllii  iimmppuuttaattii  ((aanncchhee  ppeerr  iill  

RRuuddii))  ll’’iimmppuunniittàà  iinn  rreellaazziioonnee  aall  ddeelliittttoo  ddii  oommiicciiddiioo  aaggggrraavvaattoo  ddaallllaa  vviioolleennzzaa  

sseessssuuaallee..  

TTaallee  ccoommppoorrttaammeennttoo  ddeellllaa  KKnnooxx  èè  ssttaattoo  ffiinnaalliizzzzaattoo,,  sseeccoonnddoo  llaa  CCoorrttee,,  

pprroopprriioo  aall  ffiinnee  ddii  ““iinnddiirriizzzzaarree  ggll’’iinnqquuiirreennttii  ppeerr  uunnaa  ppiissttaa  ssbbaagglliiaattaa””..  ““PPeerr  

ootttteenneerree  cciiòò””  oosssseerrvvaa  llaa  CCoorrttee””  eerraa  nneecceessssaarriioo  iinnddiiccaarree  uunn  ddiivveerrssoo  ccoollppeevvoollee  ee  

AAmmaannddaa  lloo  iinnddiiccòò  iinn  DDiiyyaa  LLuummuummbbaa””  ((vvddss..  llaa  sseenntteennzzaa  aa  pp..  441199))..    

IIll  GGuueeddee  eerraa  ffuuggggiittoo  ee  nnoonn  eerraa  rriinnttrraacccciiaabbiillee,,  eeppppuurree  llaa  KKnnooxx,,  ccoonn  llaa  ffaallssaa  

aaccccuussaa  aadd  uunn  uuoommoo  ddii  ccoolloorree  ccoommee  RRuuddii,,  hhaa,,  iinn  qquuaallcchhee  mmooddoo,,  ccooppeerrttoo  aanncchhee  

lluuii,,  rriittaarrddaannddoo  ee  ppoorrttaannddoo  llee  iinnddaaggiinnii  ssuu  uunnaa  ffaallssaa  ppiissttaa..  QQuuaannddoo,,  iinn  sseegguuiittoo  
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aallllee  iinnddaaggiinnii,,  llaa  PPoolliizziiaa  hhaa  iinnddiivviidduuaattoo  iill  RRuuddii,,  ii  dduuee  ooddiieerrnnii  iimmppuuttaattii  hhaannnnoo  

tteennuuttoo  uunnaa  lliinneeaa  ddiiffeennssiivvaa  ccoossttaannttee::  ccoopprriirrssii  vviicceennddeevvoollmmeennttee  ee  ggeettttaarree  ttuuttttaa  llaa  

rreessppoonnssaabbiilliittàà  ssuull  GGuueeddee,,  rraaggaazzzzoo  ssoolloo  ee  ssbbaannddaattoo..    

LLiinneeaa  ddiiffeennssiivvaa  ccoossttaannttee  ee  rriibbaaddiittaa  nnoonnoossttaannttee  llee  rriippeettuuttee  sseenntteennzzee  ((ddeell  GGUUPP,,  

ddeellllaa  CCoorrttee  dd’’AAssssiissee  dd’’AAppppeelllloo  ee,,  iinnffiinnee,,  ddeellllaa  CCoorrttee  ddii  CCaassssaazziioonnee))  cchhee  

hhaannnnoo  ddeeffiinniittiivvaammeennttee  rriiccoonnoosscciiuuttoo  iill  GGuueeddee  ccoonnccoorrrreennttee  nneellll’’oommiicciiddiioo  

aaggggrraavvaattoo  ddaallllaa  vviioolleennzzaa  sseessssuuaallee,,  iinn  ccoonnccoorrssoo  pprroopprriioo  ccoonn  iill  SSoolllleecciittoo  ee  llaa  

KKnnooxx,,  oommiicciiddiioo  aassccrriivviibbiillee  aallllaa  ““ffoorrzzaa  bbrruuttaallee  ee  pprreevvaarriiccaattrriiccee  ddii  uunn  pplluurriimmaa,,  

ccoolllleettttiivvaa  ccoonnddoottttaa  cchhee  rriivveellaa  nneeii  ssuuooii  ttrriissttii  pprroottaaggoonniissttiillaa  vvoolloonnttàà  oorrggiiaassttiiccaa  

ddii  ddaarree  ssffooggoo  aaggllii  iimmppuullssii  ccrriimmiinnaallii  ppiiùù  ppeerrvveerrssii””  ((vvddss..  llaa  sseenntteennzzaa  nn..  77119955//1111  

ddeellllaa  SSuupprreemmaa  CCoorrttee,,  SSeezziioonnee  II,,  ddeell  1166..112222001100//2244..0022..22001111,,  cchhee  hhaa  

ddeeffiinniittiivvaammeennttee  ccoonnffeerrmmaattoo  llaa  ccoonnddaannnnaa  ddeell  GGuueeddee  ppeerr  ll’’oommiicciiddiioo  aaggggrraavvaattoo  

iinn  ddaannnnoo  ddeellllaa  KKeerrcchheerr,,  pppp..  2211  ee  2222))..    

  LLiinneeaa  ddiiffeennssiivvaa,,  ssii  ddiicceevvaa,,  qquueellllaa  ddeeggllii  iimmppuuttaattii,,  cchhee  èè  ssttaattaa,,  ppeerròò,,  pprreecceedduuttaa  

ddaall  tteennttaattiivvoo  ddeellllaa  KKnnooxx  ddii  ccoonnttrroollllaarree  llaa  ccoonnddoottttaa  ddeell  SSoolllleecciittoo,,  

aaccccoommppaaggnnaannddoolloo  iinn  QQuueessttuurraa  llaa  sseerraa  ddeell  55  nnoovveemmbbrree,,  ddaa  qquueelllloo  ddii  

qquueesstt’’uullttiimmoo  ddii  ““ssggaanncciiaarrssii””  ddaallllaa  KKnnooxx,,  ddeennuunncciiaannddoonnee  ll’’aasssseennzzaa  ddaa  ccaassaa  llaa  

nnoottttee  ttrraa  iill  pprriimmoo  ee  iill  22  nnoovveemmbbrree  ee,,  iinnffiinnee,,  ddaallllaa  nneecceessssiittàà  ppeerr  llaa  KKnnooxx  ddii  

ppaarraarree  iinn  qquuaallcchhee  mmooddoo  ttaallee  iinniizziiaallee  ccoonnddoottttaa  ddiiffeennssiivvaa  ddeell  SSoolllleecciittoo,,  

ddeevviiaannddoo  llee  iinnddaaggiinnii  ssuull  bbiinnaarriioo  mmoorrttoo  LLuummuummbbaa..  

EE  aanncchhee  iinn  rreellaazziioonnee  aa  qquueessttoo  pprrooffiilloo  dd’’aappppeelllloo,,  ttoorrnnaa  iill  ssoolliittoo  lleeiitt  mmoottiivvee::  

““EE’’  uunn  ssoolloo  aaggggrreessssoorree  cchhee  hhaa  eesseegguuiittoo  ll’’aattttoo  oommiicciiddaa””  ((vvddss..  nnuuoovvii  mmoottiivvii  

dd’’aappppeelllloo  KKnnooxx  aa  pp..  4400))..  NNoonn  èè  ssttaattoo  mmaaii  ccrreeddiibbiillee  ll’’aassssaassssiinnoo  ssiinnggoolloo  mmaa  

oorrmmaaii  vvii  èè  uunnaa  ccoonnddaannnnaa  ddeeffiinniittiivvaa  ddeell  GGuueeddee  iinn  ccoonnccoorrssoo  ccoonn  llaa  KKnnooxx  ee  iill  
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SSoolllleecciittoo..  EEppppuurree  qquueessttii  uullttiimmii  ee,,  qquuii,,  llaa  pprriimmaa,,  iiggnnoorraannoo  qquueessttaa  rreeaallttàà  ee  

ccoonnttiinnuuaannoo  aa  ssoosstteenneerree  ll’’uunniicciittàà  ddeellll’’aassssaassssiinnoo  mmaa,,  nneell  ccoonntteemmppoo,,  llaa  lloorroo  

eessttrraanneeiittàà  aall  ffaattttoo,,  ccoommee  ssee  ffoossssee  ppoossssiibbiillee  ppeerr  dduuee  ggiioovvaannii  iinnnnoocceennttii  

ccoonnoosscceerree  uunn  eelleemmeennttoo  ccoossìì  iimmppoorrttaannttee  ddeell  ddeelliittttoo  ee  cciiooèè  cchhee  aa  

ccoommmmeetttteerrlloo  ssaarreebbbbee  ssttaattaa  uunnaa  ssoollaa  ppeerrssoonnaa  ee,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree,,  pprroopprriioo  

RRuuddii  HHeerrmmaannnn  GGuueeddee  mmeennttrree  lloorroo  ssee  nnee  ssaarreebbbbeerroo  ssttaattii  ttuuttttaa  llaa  nnoottttee  aa  

ccaassaa  ddeell  SSoolllleecciittoo,,  ppeerraallttrroo  aa  ppooccoo  ppiiùù  ddii  cciinnqquuee  mmiinnuuttii  aa  ppiieeddii  ddaall  lluuooggoo  ddeell  

ddeelliittttoo..  EE’’  uunn  ccoommppoorrttaammeennttoo  cchhee,,  lluunnggii  ddaall  ccoossttiittuuiirree  eelleemmeennttoo  aa  ffaavvoorree  

ddeeggllii  sstteessssii,,  ssii  ccoonnffeerrmmaa  sseemmpprree  ppiiùù  ccoommee  uunn  ppeessaannttee  eelleemmeennttoo  aa  ccaarriiccoo  

ddeeii  dduuee  iimmppuuttaattii  cchhee  ssoonnoo  bbeennee  aa  ccoonnoosscceennzzaa  ddeellllaa  vveerriittàà  ppeerrcchhéé  qquueellllaa  

nnoottttee  eerraannoo  pprroopprriioo  aa  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  iinnssiieemmee  aa  RRuuddii  mmaa  cchhee  oorraa  

cceerrccaannoo  iinn  ttuuttttii  ii  mmooddii  ddii  ssttoorrnnaarree  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddeell  ddeelliittttoo  ssuull  ggiioovvaannee  ddii  

ccoolloorree,,  cchhee,,  ppeerròò,,  oorrmmaaii  iinn  mmaanniieerraa  ddeeffiinniittiivvaa,,  nnoonn  èè  ddaa  ccoonnssiiddeerraarree  

ll’’aauuttoorree  mmaatteerriiaallee  ddeell  ddeelliittttoo  ee  qquuii  iinn  aappppeelllloo  hhaa  aaccccuussaattoo  ddii  qquueessttoo  ii  dduuee  

ccoonnccoorrrreennttii..    

FFaattttaa  qquueessttaa  pprreemmeessssaa,,  ll’’aappppeellllaannttee  ttoorrnnaa  aa  ccoonntteessttaarree  ttuuttttaa  llaa  rriiccoossttrruuzziioonnee  

ooppeerraattaa  ddaallllaa  CCoorrttee..  

IInn  ppaarrttiiccoollaarree,,  qquuaannttoo  aall  pprriinncciippiioo  ““ssoossppeettttoocceennttrriiccoo””  cchhee  ttrraassppaarriirreebbbbee  ddaall  

lleessssiiccoo,,  ssii  ssoottttoolliinneeaa  cchhee  uunnaa  ccoossaa  èè  iimmppuuggnnaarree  uunn  ccoolltteelllloo  ppeerr  ttaagglliiaarree,,  cciiooèè  

ppeerr  aabbbbaassssaarree  llaa  llaammaa  ee  mmuuoovveerrllaa  iinn  aavvaannttii  ee  aallll’’iinnddiieettrroo,,  ffaacceennddoo  ffoorrzzaa  ssuullllaa  

llaammaa  ee  aallttrraa  ccoossaa  èè  iimmppuuggnnaarrllaa  ffaacceennddoo  pprreessssiioonnee  ssuullllaa  ppaarrttee  ddeellll’’iimmppuuggnnaattuurraa  

cchhee  èè  sseegguuiittaa  ddaallllaa  llaammaa  ee  cchhee  èè  ddeessttiinnaattaa  aa  iimmppeeddiirree  lloo  sscciivvoollaammeennttoo  ddeellllee  

mmaannii  vveerrssoo  llaa  llaammaa  ppeerrcchhéé  qquuii  llaa  ssppiinnttaa  èè  iimmpprreessssaa  vveerrssoo  llaa  ppuunnttaa  ddeellllaa  llaammaa  ee  

nnoonn  vveerrssoo  iill  bboorrddoo..  EE’’  eevviiddeennttee  cchhee,,  iinn  qquueessttoo  uullttiimmoo  ccaassoo,,  iill  ccoolltteelllloo  nnoonn  
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vveenniivvaa  uussaattoo  ppeerr  ttaagglliiaarree  mmaa  ffoorrzzaannddoo  vveerrssoo  llaa  ppuunnttaa  ddeellllaa  llaammaa,,  cciiooèè  ppeerr  

ppeenneettrraarree,,  ccoommee  nneellllaa  ffaattttiissppeecciiee..    

EE’’  qquueessttoo  cciiòò  cchhee  llaa  CCoorrttee  hhaa  iinntteessoo  aaffffeerrmmaarree..  

QQuuaannttoo  aallllee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeellllaa  KKnnooxx  ddeell  22  nnoovveemmbbrree,,  oonneessttaammeennttee  nnoonn  ssii  

ccoommpprreennddee  ccoossaa  vvoogglliiaa  ddiirree  ll’’aappppeellllaannttee..  LL’’iimmppuuttaattaa  hhaa  ddoovvuuttoo  cchhiiaarriirree  llaa  ssuuaa  

ccoonnddoottttaa  ccoonn  ttuuttttee  llee  iinnccoonnggrruueennzzee  cchhee  ssii  ssoonnoo  eevviiddeennzziiaattee  ee  cchhee  llaa  sstteessssaa  

aappppeellllaannttee  hhaa  rriicchhiiaammaattoo..    

EE’’  aannaallooggaammeennttee  nnoonn  ccoommpprreennssiibbiillee  ll’’uulltteerriioorree  pprrooffiilloo  ddii  iimmppuuggnnaazziioonnee  ((pppp..  

4422  ee  4433  ddeeii  nnuuoovvii  mmoottiivvii  dd’’aappppeelllloo  KKnnooxx)),,  ddoovvee  ll’’aappppeellllaannttee  rriicchhiiaammaa  aallccuunnee  

ttrraa  llee  ttaannttee  iinnccoonnggrruueennzzee  ddeellllaa  ssuuaa  ccoonnddoottttaa  nneellllaa  ttaarrddaa  mmaattttiinnaattaa  ddeell  22  

nnoovveemmbbrree  ee  cchhee  ssoonnoo  rriilleevvaannttii  mmaa  nneell  sseennssoo  ooppppoossttoo  ddaa  qquueelllloo  pprreetteessoo  ddaallllaa  

KKnnooxx..    

QQuueesstt’’uullttiimmaa  ssaarreebbbbee  ssttaattaa  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ddeeggllii  iinnqquuiirreennttii  ddaall  pprriimmoo  

nnoovveemmbbrree  aall  ggiioorrnnoo  ddeell  ffeerrmmoo..  LLoo  èè  ssttaattaa  ddaall  22  aall  ggiioorrnnoo  ddeell  ffeerrmmoo  ee  ccoonn    

qquueessttoo  ??  AAnncchhee  llaa  RRoommaanneellllii  ee  llaa  MMeezzzzeettttii  lloo  hhaannnnoo  ffaattttoo..  LLaa  KKnnooxx  eerraa  

ll’’uunniiccaa  ccooiinnqquuiilliinnaa  pprreesseennttee  nneellllaa  ccaassaa  oo  nneeii  ddiinnttoorrnnii  llaa  nnoottttee  ddeell  ddeelliittttoo  ee  

SSoolllleecciittoo  llaa  sseegguuiivvaa  sseemmpprree..  NNoonn  cc’’èè  ddaa  ssttuuppiirrssii  ssee  llaa  PPoolliizziiaa  aabbbbiiaa  sseennttiittoo  llaa  

nneecceessssiittàà  ddii  sseennttiirrllaa  ccoommee  ppeerrssoonnaa  iinnffoorrmmaattaa  ssuuii  ffaattttii..    

““AAmmiiccuuss  ccuurriiaaee””..  CCoossaa  cc’’eennttrrii  ll’’iissttiittuuttoo  iinn  qquueessttiioonnee,,  pprroopprriioo  ddii  oorrddiinnaammeennttii  

pprroocceessssuuaallii  ddii  ccoommmmoonn  llaaww  ee  cchhee  ddeessiiggnnaa  ll’’iinntteerrvveennuuttoo  iinn  ggiiuuddiizziioo,,  ssuu  

aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ddeell  ggiiuuddiiccee,,  ppeerr  ffoorrnniirree  ““ppaarreerrii””  ssuu  qquueessttiioonnii  ddii  ffaattttoo  oo  ddii  

ddiirriittttoo,,  qquueessttoo  vvoorrrreemmmmoo  ccaappiirrlloo..    

QQuuii  vvii  èè  uunn  ssoolloo  oorrddiinnaammeennttoo  cchhee  ddiisscciipplliinnaa  llaa  vviicceennddaa,,  qquueelllloo  ddeelllloo  SSttaattoo  

iittaalliiaannoo,,  ssoottttoo  llaa  ccuuii  ggiiuurriissddiizziioonnee  ssii  ssoonnoo  vveerriiffiiccaattii  ii  ““ffaattttii--rreeaattoo””..    
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  QQuuii  vvii  ssoonnoo  ““ppeerrssoonnee  iinnffoorrmmaattee  ssuuii  ffaattttii””  oo  ““tteessttii””,,  ““iinnddaaggaattii””  oo  ““iimmppuuttaattii””  

ee  ii  CCoonnssuulleennttii  oo  PPeerriittii  cchhee  ffoorrnniissccoonnoo  iill  lloorroo  aappppoorrttoo  ddii  ccooggnniizziioonnii  ssppeecciiffiicchhee..  

NNoonn  vvii  èè  aallttrroo..  EE  llaa  KKnnooxx  èè  ssttaattaa  eessaammiinnaattaa  ddaallllaa  PPoolliizziiaa  ccoommee  ttuuttttee  llee  aallttrree  

ppeerrssoonnee  iinnffoorrmmaattee  ssuuii  ffaattttii,,  ssiinncchhéé,,  eemmeerrssii  iinnddiizzii  ddii  rreeiittàà  nneellllee  ssuuee  

ddiicchhiiaarraazziioonnii,,  nnoonn  èè  ddiivveennuuttaa  iinnddaaggaattaa  ee,,  ppooii,,  ddooppoo  ll’’eesseerrcciizziioo  ddeell’’aazziioonnee  

ppeennaallee,,  iimmppuuttaattaa..  

SSuuii  rraappppoorrttii  ccoonn  MMeerreeddiitthh,,  ssuull  ccaarraatttteerree  ddeellllaa  KKnnooxx  ee  ssuullllee  vvaalluuttaazziioonnmmii  

ddeellllaa  CCoorrttee  cchhee,,  ppeerraallttrroo,,  ll’’hhaa  rriitteennuuttaa  mmeerriitteevvoollee  ddeellllee  aatttteennuuaannttii  ggeenneerriicchhee,,  

ccii  ssii  ddoovvrreebbbbee  rriippeetteerree  ppeerr  ll’’eennnneessiimmaa  vvoollttaa..  LLaa  ccoonnddoottttaa  ddeeii  dduuee  iimmppuuttaattii  

ddooppoo  llaa  ssccooppeerrttaa  ddeell  ddeelliittttoo  nnoonn  èè  ssttaattaa  aaffffaattttoo  nnoorrmmaallee  ee  iinn  lliinneeaa  ccoonn  qquueellllaa  

ddeellllee  aallttrree  ccooiinnqquuiilliinnee  ee  ddeellllee  aammiicchhee  ddii  MMeerreeddiitthh..  

IIll  mmeessssaaggggiioo  ddii  ppoossttaa  eelleettttrroonniiccaa  aaggllii  aammiiccii  nnoonn  ddiiccee  aallccuunncchhéé..  

EE’’  vveerroo,,  ppooii,,  cchhee  llaa  KKnnooxx,,  cchhee  nnoonn  hhaa  rriissppoossttoo  aall  GGIIPP  iinn  sseeddee  ddii  ccoonnvvaalliiddaa,,  

hhaa  aacccceettttaattoo  ddii  rriissppoonnddeerree  aallll’’iinntteerrrrooggaattoorriioo  iinn  sseeddee  ddii  iinnddaaggiinnii,,  rriiffiiuuttaannddoossii  

ppooii  ddii  pprroosseegguuiirree  nneell  mmoommeennttoo  iinn  ccuuii  èè  ssttaattaa  ppoossttaa  ddii  ffrroonnttee  aallllee  ssuuee  

ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeellllaa  nnoottttee  ttrraa  iill  55  ee  iill  66..  IInn  ddiibbaattttiimmeennttoo,,  hhaa  aacccceettttaattoo  ddii  

rriissppoonnddeerree  mmaa  llee  ssuuee  aaffffeerrmmaazziioonnii  nnoonn  ssoonnoo  aannddaattee  cceerrttoo  aa  vvaannttaaggggiioo  ddeellllaa  

ssuuaa  ppoossiizziioonnee..  IIll  SSoolllleecciittoo,,  iinnvveeccee,,  ddooppoo  aavveerr  rriissppoossttoo  aall  GGIIPP,,  nnoonn  hhaa  ppiiùù  

aacccceettttaattoo  ddii  rriissppoonnddeerree..  DDoovvrreemmmmoo  aalllloorraa  vvaalluuttaarree  ttaallee  ccoonnddoottttaa  aa  ccaarriiccoo  ddeell  

SSoolllleecciittoo  ??  

LLaa  KKnnooxx  hhaa  ssuubbiittoo  iill  ffeerrmmoo  ee,,  ddaa  aalllloorraa  èè  iinn  ssttaattoo  ddii  ccuussttooddiiaa  ccaauutteellaarree  

ccaarrcceerraarriiaa..  CCoommee  ffaacceevvaa  aa  llaasscciiaarree  ll’’IIttaalliiaa  ttrraa  iill  22  ee  iill  55  nnoovveemmbbrree  sseennzzaa  

ddeessttaarree  ssoossppeettttii  ppiiùù  cchhee  ffoonnddaattii,,  lleeii  cchhee  ccoommuunnqquuee  eerraa  ll’’uunniiccaa  ccooiinnqquuiilliinnaa  

pprreesseennttee  qquueellllaa  nnoottttee  ??  



 194 

IIll  sseeccoonnddoo  mmoottiivvoo  aaggggiiuunnttoo  aattttiieennee  aallllaa  pprroovvaa  sscciieennttiiffiiccaa  eedd  èè  ddii  ppeerrttiinneennzzaa  

ddeellllaa  ccoolllleeggaa..  

EE  vveenniiaammoo  aall  tteerrzzoo  eedd  uullttiimmoo  mmoottiivvoo  aaggggiiuunnttoo::  ““AAssssoolluuttaa  iinnssuussssiisstteennzzaa  

ddeellll’’eelleemmeennttoo  mmaatteerriiaallee  ee  ddeellll’’eelleemmeennttoo  ppssiiccoollooggiiccoo  ddeell  rreeaattoo  ddii  ccaalluunnnniiaa  eexx  

aarrtt..  336688  cc..pp..””..    

LLaa  CCoorrttee  hhaa  aaffffeerrmmaattoo  cchhee  llaa  KKnnooxx  hhaa  ppaacciiffiiccaammeennttee  aaccccuussaattoo  ddeellll’’oommiicciiddiioo  

ee  ddeellllaa  vviioolleennzzaa  sseessssuuaallee  PPaattrriicckk  DDiiyyaa  LLuummuummbbaa,,  ccoonn  llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  rreessee  

nneellllaa  nnoottttee  ttrraa  iill  55  ee  iill  66  nnoovveemmbbrree  0077  ee  cchhee  ssuu  ttaallee  aaccccuussaa  ee  ssuullllaa  ppiieennaa  

ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  ddeellllaa  ssuuaa  ffaallssiittàà  llaa  KKnnooccxx  èè  ttoorrnnaattaa  nneeii  ccoollllooqquuii  ccoonn  llaa  mmaaddrree,,  

rraammmmaarriiccaannddoossii  ppeerr  aavveerr  aaccccuussaattoo  uunn  iinnnnoocceennttee::  ssii  vveeddaa  ll’’iinntteerrcceettttaazziioonnee  

aammbbiieennttaallee  ddeell  1100  nnoovveemmbbrree  0077  rriicchhiiaammaattaa  ddaallllaa  CCoorrttee  aa  pp..  441188  ddeellllaa  

sseenntteennzzaa..  CCoommee  ssee  nnoonn  bbaassttaassssee,,  llaa  CCoorrttee  hhaa  oosssseerrvvaattoo  cchhee  ll’’aaccccuussaa  

ccaalluunnnniioossaa  eerraa  ssttaattaa  rreeiitteerraattaa  nneell  mmeemmoorriiaallee  ddeell  66  nnoovveemmbbrree  0077  iinn  ccuuii  hhaa  

ssccrriittttoo::  ““  ccoonnffeerrmmoo  llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ––  aaccccuussaattoorriiee  ––  ffaattttee  llaa  ssccoorrssaa  nnoottttee  

rriigguuaarrddoo  ggllii  aavvvveenniimmeennttii  cchhee  ppoossssoonnoo  eesssseerree  ssuucccceessssii  aa  ccaassaa  mmiiaa  ccoonn  

PPaattrriicckk……..nneeii  ffllaasshhbbaacckk  cchhee  ssttoo  aavveennddoo  vveeddoo  PPaattrriicckk  ccoommee  ll’’aassssaassssiinnoo””  ((vvddss..  

llaa  sseenntteennzzaa  aappppeellllaattaa  aa  pp..  441188))..  SSiiaa  llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  aa  ss..ii..  cchhee  llee  ssppoonnttaanneeee  

ddiicchhiiaarraazziioonnii  cchhee  iill  mmeemmoorriiaallee  ssoonnoo  ssttaattii  rriitteennuuttii  ppiieennaammeennttee  uuttiilliizzzzaabbiillii  nneell  

rreeaattoo  ddii  ccaalluunnnniiaa  sseeccoonnddoo  ll’’oorrddiinnaannzzaa  ddii  ccooddeessttaa  CCoorrttee  dd’’AAssssiissee  dd’’AAppppeelllloo  

ddeell  1188..1122..22001100..    

IInn  ccoonncclluussiioonnee,,  vvii  ssoonnoo  pplluurriimmee  iinnccoollppaazziioonnii  ddeell  ddeelliittttoo  ddii  oommiicciiddiioo  

aaggggrraavvaattoo  ddaallllaa  vviioolleennzzaa,,  ffaattttee  ddaallllaa  KKnnooxx,,  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeell  LLuummuummbbaa,,  

ppeerrssoonnaa  aassssoolluuttaammeennttee  eessttrraanneeaa  aall  ddeelliittttoo,,  ddiinnaannzzii  aallllaa  PPoolliizziiaa  GGiiuuddiizziiaarriiaa  ee  vvii  

èè  llaa  ppiieennaa  ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa,,  ddaa  ppaarrttee  ddeellll’’iimmppuuttaattaa,,  ddeellll’’iinnnnoocceennzzaa  
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ddeellll’’iinnccoollppaattoo..  OOllttrree  aa  qquueessttoo,,  ll’’iimmppuuttaattaa,,  ppuurr  aaffffeerrmmaannddoo  ddii  rraammmmaarriiccaarrssii  ppeerr  

aavveerr  aaccccuussaattoo  uunn  iinnnnoocceennttee,,  hhaa  eevviittaattoo  ddii  rriittrraattttaarree  llee  ssuuee  aaccccuussee  nneeii  ccoonnffrroonnttii  

ddii  uunnaa  ppeerrssoonnaa  cchhee  ssoolloo  ll’’UUffffiicciioo  ddeell  PPuubbbblliiccoo  MMiinniisstteerroo  ee  iill  GGIIPP  hhaannnnoo  

lliibbeerraattoo  ee,,  ppooii,,  rriiccoonnoosscciiuuttoo  ttoottaallmmeennttee  eessttrraanneeoo  aaii  ffaattttii..  

PPrroopprriioo  llaa  sseenntteennzzaa  nn..  77119955  ddeellllaa  PPrriimmaa  SSeezziioonnee  ddeellllaa  SSuupprreemmaa  CCoorrttee,,  

rreellaattiivvaa  aall  GGuueeddee,,  hhaa  ppiieennaammeennttee  ccoonnffeerrmmaattoo  llaa  ppiieennaa  lleeggiittttiimmiittàà  ddii  ddeessuummeerree  

ddaall  ccoommppoorrttaammeennttoo  ddeellll’’iimmppuuttaattoo  ee  ““ddaallllee  ssuuee  ddiicchhiiaarraazziioonnii,,  sseemmpprree  cchhee  

ccoolllleeggaattee  aadd  aallttrree  cciirrccoossttaannzzee  iinnddiizziiaannttii,,  ssiiggnniiffiiccaattii  ssffaavvoorreevvoollii  aallllee  ppoossiizziioonnii  

ddiiffeennssiivvee””  ((vvddss..  llaa  sseenntteennzzaa  aa  pp..  2222  ee  aanncchhee  CCaassss..  SSeezz..  IIII  2211..0044//1144,,0066..22001100;;  

CCaassss..  SSeezz..  VV  1144..0022//66..0044..0066))..    

******  

PPeerr  qquuaannttoo  mmii  rriigguuaarrddaa,,  ssaallvvoo  aallccuunnee  ccoossee  cchhee  ddoovvrròò  aaggggiiuunnggeerree,,  hhoo  ffiinniittoo..  

CChhii  hhaa  sseegguuiittoo,,  ccoommee  mmee,,  ddaall  vviivvoo  ee  nnoonn  ssoolloo  ssuullllee  ccaarrttee  qquueessttaa  ttrraaggiiccaa  

vviicceennddaa  ddaall  ssuuoo  iinniizziioo,,  nnoonn  hhaa  ee  nnoonn  hhaa  mmaaii  aavvuuttoo  aallccuunn  dduubbbbiioo  ssuullllaa  

rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddeeii  dduuee  iimmppuuttaattii  ee  nnoonn  ppuuòò  ppaaggaarree  ppeerr  ttuuttttii  iill  ssoolliittoo  rraaggaazzzzoo  ddii  

ccoolloorree,,  ccoonnddaannnnaattoo  iinn  vviiaa  ddeeffiinniittiivvaa  ddaallllaa  CCaassssaazziioonnee,,  ccoommee  ccoonnccoorrrreennttee  ccoonn  

ggllii  aallttrrii  dduuee  mmaa  nnoonn  aauuttoorree  mmaatteerriiaallee  ddeellll’’oommiicciiddiioo..    

UUnn  uullttiimmoo  ppuunnttoo::  ss’’èè  ccrreeaattoo  uunn  cclliimmaa  mmaallssaannoo  ee  ttoorrbbiiddoo  aattttoorrnnoo  aa  qquueessttoo  

pprroocceessssoo..  SSii  sseennttee  ppaarrllaarree  aaddddiirriittttuurraa  ddii  ““bbiigglliieettttoo  dd’’aaeerreeoo””  cchhee  ssaarreebbbbee  ssttaattoo  

aaccqquuiissttaattoo,,  ppeerr  ll’’iimmppuuttaattaa,,  ddaall  ssoolliittoo  ““nneettwwoorrkk””  aammeerriiccaannoo,,  iinn  ccaammbbiioo  

ddeellll’’iinntteerrvviissttaa  iinn  eesscclluussiivvaa  aallll’’””AAmmaannddaa  lliibbeerraattaa””  ((ddaallllee  nneewwss  ddii  

““QQuuoottiiddiiaannaammeennttee””  ddeellll’’88  sseetttteemmbbrree  22001111)),,  ssii  sseennttoonnoo  ppaarrllaarree  ffaammiilliiaarrii  ee  

aammiiccii  ddeeggllii  iimmppuuttaattii  ddii  uunnaa  iimmmmiinneennttee  lliibbeerraazziioonnee  cceerrttaa  ddii  qquueessttii  uullttiimmii  ddaa  

qquueell  66  nnoovveemmbbrree  0077  iinn  ccuuii  aavvrreebbbbeerroo  ““ffiinniittoo  ddii  vviivveerree””  ee  ddeellllaa  cceerrtteezzzzaa  cchhee  
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““ttoorrnneerraannnnoo  aa  rriivviivveerree””  ppeerrcchhéé  ssiiccuurrii  ddeellllaa  lliibbeerraazziioonnee  ee,,  qquuiinnddii,,  ddeellllaa  

sseenntteennzzaa  cchhee  pprroonnuunncceerreettee..  

    IInn  uunn  aarrttiiccoolloo  aappppaarrssoo  ssuull  qquuoottiiddiiaannoo  ““LLaa  NNaazziioonnee””  iill  1100  sseetttteemmbbrree  ssccoorrssoo,,  

iill  SSiigg..  CCuurrtt  KKnnooxx,,  ppaaddrree  ddeellll’’iimmppuuttaattaa,,  aavvrreebbbbee  ddeettttoo,,  ccoossìì  sseeccccoo::  ““AAmmaannddaa  

ttoorrnneerràà  lliibbeerraa  aa  ffiinnee  mmeessee””..  QQuueessttee  ssoonnoo  llee  ppaarroollee  cchhee  llaa  ggiioorrnnaalliissttaa  ggllii  

aattttrriibbuuiissccee..  FFiinnee  mmeessee  vvoorrrreebbbbee  ddiirree  cchhee  nnoonn  ss’’aatttteennddeerreebbbbee  nneemmmmeennoo  ppiiùù  llaa  

sseenntteennzzaa  ddeellllaa  CCoorrttee,,  ppeerrcchhéé  llee  rreepplliicchhee  ssoonnoo  pprreevviissttee  aaii  pprriimmii  ddii  oottttoobbrree  ee  

ssoolloo  ddooppoo  qquueessttee,,  llaa  CCoorrttee  ssii  rriittiirreerràà  eedd  eemmeetttteerràà  llaa  sseenntteennzzaa,,  cchhee,,  rriiccoorrddoo,,  

ssaarràà  rriiccoorrrriibbiillee  ddiinnaannzzii  aallllaa  SSuupprreemmaa  CCoorrttee  ddaallllaa  ppaarrttee  cchhee  aavvrràà  vviissttoo  

ddiissaatttteessee  llee  ssuuee  rriicchhiieessttee,,  ttaannttoo  ppeerr  eesssseerree  cchhiiaarrii  ee  ppeerr  iinnvviittaarree  aadd  uunnaa  

mmaaggggiioorree  ccaauutteellaa  ee  aadd  uunn  mmaaggggiioorree  rriissppeettttoo  vveerrssoo  ll’’oorrddiinnaammeennttoo  ddeelllloo  SSttaattoo  

iittaalliiaannoo  ee  ssoopprraattttuuttttoo  vveerrssoo  qquueessttaa  CCoorrttee,,  ccoonnssiiddeerraattaa,,  iinnvveeccee,,  uunnaa  ssoorrttaa  ddii  

oorrggaannoo  ddii  rraattiiffiiccaa  ddeeggllii  aauussppiiccii  ddeellll’’iimmppuuttaattoo  ee  ddeellllaa  lloobbbbyy  cchhee  lloo  ssoossttiieennee  ee  

cchhee  eevviiddeenntteemmeennttee  hhaa  bbiissooggnnoo  ddeellll’’aassppeettttaattiivvaa  ddeellll’’aassssoolluuzziioonnee  ppeerr  ppootteerr  

ccoonnttiinnuuaarree,,  ddiicciiaammoo  ccoossìì,,  aa  ffuunnzziioonnaarree  aa  ppiieennoo  rriittmmoo..      

IIoo  uunnaa  ccoossaa  ddeell  ggeenneerree  nnoonn  ll’’hhoo  mmaaii  vviissttaa,,  iinn  3322  aannnnii  ddii  ccaarrrriieerraa..  

AA  nnooii  ttuuttttoo  qquueessttoo  aappppaarree  uunn  ffaattttoo  aabbnnoorrmmee,,  iinnqquuiieettaannttee  ee  ssccaannddaalloossoo  ee,,  

ssoopprraattttuuttttoo,,  ttaallee  ddaa  mmeetttteerree  iinn  sseerriiaa  ddiiffffiiccoollttàà  llaa  CCoorrttee::  nnooii  nnoonn  ssaappppiiaammoo  

ccoommee  ddeecciiddeerràà  qquueessttaa  CCoorrttee..  CCii  aauugguurriiaammoo  cchhee  vveennggaannoo  aaccccoollttee  llee  nnoossttrree  

rriicchhiieessttee  ddii  ccoonnffeerrmmaa  ddeellllaa  ccoonnddaannnnaa  ee  ddii  aaccccoogglliimmeennttoo  ddeellll’’aappppeelllloo  ddeellllaa  

PPrrooccuurraa  GGeenneerraallee  ppeerrcchhéé  ccii  ccrreeddiiaammoo..  MMaa  vveeddeerree  ii  ffaammiilliiaarrii  ee  ii  ssoosstteenniittoorrii  

ddeeggllii  iimmppuuttaattii  ee  uunnaa  ggrraannddee  ppaarrttee  ddeellllaa  ssttaammppaa  ee,,  ssoopprraattttuuttttoo,,  ddeellllaa  tteelleevviissiioonnee  

((vvii  rriissppaarrmmiioo  llee  cciittaazziioonnii))  ccoossìì  ssiiccuurrii,,  ddaa  mmeessii,,  ddii  uunnaa  pprroonnuunncciiaa  aassssoolluuttoorriiaa,,  èè  

ll’’eennnneessiimmaa  ““nnoovviittàà””,,  cchhiiaammiiaammoollaa  ccoossìì,,  ddii  qquueessttaa  vviicceennddaa  ggiiuuddiizziiaarriiaa  ee  cchhee  
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nnoonn  ccoonnttrriibbuuiissccee  cceerrttoo  aa  mmeetttteerree  llaa  CCoorrttee  nneellllee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  sseerreenniittàà  cchhee  ssoonnoo  

iinnddiissppeennssaabbiillii  ppeerr  ddeecciiddeerree  ee  cchhee  ddeebbbboonnoo  iinnvveeccee  eesssseerree  ggaarraannttiittee..    

NNoonn  ll’’aavveevvoo  mmaaii  vviissttoo  pprriimmaa  dd’’oorraa,,  ttaannttoommeennoo  iinn  pprriimmoo  ggrraaddoo,,  nnéé  iinn  qquueessttoo  

pprroocceessssoo  nnéé  iinn  ttuuttttii  qquueellllii  cchhee  aabbbbiiaammoo  ttrraattttaattoo  eedd  èè  uunn’’ooffffeessaa,,  llaa  ppiiùù  

ssffaacccciiaattaa,,  nnoonn  ssoolloo  ee  nnoonn  ttaannttoo  aallll’’uuffffiicciioo  ddeell  PPuubbbblliiccoo  MMiinniisstteerroo,,  aallllaa  PPoolliizziiaa  

iittaalliiaannii  ee  aall  ggiiuuddiiccee  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo,,  mmaa  ssoopprraattttuuttttoo  aa  qquueessttaa  CCoorrttee  ddii  ccuuii,,  ccoossìì  

ffaacceennddoo,,  ssii  tteennttaa  ddii  mmiinnaarree  iill  pprreessttiiggiioo,,  ll’’aauuttoorreevvoolleezzzzaa  ee  llaa  ccrreeddiibbiilliittàà..    

MMaa  ssoopprraattttuuttttoo  èè  ll’’eennnneessiimmoo  oollttrraaggggiioo,,  ll’’uullttiimmoo,,  aallllaa  ggiioovvaannee  rraaggaazzzzaa  ddii  

CCoouullssddoonn  cchhee  iinn  qquueellllaa  nnoottttee  ttrraa  iill  pprriimmoo  ee  iill  22  nnoovveemmbbrree  hhaa  vveerraammeennttee  

cceessssaattoo  ddii  vviivveerree,,  vveerraammeennttee,,  nnoonn  ppeerr  mmooddoo  ddii  ddiirree,,  oollttrreecchhéé  aall  ddoolloorree  

iinnccoommmmeennssuurraabbiillee  mmaa  aallttrreettttaannttoo  ccoommppoossttoo....  ddeeii  ggeenniittoorrii,,  ddeeii  ffrraatteellllii  ee  ddeellllaa  

ssoorreellllaa  SStteepphhaanniiee  cchhee,,  lloorroo  ssìì,,  nnoonn  hhaannnnoo  llaa  ssppeerraannzzaa  ddii  rriivveeddeerree  MMeezz  ppeerr  

NNaattaallee  !!    

PPrroosseegguuiirraannnnoo  ii  ccoolllleegghhii  ccoonn  llee  ppaarrttii  ddii  lloorroo  ssppeettttaannzzaa  ee  ccoonn  llee  ccoonncclluussiioonnii  aa  

ccuuii  mmii  rriippoorrttoo..    GGrraazziiee    

  

    

  

  

  

      

          

  

    

    



 198 

  

  

  

  

  

    

  

  

    

    

    

  

  

      

  

    

    

        

  

                        

  

  

  

    

    

  

    

    

  



 199 

    

  

  

    

..    

    

          

  

  


