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11..  OOrrddiinnaannzzaa  1188  ddiicceemmbbrree  22001100  ssuullllaa  rriinnnnoovvaazziioonnee  ddeellll’’iissttrruuzziioonnee  ddiibbaattttiimmeennttaallee..  

((QQuueessttoo  lloo  ffaa  llaa  MMaannuueellaa))  

SSeeccoonnddoo  llaa  CCoorrttee  dd’’AAssssiissee  dd’’AAppppeelllloo,,  llaa  CCoorrttee  dd’’AAssssiissee  hhaa  rreessppiinnttoo  llee  rriicchhiieessttee  

ppeerrcchhéé,,  ““--aa  ssuuoo  ddiirree  --  nnoonn  nneecceessssaarriiee””,,  ccoonnssiiddeerraattoo  iill  ““ccoommpplleessssiivvoo  ccoonnttrriibbuuttoo  

ddiiaalleettttiiccoo  pprroovveenniieennttee  ddaaii  CC..TT..  ddeellllee  ppaarrttii  pprriivvaattee,,  ssìì  ddaa  ccoonnsseennttiirree  aallllaa  CCoorrttee  ddii  

pprreennddeerree  ppoossiizziioonnee  aanncchhee  sseennzzaa  ddiissppoorrrree  uunnaa  ppeerriizziiaa””..    

LLaa  ddiiffeessaa  ddeeggllii  iimmppuuttaattii  hhaa  iimmppuuggnnaattoo  ll’’oorrddiinnaannzzaa  ppeerrcchhéé  llaa  ppeerriizziiaa  eerraa  iinnvveeccee  

nneecceessssaarriiaa,,  nnoonn  ppootteennddoo  llaa  ddeecciissiioonnee  eesssseerree  bbaassaattaa  ssoolloo  ssuu  aacccceerrttaammeennttii  eeffffeettttuuaattii  

ddaallllaa  PPoolliizziiaa  SScciieennttiiffiiccaa,,  aa  ffrroonnttee  ddeellllee  cceennssuurree  mmoossssee  ddaaii  CC..TT..  ddeellllee  ddiiffeessee..  

LLaa  ddiiffeessaa  KKnnooxx  hhaa  iimmppuuggnnaattoo  ll’’oorrddiinnaannzzaa  aanncchhee  ccoonn  rriiffeerriimmeennttoo  aallllaa  mmaannccaattaa  

aauuddiizziioonnee  ddeell  tteessttee  AAvviieelllloo..  

CCoonn  ggllii  aappppeellllii  ee  ccoonn  ii  mmoottiivvii  aaggggiiuunnttii,,  aallttrree  rriicchhiieessttee  ssii  ssoonnoo  aaggggiiuunnttee,,  vvaallee  aa  ddiirree::  

aaccqquuiissiizziioonnii  ddooccuummeennttaallii  

vveerrbbaallii  ddii  iinnddaaggiinnii  ddiiffeennssiivvee  

rriicchhiieessttee  ddii  ppeerriizziiee  ee  ddii  aauuddiizziioonnii  ddii  tteessttiimmoonnii  ((ttrraa  ccuuii  aanncchhee  qquueellllaa  pprrooppoossttaa  ddaall  

SSoolllleecciittoo,,  vvoollttaa  aallll’’aauuddiizziioonnee  ddii  MMaarriioo  AAlleessssii,,  cchhee  aavvrreebbbbee  rriicceevvuuttoo  ddaa  RRuuddii  GGuueeddee  

ccoonnffiiddeennzzee  cciirrccaa  llaa  ttoottaallee  eessttrraanneeiittàà  ddeell  SSoolllleecciittoo  ee  ddeellllaa  KKnnooxx  aaii  ddeelliittttii))..  

  

PPaassssaannddoo  aallll’’oorrddiinnaannzzaa  ddeellllaa  CCoorrttee  ddii  sseeccoonnddoo  ggrraaddoo,,  vvaa  pprreemmeessssoo  cchhee  llaa  CCoorrttee  ddii  

PPrraattiilllloo  hhaa  rreessppiinnttoo  uunnaa  sseerriiee  ddii  eecccceezziioonnii..  

TTrraa  qquueessttee,,  eerraannoo  ssttaattee  iimmppuuggnnaattee  llee  oorrddiinnaannzzee  ccoonn  ccuuii  eerraannoo  ssttaattii  rriitteennuuttii  aaccqquuiissiibbiillii  

ii  mmeemmoorriiaallii  ddeellllaa  KKnnooxx  ee  qquueellllaa  ccoonn  ccuuii  eerraa  ssttaattaa  rreessppiinnttaa  llaa  rriicchhiieessttaa  ddeellllaa  ddiiffeessaa  

KKnnooxx  ddii  eessppuunnggeerree  llee  ssppoonnttaanneeee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeell  66  ((sseeccoonnddoo  llaa  CCoorrttee  ddii  PPrraattiilllloo  llee  

ssppoonnttaanneeee  ddiicchh..  ddeell  66  eerraannoo  ssttaattee  aaccqquuiissiittee  lliimmiittaattaammeennttee  aall  rreeaattoo  ddii  ccaalluunnnniiaa  ee  ii  

mmeemmoorriiaallii  ccoommee  ccoorrppoo  ddeell  rreeaattoo  ddii  ccaalluunnnniiaa  ee  aanncchhee  ppeerrcchhéé  ssccrriittttoo  pprroovveenniieennttee  

ddaallll’’iimmppuuttaattaa  ee  ddaallllaa  sstteessssaa  ssppoonnttaanneeaammeennttee  ccoonnsseeggnnaattoo  aallllaa  PPoolliizziiaa..    

PPooii  cc’’èè  ll’’oorrddiinnaannzzaa  iimmppuuggnnaattaa  cchhee  èè  ssttaattaa  nnoonn  ccoonnddiivviissaa  ddaallllaa  CCoorrttee  ddii  PPrraattiilllloo..  

QQuueellllaa  nnoonn  ssaarreebbbbee  ssttaattaa  nnuullllaa  mmaa  iinnffoonnddaattaa..        
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LLaa  CCoorrttee  dd’’aassssiissee  dd’’aappppeelllloo  hhaa  iinnvveeccee  ddiissppoossttoo  llaa  rriinnnnoovvaazziioonnee  ddeell  

ddiibbaattttiimmeennttoo..  LLaa  CCoorrttee  pprreessiieedduuttaa  ddaa  PPrraattiilllloo  ddiiccee  iinn  pprrooppoossiittoo::  iill  rriissppeettttoo  ddeellllaa  

rreeggoollaa  ddeellll’’aarrtt..  553333  cc..pp..pp..  ((ccoonnddaannnnaa  ssoolloo  ssee  ll’’iimmppuuttaattoo  rriissuullttii  ccoollppeevvoollee  aall  ddii  llàà  ddii  

ooggnnii  rraaggiioonneevvoollee  dduubbbbiioo))  nnoonn  ccoonnsseennttee  ddii  ccoonnddiivviiddeerree  ttoottaallmmeennttee  ll’’oorrddiinnaannzzaa  

99..1100..0099  cciirrccaa  llee  rriicchhiieessttee  iissttrruuttttoorriiee  ffoorrmmuullaattee  ddaallllaa  ddiiffeessaa  ddeeggllii  iimmppuuttaattii..    

EE  cciiòò  ppeerrcchhéé  ((qquueessttoo  ssaarreebbbbee  iill  mmoottiivvoo))  ““LLaa  iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddeell  DDNNAA  ssuu  aallccuunnii  

rreeppeerrttii  ee  llaa  ssuuaa  aattttrriibbuuzziioonnee  aaggllii  iimmppuuttaattii  rriissuullttaa……ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  ccoommpplleessssaa  ppeerr  llaa  

oobbbbiieettttiivvaa  ddiiffffiiccoollttàà  ddaa  ppaarrttee  ddii  ssooggggeettttii  nnoonn  aavveennttii  ccoonnoosscceennzzee  sscciieennttiiffiicchhee  ddii  

ffoorrmmuullaarree  vvaalluuttaazziioonnii  eedd  ooppzziioonnii  ssuu  mmaatteerriiee  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  tteeccnniicchhee  sseennzzaa  ll’’aauussiilliioo  

ddii  uunn  ppeerriittoo  dd’’uuffffiicciioo,,  ddoonnddee  llaa  nneecceessssiittàà  ddii  ddiissppoorrrree  uunnaa  ppeerriizziiaa  dd’’uuffffiicciioo..  MMaa  

ll’’eessiiggeennzzaa  ddii  ffuuggaarree  ooggnnii  rraaggiioonneevvoollee  dduubbbbiioo,,  iinndduuccee,,  oollttrree  cchhee  aadd  aaccqquuiissiirree  ttuuttttii  ii  

ddooccuummeennttii  pprrooddoottttii  ddaallllaa  ddiiffeessaa,,  aanncchhee  aadd  aapppprreezzzzaarree  llaa  rriilleevvaannzzaa  ddeellllaa  pprroovvaa  ppeerr  tteessttii  

ccoonncceerrnneennttee  ll’’aappeerrttuurraa  ddeellllee  ddiissccootteecchhee  ee  llaa  pprreesseennzzaa  iinn  ppiiaazzzzaa  GGrriimmaannaa  ddeellllee  nnaavveettttee  

mmeennzziioonnaattee  ddaall  tteessttee  CCuurraattoolloo..  DDoonnddee  llaa  rriinnnnoovvaazziioonnee  ddeellllaa  iissttrruuttttoorriiaa  ddiibbaattttiimmeennttaallee  

ee  ll’’aammmmiissssiioonnee  ddeeii  mmeezzzzii  ddii  pprroovvaa  ccoommee  iinnddiiccaattoo  nneell  ddiissppoossiittiivvoo””..  

EE  nneell  ddiissppoossiittiivvoo  ssii  lleeggggee::  ““rreessppiinnggee  ll’’eecccceezziioonnee  ddii  nnuulllliittàà  ddeellllaa  sseenntteennzzaa  ee  ddeellllee  

oorrddiinnaannzzee  ddiibbaattttiimmeennttaallii  iimmppuuggnnaattee;;  

ddiissppoonnee  llaa  rriinnnnoovvaazziioonnee  ddeellllaa  iissttrruuttttoorriiaa  ddiibbaattttiimmeennttaallee;;  

ddiissppoonnee  ll’’aaccqquuiissiizziioonnee  ddii  ttuuttttii  ii  ddooccuummeennttii  pprrooddoottttii  ddaallllaa  ddiiffeessaa  ddeeggllii  iimmppuuttaattii;;  

ddiissppoonnee  ppeerriizziiaa  ggeenneettiiccaa  ssuuii  rreeppeerrttii  116655  bb……..ee  3366……  

aammmmeettttee  llaa  pprroovvaa  ppeerr  tteessttii  ((ccoonn  ii  tteessttii  ddeellllee  ddiissccootteecchhee))……..””..  

  

  

II  pprroobblleemmii  cchhee  ppoonnee  qquueessttaa  oorrddiinnaannzzaa  rriinnnnoovvaattiivvaa  ddeellll’’iissttrruuzziioonnee  

ddiibbaattttiimmeennttaallee  ee  ddii  ccuuii  ss’’èè  ppaarrllaattoo  ssoonnoo::  

11))  LLaa  CCoorrttee  ddii  PPrraattiilllloo  hhaa  ddiissppoossttoo  llaa  rriinnnnoovvaazziioonnee  ddeell  ddiibbaattttiimmeennttoo  aa  nnoorrmmaa  ddeellll’’aarrtt..  

660033,,  pprriimmoo  oo  tteerrzzoo  ccoommmmaa  cc..pp..pp..  ??  CCiiooèè  ll’’hhaa  ddiissppoossttaa  iinn  aaccccoogglliimmeennttoo  ddeell  rreellaattiivvoo  

mmoottiivvoo  dd’’aappppeelllloo,,  nnoonn  eesssseennddoo  iinn  ggrraaddoo  ddii  ddeecciiddeerree  aalllloo  ssttaattoo  ddeeggllii  aattttii  oo  ll’’hhaa  ddiissppoossttaa  



 3

dd’’uuffffiicciioo,,  rriitteenneennddoollaa  aassssoolluuttaammeennttee  nneecceessssaarriiaa  ??  NNoonn  ssii  ccaappiissccee..  VVeerroossiimmiillmmeennttee  ll’’hhaa  

ffaattttoo  iinn  rreellaazziioonnee  aall  pprriimmoo  ccoommmmaa,,  mmaa  nnoonn  èè  aaffffaattttoo  cchhiiaarroo..    

22))  LLaa  sstteessssaa  iinncceerrtteezzzzaa  ddii  ccuuii  aall  nn..  11)),,  oollttrree  aadd  aallttrree  ccoonnssiiddeerraazziioonnii,,  eevviiddeennzziiaa  

ll’’aasssseennzzaa  ddii  mmoottiivvaazziioonnee  rriicchhiieessttaa  ppeerr  pprroocceeddeerree  aa  ttaallee  rriinnnnoovvaazziioonnee..  

  

IInnffaattttii,,  qquuaannttoo  aallllaa  ppeerriizziiaa  ggeenneettiiccaa,,  llaa  CCoorrttee  ddiiccee::  ll’’iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddeell  DDNNAA  ssuu  

aallccuunnii  rreeppeerrttii  ee  llaa  ssuuaa  aattttrriibbuuzziioonnee  rriissuullttaa  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  ccoommpplleessssaa  ppeerr  llaa  ddiiffffiiccoollttàà  

ddaa  ppaarrttee  ddii  ssooggggeettttii  nnoonn  aavveennttii  ccoonnoosscceennzzee  sscciieennttiiffiicchhee  ((cciiooèè  ii  ggiiuuddiiccii))  ddii  ffoorrmmuullaarree  

vvaalluuttaazziioonnii  eedd  ooppzziioonnii  ssuu  mmaatteerriiee  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  tteeccnniicchhee  sseennzzaa  ll’’aauussiilliioo  ddii  uunn  ppeerriittoo  

dd’’uuffffiicciioo..  EE  aaggggiiuunnggee  ::  ““ddoonnddee  llaa  nneecceessssiittàà  ddii  ddiissppoorrrree  uunnaa  ppeerriizziiaa  dd’’uuffffiicciioo””  ppeerr  

ffuuggaarree  ooggnnii  rraaggiioonneevvoollee  dduubbbbiioo..  

MMaa  qquueessttaa  ““mmoottiivvaazziioonnee””  nnoonn  èè  qquueellllaa  cchhee  aavvrreebbbbee  ddoovvuuttoo  ssoosstteenneerree  uunn  iissttiittuuttoo  

ddii  ccaarraatttteerree  eecccceezziioonnaallee  ((vvddss..,,  ttrraa  llee  aallttrree,,  CCaassss..  SSeezz..  IIVV  2244..0044..22000077  nn..  1166442222  ee  

CCaassss..  SSeezz..  VVII  88..0011..22000033  nn..  6688  ee,,  iinn  uullttiimmoo,,  CCaassss..  SSeezz..  VVII  1122..1100..22001100  nn..  3399334477)),,  

ppeerrcchhéé  ttaallee  ddaa  ccoonnttrraassttaarree  llaa  pprreessuunnzziioonnee  ddii  ccoommpplleetteezzzzaa  ddeellll’’iinnddaaggiinnee  

pprroobbaattoorriiaa  eessppeerriittaa  iinn  pprriimmoo  ggrraaddoo  ((vvddss..  CCaassss..  SSeezz..  VVII  22..0044..11999988  nn..  44008899;;  CCaassss..  

SSeezz..  VVII  1155..0077..11999966  nn..  77004477))  ee  iill  pprriinncciippiioo  ddii  oorraalliittàà  ddeell  sseeccoonnddoo  ggrraaddoo,,  ccoommee  llaa  

rriinnnnoovvaazziioonnee  ddeellll’’iissttrruuzziioonnee  ddiibbaattttiimmeennttaallee  ccoonn  llaa  ppeerriizziiaa  ggeenneettiiccaa..  LLaa  CCoorrttee  

aavvrreebbbbee  ddoovvuuttoo  ssppiieeggaarree  ppeerrcchhéé  nnoonn  ssaarreebbbbee  ssttaattaa  iinn  ggrraaddoo  ddii  ddeecciiddeerree  aalllloo  ssttaattoo  

ddeeggllii  aattttii  oo,,  ccoommuunnqquuee,,  nneell  ccaassoo  ssii  aacccceeddaa  aallll’’iippootteessii  ddeellllaa  rriinnnnoovvaazziioonnee  dd’’uuffffiicciioo,,  

ppeerrcchhéé  qquueellllaa  ppeerriizziiaa  ssiiaa  ssttaattaa  rriitteennuuttaa  ““aassssoolluuttaammeennttee  nneecceessssaarriiaa””..  EE  llaa  CCoorrttee  

aavvrreebbbbee  ddoovvuuttoo  ssppiieeggaarree  iill  ppeerrcchhéé  ddeellllaa  ssuuaa  ddeecciissiioonnee,,  eessaammiinnaannddoo  qquueelllloo  cchhee  eerraa  

ssttaattoo  ffaattttoo  nneellllee  iinnddaaggiinnii  ee  nneell  ggiiuuddiizziioo  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo..    

IInnvveeccee  llaa  CCoorrttee  hhaa  iiggnnoorraattoo  iill  mmaatteerriiaallee  rraaccccoollttoo  nneellllee  iinnddaaggiinnii  ee  nneell  ggiiuuddiizziioo  ddii  

pprriimmoo  ggrraaddoo  ee  nnoonn  hhaa  ffaattttoo  aallttrroo  cchhee  ddiissppoorrrree  uunnaa  ppeerriizziiaa  ggeenneettiiccaa  ((ssuu  mmaatteerriiaallee  

ooggggeettttoo  ddii  uunn  pprreecceeddeennttee  aacccceerrttaammeennttoo  iirrrriippeettiibbiillee))  ffaacceennddoo  rriiffeerriimmeennttoo  aallllee  rraaggiioonnii  

cchhee  oorrddiinnaarriiaammeennttee  ccoonnsseennttoonnoo  llaa  ppeerriizziiaa,,  aa  nnoorrmmaa  ddeellll’’aarrtt..  222200,,  pprriimmoo  ccoommmmaa  

cc..pp..pp..,,  cciiooèè  ““qquuaannddoo  ooccccoorrrraa  ssvvoollggeerree  iinnddaaggiinnii  oo  aaccqquuiissiirree  ddaattii  oo  vvaalluuttaazziioonnii  cchhee  
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rriicchhiieeddoonnoo  ssppeecciiffiicchhee  ccoommppeetteennzzee  tteeccnniicchhee,,  sscciieennttiiffiicchhee  oo  aarrttiissttiicchhee””,,  ddeecciiddeennddoo  

ccoommee  ssee  ffoossssee  iill  GGiiuuddiiccee  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo..  

  

LLaa  CCoorrttee  nnoonn  ppootteevvaa  ddiirree::  ddiissppoonnggoo  llaa  ppeerriizziiaa  ppeerrcchhéé  hhoo  bbiissooggnnoo  ddii  uunn  aauussiilliioo  

tteeccnniiccoo  ppeerr  ddeecciiddeerree,,  ffuuggaannddoo  ooggnnii  rraaggiioonneevvoollee  dduubbbbiioo..  OOccccoorrrreevvaa  uunnaa  ssppeecciiffiiccaa  

mmoottiivvaazziioonnee  vvoollttaa  aa  vviinncceerree  llaa  pprreessuunnzziioonnee  ddii  ccoommpplleetteezzzzaa  ddeellll’’iissttrruuzziioonnee  

ddiibbaattttiimmeennttaallee  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo  ee  aa  ssppiieeggaarree  ppeerrcchhéé  llaa  CCoorrttee  nnoonn  ppootteevvaa  ddeecciiddeerree  

aalllloo  ssttaattoo  ddeeggllii  aattttii  oo  rriitteenneessssee  qquueellllaa  ppeerriizziiaa  aassssoolluuttaammeennttee  nneecceessssaarriiaa..  SSiiaa  cchhee  

ddiissppoossttaa  iinn  aaccccoogglliimmeennttoo  ddeellll’’aappppeelllloo,,  ssiiaa  cchhee  ddiissppoossttaa  dd’’uuffffiicciioo,,  mmaannccaa  llaa  ssppeecciiffiiccaa  

mmoottiivvaazziioonnee  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  660033  cc..pp..pp..,,  nnoonn  ppootteennddoo  llaa  sstteessssaa  eesssseerree  ssoossttiittuuiittaa  ddaa  

qquueellllaa  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  222200,,  pprriimmoo  ccoommmmaa  cc..pp..pp..  UUnnaa  ccoossaa,,  iinnffaattttii,,  èè  ddiissppoorrrree  llaa  

nnoorrmmaallee  ppeerriizziiaa,,  aallttrraa  ccoossaa  èè  ddiissppoorrllaa  iinn  aappppeelllloo,,  ccoommee  rriinnnnoovvaazziioonnee  ddeellll’’iissttrruuzziioonnee  

ddiibbaattttiimmeennttaallee..    

  

IInnoollttrree,,  iill  rriicchhiiaammoo  aallll’’aarrtt..  553333  cc..pp..pp..  èè  ddeessttiinnaattoo  aadd  ooppeerraarree  nneell  ssoolloo  mmoommeennttoo  ddeellllaa  

sseenntteennzzaa,,  nneell  sseennssoo  cchhee,,  ssee,,  iinn  qquueell  mmoommeennttoo,,  ““iill  ddaattoo  pprroobbaattoorriioo  aaccqquuiissiittoo  llaasscciiaa  

ffuuoorrii  ssoolloo  eevveennttuuaalliittàà  rreemmoottee,,  ppuurr  aassttrraattttaammeennttee  ffoorrmmuullaabbiillii  ee  pprroossppeettttaabbiillii  

ccoommee  ppoossssiibbiillii  iinn  rreerruumm  nnaattuurraa,,  mmaa  llaa  ccuuii  ccoonnccrreettaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  nneellllaa  ffaattttiissppeecciiee  

ccoonnccrreettaa  nnoonn  ttrroovvaa  iill  bbeenncchhéé  mmiinniimmoo  rriissccoonnttrroo  nneellllee  eemmeerrggeennzzee  pprroocceessssuuaallii,,  

ppoonneennddoossii  aall  ddii  ffuuoorrii  ddeellll’’oorrddiinnee  nnaattuurraallee  ddeellllee  ccoossee  ee  ddeellllaa  rraazziioonnaalliittàà  uummaannaa””  

((vvddss..  CCaassss..  SSeezz..  II,,  2211  aapprriillee  22001100  nn..  1199993333)),,  iill  ggiiuuddiiccee  aaffffeerrmmeerràà  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  

ddeellll’’iimmppuuttaattoo..  IInn  ccaassoo  ccoonnttrraarriioo,,  nnoo..    

PPoorrrree  iill  rriicchhiiaammoo  aallll’’aarrtt..  553333  cc..pp..pp..  nnoonn  nneell  mmoommeennttoo  ddeellllaa  sseenntteennzzaa  mmaa  iinn  uunn  

mmoommeennttoo  aanntteecceeddeennttee  ee  cciiooèè  aa  ffoonnddaammeennttoo  ddeellllaa  ddeecciissiioonnee  ddeellllaa  rriinnnnoovvaazziioonnee  ddeell  

ddiibbaattttiimmeennttoo,,  ssiiggnniiffiiccaa,,  ddaa  uunn  llaattoo,,  aaffffeerrmmaarree  uunnaa  ssoorrttaa  ddii  oobbbblliiggoo  ddii  ddeeccllaarraattoorriiaa  

ddii  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ((ppeerrcchhéé  ssii  rriinnnnoovvaa  iill  ddiibbaattttiimmeennttoo  ppeerr  ppeerrvveenniirree  aallllaa  

ccoonnddaannnnaa)),,  ddaallll’’aallttrroo,,  aannttiicciippaarree  ccoonnttrraaddddiittttoorriiaammeennttee,,  iinnaammmmiissssiibbiillmmeennttee  ee  

iimmmmoottiivvaattaammeennttee  uunn’’iinnssuuffffiicciieennzzaa  ddii  eelleemmeennttii  rriissppeettttoo  aallllaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeell  pprriimmoo  

ggiiuuddiiccee..      
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NNeellll’’oorrddiinnaannzzaa  ssii  ffaa  rriiffeerriimmeennttoo  aadd  ““eevveennttuuaallii  ccoonnttaammiinnaazziioonnii””,,  mmaa  qquueessttee  

ddeebbbboonnoo  eesssseerree  pprroovvaattee  ddaa  cchhii  llee  iinnvvooccaa..      

  

PPeerr  ddii  ppiiùù,,  llaa  ppeerriizziiaa  ddiissppoossttaa  eerraa  vvoollttaa  aa  ccoonnsseennttiirree  aacccceerrttaammeennttii  iirrrriippeettiibbiillii  

qquuaannddoo  ggiiàà  eerraannoo  ssttaattii  ccoommppiiuuttii  eexx  aarrtt..  336600  cc..pp..pp..  ee  nnoonn  eerraa  ssttaattaa  ffaattttaa  rriisseerrvvaa  ddii  

iinncciiddeennttee  pprroobbaattoorriioo  oo,,  nneellll’’iimmppoossssiibbiilliittàà  ddii  rriippeetteerrllii,,  eerraa  vvoollttaa  aa  vvaalluuttaarree  qquueeggllii  

aacccceerrttaammeennttii..  LLaa  ppeerriizziiaa  aavveevvaa,,  cciiooèè,,  aadd  ooggggeettttoo  iinn  pprriimmiiss  ““ccoossee  ssooggggeettttee  aa  

mmooddiiffiiccaazziioonnee  nnoonn  eevviittaabbiillee””  ee  qquueessttoo  ttiippoo  ddii  ppeerriizziiaa  ee  qquueellllaa  cchhee,,  ssee  ddiissppoossttaa  iinn  

ddiibbaattttiimmeennttoo,,  nnee  pprreevveeddee  vveerroossiimmiillmmeennttee  llaa  ssoossppeennssiioonnee  ((ppeerr  ddii  ppiiùù  iinn  aappppeelllloo))  ppeerr  uunn  

tteemmppoo  ssuuppeerriioorree  aaii  6600  gggg..  ((ccoomm’’èè  ssttaattaa  ee  ccoomm’’eerraa  pprreevveeddiibbiillee  llaa  ppeerriizziiaa  CCoonnttii--

VVeecccchhiioottttii)),,  qquueessttoo  ttiippoo  ddii  ppeerriizziiaa,,  ssii  ddiicceevvaa,,  ssii  ffaa  ssoolloo  nneellllee  iinnddaaggiinnii..    

VVaa  rriiccoorrddaattoo  cchhee  ll’’iirrrriippeettiibbiilliittàà  ddeerriivvaa  ddaallll’’iimmppoossssiibbiilliittàà  ddii  rriipprroodduurrrree  aall  

ddiibbaattttiimmeennttoo  llaa  ssiittuuaazziioonnee  ppeerrcceeppiittaa  ee  rraapppprreesseennttaattaa  iinn  uunn  ddeetteerrmmiinnaattoo  ccoonntteessttoo  

ssppaazziioo--tteemmppoorraallee  nnoonn  rriinnnnoovvaabbiillee  llaa  qquuaallee  vveerrrreebbbbee  aallttrriimmeennttii  ddiissppeerrssaa  aa  ffiinnii  

pprroobbaattoorrii  ((vvddss..  CCaassss..  SS..UU..  sseenntteennzzaa  nn..  44  ddeellll’’1111..0033..11999999))..    

  

LLaa  CCoorrttee  ddii  PPrraattiilllloo,,  iinnoollttrree,,  nneellll’’oorrddiinnaannzzaa  iinn  ddaattaa  1188  ddiicceemmbbrree  22001100,,  ddiissppoonnee  llaa  

ppeerriizziiaa,,  aaffffeerrmmaannddoo  ddii  nnoonn  ccoonnddiivviiddeerree  ttoottaallmmeennttee  llaa  ddeecciissiioonnee  ddeellllaa  CCoorrttee  ddii  

pprriimmoo  ggrraaddoo  ssuullllee  rriicchhiieessttee  ddii  ppeerriizziiee  aavvaannzzaattee  ddaaggllii  iimmppuuttaattii  eexx  aarrtt..  550077  cc..pp..pp..  

  QQuueesstt’’oorrddiinnaannzzaa  eerraa  ssttaattaa  iimmppuuggnnaattaa  ddaaggllii  iimmppuuttaattii  cchhee  rriibbaaddiivvaannoo  llaa  nneecceessssiittàà  ddii  

uunnaa  vveerraa  ee  pprroopprriiaa  ppeerriizziiaa,,  ““nnoonn  ppootteennddoo……..llaa  ddeecciissiioonnee  eesssseerree  bbaassaattaa  ssoolloo  ssuu  

aacccceerrttaammeennttii  eeffffeettttuuaattii  ddaallllaa  PPoolliizziiaa  SScciieennttiiffiiccaa,,  aa  ffrroonnttee  ddeellllee  cceennssuurree  mmoossssee  ddaaii  CC..TT..  

ddeellllaa  ddiiffeessaa””..    

IInn  ssoossttaannzzaa,,  ssuullllaa  bbaassee  ddii  ttaallee  rraaggiioonnaammeennttoo,,  ggllii  iimmppuuttaattii  hhaannnnoo  ssoolllleecciittaattoo  llaa  CCoorrttee  

ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo  aadd  aavvvvaalleerrssii  ddeeii  pprroopprrii  ppootteerrii  ooffffiicciioossii  eexx  aarrtt..  550077  cc..pp..pp..    

LLaa  CCoorrttee  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo  hhaa  rreessppiinnttoo  llaa  rriicchhiieessttaa  ppeerrcchhéé  llee  ppeerriizziiee  nnoonn  aappppaarriivvaannoo  

““nneecceessssaarriiee””  ppooiicchhéé  ll’’aammpplliissssiimmoo  ccoonnttrriibbuuttoo  ddiiaalleettttiiccoo  ooffffeerrttoo  ddaallllee  ccoonnssuulleennzzee  ddeellllee  

ppaarrttii  pprriivvaattee,,  oollttrree  aaggllii  aacccceerrttaammeennttii  eexx  aarrtt..  336600  cc..pp..pp..,,  ooffffrriivvaa  uunn  mmaatteerriiaallee  iinn  oorrddiinnee  
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aall  qquuaallee  eerraa  ppoossssiibbiillee  pprreennddeerree  ppoossiizziioonnee  sseennzzaa  aaggggiiuunnggeerree  aallttrroo..  LLaa  CCoorrttee  hhaa  ddeettttoo,,  

qquuiinnddii,,  cchhee  llee  ppeerriizziiee  nnoonn  eerraannoo  ““aassssoolluuttaammeennttee  nneecceessssaarriiee””..    

LLaa  CCoorrttee  ddii  sseeccoonnddoo  ggrraaddoo,,  ssuull  pprreessuuppppoossttoo  cchhee  aabbbbiiaa  ddeecciissoo  ddii  rriinnnnoovvaarree  iill  

ddiibbaattttiimmeennttoo  aa  nnoorrmmaa  ddeell  pprriimmoo  ccoommmmaa  ddeellll’’aarrtt..  660033  cc..pp..pp..,,  hhaa,,  iinn  pprraattiiccaa,,  ccoonntteessttaattoo  

llaa  ddeecciissiioonnee  ddeell  pprriimmoo  ggiiuuddiiccee  ddii  nnoonn  aavvvvaalleerrssii  ddeell  ppootteerree  ddii  iinntteeggrraazziioonnee  ddii  ccuuii  

aallll’’aarrtt..  550077  cc..pp..pp..  eedd  hhaa  mmoottiivvaattoo  ttaallee  ddiissaaccccoorrddoo,,  ddiicceennddoo  cchhee::  ““  ll’’iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddeell  

DDNNAA  ssuu  aallccuunnii  rreeppeerrttii  ee  llaa  ssuuaa  aattttrriibbuuzziioonnee  rriissuullttaa  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  ccoommpplleessssaa  ppeerr  llaa  

ddiiffffiiccoollttàà  ddaa  ppaarrttee  ddii  ssooggggeettttii  nnoonn  aavveennttii  ccoonnoosscceennzzee  sscciieennttiiffiicchhee  ((cciiooèè  ii  ggiiuuddiiccii))  ddii  

ffoorrmmuullaarree  vvaalluuttaazziioonnii  eedd  ooppzziioonnii  ssuu  mmaatteerriiee  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  tteeccnniicchhee  sseennzzaa  ll’’aauussiilliioo  

ddii  uunn  ppeerriittoo  dd’’uuffffiicciioo..””  

SSuu  qquueessttee  cciinnqquuee  rriigghhee  ddii  mmoottiivvaazziioonnee  ssii  ffoonnddaa  ttuuttttaa  llaa  ““mmoottiivvaazziioonnee””  

ddeellll’’oorrddiinnaannzzaa..  MMaa  llaa  CCoorrttee  aavvrreebbbbee  rraaggiioonnee  nneell  rriitteenneerree  ddii  nnoonn  ccoonnddiivviiddeerree  llaa  

ddeecciissiioonnee  ddeell  pprriimmoo  ggiiuuddiiccee  ssee  qquueessttoo  nnoonn  aavveessssee  ddiissppoossttoo  ddii  ccoonnttrriibbuuttii  tteeccnniiccii,,  iinn  

ppaarrttiiccoollaarree  ddeeggllii  aacccceerrttaammeennttii  iirrrriippeettiibbiillii  eexx  aarrtt..  336600  cc..pp..pp..,,  ee  ddeellllee  CCoonnssuulleennzzee  ddeellllee  

ppaarrttii  pprriivvaattee  ((iivvii  ccoommpprreessee  qquueellllee  ddeellllee  ppaarrttii  cciivviillii  KKeerrcchheerr)),,  mmaa  iill  pprreeeessiisstteennttee  

ccoonnttrriibbuuttoo  ““tteeccnniiccoo””,,  ssiiaa  ddeellllaa  PPoolliizziiaa  SScciieennttiiffiiccaa  cchhee  ddeellllee  ppaarrttii  pprriivvaattee  eerraa,,  nneellllaa  

ffaattttiissppeecciiee,,  aammpplliissssiimmoo  eedd  eessaauussttiivvoo  ee  iill  ppeerrssoonnaallee  ddeellllaa  SScciieennttiiffiiccaa  ee  ii  CCoonnssuulleennttii  

eerraannoo  ssttaattii  aa  lluunnggoo  eessaammiinnaattii  aanncchhee  nneell  ccoorrssoo  ddeellll’’iissttrruuttttoorriiaa  ddiibbaattttiimmeennttaallee  ddii  pprriimmoo  

ggrraaddoo  ((ee  ppeerrssiinnoo  nneellll’’uuddiieennzzaa  pprreelliimmiinnaarree))..  LLaa  CCoorrttee  aavvrreebbbbee  ddoovvuuttoo  vvaalluuttaarree  iill  

mmaatteerriiaallee  rraaccccoollttoo  ee  sscceegglliieerree  llaa  ssoolluuzziioonnee  cchhee  rriitteenneessssee  ppiiùù  ccoorrrreettttaa..  NNoonn  vvii  eerraa  

aallccuunnaa  nneecceessssiittàà  ddii  uunnaa  ppeerriizziiaa  ppeerrcchhéé  nnuullllaa  ddii  nnuuoovvoo  aavvrreebbbbee  ppoottuuttoo  aappppoorrttaarree  aall  

pprroocceessssoo  rriissppeettttoo  aaii  ccoonnttrriibbuuttii  ddeell  ppeerrssoonnaallee  ddeellllaa  PPoolliizziiaa  sscciieennttiiffiiccaa  uuttiilliizzzzaattoo  ddaallllaa  

PPrrooccuurraa  nneellllee  iinnddaaggiinnii  ee  ddeeii  CCoonnssuulleennttii  ddeellllee  ppaarrttii  pprriivvaattee  ((PPCC  ccoommpprreessee))..  SSee  llaa  

rraaggiioonnee  ddeellllaa  ppeerriizziiaa  eerraa  ddii  ppootteerr  ddiissppoorrrree  ddii  uunn  aauussiilliioo  tteeccnniiccoo,,  qquueessttoo  ggiiàà  cc’’eerraa  

nneell  pprroocceessssoo  eedd  èè  ppeerr  qquueessttoo  cchhee  llaa  CCoorrttee  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo  aavveevvaa  rriitteennuuttoo  iinnssuussssiisstteennttii  

llee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  550077  cc..pp..pp..    

IInn  ddeeffiinniittiivvaa,,  ppeerr  ddeecciiddeerree,,  ssiiaa  iinn  bbaassee  aallll’’iissttiittuuttoo  ddeellll’’aarrtt..  550077  cc..pp..pp..  ssiiaa  iinn  

rreellaazziioonnee  aallllee  ccoonnddiizziioonnii  rriicchhiieessttee  ddaallll’’aarrtt..  660033  cc..pp..pp..  ((pprriimmoo  oo  tteerrzzoo  ccoommmmaa)),,  llaa  

CCoorrttee  aavvrreebbbbee  ddoovvuuttoo  tteenneerr  ccoonnttoo  ddii  qquueelllloo  cchhee  eerraa  ssttaattoo  aaccqquuiissiittoo  ccoonn  mmooddaalliittàà  



 7

iirrrriippeettiibbiillii  ee  vvaalluuttaarrnnee  llaa  ccoommpplleetteezzzzaa  oo  mmeennoo  ee  lloo  aavvrreebbbbee  ddoovvuuttoo  ffaarree  ccoonn  uunnaa  

rriiggoorroossaa  ddiimmoossttrraazziioonnee  cchhee  ddeessssee  rraaggiioonnee  ddeellll’’iimmppoossssiibbiilliittàà,,  ppeerr  llaa  CCoorrttee,,  ddii  

ddeecciiddeerree  ccoonn  iill  mmaatteerriiaallee  rraaccccoollttoo  iinn  pprriimmoo  ggrraaddoo  ((vvddss..  CCaassss..  SSeezz..  VVII  1100..1111..11999944  

nn..  1111337799)),,  mmaa  qquueessttaa  vvaalluuttaazziioonnee  mmaannccaa  ccoommpplleettaammeennttee::  ll’’iimmppoossssiibbiilliittàà  ddii  

ddeecciiddeerree  aalllloo  ssttaattoo  ddeeggllii  aattttii  vvii  èè  ssiiaa  qquuaannddoo  ii  ddaattii  pprroobbaattoorrii  ggiiàà  aaccqquuiissiittii  ssiiaannoo  iinncceerrttii  

ssiiaa  qquuaannddoo  ll’’iinnccoommbbeennttee  rriicchhiieessttoo  ssiiaa  ddeecciissiivvoo,,  nneell  sseennssoo  cchhee  lloo  sstteessssoo  ppoossssaa  

eelliimmiinnaarree  llee  eevveennttuuaallii  iinncceerrtteezzzzee  oovvvveerroo  ssiiaa  ddii  ppeerr  sséé  ooggggeettttiivvaammeennttee  iiddoonneeoo  aadd  

iinnffiicciiaarree  ooggnnii  aallttrraa  rriissuullttaannzzaa  ((vvddss..  CCaassss..  SSeezz..  IIIIII  2244..0099..22000077  nn..  3355337722))..    

  

MMaa  cc’’èè  uunn  aallttrroo  ppuunnttoo  ffoonnddaammeennttaallee  cchhee  vvaa  ccoonnssiiddeerraattoo..  ““LL’’aacccceerrttaammeennttoo  ppeerriittaallee  hhaa  

llaa  ssuuaa  rraaggiioonnee  dd’’eesssseerree  nneellllaa  nneecceessssiittàà  ddii  aappppoorrttaarree  aall  ggiiuuddiiccee  ggllii  eelleemmeennttii  

iinnddiissppeennssaabbiillii  ppeerr  llaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeellll’’eelleemmeennttoo  pprroobbaattoorriioo,,  ssiicccchhéé  èè  ccoonnsseennttiittoo  aall  

ddeecciiddeennttee,,  nneellll’’aammbbiittoo  ddeell  ssuuoo  ppootteerree  ddii  ccoonnttrroolllloo  ee  ssuuppeerrvviissiioonnee,,  ddii  ppeerrvveenniirree  aadd  uunn  

ccoonnvviinncciimmeennttoo  cchhee,,  ppuurr  nnoonn  ttrroovvaannddoo  pprreecciissaa  aaddeerreennzzaa  aall  ddeelliimmiittaattoo  ccaammppoo  

ddeellll’’iinnddaaggiinnee  tteeccnniiccaa,,  ttrroovvii  ccoommuunnqquuee  ggiiuussttiiffiiccaazziioonnee  nneellllaa  mmeeddeessiimmaa  ee  nnee  rraapppprreesseennttii  

iill  llooggiiccoo  ssvviilluuppppoo””  ((vvddss..  CCaassss..  ppeenn..  SSeezz..  IIII,,  2299  aapprriillee  11999944  nn..  44886600))..  IIll  ggiiuuddiiccee  nnoonn  

ppuuòò  ddeelleeggaarree  aall  ppeerriittoo  llaa  ddeecciissiioonnee,,  mmaa,,  aanncchhee  qquuaannddoo  rriitteennggaa  ddii  aaddeerriirree  aallllee  

ccoonncclluussiioonnii  ddeell  ppeerriittoo,,  ddeevvee  ccoommuunnqquuee  vvaalluuttaarrllee  sseennzzaa  iiggnnoorraarree  llee  

aarrggoommeennttaazziioonnii  ddeell  ccoonnssuulleennttee  eedd  èè  rraavvvviissaabbiillee  vviizziioo  ddii  mmoottiivvaazziioonnee  ssoolloo  ssee  qquueessttee  

uullttiimmee  ssiiaannoo  ttaallii  ddaa  ddiimmoossttrraarree  iinn  mmooddoo  aassssoolluuttaammeennttee  llaammppaannttee  ee  iinnccoonnffuuttaabbiillee  llaa  

ffaallllaacciiaa  ddeellllee  ccoonncclluussiioonnii  ppeerriittaallii  ((CCaassss..  ppeenn..  SSeezz..  II,,  33  ggiiuuggnnoo  11999988  nn..  66552288))..  IIll  

ggiiuuddiiccee  ddeevvee  ffoorrmmuullaarree  llee  ssuuee  vvaalluuttaazziioonnii  ee  ooppeerraarree  llee  ssuuee  ooppzziioonnii  ttrraa  tteessii  

ccoonnttrraappppoossttee,,  ssuu  mmaatteerriiee  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  tteeccnniicchhee  ee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddeellllaa  

vvaalluuttaazziioonnee  ee  ddeellllaa  sscceellttaa  èè  ssoolloo  ssuuaa,,  ttaannttoo  ppiiùù  qquuaannddoo  nneellllaa  sseeddee  nnaattuurraallee,,  cciiooèè  nneellllee  

iinnddaaggiinnii  ee,,  ppooii,,  nneellll’’iissttrruuttttoorriiaa  ddiibbaattttiimmeennttaallee  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo,,  ssoonnoo  ssttaattii  aaccqquuiissiittii  

iimmppoonneennttii  aappppoorrttii  tteeccnniiccii  ddaa  ppaarrttee  ddeeggllii  eessppeerrttii  ddeellllaa  PPoolliizziiaa  SScciieennttiiffiiccaa  ee  ddeeii  

CCoonnssuulleennttii  ddeellllee  ppaarrttii  pprriivvaattee,,  uunnaa  ddeellllee  qquuaallii,,  llaa  ppaarrttee  cciivviillee  KKeerrcchheerr  èè  ssttaattaa  

ttoottaallmmeennttee  ccoonnvveerrggeennttee  ccoonn  llee  vvaalluuttaazziioonnii  ddeellllaa  PPoolliizziiaa  SScciieennttiiffiiccaa..  NNeellll’’oorrddiinnaannzzaa  

ddeell  1188  ddiicceemmbbrree  22001100,,  iinnvveeccee,,  llaa  CCoorrttee  rriittiieennee  ddii  pprreesscciinnddeerree  ttoottaallmmeennttee  ddaa  ttaallii  
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aappppoorrttii  tteeccnniiccii,,  ssvvoollttii  nneell  ccoonnttrraaddddiittttoorriioo  ddeeggllii  iinntteerreessssaattii,,  ppeerrcchhéé  aavveennttii  nnaattuurraa  

iirrrriippeettiibbiillee,,  aannzzii  nnoonn  nnee  ppaarrllaa  pprroopprriioo  ee  rriittiieennee  ddii  ppootteerrssii  aavvvvaalleerree  ssoolloo  ddii  uunnaa  

ppeerriizziiaa  ggeenneettiiccaa,,  aattttrriibbuueennddoo  aaii  ppeerriittii  ddaa  nnoommiinnaarree  iill  ppootteerree  ddii  ooppeerraarree  

vvaalluuttaazziioonnii  eedd  ooppzziioonnii  cchhee  ssoonnoo  ccoommppiittoo  ddeell  ssoolloo  ggiiuuddiiccaannttee..  AAccccoogglliieennddoo  llaa  

rriicchhiieessttaa  ddeeggllii  aappppeellllaannttii,,  llaa  CCoorrttee  iimmpplliicciittaammeennttee  nnee  aassssuummee  llaa  pprroossppeettttaazziioonnee  

cchhee  èè  ccoommpprreennssiibbiillee  ppeerr  ddeellllee  ddiiffeessee  mmaa  rraaddiiccaallmmeennttee  iinnaacccceettttaabbiillee  ppeerr  ll’’oorrggaannoo  

ggiiuuddiiccaannttee::  vvii  èè  ccoonnttrraassttoo  ddii  vvaalluuttaazziioonnii  ttrraa  llaa  PPoolliizziiaa  SScciieennttiiffiiccaa,,  iinnccaarriiccaattaa  ddeeggllii  

aacccceerrttaammeennttii  eexx  aarrtt..  336600  cc..pp..pp..  ((nnoonn  ccoonntteessttaattii  ddaaggllii  iimmppuuttaattii  aa  nnoorrmmaa  ddeellll’’aarrtt..  336600,,  

qquuaarrttoo  ccoommmmaa  cc..pp..pp..))  ee  ii  CCoonnssuulleennttii  ddeellllee  ppaarrttii  cciivviillii  KKeerrcchheerr,,  ddaa  uunnaa  ppaarrttee,,  ee  ii  

CCoonnssuulleennttii  ddeeggllii  iimmppuuttaattii,,  ddaallll’’aallttrraa..  TTaallee  ccoonnttrraassttoo  iimmppoonnee  llaa  ppeerriizziiaa,,  cchhee,,  aa  ssuuaa  

vvoollttaa,,  èè  ssttaattaa  aasspprraammeennttee  ccoonntteessttaattaa  ddaaii  pprriimmii..  IInn  aallttrree  ppaarroollee,,  llaa  CCoorrttee  sseemmbbrraa  

iiggnnoorraarree  qquueell  ccoonnttrraassttoo  ddii  pprroossppeettttaazziioonnii  ee  ddii  vvaalluuttaazziioonnii  cchhee  èè  ll’’eesssseennzzaa  ddeell  pprroocceessssoo  

ee,,  iinnvveeccee  ddii  pprreennddeerree  ppoossiizziioonnee  ttrraa  llee  vvaarriiee  ooppzziioonnii,,  ddeecciiddee  ddii  ddeelleeggaarrllaa  aaii  ssuuooii  ppeerriittii..  

MMaa  iill  ffaattttoo  cchhee  ii  CCoonnssuulleennttii  ddeellllee  ddiiffeessee  ccoonntteessttiinnoo,,  iinn  mmaanniieerraa  ppeerraallttrroo  

ppllaatteeaallmmeennttee  ttaarrddiivvaa  ee  iinnaapppprroopprriiaattaa,,  ggllii  aacccceerrttaammeennttii  eexx  aarrtt..  336600  cc..pp..pp..  ffaa  ppaarrttee  

ddeellllaa  rreeggoollaa  ddeell  pprroocceessssoo  ppeennaallee,,  nneell  qquuaallee  nnoonn  ppuuòò  pprreetteennddeerrssii  ll’’aaddeessiioonnee  ddeeggllii  

iimmppuuttaattii  aallllee  pprroossppeettttaazziioonnii  ddeell  PPuubbbblliiccoo  MMiinniisstteerroo  ee  ddeellllaa  ppaarrttee  cciivviillee..  SSee  ccoossìì  ffoossssee,,  

llaa  ppeerriizziiaa  ssaarreebbbbee  uunnoo  ssttrruummeennttoo  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  oobbbblliiggaattoorriioo  nneell  pprroocceessssoo,,  mmaa  nnoonn  èè  

ccoossìì..    

NNéé,,  aa  ccoollmmaarree  llaa  llaaccuunnaa  mmoottiivvaazziioonnaallee  eevviiddeennttiissssiimmaa  ddii  ttaallee  pprriimmaa,,  ffoonnddaammeennttaallee  

oorrddiinnaannzzaa,,  ppuuòò  iinnvvooccaarrssii  llaa  ssuucccceessssiivvaa  sseenntteennzzaa  ddoovvee  ssii  rriipprreennddee  llaa  qquueessttiioonnee  ddeellllaa  

rriinnnnoovvaazziioonnee  ddeellll’’iissttrruuttttoorriiaa  ddiibbaattttiimmeennttaallee  ssoopprraattttuuttttoo  aallllee  pppp..  6688  ee  6699  ddeellllaa  sseenntteennzzaa  

cchhee  ss’’iimmppuuggnnaa  ee  ddoovvee,,  iinn  ssoossttaannzzaa,,  llaa  CCoorrttee  nnoonn  ffaa  cchhee  rriibbaaddiirree  iill  ccoonncceettttoo  cchhee  llaa  

ppeerriizziiaa  ggeenneettiiccaa  èè  ssttaattaa  ddiissppoossttaa  ppeerrcchhéé  ““ll’’aacccceerrttaammeennttoo  ddeellllaa  ssuussssiisstteennzzaa  mmaatteerriiaallee  

ddeellll’’iinnddiizziioo,,  ssoopprraattttuuttttoo  aalllloorrcchhéé  rriicchhiieeddee  pprroocceeddiimmeennttii  ddii  iinnddaaggiinnee  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  

tteeccnniiccii  ee  ee  ccoonnoosscceennzzee  sscciieennttiiffiicchhee  ccoommpplleessssee,,  ppuurr  nnoonn  eessuullaannddoo  ffoorrmmaallmmeennttee  ddaall  

ppootteerree  ddoovveerree  ddeell  GGiiuuddiiccee,,  nnoonn  ppuuòò  ddaavvvveerroo  eesssseerree  aaffffrroonnttaattoo  ee  rriissoollttoo  sseennzzaa  ll’’aauussiilliioo  

ddii  ppeerrssoonnee  eessppeerrttee  iinn  qquueellll’’aammbbiittoo……..NNéé  iill  ppootteerree  ddoovveerree  ddii  ddiissppoorrrree  uunnaa  ppeerriizziiaa  ppeerr  

rriissoollvveerree  pprroobblleemmii  ttrrooppppoo  ccoommpplleessssii  ppeerr  llee  ccoonnoosscceennzzee  eessiiggiibbiillii  ddaa  GGiiuuddiiccii,,  ppooppoollaarrii  ee  
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ttooggaattii,,  vviieennee  mmeennoo  ssoollttaannttoo  ppeerrcchhéé,,  nneell  ccoorrssoo  ddeellllee  iinnddaaggiinnii,,  ggllii  aacccceerrttaammeennttii  ddeellllaa  

PPoolliizziiaa  SScciieennttiiffiiccaa  ssoonnoo  ssttaattii  eeffffeettttuuaattii  ccoonn  llee  mmooddaalliittàà  ddeeggllii  aacccceerrttaammeennttii  iirrrriippeettiibbiillii,,  

sseennzzaa  cchhee  ssiiaa  ssttaattoo  cchhiieessttoo  uunn  iinncciiddeennttee  pprroobbaattoorriioo::  iinn  pprriimmoo  lluuooggoo  ppeerrcchhéé  

ll’’iirrrriippeettiibbiilliittàà  nnoonn  ddeerriivvaa  ddaallllee  mmooddaalliittàà  sseegguuiittee  mmaa  ddaallll’’eesssseerree  qquueellll’’aacccceerrttaammeennttoo  

ddaavvvveerroo  iirrrriippeettiibbiillee;;  iinn  sseeccoonnddoo  lluuooggoo,,  ppeerrcchhéé,,  ccoommuunnqquuee,,  llee  mmooddaalliittàà  sseegguuiittee  nnoonn  

vvaallggoonnoo  aa  ccoollmmaarree  llee  llaaccuunnee  ddeell  ggiiuuddiiccee  ddeell  ddiibbaattttiimmeennttoo,,  iill  qquuaallee  nnoonn  ddiivviieennee  mmeennoo  

iiggnnoorraannttee  ssoollttaannttoo  ppeerrcchhéé  ll’’aacccceerrttaammeennttoo  èè  ssttaattoo  eeffffeettttuuaattoo  ccoonn  mmooddaalliittàà  ppaarrttiiccoollaarrii..  

MMaa,,  ddeell  rreessttoo,,  èè  pprroopprriioo  ppeerr  qquueessttoo  cchhee  ll’’aarrtt..  222244  cc..pp..pp..  ccoonnsseennttee  aall  GGiiuuddiiccee  ddii  

ddiissppoorrrree  uunnaa  ppeerriizziiaa  aanncchhee  dd’’uuffffiicciioo””  ((ssii  vveeddaa  llaa  sseenntteennzzaa  ddeellllaa  CCoorrttee  dd’’AAssssiissee  

dd’’AAppppeelllloo  aallllee  pppp..  6688  ee  6699))..    

CCoommee  ssii  vveeddee,,  ttrraallaasscciiaannddoo,,  ppeerr  oorraa,,  iill  ppaassssaaggggiioo  rreellaattiivvoo  aallll’’iirrrriippeettiibbiilliittàà  ssuull  qquuaallee  ssii  

ttoorrnneerràà  ddii  sseegguuiittoo,,  llaa  ppeerriizziiaa  èè  ssttaattaa  ddiissppoossttaa  ppeerr  lloo  sstteessssoo  mmoottiivvoo  ppeerr  ccuuii  vviieennee  

ddiissppoossttaa  oorrddiinnaarriiaammeennttee  iinn  pprriimmoo  ggrraaddoo  uunnaa  qquuaallssiiaassii  ppeerriizziiaa,,  cciiooèè  iinn  aapppplliiccaazziioonnee  

ddeellll’’aarrtt..  222200  cc..pp..pp..,,  ppooiicchhéé,,  cciiooèè,,  ooccccoorrrreevvaa  aaccqquuiissiirree  ddaattii  oo  vvaalluuttaazziioonnii  cchhee  rriicchhiieeddoonnoo  

ssppeecciiffiicchhee  ccoommppeetteennzzee  ““sscciieennttiiffiicchhee””..  

MMaa  qquuii  ssii  eerraa  iinn  ggrraaddoo  dd’’aappppeelllloo  ee  llaa  nnoorrmmaa  ddaa  aapppplliiccaarree  eerraa  qquueellllaa  ddii  ccuuii  

aallll’’aarrtt..  660033  cc..pp..pp..  LLaa  CCoorrttee  ddoovveevvaa  mmoottiivvaarree  ssuullll’’eessiisstteennzzaa  ddeellllee  ccoonnddiizziioonnii  rriicchhiieessttee  

ddaa  ttaallee  nnoorrmmaa,,  cciiooèè  ssuullll’’iimmppoossssiibbiilliittàà  ddii  ddeecciiddeerree  aalllloo  ssttaattoo  ddeeggllii  aattttii,,  iinn  rreellaazziioonnee  aall  

pprriimmoo  ccoommmmaa  oo  ssuullll’’aassssoolluuttaa  nneecceessssiittàà  iinn  rreellaazziioonnee  aall  tteerrzzoo  ccoommmmaa..  LLaa  CCoorrttee  aavvrreebbbbee  

ddoovvuuttoo  ssppiieeggaarree  llee  rraaggiioonnii  ppeerr  ccuuii  aavveevvaa  rriitteennuuttoo  ddii  aaddoottttaarree  uunn  iissttiittuuttoo  aassssoolluuttaammeennttee  

eecccceezziioonnaallee,,  ccoommee  llaa  rriinnnnoovvaazziioonnee  ddeellll’’iissttrruuttttoorriiaa  ddiibbaattttiimmeennttaallee  iinn  aappppeelllloo  ee  nnoonn  

lliimmiittaarrssii  aa  ccoonnffeessssaarree  llaa  ssuuaa  iinnccaappaacciittàà  ddii  ooppeerraarree  vvaalluuttaazziioonnii  ssuu  pprroovvee  ddii  nnaattuurraa  

ggeenneettiiccaa  sseennzzaa  ll’’aauussiilliioo  ddii  pprroopprrii  ppeerriittii..  LLaa  CCoorrttee  hhaa  iiggnnoorraattoo  ll’’iissttiittuuttoo  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  

660033  cc..pp..pp..,,  nnoonn  vvii  èè  ttrraacccciiaa  ddeelllloo  sstteessssoo  nneeppppuurree  nneell  lleessssiiccoo  iimmppiieeggaattoo  nneellllaa  sseenntteennzzaa  ee  

ssii  èè  lliimmiittaattaa  aa  ddiissppoorrrree  uunnaa  ppeerriizziiaa  ppeerr  lloo  sstteessssoo  mmoottiivvoo  ppeerr  ccuuii  ssii  ddiissppoonnee  

oorrddiinnaarriiaammeennttee  uunnaa  ppeerriizziiaa..    

PPeerr  ddii  ppiiùù,,  ssii  ttrraattttaavvaa  ddii  uunnaa  ppeerriizziiaa  ddeell  ttuuttttoo  ppaarrttiiccoollaarree  cchhee  aavveevvaa  aadd  ooggggeettttoo,,  

qquuaannttoommeennoo  iinn  pprriimmaa  bbaattttuuttaa,,  aacccceerrttaammeennttii  iirrrriippeettiibbiillii  ee  ggllii  sstteessssii  ttrroovvaannoo  llaa  lloorroo  

ccoollllooccaazziioonnee  oo  nneellll’’aarrtt..  336600  cc..pp..pp..  oo  nneellllaa  ppeerriizziiaa  aavveennttee  aadd  ooggggeettttoo  ccoossee  ssooggggeettttee  aa  
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mmooddiiffiiccaazziioonnee  nnoonn  eevviittaabbiillee,,  cchhee  ssii  ffaa  iinn  sseeddee  ddii  iinncciiddeennttee  pprroobbaattoorriioo  ee,,    qquuiinnddii,,  iinn  

sseeddee  ddii  iinnddaaggiinnii  pprreelliimmiinnaarrii  ((aarrtt..  339922,,  pprriimmoo  ccoommmmaa  lleetttt..  ff))  cc..pp..pp..)),,  mmaa  mmaaii  ee  ppooii  mmaaii  

iinn  aappppeelllloo..    

LLaa  CCoorrttee,,  ppeerr  ddii  ppiiùù,,  hhaa  ddiimmoossttrraattoo  ddii  iiggnnoorraarree  pprreessssoocchhéé  iinntteeggrraallmmeennttee  ll’’iissttiittuuttoo  

ddeeggllii  aacccceerrttaammeennttii  iirrrriippeettiibbiillii,,  cchhee  ddeerriivveerreebbbbee,,  sseeccoonnddoo  iill  ssuuoo  aassssuunnttoo,,  nnoonn  ddaallllee  

mmooddaalliittàà  mmaa  ddaallllaa  nnaattuurraa  ddeelllloo  sstteessssoo..  SSii  ttrraattttaa,,  iinnvveeccee,,  ddii  aacccceerrttaammeennttii  cchhee  ddeebbbboonnoo  

eesssseerree  ffaattttii  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  oo,,  aall  ppiiùù  ttaarrddii,,  iinn  sseeddee  ddii  iinncciiddeennttee  pprroobbaattoorriioo  ee,,  iinn  ttaall  

ccaassoo,,  ddeebbbboonnoo  eesssseerree  ddiissppoossttii  ddaall  ggiiuuddiiccee  ppeerr  llee  iinnddaaggiinnii  pprreelliimmiinnaarrii  pprroopprriioo  ppeerr  

ccrriissttaalllliizzzzaarree  ssuubbiittoo  iill  qquuaaddrroo  iinn  eevvoolluuzziioonnee  ee  ttaallii  aacccceerrttaammeennttii,,  pprroopprriioo  ppeerrcchhéé  nnoonn  

rriippeettiibbiillii,,  nnoonn  ppoossssoonnoo  eesssseerree  rriippeettuuttii  iinn  aappppeelllloo..    

NNoonn  ssoolloo,,  qquuiinnddii,,  nnoonn  vv’’èè  ttrraacccciiaa  ddii  mmoottiivvaazziioonnee  ssuullllee  ccoonnddiizziioonnii  ppeerr  ll’’ooppeerraattiivviittàà  

ddeellll’’aarrtt..  660033  cc..pp..pp..  mmaa  llaa  CCoorrttee  nnoonn  hhaa  nneeppppuurree  ssppiieeggaattoo  ccoommee  mmaaii  rriitteenneessssee  ppoossssiibbiillee  

llaa  rriippeettiizziioonnee  ddii  aacccceerrttaammeennttii  nnoonn  rriippeettiibbiillii,,  ddooppoo  ll’’eesspplleettaammeennttoo  ddeell  pprriimmoo  ggrraaddoo  ddii  

ggiiuuddiizziioo  ee  iinn  sseeddee  ddii  ggiiuuddiizziioo  dd’’aappppeelllloo..    

LLaa  CCoorrttee  hhaa  ddeettttoo  ssoolloo::  ssii  ttrraattttaa  ddii  qquueessttiioonnii  sscciieennttiiffiicchhee,,  eerrggoo  hhoo  bbiissooggnnoo  ddii  ppeerriittii  

eessppeerrttii  ddeell  sseettttoorree..  NNoonn  vv’’èè  aallttrroo..    

MMaannccaa  iinn  ppaarrttiiccoollaarree,,  ccoommee  ss’’èè  ddeettttoo,,  uunnaa  qquuaallssiivvoogglliiaa  rriifflleessssiioonnee  ssuu  cciiòò  cchhee  eerraa  

ssttaattoo  aaccqquuiissiittoo  iinn  pprrooppoossiittoo  iinn  sseeddee  ddii  iinnddaaggiinnii,,  ddii  uuddiieennzzaa  pprreelliimmiinnaarree  ee  ddii  ggiiuuddiizziioo  ddii  

pprriimmoo  ggrraaddoo  ee  iinn  oorrddiinnee  aall  qquuaallee  llaa  CCoorrttee  aavvrreebbbbee  ddoovvuuttoo  ooppeerraarree  llaa  ssuuaa  sscceellttaa  aaii  ffiinnii  

ddeellllaa  ddeecciissiioonnee  ddeellll’’aappppeelllloo,,  ppeerrcchhéé  llaa  CCoorrttee  ddiissppoonneevvaa  ddii  ttuuttttii  ggllii  eelleemmeennttii  ppeerr  

ddeecciiddeerree  iinn  uunn  mmooddoo  oo  nneellll’’aallttrroo..  SSee  ffoossssee  ssttaattaa  ddii  ccoonnttrraarriioo  aavvvviissoo,,  aavvrreebbbbee  ddoovvuuttoo  

ssppiieeggaarree  llee  rraaggiioonnii  ppeerr  ccuuii  eerraa  iimmppoossssiibbiillee  llaa  ddeecciissiioonnee  aalllloo  ssttaattoo  ddeeggllii  aattttii  oo  eerraa  

aassssoolluuttaammeennttee  nneecceessssaarriiaa  llaa  rriinnnnoovvaazziioonnee,,  mmaa,,  ppeerr  ffaarrlloo,,  aavvrreebbbbee  ddoovvuuttoo  pprriimmaa  

eessaammiinnaarree  iill  mmaatteerriiaallee  aaccqquuiissiittoo  ee  ssppiieeggaarree  ppeerrcchhéé  lloo  rriitteenneessssee  aassssoolluuttaammeennttee,,  

rraaddiiccaallmmeennttee  ee  iinnttrriinnsseeccaammeennttee  iinniiddoonneeoo..      

CCoonn  cciiòò  aavvrreebbbbee  aassssoollttoo  ll’’oonneerree  mmoottiivvaazziioonnaallee  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  660033  cc..pp..pp..  CCiiòò,,  

aallll’’eevviiddeennzzaa,,  nnoonn  èè  aaccccaadduuttoo..    
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PPrroovvaa  tteessttiimmoonniiaallee  ee  pprroovvaa  ddooccuummeennttaallee..  QQuueelllloo  cchhee  ssii  èè  ddeettttoo  vvaallee  ppeerr  llaa  ppaarrttee  

ddeellll’’oorrddiinnaannzzaa  iinn  ccuuii  ssii  rriittiieennee  nneecceessssaarriioo  ll’’eessaammee  ppeerriittaallee  iinn  rreellaazziioonnee  aaggllii  

aassppeettttii  ggeenneettiiccii,,  mmaa  iill  pprroovvvveeddiimmeennttoo  ddeell  1188  ddiicceemmbbrree  22001100,,  ccoonn  ccuuii  èè  ssttaattoo  

ddiissppoossttoo  iill  rriinnnnoovvoo  ddeellll’’iissttrruuzziioonnee  ddiibbaattttiimmeennttaallee,,  rriigguuaarrddaa  aanncchhee  llaa  pprroovvaa  

tteessttiimmoonniiaallee  ccoonncceerrnneennttee  ll’’aappeerrttuurraa  ddeellllee  ddiissccootteecchhee  ee  llaa  pprreesseennzzaa  iinn  PPiiaazzzzaa  

GGrriimmaannaa  ddeellllee  nnaavveettttee  mmeennzziioonnaattee  ddaall  tteessttee  CCuurraattoolloo  ee  ll’’aaccqquuiissiizziioonnee  ddeeii  

ddooccuummeennttii  pprrooddoottttii  ddaallllee  ddiiffeessee..        

  QQuuii,,  llaa  mmoottiivvaazziioonnee  ddeellllaa  ddeecciissiioonnee  èè  pprraattiiccaammeennttee  aasssseennttee..  

    LLaa  CCoorrttee  ddiissppoonnee  llaa  rriinnnnoovvaazziioonnee  ddeellll’’iissttrruuzziioonnee  ppeerr  ““ll’’eessiiggeennzzaa  ddii  ffuuggaarree  ooggnnii  

rraaggiioonneevvoollee  dduubbbbiioo””  ((ssii  vveeddaa  ll’’oorrddiinnaannzzaa  aallllee  pppp..  1177  ee  1188))..  ““DDoonnddee””,,  aaggggiiuunnggee  llaa  

CCoorrttee,,  ““llaa  rriinnnnoovvaazziioonnee  ddeellll’’iissttrruuttttoorriiaa  ddiibbaattttiimmeennttaallee  ee  ll’’aammmmiissssiioonnee  ddeeii  mmeezzzzii  ddii  

pprroovvaa  ccoommee  iinnddiiccaattii  nneell  ddiissppoossiittiivvoo””..    

QQuuii  llaa  CCoorrttee  hhaa  ddeecciissoo  ddii  aaddoottttaarree  uunn  iissttiittuuttoo  eecccceezziioonnaallee  ccoommee  qquueelllloo  ddii  ccuuii  

aallll’’aarrtt..  660033  cc..pp..pp..  sseennzzaa  nneeppppuurree  iill  rriiffeerriimmeennttoo  aallll’’aauussiilliioo  tteeccnniiccoo  cchhee,,  aa  ttoorrttoo,,  

ppootteevvaa  iinnvvooccaarrssii  eedd  èè  ssttaattoo  iinnvvooccaattoo  ppeerr  ll’’eesspplleettaammeennttoo  ddeellllaa  ppeerriizziiaa  ggeenneettiiccaa..    

NNeellllaa  ddeecciissiioonnee  cchhee  rriigguuaarrddaa  llaa  pprroovvaa  tteessttiimmoonniiaallee  ee  qquueellllaa  ddooccuummeennttaallee,,  llaa  

CCoorrttee  ssii  èè  lliimmiittaattaa  aadd  aaffffeerrmmaarree  ll’’eessiiggeennzzaa  ddii  ssuuppeerraarree  ooggnnii  rraaggiioonneevvoollee  dduubbbbiioo  

cciirrccaa  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddeeii  dduuee  iimmppuuttaattii..    

MMaannccaa  ttoottaallmmeennttee  uunn  ssiiaa  ppuurr  ffuuggaaccee  aacccceennnnoo  cciirrccaa  ll’’iimmppoossssiibbiilliittàà  ddii  ddeecciiddeerree  

aalllloo  ssttaattoo  ddeeggllii  aattttii  ((aarrtt..  660033,,  pprriimmoo  ccoommmmaa  cc..pp..pp..))  oo  aallll’’””aassssoolluuttaa  nneecceessssiittàà””  ddeellllaa  

rriinnnnoovvaazziioonnee  ddeellll’’iissttrruuzziioonnee..    

NNoonn  bbaassttaa  aannccoorraa::  llaa  CCoorrttee  dd’’AAssssiissee  dd’’AAppppeelllloo,,  nneellllaa  ssuuaa  oorrddiinnaannzzaa,,  hhaa  ddiissppoossttoo  

iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ““ll’’aaccqquuiissiizziioonnee  ddii  ttuuttttii  ii  ddooccuummeennttii  pprrooddoottttii  ddaallllaa  ddiiffeessaa  ddeeggllii  

iimmppuuttaattii””,,  sseebbbbeennee  ttrraa  ggllii  sstteessssii  ffiigguurriinnoo  vveerrbbaallii  ddii  aassssuunnzziioonnee  aa  iinnffoorrmmaazziioonnii  

ddiiffeennssiivvee,,  aattttii  qquueessttii  cchhee  ppoossssoonnoo  eesssseerree  uussaattii  ssoolloo  ppeerr  eevveennttuuaallii  ccoonntteessttaazziioonnii  mmaa  

cchhee  nnoonn  ppoossssoonnoo  ffaarr  ppaarrttee  ddeell  ffaasscciiccoolloo  ddeell  ddiibbaattttiimmeennttoo  ((aarrtt..  443311  cc..pp..pp..)),,  oollttrree  aa  

iinntteeggrraazziioonnii  ddii  CCTT  cchhee  nnoonn  ppoossssoonnoo  ffaarr  ppaarrttee  ddeelllloo  sstteessssoo  ffaasscciiccoolloo  nneeppppuurree  iinn  

pprriimmoo  ggrraaddoo  ((vvddss..  ddoocc..  II,,  IIII,,  VVIIII  aa  pp..  3377  ee  3388  ddeellllaa  RReellaazziioonnee  iinnttrroodduuttttiivvaa))..    

AA  qquueessttoo  pprrooppoossiittoo  ss’’iimmppoonnggoonnoo  llee  sseegguueennttii  ccoonnssiiddeerraazziioonnii::  
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LLaa  CCoorrttee  hhaa  ddiissppoossttoo  llaa  rriinnnnoovvaazziioonnee  ddeell  ddiibbaattttiimmeennttoo,,  aattttrraavveerrssoo  ll’’aaccqquuiissiizziioonnee  ddii  

ttuuttttii  ii  ddooccuummeennttii  pprrooddoottttii,,  sseennzzaa  llaa  bbeenncchhéé  mmiinniimmaa  mmoottiivvaazziioonnee  iinn  rriiffeerriimmeennttoo  aallllee  

ccoonnddiizziioonnii  rriicchhiieessttee  ddaallll’’aarrtt..  660033  cc..pp..pp..;;  

MMaa,,  ccoossaa  aannccoorraa  ppiiùù  ggrraavvee,,  hhaa  aaccqquuiissiittoo  iinn  aappppeelllloo  ddooccuummeennttii  ((vveerrbbaallii  eexx  aarrtt..  

339911  bbiiss  cc..pp..pp..  ee  ssuupppplleemmeennttii  ddii  CCTT))  cchhee  nnoonn  ppootteevvaannoo  eesssseerree  pprrooddoottttii  nneeppppuurree  iinn  

pprriimmoo  ggrraaddoo..    

  

    CCoonncclluussiivvaammeennttee,,  ssuussssiissttoonnoo  ii  vviizzii  ddii  ccuuii  aallllaa  lleetttt..  cc)),,  ((ppeerr  ii  ddooccuummeennttii  cchhee  nnoonn  

ppootteevvaannoo  eesssseerree  pprrooddoottttii))  eedd  ee))  ddeellll’’aarrtt..  660066  cc..pp..pp..  ((ppeerr  ll’’oommeessssaa  mmoottiivvaazziioonnee  

rriicchhiieessttaa  ddaallll’’aarrtt..  660033  cc..pp..pp..))    

  

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

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

GGeenneerraallee  iinn  oorrddiinnee  aallllee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  rreessee  aall  PPuubbbblliiccoo  MMiinniisstteerroo  nneell  

pprroocceeddiimmeennttoo  ppeerr  ccaalluunnnniiaa  iinn  ddaannnnoo  ddeell  ffrraatteelllloo,,  lliimmiittaannddoossii  aadd  

aaccqquuiissiirree  iill  pp..  vv..  ddii  iinntteerrrrooggaattoorriioo  ddeell  tteessttee,,  iinnddiiccaattoo  oorriiggiinnaarriiaammeennttee  

ddaallllaa  ddiiffeessaa  KKnnooxx  ee  aammmmeessssoo  ddaallllaa  sstteessssaa  CCoorrttee,,  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  ddeellllaa  

““aammmmiissssiibbiilliittàà  ee  rriilleevvaannzzaa””  ccoonn  oorrddiinnaannzzaa  iinn  ddaattaa  2211  mmaaggggiioo  22001111::  llaa  

nnuuoovvaa  aauuddiizziioonnee,,  sseeccoonnddoo  llaa  CCoorrttee,,  nnoonn  ssaarreebbbbee,,  iinnffaattttii,,  

““iinnddiissppeennssaabbiillee””,,  ““aanncchhee  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  ddeellll’’aaccqquuiissiizziioonnee  ddeell  vveerrbbaallee  

ddeell  ssuuoo  iinntteerrrrooggaattoorriioo  ddaa  ppaarrttee  ddeell  PP..MM..””  ((vvddss..  pp..  5522  ddeell  vveerrbbaallee  ddii  uuddiieennzzaa  

ddeell  77..0099..22001111))..    TTaallee  ddeecciissiioonnee  vviieennee,,  ppooii,,  ggiiuussttiiffiiccaattaa,,  ccoommee  ssii  vveeddrràà,,  

ddaallllaa  CCoorrttee  dd’’aassssiissee  dd’’aappppeelllloo  ddeell  pprreesseennttee  pprroocceessssoo,,  iinn  sseeddee  ddii  

sseenntteennzzaa  ((vvddss..  pp..  4422  ddeellllaa  sseenntteennzzaa  iimmppuuggnnaattaa))..  

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

pprroocceessssuuaallmmeennttee  nnoonn  ccoorrrreettttaa..    

IIll  tteessttee  AAvviieelllloo  eerraa  ssttaattoo  aammmmeessssoo  eedd  eessaammiinnaattoo  ssuu  rriicchhiieessttaa  ddeellllaa  sstteessssaa  

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

pprroocceeddiimmeennttoo,,  iill  nn..  1100998855//22001100//2211  RRGGNNRR,,  iill  ccuuii  vveerrbbaallee  èè  ssttaattoo  aaccqquuiissiittoo  
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ddaallllaa  CCoorrttee  pprroopprriioo  iill  77  sseetttteemmbbrree  22001111,,  nnoonn  ssoolloo  hhaa  rriittrraattttaattoo  llee  

ddiicchhiiaarraazziioonnii  rreessee  nneell  pprreesseennttee  pprroocceessssoo,,  mmaa  hhaa  aaggggiiuunnttoo  cciirrccoossttaannzzee  

ddeell  ttuuttttoo  nnuuoovvee  ee  ddeecciissaammeennttee  rriilleevvaannttii  aaii  ffiinnii  ddeellllaa  ddeecciissiioonnee,,  ccoommee  iill  

ffaattttoo  cchhee  cciirrccaa  ttrree  ggiioorrnnii  ddooppoo  cchhee  ccoonnoobbbbee  SSoolllleecciittoo,,  qquueessttii  ggllii  rriivveellòò  

cchhee  aadd  uucccciiddeerree  MMeerreeddiitthh  eerraa  ssttaattaa  mmaatteerriiaallmmeennttee  pprroopprriioo  llaa  KKnnooxx  nneell  

ccoorrssoo  ddii  uunn  ggiiooccoo  eerroottiiccoo,,  ddooppoo  cchhee  eerraa  nnaattaa  uunnaa  ddiissccuussssiioonnee  aanncchhee  

ppeerr  mmoottiivvii  eeccoonnoommiiccii  ee  cchhee  ll’’uucccciissiioonnee  eerraa  aavvvveennuuttaa  uuttiilliizzzzaannddoo  pprroopprriioo  

iill  ccoolltteelllloo  ddii  ccuuii  aall  RReepp..  3366..  

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

rriiffeerriittooggllii  ddaa  RRaaffffaaeellee  SSoolllleecciittoo::  ““  ……ppaarrllaavvaa,,  ppaarrllaavvaa……ddiiccee  ::  ““IIoo  eeffffeettttiivvaammeennttee  

ssoo,,  èè  vveerroo,,  èè  AAmmaannddaa  mmaa  iioo  nnoonn  ll’’hhoo  ffaattttoo,,  nnoonn  hhoo  ffaattttoo  iioo  ll’’oommiicciiddiioo,,  nnoonn  ll’’hhoo  

ffaattttoo  iioo””  ee  hhoo  ddeettttoo  ee  nnee  ppaarrllaavvaa  ssppeessssoo  ddii  lluuii  ll’’aallttrroo  ((ppaarroollee  iinncc..))  iill  ffaattttoo  ddii  

qquueell,,  ddii  qquueellllaa  ffoottoo  ddeell  ccoommppuutteerr,,  nnoonn  mmee  llaa  ddiimmeennttiiccoo  mmaaii,,  ddiiccee::  ““  QQuueellllaa  èè  llaa  

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

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

ccoolltteelllloo  eerraa  qquueelllloo  ddii  ccaassaa  ––  mmii  ddiicceevvaa  aa  mmee  ––  ppeerròò  èè  nnaattaa  uunnaa  ddiissccuussssiioonnee  iinn  

qquueell  mmoommeennttaanneeoo  eeppiissooddiioo  ––  ppaarrllaavvaa  ddii  ggiioocchhii  eerroottiiccii  ee  ppaarrllaavvaa  ppuurree  ddiiccee  ––  èè  

ssttaattaa  uunnaa  ssiittuuaazziioonnee  eeccoonnoommiiccaa……....CC’’eerraa,,  cchhii  hhaa  ddeettttoo  cchhee  nnoonn  cc’’eerraa  ??  CC’’eerraa,,  

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

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

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

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

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

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

iinntteerrrrooggaattoorriioo  ddii  LLuucciiaannoo  AAvviieelllloo  iinn  ddaattaa  2222  lluugglliioo  22001111,,  aallllee  pppp..  4499  ee  5500,,  

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

iill  77  sseetttteemmbbrree  22001111..    

EE’’  ppaacciiffiiccaa,,  ppeerrttaannttoo,,  ll’’eessttrreemmaa  rriilleevvaannzzaa  ddeellllaa  pprroovvaa  nneell  pprreesseennttee  

pprroocceessssoo  aa  ccaarriiccoo  ddeellllaa  KKnnooxx  ee  ddeell  SSooiilllleecciittoo  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ppeerr  
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ll’’oommiicciiddiioo  ddii  MMeerreeddiitthh  KKeerrcchheerr..        

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

ll’’aallttrroo  ll’’aacccceennttoo  ssoolloo  ssuullllaa  rriittrraattttaazziioonnee  ee  nnoonn  ssuullllee  cciirrccoossttaannzzee  ddeell  ttuuttttoo  nnuuoovvee  

ee  rriilleevvaannttii  ccoossttiittuuiittee  ddaallllee  ccoonnffiiddeennzzee  ddeell  SSoolllleecciittoo,,  mmaa  nnoonn  hhaa  vvoolluuttoo  

aammmmeetttteerree  llaa  nnuuoovvaa  aauuddiizziioonnee  ddeell  tteessttee..  

EE’’  nneecceessssaarriioo  ssooffffeerrmmaarrssii  ssuuii  vvaarrii  ppaassssaaggggii  ddeellllaa  ddeecciissiioonnee  ppeerrcchhéé  uunn  

rriiggoorroossoo  eessaammee  ddeell  ppeerrccoorrssoo  llooggiiccoo--ggiiuurriiddiiccoo  sseegguuiittoo  ddaallllaa  CCoorrttee  nnee  ssvveellaa  llaa  

ggrraavvee  iillllooggiicciittàà  ee  ccoonnttrraaddddiittttoorriieettàà,,  iill  ccoonnttrraassttoo  ccoonn  nnoorrmmee  pprroocceessssuuaallii  ssttaabbiilliittee  

aa  ppeennaa  ddii  ddeeccaaddeennzzaa,,  iinnuuttiilliizzzzaabbiilliittàà  ee  nnuulllliittàà  ee  llaa  lleettttuurraa  ddeell  ttuuttttoo  ppaarrzziiaallee  ee  

ffuuoorrvviiaannttee  ddeelllloo  sstteessssoo  vveerrbbaallee  aaccqquuiissiittoo..  

CCoommee  ss’’èè  ddeettttoo,,  iill  tteessttee,,  rriicchhiieessttoo  ddaallllaa  ddiiffeessaa  KKnnooxx,,  eerraa  ssttaattoo  aammmmeessssoo  iill  2211  

mmaaggggiioo  22001111,,  ccoommee  tteessttee  rriicchhiieessttoo  ddaallllaa  ddiiffeessaa  KKnnooxx  ee  ssoottttooppoossttoo  aadd  eessaammee  iill  

1188  ggiiuuggnnoo  22001111  ((vvddss..  iill  vveerrbbaallee  ddii  uuddiieennzzaa  ddaa  pp..  1122  aa  pp..  1122  ee  ddaa  pp..  110033  aa  pp..  

112233))..  

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

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

tteessttee  vveennggaa  rriieessaammiinnaattoo..  

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

ddiirriittttoo  aallllaa  pprroovvaa  llee  iimmppoonneevvaa  ddii  aaccccoogglliieerree  uunnaa  rriicchhiieessttaa  cchhee  nnoonn  eerraa  vviieettaattaa  

ddaallllaa  lleeggggee  ee  nnoonn  eerraa  mmaanniiffeessttaammeennttee  ssuuppeerrfflluuaa  oo  iirrrriilleevvaannttee  ((aarrtt..  119900,,  

sseeccoonnddoo  ccoommmmaa  cc..pp..pp..))..  QQuueessttoo  uuffffiicciioo,,  nneellllaa  ssuuaa  rriicchhiieessttaa  ddii  aammmmiissssiioonnee  

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

pprroovvaa  rriicchhiieessttaa  ((ssii  vveeddaa  iill  vveerrbbaallee  ddii  uuddiieennzzaa  77..0099..22001111  aallllee  pppp..  ddaa  3344  aa  3366))..  

LLaa  CCoorrttee,,  nneellllaa  ssuuaa  oorrddiinnaannzzaa  ((vvddss..  pp..  5522  ddeell  vveerrbbaallee  ddii  uuddiieennzzaa  77..0099..22001111)),,  

hhaa  iinnvveeccee  aaffffeerrmmaattoo  cchhee  llaa  ““nnuuoovvaa  aauuddiizziioonnee  ddeell  tteessttee  AAvviieelllloo  nnoonn  aappppaarree  

iinnddiissppeennssaabbiillee,,  aanncchhee  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  ddeellll’’aaccqquuiissiizziioonnee  ddeell  vveerrbbaallee  ddeell  ssuuoo  

iinntteerrrrooggaattoorriioo  ddaa  ppaarrttee  ddeell  PPuubbbblliiccoo  MMiinniisstteerroo””..  

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

ppeerrcchhéé  iill  vveerrbbaallee  ddeellll’’iinntteerrrrooggaattoorriioo  èè  ssttaattoo  aaccqquuiissiittoo..    
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QQuuii  vvii  èè  iill  rriiffeerriimmeennttoo  aa  uunn  ccoonncceettttoo,,  ll’’””iinnddiissppeennssaabbiilliittàà””  eessttrraanneeoo  aall  ppootteerree  ––  

ddoovveerree  ddeell  ggiiuuddiiccee  iinn  oorrddiinnee  aallll’’aammmmiissssiioonnee  ddii  uunnaa  pprroovvaa,,  cchhee  ddeevvee  eesssseerree  

aammmmeessssaa  ssaallvvoo  cchhee  rriiccoorrrraannoo  llee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  ddiivviieettoo  ddeellllaa  pprroovvaa  sstteessssaa  oo  ddii  

““mmaanniiffeessttaa””  ssuuppeerrfflluuiittàà  oo  iirrrriilleevvaannzzaa,,  nnoonn  ddii  iinnddiissppeennssaabbiilliittàà,,  rreeqquuiissiittoo  qquueessttoo  

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

ddoovveerree  ddeell  ggiiuuddiiccee  iinn  oorrddiinnee  aallllaa  pprroovvaa..  

PPeerr  ddii  ppiiùù,,  nnoonn  ssii  ssppiieeggaa  iinn  aallccuunn  mmooddoo  ppeerrcchhéé  llaa  pprroovvaa  rriicchhiieessttaa  ssaarreebbbbee  

nnoonn  iinnddiissppeennssaabbiillee::  ll’’eesspprreessssiioonnee  ““aanncchhee””  cchhee  ssii  rriiffeerriissccee  aallll’’aaccqquuiissiizziioonnee  ddeell  

vveerrbbaallee  ddii  iinntteerrrrooggaattoorriioo  aalllluuddee,,  iinnffaattttii,,  aa  uunn  uulltteerriioorree  eelleemmeennttoo  cchhee  

rreennddeerreebbbbee  llaa  pprroovvaa  rriicchhiieessttaa  aappppuunnttoo  nnoonn  iinnddiissppeennssaabbiillee,,  mmaa,,  aa  ppaarrttee  

ll’’eessttrraanneeiittàà  ddii  qquueesstt’’uullttiimmaa  ccaarraatttteerriissttiiccaa  aallllee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  ccuuii  aall  sseeccoonnddoo  

ccoommmmaa  ddeellll’’aarrtt..  119900  cc..pp..pp..,,  nnoonn  ssii  ddiiccee  qquuaallee  ssaarreebbbbee  ll’’uulltteerriioorree  eelleemmeennttoo  

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

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

ddeellll’’aattttoo  nnoonn  ppuuòò  ccoonnssiiddeerraarrssii  eeqquuiippoolllleennttee  ddeellll’’eessaammee  tteessttiimmoonniiaallee  ee,,  qquuiinnddii,,  

nnoonn  ssii  ccoommpprreennddee  ppeerrcchhéé  mmaaii  ttaallee  aaccqquuiissiizziioonnee  rreennddeerreebbbbee  nnoonn  

iinnddiissppeennssaabbiillee  ll’’eessaammee..        

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

rriitteennuuttoo,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree,,  ll’’AAvviieelllloo,,  iinnssiieemmee  aadd  aallttrrii,,  tteessttee  iinnaatttteennddiibbiillee,,  ppeerr  llaa  

mmaannccaannzzaa  ddii  qquuaallssiiaassii  rriissccoonnttrroo  oobbbbiieettttiivvoo  ((vvddss..  llaa  sseenntteennzzaa  aa  pp..  4422)),,  

eelleemmeennttoo  qquueessttoo  ddeell  ttuuttttoo  iinn  ddiissttoonniiaa  rriissppeettttoo  aallllaa  mmoottiivvaazziioonnee  ddeellll’’oorrddiinnaannzzaa..  

TTaallee  aaffffeerrmmaazziioonnee  ddii  iinnaatttteennddiibbiilliittàà,,  oollttrreecchhéé  ccoonnttrraaddddiittttoorriiaa  ccoonn  

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

ddii  mmoottiivvaazziioonnee..    SSee  iinnffaattttii  llaa  CCoorrttee  rriittiieennee  ddii  ddeessuummeerree  ll’’iinnaatttteennddiibbiilliittàà  ddeell  

tteessttee  ddaallll’’iinntteerrvveennuuttaa  rriittrraattttaazziioonnee  cchhee  èè  aaccqquuiissiittaa  aaggllii  aattttii,,  aavveevvaa  ll’’oobbbblliiggoo  ddii  

rriicchhiiaammaarree  iill  tteessttee  cchhee  èè  oorrmmaaii  ddiivveennuuttoo  tteessttee  ddeell  pprroocceessssoo  eedd  

eessaammiinnaarrlloo..  LL’’oommeessssoo  eessaammee  ddeell  tteessttee  hhaa,,  ppeerr  ddii  ppiiùù,,  ssoottttrraattttoo  aall  

pprroocceessssoo  ll’’aaccqquuiissiizziioonnee  ddeellllee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ccoonn  ccuuii  ccoossttuuii  hhaa  rraaccccoonnttaattoo  
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ddii  ccoonnffiiddeennzzee  ffaatttteeggllii  ddaa  RRaaffffaaeellee  SSoolllleecciittoo  eessttrreemmaammeennttee  uuttiillii  aaii  ffiinnii  

ddeellllaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeellllaa  ffaallssiittàà  ddeellll’’aalliibbii  ddeeii  dduuee  iimmppuuttaattii..  

IIll  sseennssoo  ddii  ttuuttttaa  llaa  mmeessssaa  iinn  sscceennaa  ooppeerraattaa  ddaa  qquueessttoo  ppeerrssoonnaaggggiioo,,  eexx  

ppeennttiittoo  ddii  ccaammoorrrraa,,    aappppaarree,,  iinnffaattttii,,  eevviiddeennttee  nneellll’’aaffffeerrmmaazziioonnee  ddeell  tteessttee  

ZZaaccccaarroo  CCoossiimmoo  ((ppaagg..  6611  vveerrbb..  ddii  uuddiieennzzaa  ddeell  2277  ggiiuuggnnoo  22001111))  ccoonn  ccuuii  

cchhiiaarriissccee  cchhee  AAvviieelllloo  eerraa  ssttaattoo  ccoonnttaattttaattoo  nneell  mmeessee  ddii  mmaaggggiioo  ((22001100))  ppeerr  

ccrreeaarree  ccoonnffuussiioonnee  iinn  qquueessttoo  pprroocceeddiimmeennttoo..  

      LLee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeell  tteessttee  IIlliicc,,  eessaammiinnaattoo  ddaallllaa  CCoorrttee  iill  2277  ggiiuuggnnoo  22001111  

aanncchh’’eessssee  ssmmeennttiissccoonnoo  ddeecciissaammeennttee  ll’’AAvviieelllloo  eevviiddeennzziiaannddoonnee  llaa  ffaallssiittàà  ddeell  

rraaccccoonnttoo,,  ccoonn  ttoonnii  ppiiùù  bbllaannddii  ggiiuussttiiffiiccaattoo  ddaallllee  mmiinnaaccccee  cchhee  ll’’IIlliicc  hhaa  ssuubbiittoo  aadd  

ooppeerraa  ddii  AAvveelllloo::  ““  nnoonn  mmii  mmeetttteerree  iill  bbaassttoonnee  ttrraa  llee  rruuoottee  ppeerrcchhéé  sseennnnòò  tteellaa  

ffaarròò  ppaaggaarree!!””  

      LLaa  CCoorrttee  hhaa,,  ccoommee  ss’’èè  ddeettttoo,,  rriiggeettttaattoo  llaa  rriicchhiieessttaa  eedd  hhaa  ddiissppoossttoo,,  iinn  aappeerrttaa  

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

ll’’AAvviieelllloo  ggiiàà  aammmmeessssoo  aa  tteessttiimmoonniiaarree,,  ll’’aaccqquuiissiizziioonnee  ddeellllee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  

ddeellll’’AAvviieelllloo,,  mmaallggrraaddoo  ii  ddiiffeennssoorrii  ddeeggllii  iimmppuuttaattii  ssii  ffoosssseerroo  ooppppoossttii  ee,,  qquuiinnddii  

mmaannccaannddoo  iill  ccoonnsseennssoo  ddeellllee  ppaarrttii  cchhee  aavvrreebbbbee  ppoottuuttoo  rreennddeerree  lleeggiittttiimmaa  

ll’’aaccqquuiissiizziioonnee..    

      LLaa  ddeecciissiioonnee  ddeellllaa  CCoorrttee  ddii  AAssssiissee  ddii  AAppppeelllloo  pprreessuuppppoonnee  uunn  ggiiuuddiizziioo  

pprreevveennttiivvoo  ddii  iinnaatttteennddiibbiilliittàà  ddeell  tteessttee  mmaa  aappppaarree  aannccoorraa  ppiiùù  iinnssppiieeggaabbiillee  aallllaa  

lluuccee  ddeell  ccrreeddiittoo  cchhee  ll’’AAvviieelllloo  aavveevvaa  ssuusscciittaattoo  nneellllaa  CCoorrttee,,  mmeennoo  ddii  ttrree  mmeessii  

pprriimmaa,,  ttaannttoo  ddaa  iinndduurrrree  iill  ccoonnssiigglliieerree  aa  llaatteerree  aa  ddoommaannddaarree  aall  ddootttt..  

CChhiiaacccchhiieerraa  ssee  aavveessssee  mmaaii  ffaattttoo  aacccceerrttaammeennttii  ssuullll’’aaffffeerrmmaazziioonnee  ddii  AAvviieelllloo  ddii  

aavveerree  ooccccuullttaattoo    llee  cchhiiaavvii  ddeellllaa  ccaassaa  ddii  vviiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  ee  ll’’aarrmmaa  ddeell  ddeelliittttoo  

((vvddss..  pp..  9955  ddeell  vveerrbbaallee  ddeell  2277  ggiiuuggnnoo  22001111  ddii  eessaammee  ddeell  DDrr..  MMaarrccoo  

CChhiiaacccchhiieerraa,,  aallll’’eeppooccaa  VViiccee  RReessppoonnssaabbiillee  ddeellllaa  SSqquuaaddrraa  MMoobbiillee,,  ee  iinn  

ppaarrttiiccoollaarree  llaa  ddoommaannddaa  rriivvoollttaa  ddaall  CCoonnssiigglliieerree  rreell..  eedd  eesstt..  MMaassssiimmoo  ZZaanneettttii))..    

        MMaa  nnoonn  bbaassttaa  aannccoorraa..  LLaa  CCoorrttee,,  eerrrroonneeaammeennttee,,  aavveevvaa  rreessppiinnttoo  llaa  rriicchhiieessttaa  

ddii  nnuuoovvaa  aauuddiizziioonnee  ddeellll’’AAvviieelllloo  mmaa  aavveevvaa  ddiissppoossttoo  ll’’aaccqquuiissiizziioonnee  ddeell  vveerrbbaallee  
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ddii  iinntteerrrrooggaattoorriioo..  

        AAvvrreebbbbee  ddoovvuuttoo  eessaammiinnaarrlloo  ee  vvaalluuttaarrlloo  nneellllaa  ssuuaa  iinntteeggrraalliittàà  ee  iinnvveeccee,,  

ccoomm’’èè  aaccccaadduuttoo  qquuaassii  ssiisstteemmaattiiccaammeennttee  nneell  pprroocceessssoo  dd’’aappppeelllloo,,  llaa  CCoorrttee  hhaa  

iissoollaattoo  ee  ccoonnssiiddeerraattoo,,  ccoonn  mmoottiivvaazziioonnii  ttrraa  ll’’aallttrroo  iillllooggiicchhee,,  iinnccoonnggrruuee  eedd  

eerrrroonneeee,,  llaa  ssoollaa  ppaarrttee  ““rriittrraattttaattoorriiaa””  ddeell  vveerrbbaallee,,  cciiooèè  qquueellllaa  nneellllaa  qquuaallee  

ll’’AAvviieelllloo  ssmmeennttiissccee  qquuaannttoo  iinn  pprreecceeddeennzzaa  ddiicchhiiaarraattoo  nneell  pprroocceessssoo,,  ccoommee  tteessttee  

ddeellllaa  ddiiffeessaa  KKnnooxx,,  iiggnnoorraannddoo  iinnvveeccee  iinnccoommpprreennssiibbiillmmeennttee  llee  cciirrccoossttaannzzee  

ddeellllaa  pprreetteessaa  iinndduuzziioonnee  aallllee  ffaallssee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeell  SSoolllleecciittoo,,  rriilleevvaannttii  aaii  

ffiinnii  ddeellllaa  ffaallssiittàà  ddeellll’’aalliibbii  ee  ddeellllaa  ccoonnffiiddeennzzaa  ddeellll’’iimmppuuttaattoo  sseeccoonnddoo  ccuuii  

ffuu  llaa  KKnnooxx  aa  uucccciiddeerree  MMeerreeddiitthh  ccoonn  iill  ccoolltteelllloo  ddii  ccuuii  aall  rreepp..  3366,,  ttrraa  ll’’aallttrroo  

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

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

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

ttrroovvaarree  iinnggrreessssoo  nneell  pprroocceessssoo  ee  iinnvveeccee  nnee  ssoonnoo  rriimmaassttee  ffuuoorrii,,  ee  nnoonn  

ssoolloo  ppeerrcchhéé  iill  tteessttee  nnoonn  èè  ssttaattoo  eessaammiinnaattoo  ee  nnoonn  hhaa  ppoottuuttoo,,  qquuiinnddii,,  

cchhiiaarriirrllee,,  mmaa  aanncchhee  ppeerrcchhéé  ddeell  vveerrbbaallee  aaccqquuiissiittoo  llaa  CCoorrttee  hhaa  oommeessssoo  

ooggnnii  vvaalluuttaazziioonnee  ssuu  ttaallii  cciirrccoossttaannzzee..        

      RReessppiinnggeennddoo  ll’’iissttaannzzaa  ddeellllaa  PPrrooccuurraa  GGeenneerraallee  ddii  nnuuoovvoo  eessaammee  ddeellll’’AAvviieelllloo  

ssuu  cciirrccoossttaannzzee  nnuuoovvee,,  eemmeerrssee  ddooppoo  ll’’eessaammee  ddeell  tteessttee,,  sseennzzaa  cchhee  

ssuussssiisstteesssseerroo  llee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  119900,,  sseeccoonnddoo  ccoommmmaa  cc..pp..pp..,,  llaa  

CCoorrttee  hhaa  vviioollaattoo  ll’’aarrtt..  119900  cc..pp..pp..  ee  223388,,  qquuiinnttoo  ccoommmmaa  cc..pp..pp..,,  nnoorrmmee  

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

vviioollaazziioonnee  ddeell  ddiirriittttoo  aallllaa  pprroovvaa,,  ssoottttoo  iill  pprrooffiilloo  ddeellllaa  iinnuuttiilliizzzzaabbiilliittàà  ee  

iinnaammmmiissssiibbiilliittàà  ddeellll’’aattttoo..      

      PPeerr  ddii  ppiiùù,,  mmoottiivvaannddoo  iill  ddiinniieeggoo  ssuullllaa  bbaassee  ddii  uunn’’aappppaarreennzzaa  ddii  nnoonn  

iinnddiissppeennssaabbiilliittàà  aanncchhee  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  ddeellll’’aaccqquuiissiizziioonnee  ddeell  vveerrrrbbaallee,,  llaa  

CCoorrttee  èè  iinnccoorrssaa  iinn  ttrree  vviizzii  cceennssuurraabbiillii  iinn  sseeddee  ddii  lleeggiittttiimmiittàà,,  vvaallee  aa  ddiirree::  

    nnoonn  hhaa  mmoottiivvaattoo  iinn  aallccuunn  mmooddoo  ll’’””aappppaarreennzzaa  ddii  nnoonn  iinnddiissppeennssaabbiilliittàà””,,  

eelleemmeennttoo  qquueessttoo  cchhee  eessuullaa  iinn  rraaddiiccee  ddaallllee  ccoonnddiizziioonnii  rriicchhiieessttee  ppeerr  llaa  
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rreeiieezziioonnee  ddii  uunnaa  rriicchhiieessttaa  ddii  pprroovvaa,,  ppeerr  ddii  ppiiùù,,  nnuuoovvaa,,  ppeerrcchhéé  rreellaattiivvaa  aa  nnuuoovvee  

ee  ccoonnttrraappppoossttee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ffaattttee  ddaall  tteessttee  rriissppeettttoo  aallllee  pprreecceeddeennttii::  qquuiinnddii  

aassssoolluuttaa  ccaarreennzzaa  ddeellllaa  mmoottiivvaazziioonnee  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  660066,,  lleetttt..  ee)),,  pprriimmaa  

ppaarrttee  ddeellll’’aarrtt..  660066  cc..pp..pp..  

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

ddeellll’’iissttaannzzaa  ddeellllaa  PPrrooccuurraa  GGeenneerraallee  rriissppeettttoo  aa  qquueelllloo  ccoossttiittuuiittoo  

ddaallll’’aaccqquuiissiizziioonnee  ddeell  vveerrbbaallee::  qquuiinnddii  aassssoolluuttaa  ccaarreennzzaa  ddeellllaa  mmoottiivvaazziioonnee,,  

iinn  oorrddiinnee  aallll’’eelleemmeennttoo  pprreetteerrmmeessssoo  ee  mmaanniiffeessttaa  iillllooggiicciittàà  ddeellllaa  

mmoottiivvaazziioonnee,,  iinn  oorrddiinnee  aallll’’iinnddiiccaazziioonnee  ddeellll’’eelleemmeennttoo  ddeellll’’aaccqquuiissiizziioonnee  

ddeell  ddooccuummeennttoo  ccoommee  uulltteerriioorree  rriissppeettttoo  aa  uunn  aallttrroo  nnoonn  iinnddiiccaattoo  iinn  aallccuunn  

mmooddoo,,  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  660066,,  lleetttt..  ee)),,  pprriimmaa  ppaarrttee  ddeellll’’aarrtt..  660066  cc..pp..pp..  

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

nneellll’’iinncciippiitt  ddeell  rriiccoorrssoo,,  hhaa  mmoottiivvaattoo  iill  ddiinniieeggoo  ddeellllaa  pprroovvaa  ccoonn  rriiffeerriimmeennttoo  

aallll’’aaccqquuiissiizziioonnee  ddeell  vveerrbbaallee,,  ddaa  eessssaa  sstteessssaa  ddeecciissoo  iinn  ““aalltteerrnnaattiivvaa””  aall  nnoorrmmaallee  

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

pprreesseennttee  rriiccoorrssoo..  LLaa  CCoorrttee,,  iinn  aallttrree  ppaarroollee,,  hhaa  rreessppiinnttoo  uunnaa  rriicchhiieessttaa,,  

ffaacceennddoollaa  ddeerriivvaarree,,  ccoommee  pprreessuuppppoossttoo  pprroocceessssuuaallee,,  ddaa  uunnaa  ddeecciissiioonnee  

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

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

iillllooggiicciittàà  ddeellllaa  mmoottiivvaazziioonnee,,  iinn  oorrddiinnee  aallllaa  rreeiieezziioonnee  ddii  uunn’’iissttaannzzaa  

ddiiffeennssiivvaa  lleeggaattaa  aallllaa  ““ccoonncceessssiioonnee””  ddeellll’’aaccqquuiissiizziioonnee  ddooccuummeennttaallee  ddaallllaa  

sstteessssaa  CCoorrttee  ddeecciissaa,,  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  660066,,  lleetttt..  ee)),,  pprriimmaa  ppaarrttee  ddeellll’’aarrtt..  660066  

cc..pp..pp..  

LLaa  CCoorrttee  hhaa,,  qquuiinnddii,,  ddeecciissoo  ddii  aaccqquuiissiirree  iill  vveerrbbaallee  iinn  aalltteerrnnaattiivvaa  aallll’’eessaammee  ddeell  

tteessttee..    

CCoonn  cciiòò,,  llaa  CCoorrttee  hhaa  ggrraavveemmeennttee  vviioollaattoo  ggllii  aarrtttt..  551111  bbiiss,,  551111,,  sseeccoonnddoo  

ccoommmmaa  ee  551155  cc..pp..pp..,,  ddiissppoonneennddoo  ll’’aalllleeggaazziioonnee  ddii  vveerrbbaallii  nnoonn  pprreecceedduuttii  

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

pprroocceeddiimmeennttoo::  iill  ccoommmmaa  sseeccoonnddoo  ddeellll’’aarrtt..  551111  cc..pp..pp..,,  rriicchhiiaammaattoo  ddaallll’’aarrtt..  
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551111  bbiiss  cc..pp..pp..  ddiissppoonnee  iinnffaattttii  cchhee  llaa  lleettttuurraa  ee  qquuiinnddii  ll’’aaccqquuiissiizziioonnee  ddeeii  

vveerrbbaallii  ddeellllee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  rreessee  ddaall  tteessttee  èè  ddiissppoossttaa  ssoolloo  ddooppoo  ll’’eessaammee  

ddeellllaa  ppeerrssoonnaa  cchhee  llee  hhaa  rreessee,,  aa  mmeennoo  cchhee  ll’’eessaammee  nnoonn  aabbbbiiaa  lluuooggoo..  MMaa  

ttaallee  rriisseerrvvaa  èè,,  aallll’’eevviiddeennzzaa,,  iinnaapppplliiccaabbiillee  aallllaa  ffaattttiissppeecciiee  ppeerrcchhéé  èè  llaa  

CCoorrttee  sstteessssaa  cchhee,,  ddiissaatttteennddeennddoo  llaa  rriicchhiieessttaa  ddii  qquueessttaa  PPrrooccuurraa  

GGeenneerraallee,,  hhaa  rreessppiinnttoo  llaa  rriicchhiieessttaa  ddii  nnuuoovvaa  aauuddiizziioonnee  ddeell  tteessttee  AAvviieelllloo,,  

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

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

nnoorrmmaa  cchhee  iimmppoonneevvaa  aallllaa  sstteessssaa  ddii  aassssuummeerree  uunnaa  pprroovvaa  ddeecciissiivvaa  aa  

ffaavvoorree  ddeell  ppuubbbblliiccoo  mmiinniisstteerroo  iinn  oorrddiinnee  aallllee  pprroovvee  aa  ccaarriiccoo  ddeeggllii  iimmppuuttaattii  

ssuuii  ffaattttii  ccoossttiittuueennttii  ooggggeettttoo  ddeellllee  pprroovvee  aa  ddiissccaarriiccoo,,  vvaallee  aa  ddiirree  ll’’aarrtt..  449955  

cc..pp..pp..  ee,,  qquuiinnddii,,  iinn  aappppeelllloo,,  qquueellllaa  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  660033,,  sseeccoonnddoo  ccoommmmaa  

cc..pp..pp..,,  ttrraattttaannddoossii  ddii  nnuuoovvee  pprroovvee  ssoopprraaggggiiuunnttee  ddooppoo  iill  ggiiuuddiizziioo  ddii  pprriimmoo  

ggrraaddoo::  qquuiinnddii  ssii  vveerrssaa  nneellll’’iippootteessii  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  660066,,  lleetttt..  cc))  cc..pp..pp..        

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

ssuuiinnddiiccaattee,,  llaa  CCoorrttee  aavvrreebbbbee  ddoovvuuttoo  vvaalluuttaarrlloo  nneellllaa  ssuuaa  iinntteerreezzzzaa,,  mmaa  nneeppppuurree  

qquueessttoo  èè  aaccccaadduuttoo..      

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

rriittrraattttaazziioonnee  ddeellllee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  rreessee  nneell  pprreesseennttee  pprroocceessssoo  dd’’aappppeelllloo  eedd  

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

ddii  aavveerree  ssppiinnttoo  iill  tteessttee  aa  rreennddeerree  llee  ddiicchhiiaarrzziioonnii  ccaalluunnnniioossee  ee  llee  

ssuummmmeennzziioonnaattee  ccoonnffeessssiioonnii  ddeell  SSoolllleecciittoo,,  eemmeerrssee  nneell  pprreesseennttee  

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

ddiiffeessaa  KKnnooxx..    

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

ppeerrcchhéé  nnoonn  ddeebbbbaa  eesssseerrlloo  qquuaannddoo  rriiffeerriissccee  ddeell  ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  ddeell  

SSoolllleecciittoo  nneellllee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  rriittrraattttaattee  ee  ddeellllee  ccoonnffiiddeennzzee  ddeell  SSoolllleecciittoo  

cchhee  iinnddiiccaavvaannoo  llaa  KKnnooxx  ccoommee  aauuttrriiccee  mmaatteerriiaallee  ddeellll’’oommiicciiddiioo  ee  
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uuttiilliizzzzaattrriiccee  ddeell  ccoolltteelllloo  iinn  sseeqquueessttrroo  ((ooggggeettttoo  ddeellllaa  ppeerriizziiaa  CCoonnttii  ––  

VVeecccchhiioottii))  ee  iill  SSoolllleecciittoo  sstteessssoo  ccoommee  ccoommuunnqquuee  pprreesseennttee  aall  ffaattttoo..    

TTaallee  ccoonnffiiddeennzzaa  èè  ccoommpplleettaammeennttee  ssffuuggggiittaa  aallllaa  CCoorrttee..          

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

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

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

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

uullttiimmaa  ppaarrttee  cc..pp..pp..,,  ppeerr  mmaannccaannzzaa  ee,,  ccoommuunnqquuee,,  mmaanniiffeessttaa  iillllooggiicciittàà  

mmoottiivvaazziioonnaallee  rriissppeettttoo  aall  vveerrbbaallee  aaccqquuiissiittoo..      

      AAnncchhee  ssoottttoo  aallttrroo  pprrooffiilloo,,  vvaa  ssoottttoolliinneeaattoo  cchhee  èè  iinnoollttrree  mmaanniiffeessttaammeennttee  

ccoonnttrraaddddiittttoorriiaa  llaa  mmoottiivvaazziioonnee  ddeellllaa  sseenntteennzzaa  ((vvddss..  sseemmpprree  pp..  4422)),,  sseeccoonnddoo  

ccuuii  nnoonn  rriilleevveerreebbbbee  cchhee  ll’’AAvviieelllloo,,  ll’’AAlleessssii,,  iill  CCaasstteelllluucccciioo,,  iill  DDee  CCeessaarree  ee  iill  

TTrriinnccaa  ssii  ssiiaannoo  iinnddoottttii  aa  rreennddeerree  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ffaavvoorreevvoollii  aaggllii  iimmppuuttaattii  ee  ddaallllaa  

CCoorrttee  rriitteennuuttee  nnoonn  ccoorrrriissppoonnddeennttii  aall  vveerroo  ppeerrcchhéé  ssoolllleecciittaattii  ddaa  aallttrrii  ee  iinn  

ppaarrttiiccoollaarree  ddaaggllii  aattttuuaallii  iimmppuuttaattii..  CCiiòò  nnoonn  aavvrreebbbbee  rriilleevvaannzzaa,,  sseeccoonnddoo  llaa  

CCoorrttee,,  aaii  ffiinnii  ddeellllaa  ffaallssiittàà  ddeellll’’aalliibbii,,  mmaa  ssii  ttrraattttaa  ddii  uunnaa  ccoonncclluussiioonnee  

rraaddiiccaallmmeennttee  ee  ppaalleesseemmeennttee  iillllooggiiccaa  eedd  eerrrroonneeaa::  èè,,  iinnffaattttii  ll’’iimmppuuttaattoo,,  

uunniittaammeennttee  aaii  ssuuooii  ddiiffeennssoorrii,,  aalllloorrcchhéé  sscceellggaa,,  ccoommee  nneellllaa  ffaattttiissppeecciiee,,  

uunnaa  lliinneeaa  ddiiffeennssiivvaa  ffoonnddaattaa  ssuu  ffaallssii  tteessttiimmoonnii,,  cchhee  ccoonnttrriibbuuiissccee  iinn  mmooddoo  

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

iinnffaattttii,,  ll’’AAvviieelllloo  hhaa  ddiicchhiiaarraattoo,,  ttrraa  ll’’aallttrroo::  

LLaa  CCoorrttee,,  rriiffiiuuttaannddoo  ll’’aauuddiizziioonnee  ddeell  tteessttee,,  cchhee  ddooppoo  ll’’aammmmiissssiioonnee  ee  tteessttee  ddeell  

pprroocceessssoo,,  hhaa  iimmppeeddiittoo  aanncchhee  ll’’aaccqquuiissiizziioonnee  ddii  uulltteerriioorrii  eelleemmeennttii  ppeerr  uunnaa  ppiiùù  

aapppprrooffoonnddiittaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeellllaa  ffaallssiittàà  ddeellll’’aalliibbii    ddeeggllii  iimmppuuttaattii;;  ffaallssiittàà  rriitteennuuttaa  

ccoorrrreettttaammeennttee  ggiiàà  ddaallllaa  sseenntteennzzaa  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo  eedd  uulltteerriioorrmmeennttee  rraaffffoorrzzaattaa  

ddaall  rriiccoorrssoo,,  ddaa  ppaarrttee  ddii  eennttrraammbbii,,  aa  tteessttiimmoonnii  rriitteennuuttii  aanncchhee  ddaallllaa  CC..AA..AA..  

ppaalleesseemmeennttee  iinnaatttteennddiibbiillii  ((ccoommee  AAlleessssii,,  DDee  CCeessaarree  ee  CCaasstteelllluucccciioo))  oo  aa  

tteessttiimmoonnii  ffaallssii  ccoommee  ll’’AAvviieelllloo  cchhee  nneellll’’iinntteerrrrooggaattoorriioo  aaccqquuiissiittoo  ddaallllaa  CCoorrttee  

aaffffeerrmmaa::    
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““llee  mmiiee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  cchhee  hhoo  rreessoo  iinn  CCoorrttee  dd’’AAssssiissee  ee  aannccoorraa  pprriimmaa  eerraannoo  ttuuttttee  

ffaallssee,,  oo  mmeegglliioo  eerraannoo  ttuuttttee  ccoonnccoorrddaattee……IInn  CCoorrttee  dd’’AAssssiissee  dd’’AAppppeelllloo,,  iill  1188  ssee  

nnoonn  eerrrroo  ,,  eerraannoo  ffaallssee,,  ccoonnccoorrddaattee  ccoonn  ll’’AAvvvvooccaattoo  ddii  SSoolllleecciittoo””  ((vvddss..  pp..  2244  ddeell  

vveerrbbaallee  aaccqquuiissiittoo))    

““aarrrriivvòò  llaa  GGiiuulliiaa  BBoonnggiioorrnnoo……mmii  ddiissssee  ddeeii  ssoollddii  ee  ttuuttttee  qquueessttee  ccoossee  qquuaa””  ((vvddss..  

pp..  3355  ddeell  vveerrbbaallee  aaccqquuiissiittoo))    

““ee  cchhee  aavvrreeii  ddoovvuuttoo  aavveerree  aanncchhee  ttrraammiittee  llaa  ssoorreellllaa  ddii  SSoolllleecciittoo””  ((pp..  3366))    

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

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

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

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

DDeellllaa  VVeeddoovvaa  mmaa  aannccoorraa  pprriimmaa  ccoonn  RRaaffffaaeellee……iill  ttrraammiittee  ppeerr  ii  ssoollddii  mmiieeii  eerraa  llaa  

ssoorreellllaa  ddii  RRaaffffaaeellee,,  llaa  GGiiuulliiaa  BBoonnggiioorrnnoo,,  ppeerròò  aa  cchhii  mmaannddaarrllii  iioo  nnoonn  aavveevvoo””  

((vvddss..  pp..  4400  ddeell  vveerrbbaallee  aaccqquuiissiittoo))..    

AA  ddoommaannddaa  ddeell  PPuubbbblliiccoo  MMiinniisstteerroo  ssuu  cchhii  aavveessssee  iinnvveennttaattoo  llaa  ssttoorriiaa  ddeell  

mmuurreettttoo  oovvee  aavvrreebbbbee  nnaassccoossttoo  iill  ccoolltteelllloo,,  AAvviieelllloo  rriissppoonnddee::  ““  RRaaffffaaeellee,,  llaa  

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

vveerrbbaallee))..    

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

AAvvvvooccaattii  ddii  RRaaffffaaeellee……..cchhee  nnoonn  hhaannnnoo  nneeaanncchhee  vvoolluuttoo  eennttrraaee  

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

ssoonnoo  cchhiiaammaattii  ffuuoorrii  ffaacceennddoo  ssuubbeennttrraarree  ll’’AAvvvvooccaattoo  ddii  AAmmaannddaa……..MMaaoorrii  hhaa  

sseemmpprree  ccoonnccoorrddaattoo  cchhee  iioo  ffaacceessssii  qquueessttoo,,  ggiiàà  ddaall  ccaarrcceerree  pprriimmaa……””  eedd  hhaa  

aaggggiiuunnttoo  ll’’AAvviieelllloo  cchhee  qquueessttoo  ggllii  eerraa  ssttaattoo  rriiffeerriittoo  ddaa  RRaaffffaaeellee  SSoolllleecciittoo  ((vvddss..  pp..  

5566))    

““ll’’AAvvvvooccaattoo  BBoonnggiioorrnnoo  ssoosstteenneevvaa  cchhee  aallllaa  PPrrooccuurraa  ddii  PPeerruuggiiaa……..aavveevvaa  lleeggaammii  

ffoorrttii””  ((vvddss..  iill  vveerrbbaallee  aa  pp..  5599))..              
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TTaallii  aaffffeerrmmaazziioonnii,,  llaa  ccuuii  ggrraavviittàà  nnoonn  èè  rriilleevvaannttee  ssoolloo  nneell  pprroocceessssoo  cchhee  vveeddee  

ll’’eexx  ccoollllaabboorraattoorree  ddii  ggiiuussttiizziiaa  iimmppuuttaattoo  ppeerr  ccaalluunnnniiaa,,  mmaa  aanncchhee  nneell  pprroocceessssoo  iinn  

ccoorrssoo,,  ssoonnoo  ssttaattee  ttoottaallmmeennttee  oobblliitteerraattaa  ddaallllaa  CC..AA..AA..  

LL’’oorrddiinnaannzzaa  èè,,  qquuiinnddii,,  aaffffeettttaa  ddaaii  vviizzii  ddii  ccuuii  aallllee  lleetttt..  cc))  ee  dd))  ddeellll’’aarrtt..  660066  ccoodd..  

pprroocc..  ppeenn..  iinn  rreellaazziioonnee  aallllee  nnoorrmmee  pprroocceessssuuaallii  rriicchhiiaammaattee,,  llaa  ccuuii  iinnoosssseerrvvaannzzaa  

èè  ssaannzziioonnaattaa  aa  nnoorrmmaa  ddeellll’’aarrtt..  660066  lleetttt..  cc))  ccoodd..  pprroocc..  ppeenn..    

      VVii  èè,,  iinn  ttaall  ccaassoo,,  llaa  vviioollaazziioonnee  ddii  ccuuii  aallllaa  lleetttt..  ee)),,  pprriimmaa  ppaarrttee  ddeellll’’aarrtt..  660066  

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

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

  

33..  AA  pp..  2277  ddeellllaa  sseenntteennzzaa  aappppeellllaattaa,,  ssii  ddiiccee  cchhee  ll’’uuttiilliizzzzaabbiilliittàà  ddeellllaa  sseenntteennzzaa  ddeellllaa  

CCaassssaazziioonnee  ssoottttoo  iill  pprrooffiilloo  pprroobbaattoorriioo  ssoolloo  qquuaallee  uunnoo  ttrraa  ggllii  aallttrrii  eelleemmeennttii  uuttiilliizzzzaabbiillii  

eexx  aarrtt..  119922,,  ccoommmmaa  33°°  cc..pp..pp..,,  ssaarreebbbbee  ddeebboollee  ppeerrcchhéé,,  nneell  ggiiuuddiizziioo  aa  ccaarriiccoo  ddii  RRuuddii,,  

cceelleebbrraattoo  ccoonn  iill  rriittoo  aabbbbrreevviiaattoo,,  llaa  CCoorrttee  dd’’AAssssiissee  dd’’AAppppeelllloo  nnoonn  hhaa  ppoottuuttoo  uuttiilliizzzzaarree  

ggllii  eelleemmeennttii  eemmeerrssii  nneell  ddiibbaattttiimmeennttoo  KKnnooxx  SSoolllleecciittoo,,  ppeerr  qquuaannttoo  ccoonncceerrnnee  llaa  ppoossiizziioonnee  

ddeeii  dduuee  iimmppuuttaattii::  mmaa  ddiimmeennttiiccaa  llaa  CCoorrttee  cchhee,,  ddii  ccoonnttrroo,,  llaa  CCoorrttee  dd’’AAssssiissee  ddeell  

pprroocceessssoo  KKnnooxx  SSoolllleecciittoo  nnoonn  hhaa  ppoottuuttoo  uuttiilliizzzzaarree  eelleemmeennttii  rriilleevvaannttii  iinn  oorrddiinnee  aallllaa  

ppoossiizziioonnee  ddeeii  dduuee  iimmppuuttaattii  cchhee  ddeerriivvaavvaannoo  ddaall  vveerrbbaallee  ddii  iinntteerrrrooggaattoorriioo  ddii  RRuuddii  cchhee  

llee  ddiiffeessee  ssii  ssoonnoo  ooppppoossttee  aa  cchhee  vveenniissssee  aaccqquuiissiittoo  nneell  pprroocceessssoo  KKnnooxx  SSoolllleecciittoo,,  

aallll’’uuddiieennzzaa  ddeell  44..0044..0099,,  nneellllaa  qquuaallee  iill  GGuueeddee  eerraa  ssttaattoo  cciittaattoo  ppeerr  ddeeppoorrrree  ccoommee  

iimmppuuttaattoo  iinn  pprroocceeddiimmeennttoo  ccoonnnneessssoo,,  ssuullll’’oommiicciiddiioo  eedd  aallttrroo,,  ddaallllaa  PPrrooccuurraa    mmaa  cchhee  

ssii  eerraa  aavvvvaallssoo  ddeellllaa  ffaaccoollttàà  ddii  nnoonn  rriissppoonnddeerree..  AArrtt..  660066,,  lleetttt..  ee))  cc..pp..pp..  ((èè  rriilleevvaannttee  

ppeerrcchhéé  aattttiieennee  aallllaa  cchhiiaammaattaa  iinn  ccoorrrreeiittàà  ffaattttaa  ddaa  RRuuddii  ddeeii  dduuee  iimmppuuttaattii))..    

44..  NNoonn  ssaarreebbbbee  nneeppppuurree  vviinnccoollaannttee  ll’’iippootteessii  ddeell  ccoonnccoorrssoo  ddii  aallttrrii  ccoonn  RRuuddii,,  ppeerr  llaa  

CCoorrttee  ddii  PPrraattiilllloo::  nnoonn  ppoossssoonnoo  eesssseerree  ccooiinnvvoollttii  ii  dduuee  aattttuuaallii  iimmppuuttaattii  ccoommee  

ccoonnccoorrrreennttii  iinn  ffoorrzzaa  ddeellllaa  sseenntteennzzaa  rreessaa  iinn  ggiiuuddiizziioo  aall  qquuaallee  nnoonn  hhaannnnoo  ppaarrtteecciippaattoo,,  

mmaa  ll’’iippootteessii  ddeell  ccoonnccoorrssoo  rriimmaannee  iinnaalltteerraattaa..  RRuuddii  èè  ssttaattoo  ddeeffiinniittiivvaammeennttee  

ccoonnddaannnnaattoo  ccoommee  ccoonnccoorrrreennttee,,  ppeerr  ddii  ppiiùù,,  nnoonn  ccoommee  aauuttoorree  mmaatteerriiaallee  ddeellll’’oommiicciiddiioo..  
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AArrtt..  660066,,  lleetttt..  ee))  cc..pp..pp..  ((èè  rriilleevvaannttee  ppeerrcchhéé  aattttiieennee  aallllaa  cchhiiaammaattaa  iinn  ccoorrrreeiittàà  ffaattttaa  ddaa  

RRuuddii  ddeeii  dduuee  iimmppuuttaattii))..    

55..  AA  pp..  2299  llaa  CCoorrttee  ddii  PPrraattiilllloo  ddiiccee  cchhee  ssoonnoo  ssttaattee  aaccqquuiissiittee  llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  

““ssppoonnttaanneeee””  ddeellllaa  KKnnooxx  rriillaasscciiaattee  iill  66  nnoovveemmbbrree  ee  iill  mmeemmoorriiaallee  ddaa  lleeii  ssccrriittttoo::  mmaa  iill  66  

llaa  KKnnooxx  èè  ssttaattaa  aassssuunnttaa  aa  ssoommmmaarriiee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ee  ppooii  hhaa  rriillaasscciiaattoo  ““ssppoonnttaanneeee  

ddiicchhiiaarraazziioonnii””..  AA  ppaarrttee  ll’’iinnaacccceettttaabbiillee  iinnssiinnuuaazziioonnee  ddii  aavveerree  aatttteessttaattoo  ccoommee  

““ssppoonnttaanneeee””  ddiicchhiiaarraazziioonnii  nnoonn  ttaallii,,  nnoonn  ssii  ccaappiissccee  ssee  llaa  CCoorrttee  ssii  rriiffeerriissccaa  aanncchhee  aall  

pprriimmoo  vveerrbbaallee  ddeell  66  nnoovveemmbbrree,,  qquueelllloo  ddeellllee  ss..ii..  eexx  aarrtt..  335511  cc..pp..pp..  ((nneell  qquuaallee  nnoonn  ppuuòò  

iinntteerrvveenniirree  aallccuunn  ddiiffeennssoorree))..  DDiiccee  llaa  CCoorrttee  ddii  PPrraattiilllloo  cchhee  ttaallii  ““ddiicchhiiaarraazziioonnii  

ssppoonnttaanneeee””  nnoonn  ppoossssoonnoo  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattee  ccoonnttrroo  ggllii  iimmppuuttaattii,,  mmeennttrree  ppuuòò  eesssseerree  

uuttiilliizzzzaattoo  iill  mmeemmoorriiaallee  ((cchhee,,  ppeerraallttrroo,,  rriicchhiiaammaa  ii  pprreecceeddeennttii  vveerrbbaallii  ddeell  66  ee  rriippeettee  llee  

sstteessssee  ccoossee))..  NNeellll’’oorrddiinnaannzzaa  ddeell  1188..1122..1100,,  iinnvveeccee  ((vvddss..  pp..  1100)),,  ppeerr  llaa  CCoorrttee  ddii  

PPrraattiilllloo  ssiiaa  llee  ssppoonnttaanneeee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  cchhee  iill  mmeemmoorriiaallee  ddeell  66  hhaannnnoo  rriilleevvaannzzaa  

pprroobbaattoorriiaa  ssoolloo  ppeerr  iill  rreeaattoo  ddii  ccaalluunnnniiaa  ee  nnoonn  iinn  oorrddiinnee  aaggllii  aallttrrii  rreeaattii::  cciittaannoo  iinn  

pprrooppoossiittoo  llee  sseenntteennzzee  CCaassss..  VVII  nn..  2222445566  ddeellll’’88..0055..0099,,  CCaassss..  VVII  nn..  1155448833  ddeell  

1122..0022..22000044..  MMAA  QQUUEESSTTEE  SSEENNTTEENNZZEE  RRIIGGUUAARRDDAANNOO  LLEE  SSOOLLEE  

DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNII  RREESSEE  AALLLLAA  PPGG  EE  NNOONN  AANNCCHHEE  IILL  MMEEMMOORRIIAALLEE  **CCHHEE  

PPEERRTTAANNTTOO  ĖĖ  PPIIEENNAAMMEENNTTEE  UUTTIILLIIZZZZAABBIILLEE  AANNCCHHEE  PPEERR  GGLLII  AALLTTRRII  

RREEAATTII..  

  AArrtt..  660066,,  lleetttt..  ee))  cc..pp..pp..  ((èè  rriilleevvaannttee  ppeerrcchhéé  aattttiieennee  aallllaa  ccaalluunnnniiaa  ee  aall  ssuuoo  rraappppoorrttoo  

ccoonn  ll’’oommiicciiddiioo))..      

66..  LLaa  CCoorrttee  nnoonn  ccoonnddiivviiddee  ll’’aassssuunnttoo  aaccccuussaattoorriioo  sseeccoonnddoo  ccuuii  llaa  KKnnooxx,,  aannggoosscciiaattaa  

ppeerrcchhéé  SSoolllleecciittoo  aavveevvaa  nneeggaattoo  ll’’aalliibbii  ddii  eesssseerrssii  ttrroovvaattii  iinnssiieemmee  qquueellllaa  nnoottttee,,  ddeecciissee  ddii  

ddiirree  qquueelllloo  cchhee  eerraa  ssuucccceessssoo,,  ssoossttiittuueennddoo  LLuummuummbbaa  aa  RRuuddii..  PPrriimmaa  ddii  ttuuttttoo,,  sseeccoonnddoo  llaa  

CCoorrttee,,  llaa  ““dduurraattaa  oosssseessssiivvaa  ddeeggllii  iinntteerrrrooggaattoorrii,,  ppoorrttaattii  aavvaannttii  ddii  ggiioorrnnoo  ee  ddii  nnoottttee,,  

ccoonnddoottttii  ddaa  ppiiùù  ppeerrssoonnee  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddii  uunnaa  rraaggaazzzzaa  ggiioovvaannee  ee  ssttrraanniieerraa……....pprriivvaattaa  

ddeellll’’aassssiisstteennzzaa  ddii  uunn  ddiiffeennssoorree,,  aall  qquuaallee  aavvrreebbbbee  aavvuuttoo  ddiirriittttoo  eesssseennddoo  oorrmmaaii  ddii  ffaattttoo  

iinnddaaggaattaa  ppeerr  ddeelliittttii  ttaannttoo  ggrraavvii  eedd  aassssiissttiittaa……ddaa  uunnaa  iinntteerrpprreettee  cchhee,,  aannzziicchhéé  lliimmiittaarrssii  aa  

ttrraadduurrrree,,  llaa  iinndduucceevvaa  aa  ssffoorrzzaarrssii  ddii  rriiccoorrddaarree,,  ssppiieeggaannddoollee  cchhee,,  ffoorrssee  aa  ccaauussaa  ddeell  
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ttrraauummaa  ssuubbiittoo,,  eerraa  ccoonnffuussaa  nneeii  rriiccoorrddii……..rreennddee  ddeell  ttuuttttoo  ccoommpprreennssiibbiillee  cchhee  eellllaa  ssii  

ttrroovvaassssee  iinn  uunnaa  ssiittuuaazziioonnee  ddii  nnootteevvoollee  pprreessssiioonnee  ppssiiccoollooggiiccaa--cchhee  ddeeffiinniirree  ddii  ssttrreessss  

aappppaarree  rriidduuttttiivvoo--  ttaallee  ddaa  ffaarr  dduubbiittaarree  ddeellllaa  eeffffeettttiivvaa  ssppoonnttaanneeiittàà  ddeellllee  ddiicchhiiaarraazziioonnii..  

SSppoonnttaanneeiittàà  ssiinnggoollaarrmmeennttee  iinnssoorrttaa  iinn  ppiieennaa  nnoottttee  ddooppoo  oorree  eedd  oorree  ddii  iinntteerrooggaattoorriioo::  llee  

ccoossiiddddeettttee  ssppoonnttaanneeee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ssoonnoo  ssttaattee  rreessee  aallllee  oorree  11,,4455  ((ppiieennaa  nnoottttee))  ddeell  

66..1111..22000077  ((ggiioorrnnoo  ssuucccceessssiivvoo  aa  qquueelllloo  iinn  ccuuii  eerraa  iinniizziiaattoo  ll’’iinntteerrrrooggaattoorriioo))  eedd  aannccoorraa  

aallllee  55,,4455  ssuucccceessssiivvee  eedd  iill  mmeemmoorriiaallee  èè  ssttaattoo  rreeddaattttoo  ppoocchhee  oorree  ddooppoo””  ((pp..  3300))..  OOrrbbeennee::  

IInn  pprriimmoo  lluuooggoo,,  èè  llaa  KKnnooxx  cchhee  ssii  èè  pprreesseennttaattaa  iinn  QQuueessttuurraa  ppeerr  aaccccoommppaaggnnaarree  

SSoolllleecciittoo  cchhee  ddoovveevvaa  eesssseerree  sseennttiittoo::  llaa  KKnnooxx  aassppeettttaavvaa  ee  ffaacceevvaa  llaa  rruuoottaa  ee  llaa  ssppaaccccaattaa  

eedd  eerraa  ttrraannqquuiillllaa  ffiinnoo  aa  cchhee  nnoonn  llee  èè  ssttaattoo  mmoossttrraattoo  iill  cceelllluullaarree  ((vveerrbbaallee  ccoonnttrrooeessaammee  

KKnnooxx  1133  ggiiuuggnnoo  22000099,,  pppp..  1177  ee  1188  eedd  eessaammee  ddeellll’’IIsspp..RRiittaa  FFiiccaarrrraa  ddeell  2288..0022..0099))..  PPooii,,  

ttuuttttii  ggllii  ““iinntteerrrrooggaattoorrii””  ssiinnoo  aallllee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeellllee  55..4455  ddeell  66  eerraannoo  aassssuunnzziioonnii  aa  

ssoommmmaarriiee  iinnffoorrmmaazziioonnii  iinn  ccuuii  KKnnooxx  vveenniivvaa  sseennttiittaa  ccoommee  ““iinnffoorrmmaattaa””  ee  aa  ccuuii  nnoonn  

ppootteevvaa  ppaarrtteecciippaarree  aallccuunn  ddiiffeennssoorree..  IIll  pprriimmoo  vveerrbbaallee  ddii  aassssuunnzziioonnee  aa  iinnffoorrmmaazziioonnii  èè  

ddeell  22..1111..0077,,  hh..  1155,,3300::  iinn  eessssoo  ssii  ddàà  aattttoo  cchhee  llaa  KKnnooxx  ““ccoommpprreennddee  ee  ppaarrllaa  

ssuuffffiicciieenntteemmeennttee  llaa  lliinngguuaa  iittaalliiaannaa””  ee,,  ccoommuunnqquuee,,  ttrraa  ii  vveerrbbaalliizzzzaannttii  ffiigguurraa  ll’’AAssss..  

FFaabbiioo  DD’’AAssttoollttoo,,  nnaattoo  iinn  AAuussttrraalliiaa  ee,,  qquuiinnddii,,  eedduuccaattoo  aa  ppaarrllaarree  llaa  lliinngguuaa  iinngglleessee..  IIll  

ssuucccceessssiivvoo  vveerrbbaallee  èè  ddeell  33..1111..0077,,  hh..  1144..4455  eedd  èè  pprreesseennttee,,  ssttaavvoollttaa,,  ll’’iinntteerrpprreettee  MMaarrccoo  

BBeellllaannccaa..  IIll  tteerrzzoo  vveerrbbaallee  èè  ddeell  44..1111..0077,,  hh..  1144..4455  ee  ssttaavvoollttaa  ll’’iinntteerrpprreettee  èè  llaa  DD..ssssaa  

AAiiddaa  CCoollaannttoonnee..  NNeell  vveerrbbaallee  ddii  ss..ii..  ddeell  66..1111..0077,,  hh..  0011,,4455  ll’’iinntteerrpprreettee  èè  AAnnnnaa  DDoonnnniinnoo..  

PPooii  cc’’èè  iill  vveerrbbaallee  ddii  ““ssppoonnttaanneeee  ddiicchhiiaarraazziioonnii””ddeell  66..1111..0077,,  hh..  55,,4455,,  iinn  ccuuii  ll’’iinntteerrpprreettee  

èè  aannccoorraa  AAnnnnaa  DDoonnnniinnoo..  SSeeccoonnddoo  llaa  CCoorrttee,,  ppooii,,  cchhee  rriicchhiiaammaa  llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeellllaa  

DDoonnnniinnoo,,  AAmmaannddaa  eebbbbee  uunn  vveerroo  ee  pprroopprriioo  sshhoocckk  eemmoottiivvoo  qquuaannddoo  ““vveennnnee  ffuuoorrii  llaa  

ssttoorriiaa  ddeell  mmeessssaaggggiioo  ssccaammbbiiaattoo  ccoonn  LLuummuummbbaa””..  EE  aalllloorraa,,  ssee  LLuummuummbbaa  eerraa  iinnnnoocceennttee,,  

ppeerrcchhéé  qquueessttoo  sshhoocckk  ??  PPeerrcchhéé  aavveevvaa  rraaggggiiuunnttoo  iill  mmaassssiimmoo  ddeellllaa  tteennssiioonnee  eemmoottiivvaa  ((pppp..  

3311  ee  3322))::  nnoonn  èè  ccoossìì..  LLaa  DDoonnnniinnoo  ddiiccee  cchhee  AAmmaannddaa  aavveevvaa  ddeettttoo  ddii  nnoonn  aavveerree  

rriissppoossttoo  aall  mmeessssaaggggiioo  ddii  PPaattrriicckk  mmaa,,  qquuaannddoo  llee  vveennnnee  iinnvveeccee  mmoossttrraattoo  cchhee  aavveevvaa  

rriissppoossttoo,,    èè  llìì  cchhee  eebbbbee  iill  ccrroolllloo  eemmoottiivvoo  ee  ccoommiinncciiòò  aadd  aaccccuussaarree  LLuummuummbbaa  ((vvddss..  llee  

ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeellllaa  DDoonnnniinnoo  aallll’’uuddiieennzzaa  ddeell  1133..0033..0099,,  pp..  113377))..  SSeeccoonnddoo  llaa  CCoorrttee,,  
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““ccoossttrruuiirree  uunnaa  bbrreevvee  ssttoorriiaa  iinnttoorrnnoo  aa  qquueell  nnoommee  nnoonn  eerraa  cceerrttoo  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  

ddiiffffiicciillee,,  ssee  nnoonn  aallttrroo  ppeerrcchhéé  mmoollttii  ppaarrttiiccoollaarrii  ee  mmoollttee  iillllaazziioonnii  eerraannoo  aappppaarrssee  ggiiàà  iill  

ggiioorrnnoo  ssuucccceessssiivvoo  ssuu  mmoollttii  ggiioorrnnaallii  ee  cciirrccoollaavvaannoo  ccoommuunnqquuee  iinn  cciittttàà,,  ccoonnssiiddeerraattee  llee  

mmooddeessttee  ddiimmeennssiioonnii  ddii  PPeerruuggiiaa””  ((pp..  3322))..  MMaa  ggiioorrnnoo  ssuucccceessssiivvoo  aa  cchhee  ccoossaa  ??  EE  ddaa  

ddoovvee  llaa  CCoorrttee  hhaa  ttrraattttoo  qquueessttaa  ccoonnvviinnzziioonnee  ??  NNoonn  lloo  ddiiccee..  LLuummuummbbaa  vveennnnee  ffuuoorrii  ssuuii  

ggiioorrnnaallii  iill  ggiioorrnnoo  ssuucccceessssiivvoo  aall  66  ppeerrcchhéé  ffuu  aarrrreessttaattoo..  NNoonn  ssee  nnee  eerraa  mmaaii  ppaarrllaattoo  

pprriimmaa..  AArrtt..  660066,,  lleetttt..  ee))  cc..pp..pp..  ((èè  rriilleevvaannttee  ppeerrcchhéé  aattttiieennee  aallllaa  ccaalluunnnniiaa  ee  aall  ssuuoo  

rraappppoorrttoo  ccoonn  ll’’oommiicciiddiioo))..  

77..  LLaa  CCoorrttee  ddiiccee  cchhee  llaa  KKnnooxx  eerraa  ccoonnssaappeevvoollee  ddeellll’’iinnnnoocceennzzaa  ddii  LLuummuummbbaa  nnoonn  

ppeerrcchhéé  aavveevvaa  ppaarrtteecciippaattoo  aall  ddeelliittttoo  ee  ssaappeevvaa  cchhii  nnee  ffoosssseerroo  ggllii  aauuttoorrii,,  mmaa  ppeerrcchhéé  llee  

cciirrccoossttaannzzee  nneellllee  qquuaallii  eerraa  vveennuuttoo  ffuuoorrii  iill  nnoommee  ddii  LLuummuummbbaa  ee  llaa  mmaannccaannzzaa  ddii  

eelleemmeennttii  ddii  ccoolllleeggaammeennttoo  ttrraa  LLuummuummbbaa  ee  MMeerreeddiitthh,,  llee  ffaacceevvaannoo  rriitteenneerree  ssiiccuurraa  

ll’’eessttrraanneeiittàà  ddii  LLuummuummbbaa  aall  ddeelliittttoo  ((pppp..  3344  ee  3355))::  mmaa  nnoonn  èè  aaffffaattttoo  vveerroo  cchhee  nnoonn  vvii  

ffoosssseerroo  eelleemmeennttii  ddii  ccoolllleeggaammeennttoo  ttrraa  LLuummuummbbaa  ee  MMeerreeddiitthh..  NNeellllee  ssuuee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  

ddeell  33  aapprriillee  0099,,  PPaattrriicckk  DDiiyyaa  LLuummuummbbaa  ddiiccee  cchhee  ccoonnoobbbbee  MMeerreeddiitthh  pprroopprriioo  ttrraammiittee  

AAmmaannddaa  ((vvddss..  iill  vveerrbbaallee  ddeellllee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddii  LLuummuummbbaa  ddeell  33..0044..0099  aallllee  pppp..  115511  ee  

115522))..  EE  ppooii,,  ssee  ffoossssee  vveerroo  cchhee  ll’’iinnddiiccaazziioonnee  ddii  LLuummuummbbaa  eerraa  nneecceessssaarriiaa  ssoolloo  ppeerr  

bbllooccccaarree  llaa  ““pprreessssiioonnee  ppssiiccoollooggiiccaa””  ddeellllaa  PPoolliizziiaa  ssuu  ddii  lleeii,,  ppeerrcchhéé,,  ccoonnssaappeevvoollee  

ddeellll’’iinnnnoocceennzzaa  ddeell  LLuummuummbbaa,,  nnoonn  hhaa  rriitteennuuttoo,,  ssuucccceessssiivvaammeennttee,,  ddii  ssmmeennttiirree  llee  ssuuee  

aaccccuussee  ee    cchhiiaarriirree  ll’’  eessttrraanneeiittàà  aall  ffaattttoo,,  ddii  PPaattrriicckk,,  llaasscciiaannddoo  cchhee  rriimmaanneessssee  iinn  

ccaarrcceerree  ??  ((vvddss..  llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddii  EEddddaa  MMeellllaass,,  mmaaddrree  ddeellllaa  KKnnooxx,,  cchhee,,  nneell  ccoollllooqquuiioo  

ddeell  1100  nnoovveemmbbrree  0077  ddiissssee  aallllaa  mmaaddrree  cchhee  ““ssttaavvaa  mmaalliissssiimmoo””  ppeerrcchhéé  aavveevvaa  ffaallssaammeennttee  

aaccccuussaattoo  PPaattrriicckk  ddeellll’’oommiicciiddiioo  ddii  MMeerreeddiitthh::  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeellllaa  MMeellllaass  iinn  ddaattaa  

1199..0066..0099,,  pppp..  5533,,  5544  ee  5555  ee  pp..  4444  ddeellll’’iinntteerrcceettttaazziioonnee  aammbbiieennttaallee  ddeell  ccoollllooqquuiioo  ttrraa  llaa  

KKnnooxx  ee  llaa  MMeellllaass  ddeell  1100..1111..0077))..  QQuuiinnddii,,  llaa  ssppiieeggaazziioonnee  iinnvvooccaattaa  ddaallllaa  CCoorrttee  ppeerr  

ccoonncciilliiaarree  ll’’eelleemmeennttoo  ppssiiccoollooggiiccoo  ddeellllaa  rriiccoonnoosscciiuuttaa  ccaalluunnnniiaa  ccoonnttrroo  LLuummuummbbaa  ccoonn  

llaa  pprreetteessaa  eessttrraanneeiittàà  ddeellllaa  KKnnooxx  aallll’’oommiicciiddiioo  ((pprreetteessaa  aasssseennzzaa  ddii  eelleemmeennttii  ddii  

ccoolllleeggaammeennttoo  LLuummuummbbaa  ––  MMeerreeddiitthh))    vviieennee  ttrraavvoollttaa  ee  llaa  ccoonnttrraaddddiizziioonnee  rriimmaannee  iinn  
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ttuuttttaa  llaa  ssuuaa  ffoorrzzaa..  AArrtt..  660066,,  lleetttt..  ee))  cc..pp..pp..  ((èè  rriilleevvaannttee  ppeerrcchhéé  aattttiieennee  aallllaa  ccaalluunnnniiaa  ee  

aall  ssuuoo  rraappppoorrttoo  ccoonn  ll’’oommiicciiddiioo))..  

88..  LLaa  CCoorrttee  ddiiccee  cchhee,,  ssee  AAmmaannddaa  ssii  ffoossssee  ttrroovvaattaa  aa  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  aall  mmoommeennttoo  

ddeell  ddeelliittttoo,,  llaa  vviiaa  ppiiùù  aaggeevvoollee  eerraa  iinnddiiccaarree  iill  vveerroo  aassssaassssiinnoo  ((pp..  3333::  PPeettiizziioonnee  ddii  

pprriinncciippiioo  ddeellllaa  CCoorrttee  cchhee  ppaarrttee  ddaall  pprreessuuppppoossttoo  ddeellll’’iinnnnoocceennzzaa  ddeellllaa  KKnnooxx..  EE’’  

vveerroo  iinnvveeccee  cchhee  ssee  lleeii  ssii  ffoossssee  ttrroovvaattaa  nneellll’’aappppaarrttaammeennttoo,,  ssaarreebbbbee  ssttaattoo  

vveerraammeennttee  aarrdduuoo  aaffffeerrmmaarree  llaa  pprroopprriiaa  eessttrraanneeiittàà  aall  ffaattttoo  ee  aalllloorraa  qquueellllaa  

pprreesseennzzaa  aannddaavvaa  nneeggaattaa  ee  llee  iinnddaaggiinnii  aannddaavvaannoo  ddeevviiaattee  vveerrssoo  iill  ffaallssoo  oobbbbiieettttiivvoo  

LLuummuummbbaa..  AArrtt..  660066,,  lleetttt..  ee))  cc..pp..pp..  

  

99..  PPeerrcchhéé  iill  mmeemmoorriiaallee  ddeell  66  mmaattttiinnaa  nnoonn  ssaarreebbbbee  uuttiilliizzzzaabbiillee  ppeerr  llaa  CCoorrttee,,  bbeenncchhéé  

nnoonn  vvii  ssiiaannoo  oossttaaccoollii  ffoorrmmaallii  ??  ((pp..  3333--3344))..  NNoonn  èè  ddaattoo  ccaappiirrlloo..  PPeerrcchhéé,,  sseeccoonnddoo  llaa  

CCoorrttee,,  llaa  mmeemmoorriiaa  nnoonn  rraapppprreesseenntteerreebbbbee  iill  rreeaallee  aaccccaaddiimmeennttoo  ddeellllaa  vviicceennddaa  ??  ((vvddss..  pp..  

3333))..    

PPeerrcchhéé  nnoonn  lloo  rraapppprreesseenntteerreebbbbee  ??  LLaa  CCoorrttee  nnoonn  rriissppoonnddee..  EEvviiddeenntteemmeennttee  ppeerrcchhéé  

ccoonnttrraassttaa  ccoonn  iill  ppoossttuullaattoo  cchhee  llaa  CCoorrttee  hhaa  aassssuunnttoo,,  aallll’’iinniizziioo  ddeell  pprroocceessssoo,,  

ddeellll’’iinnnnoocceennzzaa  ddii  AAmmaannddaa  ee  ddii  RRaaffffaaeellee,,  mmaa  qquueessttaa  èè  uunnaa  ppeettiizziioonnee  ddii  pprriinncciippiioo..  LLaa  

CCoorrttee  aavvrreebbbbee  ddoovvuuttoo  aacccceerrttaarrlloo,,  mmaa  nnoonn  èè  ssttaattoo  ffaattttoo..  IInn  rreeaallttàà,,  iill  mmeemmoorriiaallee  èè  uunn  

aattttoo  cchhee  llaa  KKnnooxx  hhaa  ccoommppiiuuttoo  iinn  aassssoolluuttaa  ssppoonnttaanneeiittàà..  NNeessssuunnoo  ll’’hhaa  ccoossttrreettttaa  aa  

ssccrriivveerrlloo..      

LLaa  sstteessssaa  KKnnooxx  lloo  hhaa  aammmmeessssoo  nneell  ssuuoo  ccoonnttrrooeessaammee  ddeell  1133  ggiiuuggnnoo  0099  aall  PPMM  DDrr..  

MMiiggnniinnii  ee  aanncchhee  aallllee  ddoommaannddee  ddeell  PPrreessiiddeennttee  DDrr..  MMaasssseeii..  DDoommaannddaa  iinnffaattttii  

qquueesstt’’uullttiimmoo::  ““CCoommuunnqquuee  llaa  ddoommaannddaa  iinn  qquuaallcchhee  mmooddoo  rriimmaannee  ee  vviieennee  

ppoossttaa,,  ccoossìì..  TTrraa  iill  55  ee  iill  66  lleeii  hhaa  ddeettttoo::  ““EErroo  pprreessssaattaa,,  cc’’eerraa  

qquueessttaa  tteennssiioonnee,,  èè  vveennuuttoo  ffuuoorrii  iill  nnoommee  ddii  PPaattrriicckk  LLuummuummbbaa  ccoommee  

ccooiinnvvoollttoo  iinn  qquueessttaa  vviicceennddaa””..  PPeerròò  llee  ffaa  nnoottaarree  iill  PPuubbbblliiccoo  

MMiinniisstteerroo  cchhee  lleeii  ssuucccceessssiivvaammeennttee  ssccrriivvee  ee  ssccrriivvee  ddii  ssuuaa  

iinniizziiaattiivvaa,,  ssppoonnttaanneeaammeennttee..  

IIMMPPUUTTAATTAA  ––  SSìì..    

PPRREESSIIDDEENNTTEE  ––  AAbbbbiiaammoo  sseennttiittoo  èè  lleeii  sstteessssaa  cchhee  cchhiieeddee  ddeeii  ffooggllii  ppeerr  

ppootteerr  ssccrriivveerree..    
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IIMMPPUUTTAATTAA  ––  CCeerrttoo..  

........PP..MM..  --  DDootttt..  MMiiggnniinnii  --  NNeell  mmeemmoorriiaallee..  QQuuaa  nnoonn  cc’’èè  nneessssuunnaa  

iissppeettttrriiccee  FFiiccaarrrraa  cchhee  llee  ssttaa......  nnoonn  cc’’èè  nneessssuunnoo,,  lleeii  lloo  ssccrriivvee  iinn  

ppiieennaa  lliibbeerrttàà..  MMii  ssaa  ssppiieeggaarree  ppeerrcchhéé  lleeii  ccoonnttiinnuuaa,,  ee  aannzzii  iinn  

mmaanniieerraa  aannccoorraa  ppiiùù  ddeecciissaa  ddii  qquuaallcchhee  oorraa  pprriimmaa,,  aa  ccoonnffeerrmmaarree  

qquueessttii  ffaattttii??  MMee  lloo  ppuuòò  ssppiieeggaarree??  

IIMMPPUUTTAATTAA  ––  PPeerrcchhéé  iioo  nnoonn  ssaappeevvoo  ccoommee  ssppiieeggaarree  nneemmmmeennoo  ddeennttrroo  mmee  

sstteessssaa,,  ppeerrcchhéé  aavvrreeii  aavvuuttoo  aanncchhee  qquueessttee  iimmmmaaggiinnii,,  ppeerrcchhéé  nnoonn  

ssaappeevvaannoo  ssee  eerraannoo  rriiccoorrddii  oo  nnoo..  QQuuiinnddii  vvoolleevvoo  ddiirree  cchhee,,  ssìì,,  hhoo  

ffaattttoo  qquueessttee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  cchhee  lloorroo  mmii  hhaannnnoo  cchhiieessttoo  ddii  ffiirrmmaarree  ee  

ttuuttttoo  qquuaannttoo,,  hhoo  ffaattttoo  qquueessttoo,,  mmaa  vvoolleevvoo  iinn  qquueessttoo  mmeemmoorriiaallee  

ssppiieeggaarree  qquueessttoo  dduubbbbiioo,,  qquueessttoo  ffaattttoo  cchhee  nnoonn  eerroo  ssiiccuurraa,,  ppeerrcchhéé  

nneessssuunnoo  mmii  vvoolleevvaa  sseennttiirree  qquuaannddoo  hhoo  ddeettttoo::  ““GGuuaarrddaa,,  nnoonn  lloo  ssoo””..  

((vvddss..  iill  vveerrbbaallee  ddii  uuddiieennzzaa  1133  ggiiuuggnnoo  0099,,  ddaa  pp..  5544  aa  pp..  5577))..    

LLaa  CCoorrttee  hhaa  ssbbrriiggaattiivvaammeennttee  lliiqquuiiddaattoo  iill  mmeemmoorriiaallee  ccoommee  nnoonn  vveerriittiieerroo,,  iinnssiinnuuaannddoo  

aaddddiirriittttuurraa  uunnaa  nnoonn  ssppoonnttaanneeiittàà  ddeelllloo  sstteessssoo,,  iinn  ccoonnttrraassttoo  ccoonn  llee  sstteessssee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  

ddeellllaa  KKnnooxx..  HHaa  cceerrccaattoo  ddii  ddiissttoorrcceerrlloo  aa  ffiinnii  aassssoolluuttoorrii,,  sseennzzaa  pprreeooccccuuppaarrssii  nneeppppuurree  ddii  

ccaappiirrlloo..  LLaa  CCoorrttee  nnoonn  hhaa,,  iinnffaattttii,,    rriippoorrttaattoo  nnéé  tteennuuttoo  ccoonnttoo  ddii  ppaassssaaggggii  ssiiggnniiffiiccaattiivvii  

ccoommee  ii  sseegguueennttii::  ““SSoo  cchhee  RRaaffffaaeellee  hhaa  ffoorrnniittoo  pprroovvee  ccoonnttrroo  ddii  mmee,,  aaffffeerrmmaannddoo  cchhee  

ssoonnoo  uusscciittaa  ddaa  ccaassaa  ssuuaa  llaa  nnoottttee  ddeellll’’oommiicciiddiioo  ddii  MMeerreeddiitthh……..CCiiòò  cchhee  èè  ssuucccceessssoo  ddooppoo  

nnoonn  ccoonnccoorrddaa  ccoonn  qquueelllloo  cchhee  ddiiccee  RRaaffffaaeellee,,  mmaa  qquueessttoo  èè  qquueell  rriiccoorrddoo””  ee  aannccoorraa::  

““DDooppoo  cceennaa  hhoo  nnoottaattoo  uunn  ppoo’’  ddii  ssaanngguuee  ssuullllaa  mmaannoo  ddii  RRaaffffaaeellee,,  mmaa  hhoo  aavvuuttoo  

ll’’iimmpprreessssiioonnee  cchhee  ssii  ttrraattttaassssee  ddii  ssaanngguuee  pprroovveenniieennttee  ddaall  ppeessccee……..NNeellllaa  mmiiaa  mmeennttee  hhoo  

aavvuuttoo  ddeeii  ffllaasshh  iinn  ccuuii  vveeddoo  PPaattrriicckk  iinn  iimmmmaaggiinnii  ccoonnffuussee..  LLoo  hhoo  vviissttoo  vviicciinnoo  aall  

ccaammppeettttoo  ddii  bbaasskkeett..  LLoo  hhoo  vviissttoo  vviicciinnoo  aallllaa  ppoorrttaa  ddii  ccaassaa..  MMii  ssoonnoo  vviissttaa  rraannnniicccchhiiaattaa  

iinn  ccuucciinnaa  ccoonn  llee  mmaannii  ssoopprraa  llee  oorreecccchhiiee  ppeerrcchhéé  nneellllaa  mmiiaa  tteessttaa  hhoo  sseennttiittoo  MMeerreeddiitthh  

ggrriiddaarree……..MMaa  llaa  vveerriittàà  èè  cchhee  nnoonn  ssoonnoo  cceerrttaa  ddeellllaa  vveerriittàà……..ssee  qquueessttoo  èè  vveerroo  ssiiggnniiffiiccaa  

cchhee  iioo  ssoonnoo  mmoollttoo  ccoonnffuussaa  ee  cchhee  ii  mmiieeii  ssooggnnii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  vveerrii……..CCiiòò  cchhee  nnoonn  

ccoommpprreennddoo  èè  ppeerrcchhéé  RRaaffffaaeellee,,  cchhee  èè  sseemmpprree  ssttaattoo  ccoossìì  pprreemmuurroossoo  ee  ggeennttiillee  ccoonn    mmee,,  

ddoovvrreebbbbee  mmeennttiirree  rriigguuaarrddoo  aa  qquueessttoo..  CChhee  ccooss’’hhaa  ddaa  nnaassccoonnddeerree  ??......EE  ccoonnffeerrmmoo  llee  

ddiicchhiiaarraazziioonnii  ffaattttee  llaa  ssccoorrssaa  nnoottttee  rriigguuaarrddoo  ggllii  aavvvveenniimmeennttii  cchhee  ppoossssoonnoo  eesssseerree  
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ssuucccceessssii  aa  ccaassaa  mmiiaa  ccoonn  PPaattrriicckk……CC’’èè  uunnaa  ccoossaa  cchhee  ddeennttrroo  ddii  mmee  ppeennssoo  ssiiaa  vveerraa,,  mmaa  

cc’’èè  aanncchhee  uunn’’aallttrraa  ppoossssiibbiilliittàà  cchhee  ppoottrreebbbbee  eesssseerree  vveerraa……PPeerrcchhéé  RRaaffffaaeellee  hhaa  mmeennttiittoo  

??........PPeerrcchhéé  ppeennssoo  aa  PPaattrriicckk  ??........””..    

NNeell  mmeemmoorriiaallee,,  rreeddaattttoo  dd’’iinniizziiaattiivvaa  ddeellllaa  rraaggaazzzzaa  ddii  SSeeaattttllee  ee  sseennzzaa  aallccuunnaa  

ssoolllleecciittaazziioonnee  ddeellllaa  PPoolliizziiaa,,  vvii  ssoonnoo  ccoonncceettttii  rriilleevvaannttii,,  ccoommpplleettaammeennttee  ssoottttaacciiuuttii  ddaallllaa  

CCoorrttee,,  ccoommee  ii  sseegguueennttii::  

CCoonnttrraassttoo  ddii  ddiicchhiiaarraazziioonnii  iinnssoorrttoo  ttrraa  ii  dduuee  ccooiimmppuuttaattii  cchhee  ttuurrbbaa  pprrooffoonnddaammeennttee  llaa  

KKnnooxx;;    

CCoonnffeerrmmaa  ddeellllee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  pprreecceeddeennttii;;    

CCoommee  ffaa  llaa  KKnnooxx  aa  ppaarrllaarree  ddii  MMeerreeddiitthh  cchhee  hhaa  uurrllaattoo,,  ttaannttoo  ddaa  eesssseerrssii  ddoovvuuttaa  

ccoopprriirree  llee  oorreecccchhiiee  ccoonn  llee  mmaannii  ??  AAnnccoorraa  nnoonn  ccoonnoosscceevvaa  llaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ddeellllaa  

CCaappeezzzzaallii,,  nnéé  ddeellllaa  MMoonnaacccchhiiaa  ee  nneeppppuurree  llaa  cchhaatt  ddii  RRuuddii..    

CCoossaa  ssiiggnniiffiiccaa  iill  rriiccoorrddoo  ddeell  ssaanngguuee  ssuullllee  mmaannii  ddii  SSoolllleecciittoo  ??  

DDii  ttuuttttoo  cciiòò  ee  ssoopprraattttuuttttoo  ddeell  ggrraavvee  ttuurrbbaammeennttoo  ddeellllaa  KKnnooxx,,  ppoorrttaattaassii  

vvoolloonnttaarriiaammeennttee  iinn  QQuueessttuurraa  pprroopprriioo  ppeerr  sseegguuiirree  iill  SSoolllleecciittoo,,  aalllloorrcchhéé  vviieennee  iinnffoorrmmaattaa  

cchhee  qquueessttii  ll’’hhaa  ssmmeennttiittaa  ee  aavveevvaa  aammmmeessssoo  cchhee  lleeii  ssii  aalllloonnttaannòò  qquueellllaa  nnoottttee,,  llaa  CCoorrttee  

nnoonn  ddiiccee  nnuullllaa..  NNeell  mmeemmoorriiaallee,,  llaa  KKnnooxx,,  ccoonn  iill  ssuuoo  ccaarraatttteerriissttiiccoo  ttoonnoo  ““sseemmiioonniirriiccoo--

iinnssiinnuuaannttee””,,  ddeell  ddiirree  ee  ddeell  nnoonn  ddiirree,,  ddeell  ffaarree  aaffffeerrmmaazziioonnii  ee,,  ccoonntteemmppoorraanneeaammeennttee,,  

pprreesseennttaarrllee  ccoommee  uunn  ssooggnnoo,,  iinn  rreeaallttàà  llaasscciiaa  aappeerrttee  ttuuttttee  llee  ssttrraaddee,,  iinn  qquuaallcchhee  mmooddoo..  

PPoottrreebbbbee  aavveerr  ddeettttoo  llaa  vveerriittàà  aaccccuussaannddoo  LLuummuummbbaa  mmaa  ppoottrreebbbbee  eesssseerrssii  ttrraattttaattoo  ddii  uunn  

ssooggnnoo  ee  iinn  ttaallee  vvoolluuttaa  ccoonnffuussiioonnee  ttrraa  ssooggnnoo  ee  rriiccoorrddoo,,  llaa  KKnnooxx,,  iinn  rreeaallttàà,,  cceerrccaa  ddii  ddiirree  

ttuuttttoo  ee  iill  ccoonnttrraarriioo  ddii  ttuuttttoo..  LL’’aaccccuussaa  aa  LLuummuummbbaa  vviieennee  mmaanntteennuuttaa  nneell  mmeemmoorriiaallee  ee  

nnoonn  vviieennee  ssmmeennttiittaa  nneeii  ggiioorrnnii  ssuucccceessssiivvii,,  qquuaannddoo  PPaattrriicckk  èè  aaccccuussaattoo  ee  rriissttrreettttoo  iinn  

ccaarrcceerree  aa  ccaauussaa  ddeellllee  ssuuee  ddiicchhiiaarraazziioonnii,,  mmaa,,  ppeerr  ““ccaauutteellaarrssii””  iinn  qquuaallcchhee  mmooddoo  

ddaallll’’aaccccuussaa  ddii  ccaalluunnnniiaa,,  llaa  KKnnooxx  llaasscciiaa  aappeerrttaa  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  cchhee  ssii  ssiiaa  ttrraattttaattoo  ddii  uunn  

ssooggnnoo  ee  cchhee,,  qquuiinnddii,,  lleeii  aabbbbiiaa  ssccaammbbiiaattoo  ppeerr  rriiccoorrddoo  qquueelllloo  cchhee  eerraa  iinnvveeccee  uunn  ssooggnnoo..  

LLaa  KKnnooxx  vvuuooll  ffaarr  ccrreeddeerree  cchhee  ssooggnnaassssee  aadd  oocccchhii  aappeerrttii  ee  cchhee  qquueessttoo  ffoossssee  iill  ssuuoo  

mmooddoo  ddii  nnaarrrraarree  ii  ffaattttii..    

TTrraattttaassii,,  ppeerròò,,  aallll’’eevviiddeennzzaa  ddii  uunnaa  vveerrssiioonnee  aassssoolluuttaammeennttee  iinnaacccceettttaabbiillee  ppeerrcchhéé  
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ccoonnttrraassttaannttee  iinn  rraaddiiccee  ii  nnoorrmmaallii  ppaarraammeettrrii  ddii  ccoommppoorrttaammeennttoo..  NNeessssuunn’’aallttrraa  ppeerrssoonnaa,,  

eessaammiinnaattaa  nnéé  iinn  pprriimmoo  ggrraaddoo  nnéé  iinn  aappppeelllloo,,  hhaa  iinnvvooccaattoo  qquueessttaa  ssiinnggoollaarriittàà  

ccoommppoorrttaammeennttaallee..  LLaa  CCoorrttee  hhaa  rreecceeppiittoo  iinntteeggrraallmmeennttee  ccoommee  nnoorrmmaallee  ee  aallttaammeennttee  

iinnddiiccaattiivvoo  ddeellll’’iinnnnoocceennzzaa  ddeellllaa  KKnnooxx  uunnaa  ccoonnddoottttaa  ddeecciissaammeennttee  aabbnnoorrmmee,,  hhaa  

iimmmmoottiivvaattaammeennttee  ccoonnssiiddeerraattoo  ccoommee  ““vveessssaattoorrii””  ee  ““ssttrreessssaannttii””  aacccceerrttaammeennttii  ddeellllaa  

PPoolliizziiaa  ee  ddeellllaa  PPrrooccuurraa  cchhee  ssoonnoo  nnoorrmmaalliissssiimmii  nneellllee  pprriimmee  bbaattttuuttee  ddii  iinnddaaggiinnii  ppeerr  uunn  

ggrraavvee  oommiicciiddiioo,,  nnoonn  hhaa  tteennuuttoo  ccoonnttoo  cchhee  aannaalloogghhee  mmooddaalliittàà  ssoonnoo  ssttaattee  tteennuuttee  ssuullllee  

ccooiinnqquuiilliinnee  iittaalliiaannee,,  aadd  eesseemmppiioo,,  sseennzzaa  llee  ccoonnsseegguueennzzee  cchhee  ssii  ssoonnoo  vveerriiffiiccaattee  ppeerr  llaa  

KKnnooxx  ccoonn  llaa  ggrraavviissssiimmaa  ccaalluunnnniiaa  aaii  ddaannnnii  ddii  uunn  iinnnnoocceennttee,,  nnoonn  hhaa  tteennuuttoo  ccoonnttoo,,  iinn  

ooggnnii  ccaassoo,,  cchhee  ddeell  mmeemmoorriiaallee  nnoonn  ssii  ppootteevvaa  mmeetttteerree  iinn  ddiissccuussssiioonnee  ll’’aassssoolluuttaa  

ssppoonnttaanneeiittàà  ee  cchhee  cciioonnoonnoossttaannttee  llaa  KKnnooxx  nnoonn  aavveevvaa  ffaattttoo  aallttrroo  cchhee  ccoonnffeerrmmaarree  llee  

ddiicchhiiaarraazziioonnii  pprreecceeddeennttii,,  cchhee  ssaarreebbbbeerroo  ssttaattee  ffrruuttttoo  ddii  pprreessssiioonnii  iinnddeebbiittee  ddeellllaa  PPoolliizziiaa  

ee  ddeellllaa  PPrrooccuurraa  nnéé  ssii  èè  pprreeooccccuuppaattaa  ddii  vvaalluuttaarree  nneellllaa  ssuuaa  ccoommpplleetteezzzzaa  ll’’iinntteerroo  

ccoonntteennuuttoo  ddeell  mmeemmoorriiaallee  ddeell  66  ee  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  iill  ttuurrbbaammeennttoo  cchhee  llaa  KKnnooxx  hhaa  

ccoonnffeessssaattoo  ddii  aavveerr  pprroovvaattoo  aallllaa  nnoottiizziiaa  ddeellllaa  ““pprreessaa  ddii  ddiissttaannzzaa””  ee  ddeellllaa  ssccoonnffeessssiioonnee  

ddeell  ssuuoo  aalliibbii  ddaa  ppaarrttee  ddeell  SSoolllleecciittoo..  LLaa  CCoorrttee  nnoonn  hhaa  ffaattttoo  nnuullllaa  ddii  ttuuttttoo  qquueessttoo  ee  hhaa  

cceerrccaattoo  ddii  ssttrraavvoollggeerree  aanncchhee  iill  mmeemmoorriiaallee  ppeerr  ffaarrnnee  uunn  eelleemmeennttoo  ddii  ddiissggrreeggaazziioonnee  

ddeellll’’iinntteerroo  iimmppiiaannttoo  aaccccuussaattoorriioo,,  ccoommee  èè  ssuucccceessssoo  ssiisstteemmaattiiccaammeennttee  iinn  ttuuttttaa  llaa  

sseenntteennzzaa..  

QQuuiinnddii,,  aarrtt..  660066,,  lleetttt..  ee)),,  pprriimmaa  ((ccoonnttrraaddddiittttoorriieettàà  ee  mmaanniiffeessttaa  iillllooggiicciittàà  

mmoottiivvaazziioonnaallee  iinn  rreellaazziioonnee  aallll’’aassssoolluuttoo  ccrreeddiittoo  ddaattoo  ddaallllaa  CCoorrttee  aallll’’aannoommaallaa  ccoonnddoottttaa  

ddeellllaa  KKnnooxx))  ee  uullttiimmaa  ppaarrttee  ((ccaarreennzzaa  ee  ccoonnttrraaddddiittttoorriieettàà  ee  mmaanniiffeessttaa  iillllooggiicciittàà  

mmoottiivvaazziioonnaallee  iinn  rreellaazziioonnee  aall  mmeemmoorriiaallee  ddeellllaa  mmaattttiinnaa  ddeell  55  nnoovveemmbbrree,,  ddii  ccuuii  llaa  

CCoorrttee  nnoonn  hhaa  vvaalluuttaattoo  iill  ccoonntteennuuttoo  ee  lloo  hhaa  aaddddiirriittttuurraa  ssttrraavvoollttoo))..            

1100..  AA  pp..  3355,,  llaa  CCoorrttee  ssoottttoolliinneeaa  ccoonn  ssttuuppoorree  iill  ffaattttoo  cchhee  RRuuddii  nnoonn  ssiiaa  ssttaattoo  mmaaii  

iinntteerrrrooggaattoo  nneellll’’aammbbiittoo  ddeell  pprroocceessssoo  KKnnooxx  ––  SSoolllleecciittoo  ssuuii  ffaattttii  vveerriiffiiccaattiissii  iinn  VViiaa  ddeellllaa  

PPeerrggoollaa  llaa  nnoottttee  ttrraa  iill  pprriimmoo  ee  iill  22  nnoovveemmbbrree  0077  nnéé  pprriimmaa  eexx  aarrtt..  221100  cc..pp..pp..  nnéé  

ssuucccceessssiivvaammeennttee  eexx  aarrtt..  119977  bbiiss  cc..pp..pp..  RRuuddii  ssaarreebbbbee  ccoommppaarrssoo  ssoolloo  ppeerrcchhéé  rriicchhiieessttoo  aa  

pprroovvaa  ccoonnttrraarriiaa  ddaallllaa  PPGG  cciirrccaa  llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddii  AAlleessssii  ((vvddss..  llaa  sseenntteennzzaa  aallllee  pppp..  3355  ee  
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3366))..  NNoonn  èè  vveerroo..  IIll  GGuueeddee  èè  ssttaattoo  cciittaattoo  eexx  aarrtt..  221100  cc..pp..pp..  ddaallll’’uuffffiicciioo  ddeell  PPuubbbblliiccoo  

MMiinniisstteerroo  nneell  pprroocceessssoo  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo  ccoonnttrroo  llaa  KKnnooxx  ee  iill  SSoolllleecciittoo  aallll’’uuddiieennzzaa  ddeell  

44  aapprriillee  22000099..  LLoo  sstteessssoo  ss’’èè  aavvvvaallssoo  ddeellllaa  ffaaccoollttàà  ddii  nnoonn  rriissppoonnddeerree  ((vvddss..  iill  vveerrbbaallee  

ddii  uuddiieennzzaa  ddeell  44..0044..0099,,  pp..  33))..  PPuubbbblliiccoo  MMiinniisstteerroo  ee  PPaarrttee  cciivviillee  KKeerrcchheerr  hhaannnnoo  aalllloorraa  

cchhiieessttoo  ll’’aaccqquuiissiizziioonnee,,  eexx  aarrtt..  551133,,  sseeccoonnddoo  ccoommmmaa,,  uullttiimmaa  ppaarrttee  ee  550000  cc..pp..pp..,,  ddeeii  

pppp..  vvvv..  ddii  iinntteerrrrooggaattoorrii  rreessii  ddaall  GGuueeddee  aall  PPuubbbblliiccoo  MMiinniisstteerroo  iinn  ddaattaa  77..1122..0077  ee  

2266..0033..0088,,  mmaa  llee  ddiiffeessee  KKnnooxx  ee  SSoolllleecciittoo  nnoonn  hhaannnnoo  ddaattoo  iill  lloorroo  ccoonnsseennssoo  ((vvddss..  lloo  

sstteessssoo  vveerrbbaallee  44..0044..0099,,  aallllee  pppp..  44  ee  55))  ee  llaa  CCoorrttee  dd’’AAssssiissee  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo,,  pprreessoo  aattttoo  

ddeell  mmaannccaattoo  ccoonnsseennssoo  ddii  ttuuttttee  llee  ppaarrttii  aallll’’aaccqquuiissiizziioonnee  ddeeii  pprreeddeettttii  vveerrbbaallii,,  hhaa  

rreessppiinnttoo  llee  rriicchhiieessttee  ddeell  PPuubbbblliiccoo  MMiinniisstteerroo  ee  ddeellllaa  ppaarrttee  cciivviillee  KKeerrcchheerr,,  ccoonn  

oorrddiinnaannzzaa  iinn  ppaarrii  ddaattaa  ((vvddss..  lloo  sstteessssoo  vveerrbbaallee  aallllee  pppp..  55  ee  66))..  AArrtt..  660066,,  lleetttt..  ee))  cc..pp..pp..  ((èè  

rriilleevvaannttee  ppeerrcchhéé  aattttiieennee  aallllaa  cchhiiaammaattaa  iinn  ccoorrrreeiittàà  ffaattttaa  ddaa  RRuuddii  ddeeii  dduuee  iimmppuuttaattii))..  

1111..  LLee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddii  RRuuddii  ddeell  2277  ggiiuuggnnoo  22001111  ssuuii  ffaattttii  ddeellllaa  nnoottttee  ddeell  ddeelliittttoo  nnoonn  

ppoottrreebbbbee  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattaa  ppeerrcchhéé  rreessee  ddaa  ppeerrssoonnaa  cchhee  ssii  eerraa  sseemmpprree  rriiffiiuuttaattaa  ddii  eesssseerree  

eessaammiinnaattaa  ddaallll’’iimmppuuttaattoo  oo  ddaall  ssuuoo  ddiiffeennssoorree  ((aarrtt..  552266,,  ccoommmmaa  11  bbiiss  cc..pp..pp..))  iill  GGuueeddee  ssii  

èè  iinnffaattttii  rriiffiiuuttaattoo  ddii  rriissppoonnddeerree  ssuull  ccoonntteennuuttoo  ddeellllaa  lleetttteerraa  ssoottttoossccrriittttaa  ddaall  RRuuddii  ee  

iinnvviiaattaa  aa  NNeewwss  MMeeddiiaasseett..  AAllll’’uuddiieennzzaa  ddeell  2277  ggiiuuggnnoo  èè  ssuucccceessssoo,,  ppeerròò,,  qquuaallccoossaa  ddii  

ddiivveerrssoo..  PPrriimmaa  ddeellll’’eessaammee  ddeell  GGuueeddee  ddaa  ppaarrttee  ddeell  PPrrooccuurraattoorree  GGeenneerraallee,,  iill  

PPrreessiiddeennttee  ddeellllaa  CCoorrttee  lloo  aavveevvaa  aavvvveerrttiittoo  cchhee  ppootteevvaa  aasstteenneerrssii  ddaall  rreennddeerree  ll’’eessaammee  

ssoolloo  qquuaalloorraa  llee  ssuuee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  aavveesssseerroo  aaffffeerrmmaattoo  llaa  ssuuaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  

nneellll’’oommiicciiddiioo  ((vvddss..  iill  vveerrbbaallee  ddeell  2277  ggiiuuggnnoo  22001111,,  pp..  55))..  IIll  GGuueeddee  jjaa  ssuubbiittoo  ccoommiinncciiaattoo  

aa  rriissppoonnddeerree  aallllee  ddoommaannddee  ddeell  PPrrooccuurraattoorree  GGeenneerraallee  ((vvddss..  iibbiiddeemm))..  PPooii,,  qquuaannddoo  

ll’’eessaammee  hhaa  ccoommiinncciiaattoo  aa  rriigguuaarrddaarree  llaa  lleetttteerraa  ssccrriittttaa  aa  NNeewwss  MMeeddiiaasseett  iinn  ccuuii  iill  

GGuueeddee,,  oollttrree  aa  ssmmeennttiirree  llee  ccoonnffiiddeennzzee  aadd  AAlleessssii,,  aaccccuussaavvaa  ddeell  ddeelliittttoo  llaa  KKnnooxx  ee  iill  

SSoolllleecciittoo,,  èè  llaa  ddiiffeessaa  ddeell  GGuueeddee  cchhee  ssii  èè  ooppppoossttaa  aallllaa  pprroodduuzziioonnee  ddeellllaa  lleetttteerraa  sstteessssaa,,  

cchhiieessttaa  ddaall  PPrrooccuurraattoorree  GGeenneerraallee  ((vvddss..  vveerrbbaallee  uuddiieennzzaa  ddeell  2277  ggiiuuggnnoo  22001111,,  aa  pp..  1122))..  

QQuuaannddoo  iill  PPrrooccuurraattoorree  GGeenneerraallee  hhaa  lleettttoo  llaa  lleetttteerraa,,  iill  PPrreessiiddeennttee  hhaa  oosssseerrvvaattoo::  ““NNoonn  

cc’’èè  nneessssuunnaa  aammmmiissssiioonnee  ddii  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ppeerròò  ddaa  ppaarrttee  ddii  GGuueeddee,,  aannzzii  mmii  sseemmbbrraa  

pprroopprriioo  iill  ccoonnttrraarriioo,,  qquuiinnddii  nnoonn  èè  uunn  ccaassoo  iinn  ccuuii  ssii  ppoossssaa  aasstteenneerree  ddaall  ddeeppoorrrree,,  qquuiinnddii  
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ppoossssiiaammoo  aaccqquuiissiirrllaa””  ((vvddss..  lloo  sstteessssoo  vveerrbbaallee  aa  pp..  1166))..  PPeerr  iill  PPrreessiiddeennttee,,  qquuiinnddii,,  

GGuueeddee  nnoonn  aavveevvaa  llaa  ffaaccoollttàà  ddii  aasstteenneerrssii  ddaall  ddeeppoorrrree  ssuull  ccoonntteennuuttoo  ddeellllaa  lleetttteerraa  

NNeellllaa  sseenntteennzzaa  ssii  ddiiccee,,  iinnvveeccee,,  cchhee  RRuuddii  ssii  eerraa  aavvvvaallssoo  ddeellllaa  ffaaccoollttàà  ddii  nnoonn  

rriissppoonnddeerree..  NNoonn  èè  vveerroo::  iill  RRuuddii  hhaa  ssuubbiittoo  rriissppoossttoo  aanncchhee  aallllee  ddoommaannddee  ddeellllaa  ddiiffeessaa  

SSoolllleecciittoo  ((vvddss..  iill  vveerrbbaallee  2277  ggiiuuggnnoo  22001111,,  pp..  1166))..  AA  pp..  1188  ddeell  vveerrbbaallee  2277  ggiiuuggnnoo  22001111,,  

ll’’AAvvvv..  BBoonnggiioorrnnoo,,  ddiiffeennssoorree  ddeell  SSoolllleecciittoo,,  cchhiieeddee  eesspprreessssaammeennttee  aa  RRuuddii,,  pprroopprriioo  iinn  

rreellaazziioonnee  aall  ccoonntteennuuttoo  ddeellllaa  lleetttteerraa  lleettttaa  iinn  aauullaa  ddaall  PPMM::  ““  CCii  vvuuoollee  iinnvveeccee  ppaarrllaarree  

ddeellll’’oommiicciiddiioo  ddii  MMeerreeddiitthh  KKeeddrrcchheerr  ee  ddeellllee  ccoossee  ddii  ccuuii  lleeii  èè  aa  ccoonnoosscceennzzaa  ??””  ((vvddss..  pp..  

1188  ddeell  vveerrbbaallee  2277..0066..1111))..  EE’’  vveerroo  cchhee  vvii  èè  ssttaattaa  ooppppoossiizziioonnee  ddeellllaa  ddiiffeessaa  GGuueeddee,,  cchhee  vvii  

ssoonnoo  ssttaattii  iinntteerrvveennttii  ddeellll’’AAvvvv..  BBoonnggiioorrnnoo  ee  ddeell  PPrreessiiddeennttee..  IIll  GGuueeddee,,  ddaapppprriimmaa  ssii  

aavvvvaallee  ddeellllaa  ffaaccoollttàà  ddii  nnoonn  rriissppoonnddeerree  aallll’’AAvvvv..  BBoonnggiioorrnnoo,,  mmaa  ppooii,,  ddii  ffrroonnttee  aallllaa  

ddoommaannddaa  cchhee  ggllii  vviieennee  ddii  nnuuoovvoo  rriipprrooppoossttaa  ddaallll’’AAvvvv..  DDaallllaa  VVeeddoovvaa,,  ddiiffeennssoorree  KKnnooxx,,  

iill  GGuueeddee  rriissppoonnddee  ccoonnttiinnuuaammeennttee  aallllee  ddoommaannddee  ddeell  ddiiffeennssoorree  ddeellllaa  KKnnooxx,,  

aaffffeerrmmaannddoo  cchhee  nnoonn  hhaa  ddeettttoo  nniieennttee  ddii  nnuuoovvoo  iinn  qquueellllaa  lleetttteerraa  rriissppeettttoo  aa  qquueelllloo  cchhee  

aavveevvaa  ddeettttoo  nneellllee  iinnddaaggiinnii..  AAffffeerrmmaa  iill  GGuueeddee::  ““iioo  nneellllaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  cchhee  hhoo  ffaattttoo  

nneell  mmiioo  pprroocceessssoo  hhoo  sseemmpprree  ddeettttoo  cchhii  cc’’eerraa  iinn  qquueellllaa  mmaalleeddeettttaa  nnoottttee  iinn  qquueellllaa  ccaassaa,,  

dduunnqquuee  ppeennssoo  cchhee  nnoonn  ssttoo  ddiicceennddoo  nniieennttee  ddii  nnuuoovvoo””  ((vvddss..  iill  vveerrbbaallee  2277  ggiiuuggnnoo  22001111  

aa  pp..  2211))..  QQuuiinnddii,,  nnoonn  èè  vveerroo  cchhee  iill  GGuueeddee  ssii  èè  rriiffiiuuttaattoo  ddii  rriissppoonnddeerree  aallllee  ddoommaannddee  

ddeellllaa  ddiiffeessaa  KKnnooxx  ssuull  ccoonntteennuuttoo  ddeellllaa  lleetttteerraa  ((vvddss..  llaa  sseenntteennzzaa  dd’’aappppeelllloo  aa  pp..  3377))  ee,,  ssee  

nnoonn  ssoonnoo  aaggllii  aattttii  llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeell  GGuueeddee  nneellllee  iinnddaaggiinnii,,  cciiòò  ssii  ddeevvee  

aallll’’ooppppoossiizziioonnee  ddeellllee  ddiiffeessee  aallllaa  lloorroo  aaccqquuiissiizziioonnee  iill  44..0044..0099..  NNéé  vvaallee  iinnvvooccaarree  iill  

pprreetteessoo  ccaarraatttteerree  ddii  ““ooppiinniioonnee””  cchhee  aavvrreebbbbeerroo  aavvuuttoo  llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeell  GGuueeddee::  iill  

GGuueeddee  nnoonn  ppuuòò  eesspprriimmeerree  ooppiinniioonnii  ssuu  uunn  ddeelliittttoo  ppeerr  iill  qquuaallee  èè  ssttaattoo  ddeeffiinniittiivvaammeennttee  

ccoonnddaannnnaattoo  iinn  ccoonnccoorrssoo  ccoonn  aallttrrii..  OO  ddiiccee  iill  vveerroo  oo  ccoommmmeettttee  ccaalluunnnniiaa,,  mmaa  nnoonn  ssii  

ppuuòò  ddiirree  cchhee  eesspprriimmaa  ssuuee  vvaalluuttaazziioonnii..          QQuuiinnddii::  AArrtt..  660066,,  lleetttt..  ee))  cc..pp..pp..  ((èè  rriilleevvaannttee  

ppeerrcchhéé  aattttiieennee  aallllaa  cchhiiaammaattaa  iinn  ccoorrrreeiittàà  ffaattttaa  ddaa  RRuuddii  ddeeii  dduuee  iimmppuuttaattii..  EErraa  uunnoo  

ddeeggllii  eelleemmeennttii  aa  ccaarriiccoo  ddeeii  dduuee  iimmppuuttaattii))..  
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IInnoollttrree,,  nnoonn  ppuuòò  rriitteenneerrssii  eelleemmeennttoo  aa  ccaarriiccoo  ddii  uunnaa  ppeerrssoonnaa  iill  ffaattttoo  cchhee  qquueessttaa  ssii  

ssiiaa  aavvvvaallssaa  ddeellllaa  ffaaccoollttàà  ddii  nnoonn  rriissppoonnddeerree  iinn  oorrddiinnee  aallllaa  ssuuaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà,,  ppeerrcchhéé  

èè  uunn  ssuuoo  ddiirriittttoo  ((vviizziioo  ddii  ccuuii  aallllaa  lleetttt..  ee))  ddeellll’’aarrtt..  660066  cc..pp..pp..))..      

1122..  LLaa  CCoorrttee  rriittiieennee  iinnvveeccee  uuttiilliizzzzaabbiillee,,  iinn  ffaavvoorree  ddeeggllii  iimmppuuttaattii  ((mmaa  nnoonn  eerraa  iinn  

ffaavvoorree  ppeerr  lloo  mmeennoo  ddeellllaa  KKnnooxx  cchhee,,  sseeccoonnddoo  llaa  cchhaatt,,  eerraa  pprreesseennttee  nneellllaa  ccaassaa  ee  iinn  

uurrttoo  ccoonn  MMeerreeddiitthh)),,  llaa  cchhaatt  ssccaammbbiiaattaa  ddaa  RRuuddii  ccoonn  ll’’aammiiccoo  BBeenneeddeettttii,,  ttrraassffoorrmmaattoo  iinn  

aauussiilliiaarriioo  ddii  PPGG,,  ccoonnvveerrssaazziioonnee  ccaappttaattaa  ddaallllaa  PPoolliizziiaa  ((vvddss..  llaa  sseenntteennzzaa  aa  pp..  4400))..  QQuuii,,  

iinnvveeccee,,  llaa  ccoonnvveerrssaazziioonnee  nnoonn  ppuuòò  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattaa::  llaa  PPGG  hhaa,,  iinnffaattttii,,  pprreessoo  

ccooggnniizziioonnee  ddeell  ccoonntteennuuttoo  ddii  uunnaa  ccoonnvveerrssaazziioonnee  ttrraa  iill  RRuuddii  ee  iill  BBeenneeddeettttii,,  sseennzzaa  uunn  

pprroovvvveeddiimmeennttoo  aauuttoorriizzzzaattiivvoo  ddeell  GGIIPP..  VVii  eerraa,,  qquuiinnddii,,  uunn  ddiivviieettoo  ddii  uuttiilliizzzzaazziioonnee  

eexx  aarrtt..  227711,,  pprriimmoo  ccoommmmaa  cc..pp..pp..  QQuuiinnddii,,  aarrtt..  660066,,  lleetttt..  cc))  cc..pp..pp..  ((  ee  ll’’uuttiilliizzzzaazziioonnee  

eerraa  rriilleevvaannttee  ppeerrcchhéé  vvoollttaa,,  nneellllaa  pprroossppeettttaazziioonnee  ddeellllee  ddiiffeessee,,  aa  ffaavvoorree  ddeeggllii  

iimmppuuttaattii))..  IInn  ooggnnii  ccaassoo,,  nneellllaa  cchhaatt,,  iill  RRuuddii  rraaccccoonnttaa  ddii  aavveerr  sseennttiittoo  MMeerreeddiitthh  

llaammeennttaarrssii  ddeellllaa  mmaannccaannzzaa  ddii  ddeennaarroo  ee  ddeellllaa  ssuuaa  iinntteennzziioonnee  ddii  cchhiieeddeerree  

ssppiieeggaazziioonnii  aallllaa  KKnnooxx  ccoonn  ccuuii  aavveevvaa  lliittiiggaattoo  ((pp..  1100  ddeellllaa  cchhaatt)),,  ddii  aavveerr  vviissttoo  

MMeerreeddiitthh  cceerrccaarree  iill  ddeennaarroo  cchhee  llee  mmaannccaavvaa  nneell  ssuuoo  ccaasssseettttoo  mmaa  iinnuuttiillmmeennttee  ((vvddss..  

pp..  1188)),,  ppooii  ddii  aavveerree  vviissttoo  MMeerreeddiitthh  cceerrccaarree  sseemmpprree  iinnuuttiillmmeennttee  iill  ddeennaarroo  cchhee  llee  

mmaannccaavvaa  nneellllaa  ssttaannzzaa  ddii  AAmmaannddaa  ((pppp..  1188  ee  1199  ddeellllaa  cchhaatt))  ee  ddii  aavveerr  sseennttiittoo  eennttrraarree  

uunnaa  rraaggaazzzzaa  cchhee  ppootteevvaa  eesssseerree  uunnaa  ddeellllee  ccooiinnqquuiilliinnee,,  qquuiinnddii  AAmmaannddaa  ((pp..  1111  ddeellllaa  

cchhaatt)),,  mmeennttrree  lluuii  ssii  ttrroovvaavvaa  iinn  bbaaggnnoo,,  ppooccoo  pprriimmaa  ddii  sseennttiirree  ll’’uurrlloo  tteerrrriibbiillee  ddii  

MMeerreeddiitthh  cchhee  ll’’aavvrreebbbbee  ccoossttrreettttoo  aa  uusscciirree  ddaall  bbaaggnnoo,,  cciirrccaa  cciinnqquuee  mmiinnuuttii  ddooppoo  

ll’’iinnggrreessssoo  ddeellllaa  rraaggaazzzzaa  ((pp..  1122  ddeellllaa  cchhaatt))..  NNoonn  bbaassttaa..  LLaa  CCoorrttee  hhaa  iinn  pprraattiiccaa  

aaddddoossssaattoo  iimmmmoottiivvaattaammeennttee  aall  GGuueeddee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddeell  llaanncciioo  ddeellllaa  ppiieettrraa  ee  

ddeellllaa  ssccaallaattaa  ((vvddss..  sseenntteennzzaa  cchhee  qquuii  ssii  iimmppuuggnnaa,,  aallllee  pppp..  112211  ee  112222))    ::  nneellllaa  sstteessssaa  

cchhaatt,,  iill  GGuueeddee  eesscclluuddee,,  iinnvveeccee,,  rriippeettuuttaammeennttee  ddii  aavveerree  vviissttoo  iill  vveettrroo  rroottttoo  ddeellllaa  

ccaammeerraa  ddeellllaa  RRoommaanneellllii  ppeerr  ttuuttttoo  iill  tteemmppoo  iinn  ccuuii  ffuu  nneellllaa  ccaassaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  

PPeerrggoollaa  qquueellllaa  sseerraa  ((pppp..  88,,  2200,,  3344  ddeellllaa  cchhaatt))..  NNoonn  ssoolloo::  iill  RRuuddii  hhaa  ddeettttoo  aanncchhee  eerraa  

ssttaattoo  ddaallllaa  KKnnooxx  ““mmoollttee  vvoollttee””  ((pp..  8888  ddeellllaa  cchhaatt))..  
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  SSee  iill  TTrriibbuunnaallee  hhaa  rriitteennuuttoo  aatttteennddiibbiillee  qquuaannttoo  nnaarrrraattoo  ddaall  GGuueeddee  nneellllaa  cchhaatt,,  

ppeerrcchhéé  nnoonn  ccrreeddeerrggllii  aanncchhee  qquuaannddoo  eesscclluuddee  ddii  aavveerr  ccoommmmeessssoo  ll’’eeffffrraazziioonnee  oo  

qquuaannddoo  rraaccccoonnttaa  lloo  ssffooggoo  ddii  MMeerreeddiitthh  ccoonnttrroo  AAmmaannddaa  oo  qquuaannddoo  ddiiccee  ddii  eesssseerree  

ssttaattoo  ““mmoollttee  vvoollttee””  ddaa  qquueesstt’’uullttiimmaa  ??      

NNoonn  èè  vveerroo,,  qquuiinnddii,,  cchhee  llaa  cchhaatt  ssccaaggiioonnii  AAmmaannddaa,,  ttuutttt’’aallttrroo..    

LLaa  mmoottiivvaazziioonnee  èè  mmaanniiffeessttaammeennttee  ccoonnttrraaddddiittttoorriiaa  rriissppeettttoo  aall  ccoonntteennuuttoo  ddeellll’’aattttoo  

pprroocceessssuuaallee  rriicchhiiaammaattoo  ((aarrtt..  660066,,  lleetttt..  ee))  cc..pp..pp..))..    

1133..  DDiiccee  cchhee  llaa  sseenntteennzzaa  ddeeffiinniittiivvaa  iinntteerrvveennuuttaa  nneell  pprroocceessssoo  ccoonnttrroo  GGuueeddee  nnoonn  ppuuòò  

ssppiieeggaarree  eeffffiiccaacciiaa  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeellllaa  KKnnooxx  ee  ddeell  SSoolllleecciittoo  ((pp..  2266  ––  2277))..  MMaa  vvaallee  

aanncchhee  ll’’iinnvveerrssoo  ee  llaa  CCoorrttee  hhaa  iinnvveeccee  aaddddoossssaattoo  aa  RRuuddii  ll’’oommiicciiddiioo  ee  llaa  ssccaallaattaa  ((aa  

ccuuii  lluuii  èè  eessttrraanneeoo))..  660066,,  lleetttt..  ee))  cc..pp..pp..    

  

1144..  LLaa  CCoorrttee  ddiiccee  cchhee,,  nneell  pprroocceessssoo  aa  ccaarriiccoo  ddii  RRuuddii,,  nnoonn  ssii  ssoonnoo  ppoottuuttii  vvaalluuttaarree  ggllii  

eelleemmeennttii  ddeell  ggiiuuddiizziioo  ddii  pprriimmoo  ee  ddii  sseeccoonnddoo  ggrraaddoo  ddeell  pprroocceessssoo  KKnnooxx  ––  SSoolllleecciittoo  ((pp..  

2277))..  MMaa  vvaallee  ll’’iinnvveerrssoo::  nneeppppuurree  nneell  pprroocceessssoo  KKnnooxx  ––  SSoolllleecciittoo  ssii  ssoonnoo  ppoottuuttii  

vvaalluuttaarree  eelleemmeennttii  ddeell  pprroocceessssoo  GGuueeddee  ((eess..  iinntteerrrrooggaattoorriioo))  ppeerr  ll’’ooppppoossiizziioonnee  ddeellllee  

ddiiffeessee..    660066,,  lleetttt..  ee))  cc..pp..pp..  

  

1155..  AA  pp..  4499  ddeellllaa  sseenntteennzzaa,,  llaa  CCoorrttee  ssoossttiieennee  cchhee  iill  tteessttee  CCuurraattoolloo  aavvrreebbbbee  aaffffeerrmmaattoo  

cchhee  llaa  sseerraa  iinn  ccuuii  vviiddee  ii  dduuee  rraaggaazzzzii  ll’’aarreeaa  iinn  ccuuii  ssii  ttrroovvaavvaa  eerraa  bbaaggnnaattaa  ppeerrcchhéé  eerraa  

ssttaattaa  eeffffeettttuuaattaa  llaa  ppuulliizziiaa  ddeellllaa  ppiiaazzzzaa  sstteessssaa  aall  mmaattttiinnoo,,  ddooppoo  iill  mmeerrccaattoo  cchhee  ssii  eerraa  

tteennuuttoo  iill  ggiioorrnnoo  pprriimmaa..  LLaa  CCoorrttee,,  ssuull  ppuunnttoo,,  ccoonnddiivviiddee  llee  ccoonncclluussiioonnii  ccuuii  èè  ggiiuunnttaa  

qquueessttaa  PPrrooccuurraa  GGeenneerraallee,,  sseeccoonnddoo  ccuuii  vvii  eerraa  ppiiooggggiiaa  llaa  sseerraa  ddeell  3311  oottttoobbrree,,  mmaa  nnoonn  vvii  

eerraa  llaa  sseerraa  ssuucccceessssiivvaa,,  qquueellllaa  ddeell  ddeelliittttoo  ((vvddss..  llaa  sseenntteennzzaa  aa  pp..  4499))..  QQuuiinnddii,,  sseemmpprree  

sseeccoonnddoo  llaa  CCoorrttee,,  iill  ““bbaaggnnaattoo””  ddii  ccuuii  aavvrreebbbbee  ppaarrllaattoo  iill  CCuurraattoolloo  ssii  ssppiieegghheerreebbbbee  iinn  

mmooddoo  mmoollttoo  ppiiùù  ccoonnvviinncceennttee  aattttrriibbuueennddoolloo  aallllaa  ppiiooggggiiaa  ccaadduuttaa  iill  3311  oottttoobbrree  cchhee  nnoonn  

aallllaa  ppuulliizziiaa  ddeellllaa  ppiiaazzzzaa..  AA  qquueessttoo  ppuunnttoo,,  llaa  CCoorrttee,,  ppeerr  ggiiuussttiiffiiccaarree  llee  ssuuee  ccoonncclluussiioonnii  ee  

cciiooèè  cchhee  iill  CCuurraattoolloo,,  ssttaannddoosseennee  sseedduuttoo  ssuullllaa  ppaanncchhiinnaa  ddii  PPiiaazzzzaa  FFoorrtteebbrraacccciioo  ((eexx  

GGrriimmaannaa)),,  aavvrreebbbbee  vviissttoo  ii  rraaggaazzzzii  llaa  sseerraa  ddeell  3311  oottttoobbrree  ee  ppeerr  nnoonn  ccoonnttrraaddddiirrssii  ccoonn  
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qquuaannttoo  rriiffeerriittoo  ddaall  tteessttee  MMaarrccoo  ZZaarroollii,,  ffiiddaannzzaattoo  ddii  uunnaa  ddeellllee  ccooiinnqquuiilliinnee  iittaalliiaannee,,  

sseeccoonnddoo  ccuuii  llaa  sseerraa  ddeell  3311  oottttoobbrree,,  qquuaannddoo  uussccìì  ddaallllaa  FFaaccoollttàà  ddii  IInnggeeggnneerriiaa,,  ppiioovveevvaa  

aabbbboonnddaanntteemmeennttee,,  mmaa  cchhee  nnoonn  ppiioovveevvaa  ppiiùù  qquuaannddoo,,  ddooppoo  cceennaa,,  uusscciirroonnoo  ddaallllaa  ccaassaa  ddii  

VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  ((vvddss..  llaa  sseenntteennzzaa  aa  pp..  4499)),,  aaffffeerrmmaa,,  sseennzzaa  aallccuunn  rriissccoonnttrroo  ooggggeettttiivvoo,,  

cchhee  ppiioovveevvaa  nneeii  pprreessssii  ddeellllaa  FFaaccoollttàà  ddii  IInnggeeggnneerriiaa,,  mmaa  nnoonn  ppiioovveevvaa  aa  ttrree  cchhiilloommeettrrii  ddii  

ddiissttaannzzaa,,  cciiooèè  aa  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  ee  cchhee  ttaallii  lluuoogghhii,,    cchhee  ssoonnoo  rriiccoommpprreessii  nneellll’’aarreeaa  

uurrbbaannaa  ddeellllaa  cciittttàà  ddii  PPeerruuggiiaa,,  ddiissttaannoo,,  iinn  lliinneeaa  dd’’aarriiaa,,  ppiiùù  ddii  qquuaannttoo  PPiiaazzzzaa  GGrriimmaannaa  

ddiissttii  ddaallll’’AAeerrooppoorrttoo  ddii  SSaanntt’’EEggiiddiioo,,  cchhee  ssii  ttrroovvaa,,  iinnvveeccee,,  aa  mmeettàà  ssttrraaddaa  ttrraa  PPeerruuggiiaa  eedd  

AAssssiissii  !!  SSii  vveeddaa  llaa  sseenntteennzzaa  aa  pp..  4499..    

OOrrbbeennee,,  èè  ddiiffffiicciillee  ttrroovvaarree  ppaassssaaggggii  ppiiùù  ccoonnttrraaddddiittttoorrii  eedd  iillllooggiiccii  nnoonn  ssoolloo  ccoommee  

mmoottiivvaazziioonnee  iinntteerrnnaa  aallllaa  sseenntteennzzaa  ((pprriimmaa  ppaarrttee  ddeellllaa  lleetttt..  ee))  ddeellll’’aarrtt..  660066  cc..pp..pp..)),,  mmaa  

aanncchhee  nneell  rraaffffrroonnttoo  ttrraa  ttaallee  ppaassssaaggggiioo  mmoottiivvaazziioonnaallee  ee  llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  tteessttiimmoonniiaallii  ddii  

AAnnttoonniioo  CCuurraattoolloo  nneell  pprroocceessssoo  dd’’aappppeelllloo  ((sseeccoonnddaa  ppaarrttee  ddeellllaa  lleetttt..  ee))  ddeellll’’aarrtt..  660066  

cc..pp..pp..))..    

CCoommiinncciiaannddoo  ddaa  qquueesstt’’uullttiimmoo  ppuunnttoo,,  iill  CCuurraattoolloo  nnoonn  hhaa  ppaarrllaattoo  aaffffaattttoo  ddii  ““bbaaggnnaattoo””,,  

mmaa  ddii  ppuulliizziiaa  ddeellllaa  ppiiaazzzzaa..  AAllll’’uuddiieennzzaa  ddeell  2266  mmaarrzzoo  22001111,,  aallllaa  ddoommaannddaa,,  ddiirreettttaa  aadd  

aacccceerrttaarree  ssoolloo  ssee  llaa  ppiiooggggiiaa  vvii  ffoossssee  ssttaattaa  ddaa  qquuaallcchhee  oorraa  ee,,  qquuiinnddii,,  ssee  ffoossssee  uummiiddoo  iill  

sseeddiillee,,  hhaa  iinnffaattttii  ccoossìì  rriissppoossttoo::  ““  EErraa  ssttaattaa  ppuulliittaa  llaa  ppiiaazzzzaa  ppeerrcchhéé  mmii  sseemmbbrraa  cchhee  cc’’eerraa  

ssttaattoo  iill  mmeerrccaattoo,,  cchhee  mmaarrtteeddìì  ee  ggiioovveeddìì  ffaannnnoo  aa  PPiiaazzzzaa  GGrriimmaannaa””::  vvddss..  iill  vveerrbbaallee  

ddeellll’’uuddiieennzzaa  ddeell  2266..0033..22001111  aa  pp..  1166..  IIll  tteessttee  hhaa  vvoolluuttoo  ddiirree  cchhee  eerraa  ssttaattaa  ffaattttaa  llaa  

ppuulliizziiaa,,  nnoonn  ssoolloo  ppaarrllaannddoo  aall  ppaassssaattoo,,  mmaa  sseennzzaa  aalllluuddeerree  nneecceessssaarriiaammeennttee  aa  llaavvaaggggii  ddii  

ssoorrttaa..  EE  ccoommuunnqquuee,,  hhaa  vvoolluuttoo  ddiirree  cchhee  ppootteevvaa  ssttaarrsseennee  ttrraannqquuiillllaammeennttee  sseedduuttoo  llaa  sseerraa  

iinn  ccuuii  vviiddee  ii  dduuee  rraaggaazzzzii  ppeerrcchhéé  eevviiddeenntteemmeennttee  llaa  ppaanncchhiinnaa  eerraa  aasscciiuuttttaa  ee  ppuulliittaa..  MMaa  

ssee,,  ppeerr  llaa  CCoorrttee  sstteessssaa,,  iill  3311  oottttoobbrree  ppiioovvvvee  iinn  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  ssiinnoo  aadd  uunnaa  cceerrttaa  oorraa,,  

mmeennttrree,,  nnoonn  èè  ddaattoo  ccoommpprreennddeerree  ppeerrcchhéé,,  ccoonnttiinnuuòò  aa  ppiioovveerree  nneellllaa  FFaaccoollttàà  ddii  

IInnggeeggnneerriiaa,,  èè  eevviiddeennttee  cchhee,,  ttrraattttaannddoossii  ddeell  mmeessee  ddii  nnoovveemmbbrree,,  èè  ddaavvvveerroo  iimmppoossssiibbiillee  

cchhee  llaa  ppaanncchhiinnaa  ssii  ffoossssee  ccoommpplleettaammeennttee  aasscciiuuggaattaa  ttaannttoo  ddaa  ppeerrmmeetttteerree  aall  CCuurraattoolloo  ddii  

ttrraatttteenneerrvviissii  sseedduuttoo  ddiivveerrssee  oorree,,  iinntteennttoo  aadd  oosssseerrvvaarree  ii  rraaggaazzzzii..    
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QQuuaannttoo  aallllaa  ccoonnttrraaddddiittttoorriieettàà  ee  iillllooggiicciittàà  mmoottiivvaazziioonnaallee  ““iinntteerrnnaa””,,  llaa  CCoorrttee  aacccceettttaa  llaa  

cciirrccoossttaannzzaa  ddeellllaa  ppiiooggggiiaa  iill  3311  oottttoobbrree  mmaa,,  iimmmmoottiivvaattaammeennttee  ee  sseennzzaa  aallccuunn  rriissccoonnttrroo  

pprroobbaattoorriioo,,  aall  ffiinnee  ddii  ffaarr  ccoonnvviivveerree  llaa  tteessttiimmoonniiaannzzaa  ddeelllloo  ZZaarroollii  ccoonn  ll’’iinnddiivviidduuaazziioonnee  

ddeellllaa  sseerraa  ddeell  3311  oottttoobbrree  ccoommee  ddii  qquueellllaa  iinn  ccuuii  iill  CCuurraattoolloo  vviiddee  ii  dduuee  rraaggaazzzzii,,  ssoossttiieennee  

cchhee  iill  ffeennoommeennoo  mmeetteeoorroollooggiiccoo  ffuu  ppiiùù  aacccceennttuuaattoo  ee  pprroolluunnggaattoo  nneellll’’aarreeaa  cciittttaaddiinnaa  

ddeellllaa  FFaaccoollttàà  ddii  IInnggeeggnneerriiaa  rriissppeettttoo  aallll’’aarreeaa  cciittttaaddiinnaa  ddii  PPiiaazzzzaa  GGrriimmaannaa  ddoovvee  llaa  

ppiiooggggiiaa  ssaarreebbbbee  cceessssaattaa  pprriimmaa,,  nnoonn  èè  ddaattoo  ccaappiirree  qquuaannddoo,,  ttaannttoo  ddaa  ffaarr  ttrroovvaarree  aall  

CCuurraattoolloo  llaa  ppaanncchhiinnaa  aasscciiuuttttaa  ssiinn  ddaallllee  2211..3300  ––  2222,,  qquuaannddoo  iill  cclloocchhaarrdd  ggiiuunnssee  iinn  

PPiiaazzzzaa  FFoorrtteebbrraacccciioo  ((eexx  GGrriimmaannaa))::  ssii  vveeddaannoo  llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddii  AAnnttoonniioo  CCuurraattoolloo  iinn  

pprriimmoo  ggrraaddoo,,  aallll’’uuddiieennzzaa  ddeell  2288  mmaarrzzoo  22000099,,  pp..  2211..  AAnnzzii,,  ccoommee  eemmeerrggee  ddaallllaa  sstteessssaa  

sseenntteennzzaa  ddeellllaa  CCoorrttee  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo,,  iill  CCuurraattoolloo  eerraa  ssttaattoo  nneellllaa  ppiiaazzzzaa  aanncchhee  nneell  

ppoommeerriiggggiioo  ee  iinnffaattttii  aavveevvaa  ddiicchhiiaarraattoo  ddii  nnoonn  aavveerrllii  vviissttii  nneell  ppoommeerriiggggiioo  ((vvddss..  llaa  

sseenntteennzzaa  aappppeellllaattaa  aa  pp..  7711))..  CChhee  llaa  ppiiooggggiiaa  ssii  ffoossssee  iinntteerrrroottttaa  ddaallllaa  ttaarrddaa  mmaattttiinnaattaa,,  

ttaannttoo  ddaa  llaasscciiaarree  llaa  ppiiaazzzzaa  aasscciiuuttttaa  ssiinn  ddaall  ppoommeerriiggggiioo,,  mmeennttrree  aa  ttrree  cchhiilloommeettrrii  aadd  

oovveesstt,,  nneellll’’aarreeaa  ddeellllaa  FFaaccoollttàà  ddii  IInnggeeggnneerriiaa  llaa  ppiiooggggiiaa  ffoossssee  ccaadduuttaa  iinnvveeccee  iinn  

aabbbboonnddaannzzaa  ssiinnoo  aall  ttaarrddoo  ppoommeerriiggggiioo,,  nnoonn  lloo  ddiiccee  nneessssuunnoo..  II  tteessttii  ((NNaappoolleeoonnii  ee  

ZZaarroollii))  hhaannnnoo  ppaarrllaattoo  ddii  ppiiooggggiiaa  ccaadduuttaa  llaa  sseerraa  ddeell  3311  oottttoobbrree  nneellll’’aarreeaa  cciittttaaddiinnaa  ee  llaa  

CCoorrttee  ddii  SSeeccoonnddoo  ggrraaddoo  hhaa  aaffffeerrmmaattoo  cchhee  llaa  ppiiooggggiiaa  ““ssiiccuurraammeennttee  ssii  eerraa  vveerriiffiiccaattaa,,  

ccoossìì  ccoommee  aaffffeerrmmaattoo  ddaall  PP..MM..  ddootttt..  MMiiggnniinnii  ssuullllaa  bbaassee  ddii  ddeeppoossiizziioonnii  rreessee  ddaa  aallccuunnii  

tteessttii  ((MMaarrccoo  ZZaarroollii,,  ddootttt..  NNaappoolleeoonnii))””  ((pp..  4499  ddeellllaa  sseenntteennzzaa  dd’’aappppeelllloo))..  SSuullllaa  bbaassee  ddii  

nneessssuunn  aattttoo  pprroocceessssuuaallee  èè,,  ppeerròò,,  ppoossssiibbiillee  iippoottiizzzzaarree  uunnoo  sscceennaarriioo  mmeetteeoorroollooggiiccoo  ttaannttoo  

ddiivveerrssoo  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellll’’aarreeaa  cciittttaaddiinnaa  ((nnoonn  ppeerr  ll’’aaeerrooppoorrttoo  cchhee  èè  aa  1155  kkmm..  ddaallllaa  cciittttàà))  

ee,,  ccoommuunnqquuee,,  llaa  cciirrccoossttaannzzaa  ddii  uunnaa  ppiiooggggiiaa  ccaadduuttaa  iill  3311  oottttoobbrree  mmaa  iinntteerrrroottttaassii,,  ppeerr  

ll’’aarreeaa  ddii  PPiiaazzzzaa  GGrriimmaannaa,,  ccoonn  uunn  aannttiicciippoo  aassssoolluuttaammeennttee  iinnddeetteerrmmiinnaattoo  mmaa  ttaallee  ddaa  

llaasscciiaarree  llaa  ppaanncchhiinnaa  ddii  CCuurraattoolloo  aasscciiuuttttaa  aa  ppaarrttiirree,,  aall  ppiiùù  ttaarrddii,,  ddaallllee  2211..3300..        

SSii  ttrraattttaa  ddii  aaffffeerrmmaazziioonnii  ttoottaallmmeennttee  iimmmmoottiivvaattee,,  sseennzzaa  iill  bbeenncchhéé  mmiinniimmoo  rriissccoonnttrroo  

pprroobbaattoorriioo,,  vvoollttee  aa  aadd  aaccccrreeddiittaarree  ll’’eerrrroorree  ddeell  CCuurraattoolloo  nneellll’’iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddeell  ggiioorrnnoo  

ee,,  qquuiinnddii,,  ll’’iirrrriilleevvaannzzaa  ddeellllee  ssuuee  ddiicchhiiaarraazziioonnii..  
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SSuussssiissttoonnoo,,  ppeerrttaannttoo,,  ii  vviizzii  ddii  ccuuii  aallllaa  lleetttt..  ee)),,  pprriimmaa  ee  sseeccoonnddaa  ppaarrttee  ddeellll’’aarrtt..  660066  

cc..pp..pp..        

1166..  AA  pp..  5500  ddeellllaa  sseenntteennzzaa  iimmppuuggnnaattaa,,  llaa  CCoorrttee  ccoonncclluuddee  cchhee  ll’’aavvvviissttaammeennttoo  cchhee  iill  

cclloocchhaarrdd  CCuurraattoolloo  ffeeccee  ddeeii  dduuee  ggiioovvaannii  cchhee  ccoonnvveerrssaavvaannoo  ttrraa  lloorroo  nneeii  pprreessssii  ddeell  

ccaammppeettttoo  ddii  bbaasskkeett,,  aa  ppoocchhii  mmeettrrii  ddaallll’’aabbiittaazziioonnee  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa,,  ssiinnoo  aallllee  2233..3300,,  

ddeebbbbaa  ccoollllooccaarrssii,,  aanncchhee  iinn  ffoorrzzaa  ddeellllee  ccoonnssiiddeerraazziioonnii  rriippoorrttaattee  nneell  ppuunnttoo  1122..,,  aallllaa  sseerraa  

ddeell  3311  oottttoobbrree  22000077,,  nnoonn  ggiiàà  aallllaa  sseerraa  ddeell  ddeelliittttoo..  

MMaa  ttaallee  ccoonncclluussiioonnee  ssii  ppoonnee  iinn  iirrrriimmeeddiiaabbiillee  ccoonnttrraassttoo  nnoonn  ssoolloo  ccoonn  qquuaannttoo  

iilllluussttrraattoo  nneell  ppuunnttoo  1122..,,  mmaa  ssoopprraattttuuttttoo  ccoonn  qquuaannttoo  ddiicchhiiaarraattoo  nneell  ccoorrssoo  

ddeellll’’iissttrruuttttoorriiaa  ddiibbaattttiimmeennttaallee  ddeell  pprriimmoo  ggrraaddoo  ddaa  PPaattrriicckk  DDiiyyaa  LLuummuummbbaa,,  

GGaattssiiooss  SSppiirriiddoonn  ee  ddaallllaa  sstteessssaa  AAmmaannddaa  KKnnooxx..      

LLaa  sseerraa  pprreecceeddeennttee  qquueellllaa  ddeell  ddeelliittttoo,,  cciiooèè  qquueellllaa  cchhee  ccoonnoosscciiaammoo  oorrmmaaii  ccoommee  llaa  

nnoottttee  ddii  ““HHaalllloowweeeenn””,,  cchhee,,  sseeccoonnddoo  llaa  CCoorrttee  ssaarreebbbbee  qquueellllaa  iinn  ccuuii  iill  CCuurraattoolloo  vviiddee  ii  

dduuee  ggiioovvaannii  ssiinnoo  aallllee  2233..3300,,  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,,  ssmmeennttiissccee  ll’’aassssuunnttoo  ddeellllaa  CCoorrttee  dd’’AAssssiissee  dd’’AAppppeelllloo  eedd  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  
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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  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..0099,,  pppp..  6644  ee  6655))..      

      IIll  3311  oottttoobbrree,,  qquuiinnddii,,  ii  dduuee  iimmppuuttaattii,,  ddaallllee  2211..3300  aallllee  2233//2233,,3300,,  nnoonn  eerraannoo  ee  

nnoonn  ppootteevvaannoo  eesssseerree  iinn  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa,,  mmaa,,  ccoommee  aabbbbiiaammoo  vviissttoo,,  llaa  KKnnooxx  nneell  

ppuubb  LLee  CChhiicc,,  vveessttiittaa  ddaa  ggaattttaa  ee  ppooii  nneell  cceennttrroo  ddeellllaa  cciittttàà  ccoonn  GGaattssiiooss  SSppiirriiddoonn,,  mmeennttrree  

SSoolllleecciittoo  eerraa  aallllaa  cceennaa  ddii  llaauurreeaa  ccoonn  ggllii  aammiiccii..  NNoonn  eerraannoo  ddoovvee  llii  aavvrreebbbbee  vviissttii  llaa  sseerraa  

ssuucccceessssiivvaa  iill  CCuurraattoolloo  ee,,  ppeerr  ggiiuunnttaa,,  eerraannoo  aanncchhee  lloonnttaannii  ll’’uunnoo  ddaallll’’aallttrroo  ee  ssii  

ssaarreebbbbeerroo  rriittrroovvaattii  nneeii  pprreessssii  ddeellllaa  FFoonnttaannaa  MMaaggggiioorree,,  iinn  PPiiaazzzzaa  IIVV  NNoovveemmbbrree  ssoolloo  

vveerrssoo  llee  22  ddii  nnoottttee  ddeell  pprriimmoo  nnoovveemmbbrree  ee,,  ddaa  llìì,,  aavvrreebbbbeerroo  rraaggggiiuunnttoo  llaa  ccaassaa  ddii  

RRaaffffaaeellee..  
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VVii  èè,,  qquuiinnddii,,  iinnssaannaabbiillee  ccoonnttrraaddddiittttoorriieettàà  ddeellllaa  mmoottiivvaazziioonnee  iinn  uunn  ppuunnttoo  ccaarrddiinnee  

ddeellllaa  vviicceennddaa  ((llaa  pprreesseennzzaa  ddeeii  dduuee  iimmppuuttaattii  nneeii  pprreessssii  ddeell  lluuooggoo  ddeell  ddeelliittttoo  iinn  

oorraarriioo  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  pprreecceeddeennttee  lloo  sstteessssoo))  rriissppeettttoo  aa  qquuaannttoo  ppaacciiffiiccaammeennttee  

eemmeerrssoo  ddaallllee  rriissuullttaannzzee  pprroocceessssuuaallii  ee  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ddaaii  vveerrbbaallii  ddeeggllii  eessaammii  

tteessttiimmoonniiaallii  cciittaattii,,  ddeell  LLuummuummbbaa,,  ddeelllloo  SSppiirriiddoonn  ee  ddeellll’’eessaammee  ddeellll’’iimmppuuttaattaa  

KKnnooxx..      

1177..  AA  pp..  5522  ddeellllaa  sseenntteennzzaa  cchhee  ssii  iimmppuuggnnaa,,  llaa  CCoorrttee  dd’’AAssssiissttee  dd’’aappppeelllloo  aaffffeerrmmaa  cchhee  

iill  QQuuiinnttaavvaallllee  nnoonn  èè  aatttteennddiibbiillee  ppeerrcchhéé  iill  tteessttee  aavvrreebbbbee  iimmppiieeggaattoo  uunn  aannnnoo  ppeeddrr  

ccoonnvviinncceerrssii  ddeellll’’eessaatttteezzzzaa  ddeellllaa  ssuuaa  ppeerrcceezziioonnee  ee  iiddeennttiiffiiccaazziioonnee  ccoonn  llaa  KKnnooxx  ddeellllaa  

rraaggaazzzzaa  vviissttaa  llaa  mmaattttiinnaa  ddeell  22  nneell  ssuuoo  nneeggoozziioo,,  ““ppuurr  aavveennddoo  ppoottuuttoo  aapppprreezzzzaarree,,  nneeii  

ggiioorrnnii  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  ssuucccceessssiivvii  aallll’’aaccccaaddiimmeennttoo,,  llaa  rriilleevvaannzzaa  ddeellllaa  ssuuaa  

ddeeppoossiizziioonnee””..    

      CCoomm’’èè  aaccccaadduuttoo  aanncchhee  nneeggllii  aallttrrii  ppaassssaaggggii,,  llaa  CCoorrttee  hhaa  ccoommpplleettaammeennttee  ttrraavviissaattoo  llee  

ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeell  tteessttee..  

      IInnttaannttoo,,  nnoonn  vvii  eerraa  ssttaattaa  aallccuunnaa  ddeeppoossiizziioonnee  ddeell  QQuuiinnttaavvaallllee  ppoocchhii  ggiioorrnnii  ddooppoo  llaa  

ssccooppeerrttaa  ddeell  ccaaddaavveerree  nnéé  aall  QQuuiinnttaavvaallllee  ee  aallllee  ssuuee  ccoollllaabboorraattrriiccii  eerraa  ssttaattoo  cchhiieessttoo  ssee  

aavveesssseerroo  vviissttoo  llaa  KKnnooxx  llaa  mmaattttiinnaa  ddeell  22..    

      IIll  tteessttee  IIsspp..  VVoollttuurrnnoo,,  nneell  ssuuoo  eessaammee  ddeell  1133..0033..0099,,  hhaa  pprreecciissaattoo,,  iinnffaattttii,,  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  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))..    
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      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..  

      IInn  sseeccoonnddoo  lluuooggoo,,  èè  eemmeerrssoo  cchhee,,  iinn  eeffffeettttii,,  iill  QQuuiinnttaavvaallllee  sseemmbbrròò  rriiccoonnoosscceerree  nneellllaa  

rraaggaazzzzaa  ddeell  SSoolllleecciittoo,,  cciiooèè  nneellllaa  KKnnooxx,,  qquueellllaa  cchhee  lluuii  vviiddee  nneell  ssuuoo  nneeggoozziioo  llaa  mmaattttiinnaa  

ddeell  22  nnoovveemmbbrree  0077..    

        LLaa  tteessttee  CChhiirriibbooggaa  AAnnaa  MMaarriinnaa,,  ccoommmmeessssaa  nneell  nneeggoozziioo  ((vvddss..  vveerrbbaallee  

ddeellll’’uuddiieennzzaa  ddeell  2266..0066..0099,,  pp..  6644)),,  rriissppoonnddeennddoo  aallllee  ddoommaannddee  ddeell  PPrreessiiddeennttee  ssee  iill  

QQuuiinnttaavvaallllee  aavveessssee  ddeettttoo  ddii  aavveerr  vviissttoo  llaa  rraaggaazzzzaa  llaa  mmaattttiinnaa  ddeell  22,,  rriissppoonnddee  

aaffffeerrmmaattiivvaammeennttee  eedd  hhaa  ppooii  pprreecciissaattoo::  ““  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))..    

      EE’’  vveerroo  cchhee  llaa  CChhiirriibbooggaa  rriissppoossee  aall  QQuuiinnttaavvaallllee  ddii  nnoonn  aavveerr  vviissttoo  qquueellllaa  rraaggaazzzzaa  

mmaa  qquueessttoo  nnoonn  ffaa  cchhee  ccoonnffeerrmmaarree  cchhee  iill  tteessttee  llee  cchhiieessee  ssuubbiittoo  ssee  aavveessssee  vviissttoo  llaa  

rraaggaazzzzaa  nneell  nneeggoozziioo  llaa  mmaattttiinnaa  ddeell  22  ((vvddss..  llaa  sseenntteennzzaa  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo  aa  pp..  7766))..    

      PPooii  iill  QQuuiinnttaavvaallllee  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  
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““cceerrtteezzzzaa  mmaatteemmaattiiccaa  aassssoolluuttaa””  ((vvddss..  iibbiiddeemm))..  

      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  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))..        

      LLaa  CCoorrttee  ssvviilliissccee  ll’’aatttteennddiibbiilliittàà  ddeell  QQuuiinnttaavvaallllee,,  ttrraavviissaannddoo  ccoommpplleettaammeennttee  llee  ssuuee  

ddiicchhiiaarraazziioonnii  ee  iinnvveennttaannddoossii  uunnaa  ppoossssiibbiilliittàà,,  ppeerr  iill  tteessttee  ddii  aapppprreezzzzaarree  llaa  rriilleevvaannzzaa  ddeell  

ssuuoo  rriiccoonnoosscciimmeennttoo,,  cchhee  nnoonn  ttrroovvaa  mmoottiivvaazziioonnee  aallccuunnaa..  SSoolloo  uunnaa  ppaaggiinnaa  pprriimmaa  ((vvddss..  

llaa  sseenntteennzzaa  cchhee  ss’’iimmppuuggnnaa  aa  pp..  5511)),,  llaa  CCoorrttee  aaffffeerrmmaa  cchhee  ““ssii  ttrraatttteerreebbbbee,,  aanncchhee  ssee  iinn  

iippootteessii  cciirrccoossttaannzzaa  vveerraa,,  ddii  uunn  eelleemmeennttoo  iinnddiizziiaarriioo  ddeebboollee,,  iinn  qquuaannttoo  ddii  ppeerr  sséé  ssoolloo  

nnoonn  iiddoonneeoo  aa  pprroovvaarree  nneeaanncchhee  pprreessuunnttiivvaammeennttee  llaa  ccoollppeevvoolleezzzzaa””::  iill  ffaattttoo  cciiooèè  cchhee  iill  

QQuuiinnttaavvaallllee  aabbbbiiaa  vviissttoo  llaa  KKnnooxx  llaa  mmaattttiinnaa  ddeell  22  nnoovveemmbbrree  nneell  ssuuoo  nneeggoozziioo  nneell  

mmoommeennttoo  ddeellll’’aappeerrttuurraa  ssaarreebbbbee  ppeerr  llaa  CCoorrttee  eelleemmeennttoo  iinniiddoonneeoo,,  ddii  ppeerr  sséé  ssoolloo,,  aa  

pprroovvaarrnnee  llaa  ccoollppeevvoolleezzzzaa  nneeppppuurree  pprreessuunnttiivvaammeennttee,,  mmeennttrree  iill  QQuuiinnttaavvaallllee  aavvrreebbbbee  

““ppoottuuttoo  aapppprreezzzzaarree,,  nneeii  ggiioorrnnii  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  ssuucccceessssiivvii  aallll’’aaccccaaddiimmeennttoo,,  llaa  

rriilleevvaannzzaa  ddeellllaa  ssuuaa  ddeeppoossiizziioonnee””  ((pp..  5522  ddeellllaa  sseenntteennzzaa  PPrraattiilllloo))..  DDeeppoossiizziioonnee  cchhee,,  ssii  

rriippeettee,,  nnoonn  cc’’eerraa  ssttaattaa..    

      SSiinnoo  aadd  oorraa,,  llaa  ccoonnttrraaddddiittttoorriieettàà  mmoottiivvaazziioonnaallee  eerraa  eesstteerrnnaa,,  cciiooèè  ppaalleesseemmeennttee  iinn  

ccoonnttrraassttoo  ccoonn  llee  ddeeppoossiizziioonnii  ddeell  QQuuiinnttaavvaallllee  ee  ddeellllaa  CChhiirriibbooggaa,,  oollttrreecchhéé  ddeellll’’IIsspp  

VVoollttuurrnnoo,,  mmaa,,  ssoottttoo  ll’’uullttiimmoo  pprrooffiilloo  mmeennzziioonnaattoo,,  llaa  ccoonnttrraaddddiittttoorriieettàà  èè  iinntteerrnnaa  eedd  

eemmeerrggee  ddaallllaa  sstteessssaa  sseenntteennzzaa,,  nneellllee  pppp..  5511  ee  5522..  SSee  llaa  cciirrccoossttaannzzaa  eerraa  ccoossìì  iinniinnfflluueennttee  

aaii  ffiinnii  ddeecciissoorrii  ppeerr  llaa  CCoorrttee,,  ssoottttoo  qquuaallee  pprrooffiilloo  aavvrreebbbbee  ppoottuuttoo  eesssseerree  iinnvveeccee  rriilleevvaannttee  

ppeerr  iill  QQuuiinnttaavvaallllee  ??    

      LLaa  CCoorrttee  nnoonn  ssppiieeggaa,,  iinnoollttrree,,  iill  ppeerrcchhéé  ddeellllaa  ssuuaa  aaffffeerrmmaazziioonnee  sseeccoonnddoo  ccuuii  iill  

QQuuiinnttaavvaallllee  ssaarreebbbbee  ssttaattoo  nneellllaa  ccoonnddiizziioonnee  ddii  aapppprreezzzzaarree,,  nneeii  ggiioorrnnii  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  
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ssuucccceessssiivvii  aallll’’aaccccaaddiimmeennttoo,,  llaa  rriilleevvaannzzaa  ddeellllaa  ssuuaa  iinnddiivviidduuaazziioonnee..  QQuuaallii  ssoonnoo  ggllii  

eelleemmeennttii  cchhee  aavvrreebbbbeerroo  ccoonnsseennttiittoo  aall  QQuuiinnttaavvaallllee  ddii  rreennddeerrssii  ccoonnttoo  ddeellll’’iimmppoorrttaannzzaa  

((ppeerr  iill  tteessttee  nnoonn  ppeerr  llaa  CCoorrttee  dd’’AAssssiissee  dd’’AAppppeelllloo))  ddeellllaa  cciirrccoossttaannzzaa  ??  QQuuii  llaa  

mmoottiivvaazziioonnee  èè  ddeell  ttuuttttoo  aasssseennttee  eedd  èè  uunn  ppaassssaaggggiioo  cchhiiaavvee  ppeerr  llaa  rriilleevvaannzzaa  ddeell  tteessttee..    

      VVii  èè,,  ppeerrttaannttoo,,  ggrraavvee  ccoonnttrraaddddiittttoorriieettàà  ddeellllaa  mmoottiivvaazziioonnee  ssoottttoo  eennttrraammbbii  ii  pprrooffiillii  

ddeellllaa  lleetttt..  ee))  ddeellll’’aarrtt..  660066  cc..pp..pp..,,  oollttrree  cchhee  mmaannccaannzzaa  ddeellllaa  mmoottiivvaazziioonnee  aa  ssoosstteeggnnoo  

ddeellllaa  cciittaattaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  iimmmmeeddiiaattoo  aapppprreezzzzaammeennttoo,,  ddaa  ppaarrttee  ddeell  tteessttee,,  ddeellllaa  

rriilleevvaannzzaa  ddeellllaa  cciirrccoossttaannzzaa  iinn  ooggggeettttoo..      

        1188..  LLaa  CCoorrttee  ssoossttiieennee  cchhee  llaa  ssiimmuullaazziioonnee  ddeell  ffuurrttoo  nnoonn  eessiissttee  ppeerrcchhéé  ll’’aassssaassssiinnoo  

aavvrreebbbbee  ssccaallaattoo  dduuee  vvoollttee  iill  mmuurroo  ssoottttoossttaannttee  llaa  ffiinneessttrraa  ddeellllaa  RRoommaanneellllii,,  uunnaa  pprriimmaa  

vvoollttaa  ppeerr  aapprriirree  llee  ppeerrssiiaannee  ee  uunnaa  sseeccoonnddaa  vvoollttaa  ppeerr  iinnffrraannggeerree  iill  vveettrroo  ddeellllaa  ffiinneessttrraa  

ccoonn  llaa  ppiieettrraa..  QQuueessttoo,,  iinn  ssoossttaannzzaa,,  èè  qquueelllloo  cchhee  llaa  CCoorrttee  pprroossppeettttaa  ppeerr  cceerrccaarree  ddii  

rreennddeerree  ccrreeddiibbiillee  llaa  ppeerriizziiaa  PPaassqquuaallii  ((vvddss..  pppp..  111166,,  111177  ee  111188))..  EE’’  eevviiddeennttee,,  iinnffaattttii,,  

cchhee,,  pprreessuuppppoonneennddoo  llaa  sscceellttaa  ppiiùù  rraappiiddaa  ee  mmeennoo  mmaacccchhiinnoossaa,,  ccoonnssiiddeerraattoo  cchhee  llaa  

ffiinneessttrraa  iinn  qquueessttiioonnee  eerraa  qquueellllaa  eessppoossttaa  aall  ttrraaffffiiccoo  ppeeddoonnaallee  ee  vveeiiccoollaarree,,  cciiooèè  qquueellllaa  ddii  

uunn’’uunniiccaa  ssccaallaattaa,,  iill  ffaattttoo  ssaarreebbbbee  ssttaattoo  rreessoo  iimmppoossssiibbiillee  ddaallllaa  pprreesseennzzaa  ddeellllee  ppeerrssiiaannee  

cchhiiuussee,,  aaccccoossttaattee  mmaa  ffoorrzzaannttii  ssuull  ddaavvaannzzaallee,,  ccoommee  ddeessccrriittttee  ddaa  FFiilloommeennaa  RRoommaanneellllii,,  

ppeerrssiiaannee  ssuu  ccuuii  aavvrreebbbbee  iimmppaattttaattoo  llaa  ppiieettrraa..  

      EE  aalllloorraa,,  ccoommee  mmoottiivvaa  llaa  CCoorrttee  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddeellllaa  dduupplliiccee,,  rriisscchhiioossiissssiimmaa  

ooppeerraazziioonnee  ??  LLaa  CCoorrttee  ccoossìì  rriissppoonnddee::  ““qquueellllaa  cchhee  ppuuòò  sseemmbbrraarree  aattttiivviittàà  llaabboorriioossaa  aa  

cchhii  nnoonn  hhaa  aallccuunnaa  eessppeerriieennzzaa  iinn  ttaall  sseennssoo,,  ppuuòò  rriivveellaarrssii  ffaattttiibbiillee,,  aanncchhee  ssee  nnoonn  

ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  aaggeevvoollee,,  ddaa  ppaarrttee  ddii  cchhii  hhaa  mmaattuurraattoo  ttaallee  eessppeerriieennzzaa””  ((vvddss..  llaa  

sseenntteennzzaa  aallllee  pppp..  111166  ee  111177)),,  aalllluussiioonnee  nnoonn  ttrrooppppoo  ssccooppeerrttaa  aa  RRuuddii  HHeerrmmaannnn  GGuueeddee  

cchhee,,  iinnffaattttii,,  llaa  CCoorrttee  iinnddiiccaa  ccoommee  iill  pprroobbaabbiillee  ssccaallaattoorree  ((vvddss..  pp..  112200))..    

      MMaa  llaa  CCoorrttee  nnoonn  ppootteevvaa  iinnvvooccaarree  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddii  RRuuddii  nneell  ddeelliittttoo  aanncchhee  ppeerr  

rriitteenneerrlloo  rreessppoonnssaabbiillee  ddii  uunn  tteennttaattiivvoo  ddii  ffuurrttoo  cchhee  pprroocceessssuuaallmmeennttee  ggllii  èè  eessttrraanneeoo  ee  

cciiòò  ppeerr  ggiiuussttiiffiiccaarree  llaa  pprroonnuunncciiaa  aassssoolluuttoorriiaa  iinn  ffaavvoorree  ddeellllaa  KKnnooxx  ee  ddeell  SSoolllleecciittoo..  

      IIll  RRuuddii  èè  ssttaattoo,,  iinnffaattttii,,  pprroocceessssaattoo  ee  ggiiuuddiiccaattoo  iinn  uunn  ddiissttiinnttoo  pprroocceeddiimmeennttoo  ppeerr  lloo  

sstteessssoo  ffaattttoo  oommiicciiddiiaarriioo  mmaa  èè  ssttaattoo  rriiccoonnoosscciiuuttoo  ttoottaallmmeennttee  eessttrraanneeoo  aallllaa  ssiimmuullaazziioonnee  
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ddeell  ffuurrttoo  ddeellllaa  qquuaallee  ddeebbbboonnoo  rriissppoonnddeerree  llaa  KKnnooxx  ee  iill  SSoolllleecciittoo..  

      SSee  llaa  sseenntteennzzaa  ddii  ccoonnddaannnnaa  ddeell  RRuuddii  ccoommee  ccoonnccoorrrreennttee  ee  nnoonn  aauuttoorree  mmaatteerriiaallee  ddeell  

ddeelliittttoo  aaggggrraavvaattoo  ddaallllaa  vviioolleennzzaa  sseessssuuaallee  nnoonn  ppuuòò  ddiirreettttaammeennttee  ooppeerraarree  ii  ssuuooii  eeffffeettttii  

ssuullllaa  KKnnooxx  ee  iill  SSoolllleecciittoo,,  ttaannttoommeennoo  iill  RRuuddii  ppoottrràà  eesssseerree  iinnddiiccaattoo  ccoommee  rreessppoonnssaabbiillee  

ddii  uunn  ffaattttoo  cchhee  ggllii  èè  ttoottaallmmeennttee  eessttrraanneeoo  ((llaa  ssiimmuullaazziioonnee  ddeell  ffuurrttoo))  nneell  ddiivveerrssoo  

pprroocceessssoo  aa  ccaarriiccoo  ddeellllaa  KKnnooxx  ee  ddeell  SSoolllleecciittoo,,  ttaannttoo  ppiiùù  cchhee  nneellllaa  cchhaatt  rriicchhiiaammaattaa  ddaa  

qquueessttaa  CCoorrttee  iill  GGuueeddee  aaffffeerrmmaa  ddii  eesssseerree  eennttrraattoo  nneellll’’aappppaarrttaammeennttoo  ppeerr  llaa  ppoorrttaa  

dd’’iinnggrreessssoo  ee  ddii  nnoonn  aavveerree  mmaaii  nnoottaattoo  iill  vveettrroo  rroottttoo  ee  ii  sseeggnnii  dd’’eeffffrraazziioonnee  ssiinnoo  aa  cchhee  èè  

rriimmaassttoo  iinn  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa..    

        VVii  èè  rraaddiiccaallee  ccoonnttrraaddddiittttoorriieettàà  ddeellllaa  mmoottiivvaazziioonnee  eexx  aarrtt..  660066  lleetttt..  ee))  cc..pp..pp..  ssiiaa  

ssoottttoo  iill  pprrooffiilloo  iinnttrriinnsseeccoo  cchhee  eessttrriinnsseeccoo  ((cciiooèè  iinn  rreellaazziioonnee  aallllaa  sseenntteennzzaa  nn..  77119955//1111  

ddeellllaa  PPrriimmaa  SSeezziioonnee  ppeennaallee  ddeellllaa  SSuupprreemmaa  CCoorrttee  cchhee  hhaa  ccoonnffeerrmmaattoo  llaa  ccoonnddaannnnaa  ddeell  

GGuueeddee  ppeerr  iill  ssoolloo  oommiicciiddiioo  aaggggrraavvaattoo  ddaallllaa  vviioolleennzzaa  sseessssuuaallee  ee  ddaaii  ffuuttiillii  mmoottiivvii..    

      1199..  LL’’aalliibbii  eerraa  ffaallssoo,,  ccoonnttrraarriiaammeennttee  aa  qquuaannttoo  ssoosstteennuuttoo  ddaallllaa  CCoorrttee..  

      SSuull  ppuunnttoo,,  nnoonn  uunnaa  ppaarroollaa  hhaa  ssppeessoo  llaa  CCoorrttee  iinn  mmeerriittoo  aa  qquuaannttoo  ddiicchhiiaarraattoo  

ddaallllee  ccoonnnnaazziioonnaallii  ddii  MMeerreeddiitthh..  LLee  rraaggaazzzzee  iinngglleessii  ssoonnoo  ssttaattee  sseennttiittee  aallll’’uuddiieennzzaa  ddeell  

1133  ffeebbbbrraaiioo  22000099..  SSaallvvoo  AAmmyy  FFrroosstt,,  cchhee,,  ppeerraallttrroo,,  hhaa  rriiffeerriittoo  ddii  aavveerrlloo  sseennttiittoo  ddiirree  ddaa  

RRoobbyynn  oo  SSoopphhiiee,,  ttuuttttee  llee  rraaggaazzzzee,,  cciiooèè  RRoobbyynn  CCaarrmmeell  BBuutttteerrwwoorrtthh,,  PPuurrttoonn  SSoopphhiiee,,  

JJaaddee  BBiiddwweellll,,  NNaatthhaalliiee  HHaayywwaarrdd  ee  PPoowweerr  HHeelleenn,,  hhaannnnoo  ddeettttoo  cchhee  AAmmaannddaa,,  llaa  sseerraa  ddeell  

22,,  mmeennttrree  aatttteennddeevvaannoo  ddii  eesssseerree  cchhiiaammaattee  ddaallllaa  PPoolliizziiaa,,  nneeii  llooccaallii  ddeellllaa  QQuueessttuurraa,,  ddiissssee  

cchhee  iill  ccaaddaavveerree  ddii  MMeerreeddiitthh  ll’’aavveevvaa  ttrroovvaattoo  lleeii,,  cchhee  eerraa  ““ddeennttrroo””  ll’’aarrmmaaddiioo  ((mmooddoo  ppeerr  

ddiirree  cchhee  ffuu  uucccciissaa  nneelllloo  ““ssppeecccchhiioo””  ddeellll’’aarrmmaaddiioo,,  cciiooèè  ddii  ffrroonnttee  aadd  eessssoo,,  ccoommee  

aacccceerrttaattoo  ddaallllaa  PPoolliizziiaa)),,  cchhee  eerraa  ccooppeerrttaa  ddaa  uunnaa  ccooppeerrttaa,,  cchhee  ssppuunnttaavvaa  ffuuoorrii  uunn  ppiieeddee,,  

cchhee  llee  aavveevvaannoo  ttaagglliiaattoo  llaa  ggoollaa  ee  cchhee  cc’’eerraa  ssaanngguuee  ddaappppeerrttuuttttoo  ((ssii  vveeddaannoo  ll’’eessaammee  

ddeellllaa  BBuutttteerrwwoorrtthh  aallllee  pppp..  1199,,  2211,,  2222,,  2233,,  2244,,  2255,,  2266,,  3377;;  ddeellllaa  PPuurrttoonn,,  aallllee  pppp..  110044  ee  

110055;;  ddeellllaa  BBiiddwweellll  aallllaa  pp..  113355;;  ddeellllaa  HHaayywwaarrdd  aallllaa  ppoo’’  112277  ee  ddeellllaa  PPoowweerr  aallllee  pppp..  116622  

ee  116633..    

IInnvveeccee  llaa  sstteessssaa  KKnnooxx,,  nneell  ssuuoo  ccoonnttrrooeessaammee  ddeell  1133  ggiiuuggnnoo  22000099  ddaa  ppaarrttee  ddeell  PPMM  DDrr..  

MMiiggnniinnii,,  aa  pp..  4499,,  eesscclluuddee  ddii  aavveerree  vviissttoo,,  lleeii  ee  RRaaffffaaeellee,,  llaa  ssttaannzzaa  ddii  MMeerreeddiitthh  qquuaannddoo  
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ffuu  ssffoonnddaattaa  llaa  ppoorrttaa  ppeerrcchhéé  eerraa  lloonnttaannaa  ddaallllaa  ssttaannzzaa,,  eerraa  vviicciinnaa  aallll’’iinnggrreessssoo,,  nneell  

ssooggggiioorrnnoo..  IIddeennttiiccaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  hhaa  rreessoo  MMaarrccoo  ZZaarroollii,,  uunnoo  ddeeii  ggiioovvaannii  cchhee  ssffoonnddaannoo  

llaa  ppoorrttaa  ddeellllaa  ccaassaa  ddii  MMeerreeddiitthh,,  ddiiccee  cchhee  AAmmaannddaa  ee  RRaaffffaaeellee  eerraannoo  lloonnttaannii  ee  nnoonn  

vviiddeerroo  nnuullllaa  ((vveerrbbaallee  uuddiieennzzaa    66  ffeebbbbrraaiioo  22000099,,  pp..  118833))..  LLuuccaa  AAllttiieerrii  lloo  sstteessssoo  ((uudd..  66  

ffeebbbbrraaiioo  0099,,  pp..  222200))..  LLoo  sstteessssoo  vvaallee  ppeerr  PPaaoollaa  GGrraannddee,,  pprreesseennttee  ccoonn  ggllii  aallttrrii  dduuee  

((vveerrbbaallee  66  ffeebbbbrraaiioo  22000099,,  pppp..  225533  ee  225544))..            

AAnncchhee  ll’’IIsspp..  ddeellllaa  PPoolliizziiaa  PPoossttaallee  BBaattttiisstteellllii  MMiicchheellee  ddiiccee  cchhee  ii  dduuee  nnoonn  vviiddeerroo  nnuullllaa  

qquuaannddoo  ffuu  ssffoonnddaattaa  llaa  ppoorrttaa  ((vveeddrrbbaallee  66..0022..0099,,  pppp..  7733  ee  7744))..    

IIll  DDiirreettttoorree  tteeccnniiccoo  pprriinncciippaallee  ffiissiiccoo  ddeellllaa  PPoolliizziiaa  ddii  SSttaattoo,,  ddeell  GGaabbiinneettttoo  

iinntteerrrreeggiioonnaallee  ddii  PPoolliizziiaa  SScciieennttiiffiiccaa  ddii  PPaaddoovvaa  DDrr..  FFrraanncceessccoo  CCaammaannaa,,  sseennttiittoo  iinn  ddaattaa  

2233..0055..0099,,  rriissppoonnddeennddoo  aallllaa  ddoommaannddaa  ddii  qquueessttoo  PPMM  ssee  llaa  ppoossiizziioonnee  ddeellllaa  vviittttiimmaa,,  cciiooèè  

ddeell  ppuunnttoo  iinn  ccuuii  llaa  vviittttiimmaa  èè  ssttaattaa  ccoollppiittaa,,  gguuaarrddaannddoo  aallll’’aarrmmaaddiioo  ddii  ffrroonnttee,,  ffoossssee  

aallll’’iinntteerrnnoo  ddii  qquueessttaa  llaarrgghheezzzzaa  ddeellll’’aarrmmaaddiioo,,  cciiooèè  ““nneellll’’aammbbiittoo  ddeelllloo  ssppeecccchhiioo  

ddeellll’’aarrmmaaddiioo””,,  hhaa  ccoonnffeerrmmaattoo  ppiiùù  vvoollttee  qquueessttoo  ppaarrttiiccoollaarree,,  aaffffeerrmmaannddoo::  ““ssii  vveeddee  cchhee  

pprroopprriioo  llaa  ccoonnvveerrggeennccee  aarreeaa,,  qquuiinnddii  ddii  ccoonnsseegguueennzzaa  aanncchhee  ll’’oorriiggiinnee  iinn  vvoolluummee  ssttaa  

pprroopprriioo  ddii  ffrroonnttee  aallll’’aannttaa  ddeellll’’aarrmmaaddiioo  ee  nnoonn  ppoottrreebbbbee  eesssseerree  ddiivveerrssaammeennttee  ddaattaa  

aanncchhee……  qquueessttoo  aanncchhee  uunn  mmeeddiiccoo  lleeggaallee  lloo  ppuuòò……  CCeerrttaammeennttee,,  ssìì,,  pprroopprriioo  ddii  ffrroonnttee  

aallll’’aannttaa  aaddddiirriittttuurraa””  ((vvddss..  llee  rriissppoossttee  ddeell  DDrr..  CCaammaannaa  aallllee  ddoommaannddee  ddii  qquueessttoo  PPMM  aa  pp..  

220055))..  

QQuuiinnddii,,  AAmmaannddaa  hhaa  ddeessccrriittttoo  iill  ppuunnttoo  ddoovvee  ffuu  eeffffeettttiivvaammeennttee  uucccciissaa  MMeerreeddiitthh  ((ddii  

ffrroonnttee  aallll’’aarrmmaaddiioo))  ee  hhaa  ddeessccrriittttoo  lloo  ssttaattoo  ddeell  ccaaddaavveerree  ee  ddeellllaa  ssttaannzzaa  ee  llaa  lleessiioonnee  aallllaa  

ggoollaa,,  ppaarrllaannddoo  ccoonn  llee  ccoonnnnaazziioonnaallii  ddii  MMeerreeddiitthh,,  sseebbbbeennee,,  aall  mmoommeennttoo  iinn  ccuuii  llaa  ppoorrttaa  

ddeellllaa  ccaammeerraa  ddii  MMeerreeddiitthh  ffuu  ssffoonnddaattaa,,  nnéé  lleeii  nnéé  SSoolllleecciittoo,,  ppeerr  cceerrttoo,,  ppootteerroonnoo  

gguuaarrddaarree  ddeennttrroo..  AA  ssuuoo  ddiirree,,  nnéé  lleeii  nnéé  SSoolllleecciittoo  eennttrraarroonnoo  iinn  qquueellllaa  ssttaannzzaa  llaa  mmaattttiinnaa  

pprriimmaa  ddeellll’’aarrrriivvoo  ddeellllaa  PPoolliizziiaa  ppeerrcchhéé  eerraa  cchhiiuussaa..  EEppppuurree  lleeii  ssaappeevvaa  ttuuttttoo..  LLoo  ssaappeevvaa  

ppeerrcchhéé  eerraa  ssttaattaa  iinn  qquueellllaa  ssttaannzzaa  aall  mmoommeennttoo  ddeell  ddeelliittttoo  ee  qquuaannddoo  MMeerreeddiitthh  ffuu    

llaasscciiaattaa  ccoommee  èè  ssttaattaa  rriittrroovvaattaa..  

QQuuiinnddii,,  iill  ccoommppoorrttaammeennttoo  ppoosstt  ddeelliiccttuumm  èè  aallttaammeennttee  iinnddiizziiaarriioo..  LLaa  CCoorrttee  hhaa  

iimmmmoottiivvaattaammeennttee  eesscclluussoo  llaa  rriilleevvaannzzaa  ddeell  ccoommppoorrttaammeennttoo  ddeeii  dduuee  iimmppuuttaattii  ppoosstt  



 44

ddeelliiccttuumm,,  aaffffeerrmmaannddoo  cchhee  iinnnnuummeerreevvoollii  ppoossssoonnoo  eesssseerree  llee  rreeaazziioonnii  iinnddiivviidduuaallii  aa  ffaattttii  

aallttaammeennttee  ttrraauummaattiiccii  ((vvddss..  aadd  eesseemmppiioo,,  llaa  sseenntteennzzaa  aa  pp..  113366))..  SSffuuggggee  aallllaa  CCoorrttee  cchhee  

ssoonnoo  aallttrreettttaannttoo  vvaarriiee  llee  ccoonnddoottttee  ppoosstt  ddeelliiccttuumm,,  ttaannttee  qquuaannttee  llee  rreeaazziioonnii  eemmoottiivvee  aadd  

eevveennttii  ttrraauummaattiiccii..  AAmmmmeessssoo  cchhee  qquueessttee  uullttiimmee  nnoonn  aabbbbiiaannoo  rriilleevvaannzzaa,,  qquuii  nnoonn  vvii  èè  

qquueessttiioonnee  ddii  rreeaazziioonnii  eemmoottiivvee..  QQuuii  llaa  KKnnooxx  ddiimmoossttrraa  ddii  eesssseerree  aa  ccoonnoosscceennzzaa  ddii  

ppaarrttiiccoollaarrii  ((ccaaddaavveerree  ppaarrzziiaallmmeennttee  ooccccuullttaattoo  ddaa  uunnaa  ccooppeerrttaa,,  ccoonn  uunn  ppiieeddee  cchhee  uusscciivvaa  

ffuuoorrii,,  ssaanngguuee  nneellllaa  ssttaannzzaa,,  lleessiioonnee  pprrooffoonnddaa  aall  ccoolllloo,,  mmoorrttee  ddooppoo  uunn’’aaggoonniiaa  ee,,  

ssoopprraattttuuttttoo,,  uucccciissiioonnee  aavvvveennuuttaa  ddii  ffrroonnttee  aallll’’aarrmmaaddiioo  aa  ddeessttrraa  ddeell  lleettttoo  ddii  MMeerreeddiitthh))  

cchhee  nnoonn  aavvrreebbbbee  ppoottuuttoo  ccoonnoosscceerree  ssee  ffoossssee  vveerroo  cchhee  nnoonn  eerraa  pprreesseennttee  nneellllaa  ccaassaa  

ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  aall  mmoommeennttoo  ddeell  ddeelliittttoo  nnéé,,  ccoommuunnqquuee,,  pprriimmaa  cchhee  llaa  ppoorrttaa  

ddeellllaa  ccaammeerraa  ddii  MMeerreeddiitthh  vveenniissssee  ssffoonnddaattaa  aallllaa  pprreesseennzzaa  ddeellllaa  PPoolliizziiaa  PPoossttaallee  

nneellllaa  ttaarrddaa  mmaattttiinnaattaa  ddeell  22  nnoovveemmbbrree  22000077..  QQuuii  nnoonn  ssii  ttrraattttaa  ddii  rreeaazziioonnee  eemmoottiivvaa,,  

ssii  ttrraattttaa  ddii  cciirrccoossttaannzzee  vveerree  cchhee  llaa  KKnnooxx  nnoonn  aavvrreebbbbee  ppoottuuttoo  ccoonnoosscceerree  ssee  ffoossssee  

ll’’aalliibbii..      

QQQQQQQQuuuuuuuuiiiiiiiinnnnnnnnddddddddiiiiiiii,,,,,,,,        cccccccc’’’’’’’’èèèèèèèè        uuuuuuuunnnnnnnn        vvvvvvvviiiiiiiizzzzzzzziiiiiiiioooooooo        ddddddddiiiiiiii        ccccccccuuuuuuuuiiiiiiii        aaaaaaaallllllllllllllllaaaaaaaa        lllllllleeeeeeeetttttttttttttttt........        eeeeeeee))))))))        ((((((((sssssssseeeeeeeeccccccccoooooooonnnnnnnnddddddddaaaaaaaa        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrrtttttttteeeeeeee))))))))        ddddddddeeeeeeeellllllllllllllll’’’’’’’’aaaaaaaarrrrrrrrtttttttt........        666666660000000066666666        cccccccc........pppppppp........pppppppp........::::::::        

mmmmmmmmaaaaaaaannnnnnnnccccccccaaaaaaaannnnnnnnzzzzzzzzaaaaaaaa        ddddddddeeeeeeeellllllllllllllllaaaaaaaa        mmmmmmmmoooooooottttttttiiiiiiiivvvvvvvvaaaaaaaazzzzzzzziiiiiiiioooooooonnnnnnnneeeeeeee        iiiiiiiinnnnnnnn        rrrrrrrreeeeeeeellllllllaaaaaaaazzzzzzzziiiiiiiioooooooonnnnnnnneeeeeeee        aaaaaaaalllllllllllllllleeeeeeee        ddddddddiiiiiiiicccccccchhhhhhhhiiiiiiiiaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaazzzzzzzziiiiiiiioooooooonnnnnnnniiiiiiii        tttttttteeeeeeeessssssssttttttttiiiiiiiimmmmmmmmoooooooonnnnnnnniiiiiiiiaaaaaaaalllllllliiiiiiii        eeeeeeee        aaaaaaaalllllllllllllllloooooooo        sssssssstttttttteeeeeeeessssssssssssssssoooooooo        

ccccccccoooooooonnnnnnnnttttttttrrrrrrrrooooooooeeeeeeeessssssssaaaaaaaammmmmmmmeeeeeeee        ddddddddeeeeeeeellllllllllllllllaaaaaaaa        KKKKKKKKnnnnnnnnooooooooxxxxxxxx,,,,,,,,        ssssssssoooooooopppppppprrrrrrrraaaaaaaa        iiiiiiiinnnnnnnnddddddddiiiiiiiiccccccccaaaaaaaattttttttiiiiiiii........                

        

2200..  LLaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddii  ““nnoonn  iinnccoommppaattiibbiilliittàà””  eeqquuiivvaarrrreebbbbee  aa  nnuullllaa  ((sseenntteennzzaa  aa  pp..  

6644))..  PPeerrcchhéé  ??  LLaa  CCoorrttee  nnoonn  lloo  ddiiccee..  660066,,  lleetttt..  ee))  cc..pp..pp..  

  

2211..  AA  pp..  6688  llaa  CCoorrttee  hhaa  ssoosstteennuuttoo  cchhee,,  mmeennttrree  llaa  CCoorrttee  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo  hhaa  

rriitteennuuttoo  ddii  rriissoollvveerree  uunnaa  ccoonnttrroovveerrssiiaa  sscciieennttiiffiiccaa  ccoommpplleessssaa  iinn  bbaassee  aa  vvaalluuttaazziioonnii  

sscciieennttiiffiicchhee  ddaallllaa  sstteessssaa  CCoorrttee  ffoorrmmuullaattee,,  eessssaa  hhaa  iinnvveeccee  rriitteennuuttoo  ddii  nnoonn  ppootteerr  

rriissoollvveerree  ttaallee  ccoonnttrroovveerrssiiaa  iinn  bbaassee  aa  ccrriitteerrii  sscciieennttiiffiiccii  ““sseennzzaa  ll’’aauussiilliioo  ddii  ppeerriittii  ddii  

pprroopprriiaa  ffiidduucciiaa,,  ddaa  eessssaa  nnoommiinnaattii  ee  cchhee  ppootteesssseerroo  ssvvoollggeerree  ll’’iinnccaarriiccoo  aaffffiiddaattoo  nneell  

ppiieennoo  ccoonnttrraaddddiittttoorriioo  ddeellllee  ppaarrttii””  ((pp..  6688  ddeellllaa  sseenntteennzzaa  cchhee  ss’’iimmppuuggnnaa))..    



 45

TTrree  ssoonnoo  ggllii  eerrrroorrii  ddii  ffoonnddoo  ddii  ttaallee  aaffffeerrmmaazziioonnee..    

IIll  pprriimmoo  èè  qquueelllloo  ddii  rriitteenneerree  cchhee,,  iinn  pprreesseennzzaa  ddii  qquueessttiioonnii  ddii  nnaattuurraa  sscciieennttiiffiiccaa  

cchhee  eessuullaannddoo  ddaaii  lliimmiittii  oorrddiinnaarrii  ddeellllaa  ccoommppeetteennzzaa  pprrooffeessssiioonnaallee  ddeell  mmaaggiissttrraattoo,,  iill  

GGiiuuddiiccee  ddeebbbbaa,,  ccoonn  aassssoolluuttaa  aauuttoommaattiicciittàà,,  nnoommiinnaarree  uunn  ppeerriittoo  ddii  pprroopprriiaa  ffiidduucciiaa  

ppeerr  vvaalluuttaarree  llee  rriissuullttaannzzee,,  aauuttoommaattiicciittàà  cchhee  nnoonn  eessiissttee  nneell  vviiggeennttee  oorrddiinnaammeennttoo  ee  

cchhee  ddiivveennttaa  ttaannttoo  ppiiùù  aannoommaallaa  iinn  sseeddee  dd’’aappppeelllloo  ddoovvee  iill  ppootteerree  ddeellll’’oorrggaannoo  

ggiiuuddiiccaannttee  ppuuòò  ssoolloo  eecccceezziioonnaallmmeennttee  ddiissppoorrrree  llaa  rriinnnnoovvaazziioonnee  ddeellll’’iissttrruuttttoorriiaa  

ddiibbaattttiimmeennttaallee  ee  iinn  rreellaazziioonnee  aadd  aacccceerrttaammeennttii  iirrrriippeettiibbiillii  ggiiàà  ccoommppiiuuttii  nneell  ccoorrssoo  

ddeellllee  iinnddaaggiinnii,,  cciiooèè  nneellll’’aammbbiittoo  ddii  ppeerrttiinneennzzaa  ddii  ttaallii  aacccceerrttaammeennttii..  

IIll  sseeccoonnddoo,,  ccoonnsseegguueennttee,,  èè  qquueelllloo  ddii  uunn  aauuttoommaattiiccoo  rreecceeppiimmeennttoo  ddeellllee  

ccoonncclluussiioonnii  ddeell  ppeerriittoo  cchhee  ccoonnttrraassttaa  ccoonn  iill  ppootteerree  vvaalluuttaattiivvoo  ddeell  GGiiuuddiiccee  sstteessssoo    

cchhee  bbeenn  ppuuòò  ddiissaatttteennddeerree  ee  rriitteenneerree  nnoonn  aatttteennddiibbiillii  ee  sscciieennttiiffiiccaammeennttee  eessaattttee  llee  

ccoonncclluussiioonnii  ddeell  ppeerriittoo  ((vvddss..  CCaassss..  ppeenn..  SSeezz..  II,,  2244  mmaarrzzoo  11999922,,  nn..  776677))..  

IIll  tteerrzzoo  eerrrroorree  rriisseennttee  ddeellll’’eevviiddeennttee  pprreeggiiuuddiizziioo  ccoonnttrroo  ll’’uuffffiicciioo  ee  llee  ffuunnzziioonnii  ddeell  

PPuubbbblliiccoo  MMiinniisstteerroo  cchhee  ttrraassppaarree  iinn  mmooddoo  ttoottaallmmeennttee  iinnggiiuussttiiffiiccaattoo,,  

iinnccoommpprreennssiibbiillee  mmaa  eevviiddeennttiissssiimmoo  ddaa  ttuuttttaa  llaa  sseenntteennzzaa  ddii  ccuuii  ccoossttiittuuiissccee,,  èè  

iinnnneeggaabbiillee,,  iill  ““ffiilloo  ccoonndduuttttoorree””::  ll’’aacccceerrttaammeennttoo  ssvvoollttoo  nneell  ppiieennoo  ccoonnttrraaddddiittttoorriioo  

ddeellllee  ppaarrttii  eerraa  aanncchhee  qquueelllloo  ffiissiioollooggiiccaammeennttee  ssvvoollttoossii  nneellllee  iinnddaaggiinnii  pprreelliimmiinnaarrii  iinn  

rreellaazziioonnee  aallll’’iissttiittuuttoo  ddeellll’’aarrtt..  336600  cc..pp..pp..  NNoonn  vvii  eerraa  bbiissooggnnoo,,  iinn  aallttrree  ppaarroollee,,  ddii  uunnaa  

ppeerriizziiaa  ppeerr  ddiissppoorrrree  ddii  uunn  aacccceerrttaammeennttoo  iinn  ccoonnttrraaddddiittttoorriioo..  MMaa,,  ttrraattttaannddoossii  ddii  

aacccceerrttaammeennttoo  ssvvoollttoo  ddaall  PPMM,,  ll’’iinnccoommpprreennssiibbiillee  ee  aannttiiggiiuurriiddiiccoo  pprreeggiiuuddiizziioo  

““iiddeeoollooggiiccoo””  ddeellllaa  CCoorrttee  ssii  èè  eesspplliiccaattoo  aanncchhee  iinn  qquueessttoo  ccaassoo,,  ccoonndduucceennddoo  aa  rriissuullttaattii  

cchhee  hhaannnnoo  ggrraavveemmeennttee  ssttrraavvoollttoo  ee  mmuuttiillaattoo  llee  rriissuullttaannzzee  pprroocceessssuuaallii  ee  lloo  sstteessssoo  

ppootteerree  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  ddeell  GGiiuuddiiccee  ssuullllaa  ppeerriizziiaa,,  ddeeggrraaddaattoo  aa  mmeerroo  aatttteeggggiiaammeennttoo  ddii  

aaccrriittiiccaa  aaddeessiioonnee  aa  ccoonncclluussiioonnii  ddii  ppeerriittii  cchhee  mmeerriittaavvaannoo  ffiidduucciiaa  ssoolloo  ppeerrcchhéé  

nnoommiinnaattii  ddaall  GGiiuuddiiccee  sstteessssoo..  VVii  èè  uunn  vviizziioo  ddii  aassssoolluuttaa  iillllooggiicciittàà  ee  ccaarreennzzaa  
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mmoottiivvaazziioonnaallee  ddii  ccuuii  aallllaa  pprriimmaa  ppaarrttee  ddeellllaa  lleetttt..  ee))  ddeellll’’aarrtt..  660066  cc..pp..pp..,,  iinn  rreellaazziioonnee  

aa  uunnaa  cciirrccoossttaannzzaa  rriilleevvaannttiissssiimmaa,,  qquuaallee  ll’’iinnggiiuussttiiffiiccaattaa  ee  aaccrriittiiccaa  aaddeessiioonnee  aallllee  

ccoonncclluussiioonnii  ddeeii  ppeerriittii..    

SSee  ssii  ppeennssaa,,  ppooii,,  cchhee  llaa  CCoorrttee,,  sseennzzaa  ddiissppoorrrree  aallttrree  ppeerriizziiee,,  hhaa  aaddeerriittoo  aallllee  

ccoonncclluussiioonnii  ddeeii  CCoonnssuulleennttii  ddeellllee  ddiiffeessee  ddeeggllii  iimmppuuttaattii  ((nnoonn  ddeellllee  ppaarrttii  cciivviillii  

KKeerrcchheerr))  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  oorrmmaa  ssuull  ttaappppeettiinnoo  ((pp..  9933  ee  sseegggg..)),,  iimmpprroonnttee  eevviiddeennzziiaattee  

ccoonn  iill  LLuummiinnooll  ((pp..  110000  ee  sseegggg..))  ee  ttrraaccccee  eemmaattiicchhee  nneell  bbaaggnnoo  ppiiccccoolloo  ((pp..  111100  ee  

sseegggg..)),,  ttaannttoo  ppeerr  ffaarree  ssoolloo  aallccuunnii  eesseemmppii,,  èè  iinnnneeggaabbiillee  llaa  ccoonnttrraaddddiizziioonnee  ccoonn  llaa  

ddeecciissiioonnee  ddii  ddiissppoorrrree  llaa  ppeerriizziiaa  ggeenneettiiccaa  CCoonnttii  --  VVeecccchhiioottttii  ssuull  ccoolltteelllloo  ddii  ccuuii  aall  

rreepp..  3366  ee  ssuull  ggaanncceettttoo  ddeell  rreeggggiisseennoo..  IInn  qquueesstt’’uullttiimmoo  ccaassoo,,  iinnffaattttii,,  llaa  CCoorrttee  hhaa  

rriitteennuuttoo,,  eerrrroonneeaammeennttee  ee  iimmmmoottiivvaattaammeennttee,,  ddii  ddiissppoorrrree  llaa  ppeerriizziiaa  ssuu  ttaallii  rreeppeerrttii,,  

ddeemmaannddaannddoonnee  llaa  ddeecciissiioonnee  aa  ppeerriittii  ddaa  eessssaa  nnoommiinnaattii,,  vviissttaa  llaa  ccoommpplleessssiittàà  ddeellllee  

qquueessttiioonnii  sscciieennttiiffiicchhee,,  eessttrraanneeee  aallll’’oorrddiinnaarriiaa  ccoommppeetteennzzaa  ddeeii  ggiiuuddiiccii..  IInn  aallttrrii  ccaassii,,  

vviicceevveerrssaa,,  aanncchh’’eessssii  ccaarraatttteerriizzzzaattii  ddaallll’’iiddeennttiiccaa  ccoommpplleessssiittàà  ee  ““sscciieennttiiffiicciittàà””  ddeellllee  

qquueessttiioonnii,,  llaa  CCoorrttee  nnoonn  hhaa  rriitteennuuttoo  ddii  aavvvvaalleerrssii  ddii  pprroopprrii  ppeerriittii  ee,,  ttrraa  llee  vvaalluuttaazziioonnii  

ddeellllaa  PPoolliizziiaa  SScciieennttiiffiiccaa  ee  ddeeii  CCCC..TTTT..  ddii  ppaarrttee  cciivviillee  ee  qquueellllii  ddeeii  CCCC..TTTT..  ddeeggllii  

iimmppuuttaattii,,  hhaa  rriitteennuuttoo  ddii  pprriivviilleeggiiaarree  qquueessttee  uullttiimmee..  VVii  èè  eevviiddeennttiissssiimmaa  

ccoonnttrraaddddiittttoorriieettàà  ee  iillllooggiicciittàà  mmoottiivvaazziioonnaallee  eexx  aarrtt..  660066,,  lleetttt..  ee)),,  pprriimmaa  ppaarrttee  cc..pp..pp..          

      

  

  

        

      

    


