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PPrriimmaa  ddii  aaffffrroonnttaarree  ii  mmoottiivvii  ddii  rriiccoorrssoo,,  èè  iinnddiissppeennssaabbiillee  rriieeppiillooggaarree  llaa  

mmoottiivvaazziioonnee  ccoonn  ccuuii  llaa  CCoorrttee  dd’’AAssssiissee  ddii  PPeerruuggiiaa,,  dd’’oorraa  iinnnnaannzzii  CCAA,,  èè  

ppeerrvveennuuttaa  aallllaa  sseenntteennzzaa  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo  ccoonn  ccuuii  ggllii  ooddiieerrnnii  iimmppuuttaattii  ssoonnoo  ssttaattii  

rriiccoonnoosscciiuuttii  rreessppoonnssaabbiillii  ddeeii  rreeaattii  lloorroo  aassccrriittttii  ee  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ddeellll’’oommiicciiddiioo  

aaggggrraavvaattoo  ddaallllaa  vviioolleennzzaa  sseessssuuaallee..    

CCiiòò  ssii  rreennddee  aassssoolluuttaammeennttee  iinnddiissppeennssaabbiillee  ppooiicchhéé  llaa  CCoorrttee  dd’’AAssssiissee  

dd’’AAppppeelllloo,,  dd’’oorraa  iinnnnaannzzii  CCAAAA,,  nneell  rriieeppiillooggaarree  llee  rraaggiioonnii  cchhee  hhaannnnoo  ppoorrttaattoo  ii  

ggiiuuddiiccii  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo  aallllaa  lloorroo  ddeecciissiioonnee,,  hhaa  ddiimmoossttrraattoo  ddii  nnoonn  aavveerrllaa  

mmiinniimmaammeennttee  ccoommpprreessaa..  AAnnzzii,,  ll’’eevviiddeennttiissssiimmaa  ddiissttoonniiaa  rraavvvviissaabbiillee  ttrraa  llaa  

ssiinntteessii  ddeellllaa  sseenntteennzzaa  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo  ffaattttaa  ddaallllaa  CCAAAA  ee  lloo  sscchheemmaa  

mmoottiivvaazziioonnaallee  ddeellllaa  sseenntteennzzaa  aappppeellllaattaa  èè  ttaallmmeennttee  aacccceennttuuaattaa  ddaa  ffaarr  rriitteenneerree  

cchhee  ii  ggiiuuddiiccii  dd’’aappppeelllloo  nnoonn  aabbbbiiaannoo  eessaammiinnaattoo  llaa  sseenntteennzzaa  iimmppuuggnnaattaa  ccoonn  

qquueellllaa  aallmmeennoo  aapppprroossssiimmaattiivvaa  aatttteennzziioonnee  cchhee  ssii  ddeevvee  eessiiggeerree  ddaa  uunn  ggiiuuddiiccee  

dd’’aappppeelllloo..    

LLaa  sstteessssaa  ssccaannssiioonnee  ddeeggllii  aarrggoommeennttii  cchhee,,  sseeccoonnddoo  llaa  CCAAAA,,  ssaarreebbbbeerroo  aallllaa  

bbaassee  ddeellllaa  sseenntteennzzaa  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo,,  vvaallee  aa  ddiirree::    

ffaallssiittàà  ddeellll’’aalliibbii  ((pp..  1111))  

ssiimmuullaazziioonnee  ddeellll’’eeffffrraazziioonnee  ((pp..  1122))  

ccoonnccoorrssoo  nneell  rreeaattoo  ((pp..  1144))  

IInnddaaggiinnii  ggeenneettiicchhee  ((pp..  1155))  

TTrraaccccee  bbiioollooggiicchhee  ((pp..  1166))  

TTrraaccccee  eessaallttaattee  ddaall  LLuummiinnooll  ((pp..  1188))  

VVaalluuttaazziioonnii  ccoonncclluussiivvee  ddeellllaa  CCoorrttee  dd’’AAssssiissee  ((pp..  1188))  

nnoonn  ccoorrrriissppoonnddee  aaffffaattttoo  aaii  vvaarrii  ppaassssaaggggii  mmoottiivvaazziioonnaallii  ddeellllaa  sseenntteennzzaa  ddii  

pprriimmoo  ggrraaddoo  cchhee  ssoonnoo  ii  sseegguueennttii::  

EEssppoossiizziioonnee  ((pppp..  1100  ee  sseegggg..))  

LLee  aammiicchhee  ddii  MMeerreeddiitthh  ((pppp..  2200  ee  sseegggg..))  

II  rraaggaazzzzii  ddeell  ppiiaannoo  ddii  ssoottttoo  ddeellll’’aappppaarrttaammeennttoo  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  77  ((pppp..  2255  ee  

sseegggg..))  
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RRuuddii  GGuueeddee  HHeerrmmaannnn  ((pppp..  2277  ee  sseegggg..))  

RRuuddii  iill  ssiimmuullaattoorree  ??  ((pppp..  4444  ee  sseegggg..))  

AAmmaannddaa  KKnnooxx  ee  RRaaffffaaeellee  SSoolllleecciittoo  ((pppp..  4499  ee  sseegggg..))  

IIll  rraaccccoonnttoo  ddii  AAmmaannddaa  KKnnooxx  ((pppp..  5533  ee  sseegggg..))  

IInnccoonnggrruueennzzee  ee  ssmmeennttiittee  nneell  rraaccccoonnttoo  ddii  AAmmaannddaa  KKnnooxx  ((pppp..  6677  ee  sseegggg..))  

CCoommppoorrttaammeennttii  ddii  AAmmaannddaa  KKnnooxx  ee  RRaaffffaaeellee  SSoolllleecciittoo  llaa  mmaattttiinnaa  ddeell  

22..1111..22000077  ((pppp..  7788  ee  sseegggg..))  

DDeeppoossiizziioonnee  ddii  CCaappeezzzzaallii  NNaarraa  ee  ddii  MMoonnaacccchhiiaa  AAnnttoonneellllaa  ((pppp..  8877  ee  sseegggg..))  

AAttttiivviittàà  iinnvveessttiiggaattiivvee  ((pppp..  9911  ee  sseegggg..))  

RRiilleevvaazziioonnii  ee  vvaalluuttaazziioonnii  mmeeddiiccoo  lleeggaallii  ((pppp..  110022  ee  sseegggg..)),,  ccoommpprreennddeennttee  llaa  

ccaauussaa  ddeellllaa  mmoorrttee  ((pppp..  110066  ee  sseegggg..)),,  iill  ccrriitteerriioo  ddeellllee  mmaacccchhiiee  iippoossttaattiicchhee  ((pppp..  

110088  ee  sseegggg..)),,  vviioolleennzzaa  sseessssuuaallee  ((pppp..  111100  ee  113344  ee  sseegggg..)),,  eeppooccaa  ddeellllaa  mmoorrttee  

((pppp..  111199  ee  sseegggg..)),,  ccaauussaa  ddeellllaa  mmoorrttee  ((pppp..  112200  ee  sseegggg..))  

VVaalluuttaazziioonnii  ssuu  qquuaannttoo  eessppoossttoo  ddaaii  ppeerriittii  ee  ccoonnssuulleennttii  mmeeddiiccoo  lleeggaallii  ((pppp..  115577  

ee  sseegggg..))  

IInnddaaggiinnii  ggeenneettiicchhee  ((pppp..  118833  ee  sseegggg..))  

IInnddaaggiinnii  ggeenneettiicchhee::  ccoonnssiiddeerraazziioonnii  ((pppp..  227777  ee  sseegggg..))  

TTrraaccccee  nneell  bbaaggnnoo  ppiiccccoolloo  ((pppp..  229988  ee  sseegggg..)),,      

IIll  ccoommppuutteerr  ppoorrttaattiillee  AAppppllee  mmooddeelllloo  ““MMAACCBBOOOOKKPPRROO””  ddii  RRaaffffaaeellee  SSoolllleecciittoo  

((pppp..  332211  ee  sseegggg..))  

LL’’iinneessiisstteennttee  aattttiivviittàà  ddii  nnaavviiggaazziioonnee  nneell  wweebb  sseeccoonnddoo  llaa  PPoolliizziiaa  PPoossttaallee  ((pppp..  

332288  ee  sseegggg..))  

LLaa  ccoonnssuulleennzzaa  tteeccnniiccaa  ddeeii  ccoonnssuulleennttii  ddeellllaa  DDiiffeessaa  SSoolllleecciittoo  ((pppp..  333300  ee  sseegggg..))  

LLaa  ccooppeerrttuurraa  ddeellllaa  RReettee::  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  ee  VViiaa  SSppeerraannddiioo  55  bbiiss  ((pppp..  333333  ee  

sseegggg..))  

IIll  ttrraaffffiiccoo  tteelleeffoonniiccoo  ddeell  cceelllluullaarree  ddii  RRaaffffaaeellee  SSoolllleecciittoo  ((pppp..  333388  ee  sseegggg..))  

IIll  ttrraaffffiiccoo  tteelleeffoonniiccoo  ddeell  cceelllluullaarree  ddii  AAmmaannddaa  KKnnooxx  ((pppp..  334444  ee  sseegggg..))  

IIll  ttrraaffffiiccoo  tteelleeffoonniiccoo  ddeeii  cceelllluullaarrii  ddii  MMeerreeddiitthh  KKeerrcchheerr  ee  llaa  mmeemmoorriiaa  ddeell  

cceelllluullaarree  iinngglleessee  ddii  MMeerreeddiitthh  KKeerrcchheerr  ((pppp..  334488  ee  sseegggg..))  
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LLee  iimmpprroonnttee  ddii  ccaallzzaattuurree::  llaa  rreellaazziioonnee  99//44//0088  ddeell  ddrr..  RRiinnaallddii  ee  ddeellll’’iissppeettttoorree  

ccaappoo  BBooeemmiiaa  ((pppp..  335544  ee  sseegggg..))  

LLee  iimmpprroonnttee  ssuull  ttaappppeettiinnoo  ddeell  bbaaggnnoo  ppiiccccoolloo  llaa  iimmpprroonnttaa  ffoottoo  110055,,  llee  

iimmpprroonnttee  eevviiddeennzziiaattee  ddaall  lluummiinnooll::  llaa  rreellaazziioonnee  3311//0055//0088  ddeell  ddrr..  RRiinnaallddii  ee  

ddeellll’’iisspp..  ccaappoo  BBooeemmiiaa  ((pppp..  336600  ee  sseegggg..))  

LLaa  iimmpprroonnttaa  ffoottoo  110055  ((ffeeddeerraa  ddeell  ccuusscciinnoo  ddii  MMeerreeddiitthh))  ((pppp..  336666  ee  sseegggg..))  

LLee  iimmpprroonnttee  eevviiddeennzziiaattee  ddaall  lluummiinnooll  ((pppp..  336688  ee  sseegggg..))  

LLee  ccoonnssuulleennzzee  ddeell  PPrrooff..  FFrraanncceessccoo  VViinnccii,,  ccoonnssuulleennttee  tteeccnniiccoo  ddeellllaa  DDiiffeessaa  

SSoolllleecciittoo  ((pppp..  337733  ee  sseegggg..))  

VVaalluuttaazziioonnii  ccoonncclluussiivvee  ((pppp..  338811  ee  sseegggg..)),,  ccoommpprreennddeennttii  llee  lleessiioonnii  ((pppp..  339944  ee  

sseegggg..)),,  EEssiittoo  ddeellllee  iinnddaaggiinnii  ggeenneettiicchhee  ((pppp..  339988  ee  sseegggg..)),,  TTrraaccccee  bbiioollooggiicchhee  nneell  

bbaaggnnoo  ppiiccccoolloo  ((pppp..  440055  ee  sseegggg..)),,  TTrraaccccee  eessaallttaattee  ddaall  lluummiinnooll  ((pppp..  440088  ee  

sseegggg..))..    

SSeegguuoonnoo  llee  ccoonnssiiddeerraazziioonnii  ssuullllaa  ccaalluunnnniiaa  ee  qquueellllee  ssuullll’’aammmmoonnttaarree  ddeellllee  ppeennee  

((pppp..  441177  ee  sseegggg..))..      

IIll  ddiivvaarriioo  ttrraa  llaa  rreeaallttàà  eeffffeettttiivvaa  ddeellllaa  sseenntteennzzaa  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo  ee  llaa  

rriiccoossttrruuzziioonnee  cchhee  ddeellllaa  sstteessssaa  hhaa  ddaattoo  llaa  CCAAAA  èè  rraaddiiccaallee..    

BBaasstteerreebbbbee  cciittaarree  iinn  pprrooppoossiittoo,,  aa  ppuurroo  ttiittoolloo  ddii  eesseemmppiioo,,  llaa  ““ffaallssiittàà  ddeellll’’aalliibbii””  

cchhee,,  ppeerr  llaa  CCAAAA,,  èè  aaddddiirriittttuurraa  iill  pprriimmoo  ddaattoo  ddaa  ccuuii  llaa  CCAA  ppaarrttee,,  aanncchhee  aa  lliivveelllloo  

eessppoossiittiivvoo  ((vvddss..  llaa  sseenntteennzzaa  ddeellllaa  CCAAAA  aa  pp..  1111)),,  ccoommee  ssee  llaa  CCoorrttee  dd’’AAssssiissee  

ffoossssee  ppaarrttiittaa  ddaa  uunn’’aaffffeerrmmaazziioonnee  iinnddiimmoossttrraattaa  qquuaallee  qquueellllaa  ddeellllaa  pprreesseennzzaa  

ddeellllaa  KKnnooxx  ee  ddeell  SSoolllleecciittoo  nneellllaa  ccaassaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  llaa  nnoottttee  ddeell  ddeelliittttoo..  

LLaa  CCAAAA  cciittaa  aaddddiirriittttuurraa  uunn  ppaassssoo  vviirrggoolleettttaattoo  ddeellllaa  sseenntteennzzaa  aappppeellllaattaa  cchhee  

ccoossìì  vviieennee  rriippoorrttaattoo::  ““  NNeessssuunn  eelleemmeennttoo  ––  ccoossìì  tteessttuuaallmmeennttee  llaa  sseenntteennzzaa  ““hhaa  

ppeerròò  ccoonnffeerrmmaattoo  cchhee  AAmmaannddaa  KKnnooxx  ee  RRaaffffaaeellee  SSoolllleecciittoo  nnoonn  ssii  ttrroovvaasssseerroo  llaa  

sseerraa  ttaarrddii  ddii  qquueell  11  nnoovveemmbbrree  nneellllaa  ccaassaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  ““  ((vvddss..  llaa  

sseenntteennzzaa  ddeellllaa  CCAAAA  aa  pp..  1111))..  PPuurrttrrooppppoo,,  llaa  CCoorrttee  dd’’AAssssiissee  dd’’AAppppeelllloo,,  nneeppppuurree  

iinn  qquueessttoo  ppaassssaaggggiioo,,  hhaa  iinnddiiccaattoo  ll’’eessaattttaa  llooccaalliizzzzaazziioonnee  ddeellll’’eesspprreessssiioonnee  ee  ssii  èè  

lliimmiittaattaa  aa  ssoottttoolliinneeaarree  iill  ffaattttoo  cchhee  llaa  ““ffaallssiittàà  ddeellll’’aalliibbii””  ddeellllaa  pprreesseennzzaa  ddeeii  dduuee  
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iimmppuuttaattii  iinn  lluuooggoo  vviicciinniissssiimmoo  mmaa  ddiivveerrssoo  ddaa  qquueelllloo  ddeell  ddeelliittttoo  llaa  nnoottttee  ttrraa  iill  

pprriimmoo  ee  iill  22  nnoovveemmbbrree  22000077  ffoossssee  iill  pprriimmoo  eelleemmeennttoo  pprreessoo  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  

ddaallllaa  CCAA  ssiiaa  nneelllloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeell  pprroocceessssoo  cchhee  aallll’’iinniizziioo  ddeellllee  vvaalluuttaazziioonnii  

ccoonncclluussiivvee..  CCoossìì  tteessttuuaallmmeennttee  hhaa  aaffffeerrmmaattoo  iinn  sseenntteennzzaa  llaa  CCAAAA::  ““LLaa  CCoorrttee,,  

aanncchhee  ssoottttoo  iill  pprrooffiilloo  ddeellllaa  eessppoossiizziioonnee,,  ppaarrttee  pprroopprriioo  ddaa  qquueessttoo  pprriimmoo  ddaattoo,,  

rraapppprreesseennttaattoo  ppeerrrr  pprriimmoo  ssiiaa  nneelllloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeell  pprroocceessssoo  cchhee  nneellllee  

vvaalluuttaazziioonnii  ccoonncclluussiivvee””  ((vvddss..  llaa  sseenntteennzzaa  aa  pp..  1111))..          

LLaa  ffrraassee  iinn  qquueessttiioonnee  ssii  ttrroovvaa,,  ppeerròò,,  nnoonn  nneellll’’iinncciippiitt  ddeellllaa  mmoottiivvaazziioonnee,,  ccoommee  

eerrrroonneeaammeennttee  ssoosstteennuuttoo  ddaallllaa  CCAAAA,,  mmaa  iinn  sseeddee  ddii  ccoonnssiiddeerraazziioonnii  ccoonncclluussiivvee,,  

eessaattttaammeennttee  aa  pp..  338822,,  ddooppoo  ll’’aannaalliissii  mmeettiiccoolloossaa,,  aapppprrooffoonnddiittaa  ee  ccoommpplleettaa  ddii  

ttuuttttii  ggllii  eelleemmeennttii  pprroobbaattoorrii  eemmeerrssii  iinn  sseeddee  ddii  iinnddaaggiinnii  ee  ddii  iissttrruuttttoorriiaa  

ddiibbaattttiimmeennttaallee..  NNoonn  vvee  nnee  èè  ttrraacccciiaa  nneeppppuurree  nneelllloo  ““ssvvoollggiimmeennttoo  ddeell  pprroocceessssoo””::  

ssii  vveeddaa  ddaa  pp..  11  aa  pp..  99,,  ccoonnttrraarriiaammeennttee  aallll’’aassssuunnttoo  ddeellllaa  CCoorrttee  dd’’AAssssiissee  

dd’’AAppppeelllloo..  

  UUnnaa  ssiiaa  ppuurr  ssuucccciinnttaa  ddiissaammiinnaa  ddeeii  mmoottiivvii  ddeellllaa  ddeecciissiioonnee  ddeellllaa  sseenntteennzzaa  

ddeellllaa  CCAA  rreennddeerràà  aannccoorraa  ppiiùù  eevviiddeennttee  iill  vviizziioo  iinn  ccuuii  èè  iinnccoorrssaa  llaa  CCAAAA  ee  cchhee  ssii  èè  

pprreecceeddeenntteemmeennttee  ddeessccrriittttoo..    

MMeennttrree  llaa  CCoorrttee  dd’’AAssssiissee  dd’’AAppppeelllloo  ssii  èè  ccaarraatttteerriizzzzaattaa  ppeerr  uunn’’aannaalliissii  

rraaddiiccaallmmeennttee  ppaarrcceelllliizzzzaattaa  ddeeii  vvaarrii  eelleemmeennttii  pprroobbaattoorrii,,  ccoommpplleettaammeennttee  sscciissssii  

ll’’uunnoo  ddaallll’’aallttrroo  ee  rreecceeppiittii  ppeerr  ii  ssoollii  pprrooffiillii  pprroobblleemmaattiiccii,,  ccoonn  ssiisstteemmaattiiccaa  

eesscclluussiioonnee  ddii  ttuuttttee  llee  ppaarrttii  ddii  ttaallii  rriissuullttaannzzee  iinn  ssiinnttoonniiaa  ccoonn  ll’’iippootteessii  aaccccuussaattoorriiaa  

((eesseemmppiioo  ttiippiiccoo,,  ttrraa  ii  ttaannttii,,  llaa  cchhaatt  ddii  RRuuddii  ee  ll’’iinntteerrrrooggaattoorriioo  ddii  AAvviieelllloo)),,  llaa  CCoorrttee  

ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo  hhaa  pprroocceedduuttoo  aadd  uunnaa  ddiissaammiinnaa  ccoommpplleettaa  ddii  cciiaassccuunnoo  ddeeggllii  

eelleemmeennttii  eemmeerrssii  ddaallllee  rriissuullttaannzzee,,  ccoonn  llee  ooppppoossttee  iinntteerrpprreettaazziioonnii  ddeellllee  ppaarrttii,,  

ppuubbbblliiccaa  ee  pprriivvaattee  ee  ccoonn  uunnaa  mmoottiivvaattaa  ssiinntteessii  cchhee  hhaa  tteennuuttoo  ccoonnttoo  nnoonn  ssoolloo  ddeell  

ccoonntteennuuttoo  ddeell  ssiinnggoolloo  eelleemmeennttoo  mmaa  aanncchhee  ddeell  ssiiggnniiffiiccaattoo  ddeeii  rraappppoorrttii  ddii  

cciiaassccuunn  eelleemmeennttoo  ccoonn  ggllii  aallttrrii..    

LLaa  CCoorrttee  hhaa  iinnnnaannzziittuuttttoo  ppoossttoo  iinn  eevviiddeennzzaa  llaa  ppeerrssoonnaalliittàà  ddeellllaa  vviittttiimmaa,,  cchhee,,  

aall  ccaarraatttteerree  ffoorrttee,,  aaggggiiuunnggeevvaa  aanncchhee  ffoorrzzaa  ffiissiiccaa  ee  pprraattiiccaa  ddeell  kkaarraattèè,,  cciiòò  cchhee  
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rriilleevvaa  nnoonn  ppooccoo  nneellllaa  ddiinnaammiiccaa  ddeellll’’aaggggrreessssiioonnee,,  ddeellllaa  rreeaazziioonnee  ddeell  ssuuoo  

ccaarraatttteerree  ee  ddeellllaa  ssiiggnniiffiiccaattiivviittàà  ddeellllaa  ssuuaa  ddiiffeessaa  ((pp..  1100  ddeellllaa  sseenntteennzzaa  

aappppeellllaattaa))..    

LLaa  CCoorrttee  hhaa  iilllluussttrraannoo  llee  aabbiittuuddiinnii  ddeellllaa  rraaggaazzzzaa  ee  iill  ssuuoo  ffoorrttee  rraappppoorrttoo  ccoonn  llaa  

ffaammiigglliiaa  cchhee  rriissiieeddeevvaa  nneellllaa  ppaarrttee  mmeerriiddiioonnaallee  ddii  LLoonnddrraa..  LLaa  CCAA  ddeessccrriivvee  ppooii  

llaa  ssttrruuttttuurraa  ddeellll’’aappppaarrttaammeennttoo  ee  llaa  ddiinnaammiiccaa  ddeeii  ffaattttii  cchhee  ppoorrttòò  aall  rriinnvveenniimmeennttoo  

ddeell  ccaaddaavveerree  ddii  MMeerreeddiitthh..    

SSii  ssooffffeerrmmaa  ppooii  ssuullllaa  ddeessccrriizziioonnee  ddeellll’’iinnccoonnttrroo  cchhee  ggllii  aappppaarrtteenneennttii  aallllaa  

PPoolliizziiaa  PPoossttaallee,,  ppoorrttaattiissii  iinn  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa,,  iinn  rraaggiioonnee  ddeeii  cceelllluullaarrii,,  ffeecceerroo  

ccoonn  ggllii  aattttuuaallii  iimmppuuttaattii,,  ddeelllloo  ssttaattoo  iinn  ccuuii  ssii  ttrroovvaavvaannoo  llee  ppeerrssiiaannee  ddeellllaa  ffiinneessttrraa  

ddeellllaa  ccaammeerraa  ooccccuuppaattaa  ddaa  FFiilloommeennaa  RRoommaanneellllii,,  tteeaattrroo  ddeellllaa  rroottttuurraa  ddeell  vveettrroo  ee  

ddeellllaa  pprreesseennzzaa  ddeellllaa  ppiieettrraa  ee,,  aannccoorraa,,  ddeellllaa  ssccooppeerrttaa  ddeell  ccaaddaavveerree  ee  ddeell  ffaattttoo  

cchhee  nnoonn  ffuu  vviissttoo  iinn  qquueell  mmoommeennttoo  ddaaii  dduuee  iimmppuuttaattiissii,,  tteennuuttiissii  lloonnttaannii  ddaall  

ggrruuppppoo  cchhee  ssffoonnddòò  llaa  ppoorrttaa,,  ppooii  ddeell  ffaattttoo,,  aacccceerrttaattoo  ddaallllaa  RRoommaanneellllii,,  cchhee  nnoonn  

eerraa  ssttaattoo  aassppoorrttaattoo  nnuullllaa  ee,,  ssoopprraattttuuttttoo,,  ddeell  ffaattttoo  cchhee,,  ccoonnttrraarriiaammeennttee  aa  qquuaannttoo  

aasssseerriittoo  ddaallllaa  KKnnooxx,,  MMeerreeddiitthh,,  ccoommee  ssoottttoolliinneeaattoo  ddaallllaa  RRoommaanneellllii,,  nnoonn  

cchhiiuuddeevvaa  aa  cchhiiaavvee  llaa  ppoorrttaa  ddeellllaa  ccaammeerraa..  

LLaa  CCAA  èè  èè  ppaassssaattaa,,  ppooii,,  aadd  iilllluussttrraarree  ssuucccciinnttaammeennttee  llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeellllee  

aammiicchhee  ddii  MMeerreeddiitthh,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ssuull  ppoommeerriiggggiioo  ee  ssuullllaa  sseerraattaa  cchhee  qquueessttaa  

ttrraassccoorrssee  aa  ccaassaa  ddii  AAmmyy  FFrroosstt  ee  RRuubbiinn  BBuuttyytteerrwwoorrtthh,,  llaa  sseerraa  ddeell  pprriimmoo  

nnoovveemmbbrree  0077  ee  ssuull  ccoommppoorrttaammeennttoo  cchhee  llaa  KKnnooxx  tteennnnee  iinn  QQuueessttuurraa  mmeennttrree  

aatttteennddeevvaa  ddii  eesssseerree  eessaammiinnaattaa..  LLaa  CCAA  ssii  èè  ssooffffeerrmmaattaa  ppooii  ssuullllee  aaffffeerrmmaazziioonnii  

ddii  dduuee  ddeeii  rraaggaazzzzii  ddeell  ppiiaannoo  ddii  ssoottttoo  cchhee  aavveevvaannoo  rriiffeerriittoo,,  ttrraa  ll’’aallttrroo,,  cchhee  RRuuddii  

cchhee  ccoonnoosscceevvaa  llaa  ccaassaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa,,  ffoossssee  mmoollttoo  iinntteerreessssaattoo  aallllaa  

KKnnooxx..    

LLaa  CCoorrttee,,  ppaassssaannddoo  aa  RRuuddii  GGuueeddee  HHeerrmmaannnn,,  nnee  hhaa  ddeessccrriittttoo  ssoopprraattttuuttttoo  iill  

ffoorrttee  rraappppoorrttoo  cchhee  eessiisstteevvaa  ttrraa  iill  ggiioovvaannee  iivvoorriiaannoo  ee  ll’’aammbbiieennttee  ddeell  ccaammppeettttoo  ddii  

bbaasskkeett  ddii  PPiiaazzzzaa  GGrriimmaannaa,,  aa  ppoocchhii  mmeettrrii  ddaallllaa  ccaassaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa,,  ddoovvee  

ccoonnoosscceevvaa  ii  rraaggaazzzzii  ee  llee  rraaggaazzzzee  cchhee  ll’’aabbiittaavvaannoo,,  ttrraa  ccuuii  llaa  KKnnooxx  vveerrssoo  ccuuii  
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ll’’iivvoorriiaannoo,,  ccoommee  ss’’èè  ddeettttoo,,  pprroovvaavvaa  iinntteerreessssee  ((pp..  2288  ddeellllaa  sseenntteennzzaa  aappppeellllaattaa))..  

LLaa  CCoorrttee,,  ppooii,,  ssuullllaa  bbaassee  ddeeii  nnuummeerroossii  eelleemmeennttii  aa  ccaarriiccoo  ddii  RRuuddii  ee  iinn  

ccoonnssiiddeerraazziioonnee  ddeell  ffoorrttee  iinntteerreessssee  mmoossttrraattoo  ppeerr  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo  ddaallllee  ddiiffeessee,,  nnee  

aaffffeerrmmaa  llaa  pprreesseennzzaa  nneellllaa  ccaassaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  aall  mmoommeennttoo  ddeell  ddeelliittttoo  ((pp..  

3300  ddeellllaa  sseenntteennzzaa  aappppeellllaattaa))..  DDooppoo  aavveerr  eessaammiinnaattoo  ggllii  eeppiissooddii  iinnvvooccaattii  ddaallllee  

ddiiffeessee  ee  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ddaa  qquueellllaa  ddeell  SSoolllleecciittoo  cchhee  aavvrreebbbbeerroo  eevviiddeennzziiaattoo  

ll’’aattttiittuuddiinnee  ddeell  GGuueeddee  aa  ccoommmmeetttteerree  ffuurrttii  iinn  aammbbiieennttii  iinn  ccuuii  lloo  sstteessssoo  ssaarreebbbbee  

ppeenneettrraattoo  ddaa  uunnaa  ffiinneessttrraa,,  llaa  CCAA  nnee  hhaa  mmeessssoo  iinn  eevviiddeennzzaa  llee  pprrooffoonnddee  

ddiiffffeerreennzzee  ccoonn  ll’’aammbbiieennttee  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa,,  ssoopprraattttuuttttoo  ppeerrcchhéé  qquuii  iill  GGuueeddee  

eerraa  ccoonnoosscciiuuttoo,,  mmeennttrree,,  nneeii  ccaassii  rriicchhiiaammaattii,,  nnoonn  lloo  eerraa  aaffffaattttoo  ((pp..  3344))..    

LLaa  CCoorrttee  ccoonntteessttaa  iinn  rraaddiiccee  ll’’aassssuunnttoo,,  ssoosstteennuuttoo  ddaallllee  ddiiffeessee,,  ssppeecciiee  qquueellllaa  

SSoolllleecciittoo,,  sseeccoonnddoo  ccuuii  GGuueeddee  ffoossssee  ll’’aauuttoorree  ddeell  tteennttaattiivvoo  ddii  ffuurrttoo  cchhee,,  sseeccoonnddoo  

llee  ddiiffeessee,,  ssaarreebbbbee  ssttaattoo  ppeerrppeettrraattoo  nneellllaa  ccaassaa::  ttrrooppppoo  ddiiffffiiccoollttoossaa  ee  rriisscchhiioossaa  

ssaarreebbbbee  ssttaattaa  iinnffaattttii  llaa  ddooppppiiaa  ooppeerraazziioonnee  ddeell  RRuuddii  ddii  ssaalliittaa  ssiinnoo  aallllaa  ffiinneessttrraa  

ddeellllaa  RRoommaanneellllii  ppeerr  aapprriirree  llee  ppeerrssiiaannee  ee  ddii  rriissaalliittaa  ppeerr  rroommppeerree  ii  vveettrrii  ccoonn  llaa  

ppiieettrraa,,  eessppoossttoo  ccoommee  ssaarreebbbbee  ssttaattoo  aall  ttrraaffffiiccoo  vveeiiccoollaarree  ee  ppeeddoonnaallee  ((pp..  3377))..      

OOppeerraazziioonnee,,  iinnoollttrree,,  ddeell  ttuuttttoo  iinnuuttiillee  ppeerrcchhéé  iill  GGuueeddee  ccoonnoosscceevvaa  ggllii  aabbiittaannttii  

ddeellllaa  ccaassaa..  LLaa  CCoorrttee  iilllluussttrraavvaa  ppooii  ggllii  eelleemmeennttii  cchhee  ppoorrttaavvaannoo  aa  ccoonncclluuddeerree  

cchhee  vvii  ffoossssee  ssttaattaa  uunn’’aattttiivviittàà  ssiimmuullaattoorriiaa,,  ccoonntteessttaannddoo  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ll’’aannaalliissii  

ddeell  CCTT  ddeellllaa  ddiiffeessaa  SSoolllleecciittoo  ((pppp..  4400  ee  4411))..          

LLaa  CCoorrttee  eesscclluuddeevvaa  ll’’aattttrriibbuuiibbiilliittàà  aall  GGuueeddee  ddeellllaa  ssiimmuullaazziioonnee  cchhee  ddoovveevvaa  

eesssseerree  ssttaattaa  ppoossttaa  iinn  eesssseerree  nneecceessssaarriiaammeennttee  ddaa  cchhii  aavveevvaa  llaa  ddiissppoonniibbiilliittàà  

ddeellllaa  ccaassaa  ee  aavveessssee,,  qquuiinnddii,,  iinntteerreessssee  aadd  aalllloonnttaannaarree  ddaa  sséé  ii  ssoossppeettttii,,  

ddeevviiaannddoollii  vveerrssoo  uunn  iiggnnoottoo  llaaddrroo..  EE,,  eesscclluussaa  MMeerreeddiitthh,,  llaa  vviittttiimmaa  ee  llee  dduuee  

ccooiinnqquuiilliinnee  iittaalliiaannee  cchhee  nnoonn  eerraannoo  iinn  qquueellllaa  ccaassaa  qquueellllaa  nnoottttee  ((uunnaa  ddeellllee  dduuee  

eerraa  aaddddiirriittttuurraa  iinn  PPrroovviinncciiaa  ddii  VViitteerrbboo)),,  nnoonn  rriimmaanneevvaa  cchhee  llaa  KKnnooxx  ((pppp..  4488  ee  4499  

ddeellllaa  sseenntteennzzaa  aappppeellllaattaa))..    

PPooii  llaa  CCoorrttee  hhaa  ddeessccrriittttoo  iill  rraappppoorrttoo  ttrraa  AAmmaannddaa  KKnnooxx  ee  RRaaffffaaeellee  SSoolllleecciittoo  eedd  

hhaa  ppoossttoo  ll’’aatttteennzziioonnee  ssuull  ffaattttoo  cchhee  ffoossssee  iinniizziiaattoo  ssoolloo  iill  2255  oottttoobbrree,,  cciiooèè  ssoolloo  
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uunnaa  sseettttiimmaannaa  cciirrccaa  pprriimmaa  ddeell  ddeelliittttoo  ee  cchhee  llaa  sseerraa  ddeell  pprriimmoo  nnoovveemmbbrree,,  ggllii  

oorriiggiinnaarrii  pprrooggrraammmmii  ddeeii  dduuee  pprreevveeddeesssseerroo,,  ppeerr  llaa  KKnnooxx,,  iill  ccoonnssuueettoo  llaavvoorroo  nneell  

ppuubb  ddii  LLuummuummbbaa  ee,,  ppeerr  iill  SSoolllleecciittoo,,  ll’’aaccccoommppaaggnnaammeennttoo  iinn  aauuttoo  ddii  uunn’’aammiiccaa  

sseerrbbaa  cchhee  aavvrreebbbbee  ddoovvuuttoo  pprreelleevvaarree  ddaa  uunn  ccoorrrriieerree  uunnaa  bboorrssaa  cchhee  llee  aavvrreebbbbee  

ddoovvuuttoo  mmaannddaarree  llaa  mmaaddrree  ddaa  MMiillaannoo..  EEnnttrraammbbii  ggllii  aappppuunnttaammeennttii  ssaallttaarroonnoo,,  

ppeerròò,,  oosssseerrvvaa  llaa  CCoorrttee  ee  ii  dduuee  ssii  ttrroovvaarroonnoo  iinn  ttaarrddaa  sseerraattaa  iimmpprroovvvviissaammeennttee  

lliibbeerrii  ((pp..  5533))..        

LLaa  CCoorrttee  aannaalliizzzzaa,,  ppooii,,  iill  rraaccccoonnttoo  ddii  AAmmaannddaa  KKnnooxx,,  ssooffffeerrmmaannddoossii  aa  lluunnggoo  

ssppeecciiee  ssuull  mmeemmoorriiaallee  cchhee  llaa  KKnnooxx  ssccrriissssee  iill  66  nnoovveemmbbrree  mmaattttiinnaa,,  ddeell  ttuuttttoo  

ssppoonnttaanneeaammeennttee,,  mmeennttrree  eerraa  iinn  aatttteessaa  ddeellllaa  ttrraadduuzziioonnee  nneellllaa  CCaassaa  

CCiirrccoonnddaarriiaallee  ddii  CCaappaannnnee  ee  ccoonn  ll’’iinntteennzziioonnee  ddii  ccoonnsseeggnnaarrlloo  aallll’’IIsspp..  RRiittaa  

FFiiccaarrrraa,,  ddeellllaa  SSqquuaaddrraa  MMoobbiillee  ddii  PPeerruuggiiaa  cchhee  ll’’aavveevvaa  iinntteerrrrooggaattaa  nneellllaa  ttaarrddaa  

sseerraattaa  ddeell  ggiioorrnnoo  pprreecceeddeennttee  55  nnoovveemmbbrree  ee  nneell  qquuaallee  llaa  KKnnooxx..  ddooppoo  aavveerr  

rriiffeerriittoo  ddii  aavveerr  aassssuunnttoo  ddeelllloo  ssttuuppeeffaacceennttee  ccoonn  iill  SSoolllleecciittoo,,  ddii  aavveerree  cceennaattoo  aa  

ccaassaa  ssuuaa  vveerrssoo  llee  2233,,0000  ee,,  ddooppoo,,  ddii  aavveerr  nnoottaattoo  ddeell  ssaanngguuee  nneellllaa  mmaannoo  ddeell  

ccooiimmppuuttaattoo,,  aavveevvaa  ccoonnffeerrmmaattoo  llee  pprreecceeddeennttii  ddiicchhiiaarraazziioonnii  rreessee  nneellllee  pprriimmee  oorree  

ddeell  66  nnoovveemmbbrree  ee,,  qquuiinnddii,,  ddii  vveeddeerree,,  ssee  ppuurree  nnoonn  ccoonn  llaa  cceerrtteezzzzaa  cchhee  nnoonn  

ffoossssee  uunn  ssooggnnoo,,  iill  LLuummuummbbaa  vviicciinnoo  aall  ccaammppeettttoo  ddii  bbaasskkeett,,  ppooii  vviicciinnoo  aallllaa  ppoorrttaa  

ddii  ccaassaa,,  ppooii  lleeii  rraannnniicccchhiiaattaa  iinn  ccuucciinnaa  ccoonn  llee  mmaannii  aallllee  oorreecccchhiiee  ccoommee  ppeerr  nnoonn  

sseennttiirree  llee  ggrriiddaa  ddii  MMeerreeddiitthh  cchhee  aaffffeerrmmaavvaa  ddii  rriiccoorrddaarree  sseennzzaa  aavveerree  llaa  

cceerrtteezzzzaa  cchhee  nnoonn  ssii  ttrraattttaassssee  ddii  uunn  ssooggnnoo  ((pp..  5566))..    

LLaa  CCoorrttee,,  ppooii,,  hhaa  rriieeppiillooggaattoo  ll’’eessaammee  ssuubbiittoo  ddaallllaa  KKnnooxx  iinn  ddiibbaattttiimmeennttoo,,  iill  1122  

ee  1133  ggiiuuggnnoo  0099,,  eessaammee  ttoottaallmmeennttee  oobblliitteerraattoo  ddaallllaa  CCoorrttee  dd’’AAssssiissee  ddiissttrreettttuuaallee::  

hhaa  rriiccoorrddaattoo  cchhee  llaa  KKnnooxx  hhaa  aammmmeessssoo  ddii  ccoonnoosscceerree  iill  GGuueeddee  ee  ddii  aavveerrlloo  

iinnccoonnttrraattoo  ssiiaa  nneell  cceennttrroo  ddii  PPeerruuggiiaa  cchhee  aall  ppuubb  ““LLee  CChhiicc””  ((pp..  5566))..  CCoonnffeerrmmaavvaa  

ddii  aavveerree  aaccccuussaattoo  iill  LLuummuummbbaa  ppeerrcchhéé,,  ttrroovvaannddoossii  ““ssoottttoo  pprreessssiioonnee””,,  aavveevvaa  

““iimmmmaaggiinnaattoo””  cchhee  qquueelllloo  cchhee  rraaccccoonnttaavvaa  ppootteessssee  eesssseerrssii  vveerriiffiiccaattoo..  NNeell  

ccoonntteemmppoo,,  ccoonnttiinnuuaa  llaa  CCoorrttee,,  llaa  KKnnooxx  aavveevvaa  pprreecciissaattoo  cchhee  llaa  sseerraa  ddeell  55  ssii  eerraa  

rreeccaattaa  iinn  QQuueessttuurraa  ddii  pprroopprriiaa  iinniizziiaattiivvaa  ee  nnoonn  ppeerrcchhPP  ccoonnvvooccaattaa  ee  cchhee  iill  
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mmeemmoorriiaallee  ddeell  66  eerraa  ffrruuttttoo  ddeellllaa  ssuuaa  ssoollaa  ddeecciissiioonnee  sseennzzaa  aallccuunnaa  pprreessssiioonnee  

ddaa  ppaarrttee  ddeellllaa  PPoolliizziiaa  ((pp..  5577))::  ““QQuueell  mmeemmoorriiaallee  lloo  rreeddaassssee  iinn  ppiieennaa  lliibbeerrttàà  ee  

vvoolloonnttaarriiaammeennttee””  èè  ssccrriittttoo  iinn  sseenntteennzzaa  ddaallllaa  CCAA  cchhee  rriicchhiiaammaa  llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  

ddeellllaa  KKnnooxx  ((pp..  5588))  cchhee  aavveevvaa  rriiccoorrddaattoo  cchhee  iinn  uunn  ccoollllooqquuiioo  ccoonn  llaa  mmaaddrree  aavveevvaa  

ddeettttoo  ddii  ““sseennttiirrssii  oorrrriibbiillee  ppeerrcchhéé  PPaattrriicckk  èè  iinnccaassttrraattoo  iinn  ccaarrcceerree””  ee  qquueessttoo  eerraa  

aavvvveennuuttoo  ppeerr  ccoollppaa  ssuuaa  ((ddii  AAmmaannddaa))::  ssii  vveeddaa  llaa  sseenntteennzzaa  aa  pp..  6600..    

LLaa  CCoorrttee  pprreecciissaa  cchhee,,  nneellll’’eessaammee,,  llaa  KKnnooxx  hhaa  aannttiicciippaattoo  ll’’oorraarriioo  ddeellllaa  cceennaa  ddii  

uunn  ppaaiioo  dd’’oorree  rriissppeettttoo  aallll’’oorraarriioo  iinnddiiccaattoo  nneell  mmeemmoorriiaallee  ((pp..  5599))::  llaa  ppeerrddiittaa  

dd’’aaccqquuaa  ssii  vveerriiffiiccòò,,  qquuiinnddii,,  ttrraa  llee  2211,,3300  ee  llee  2222  ee,,  ppeerr  qquueessttoo,,  sseeccoonnddoo  qquuaannttoo  

rriiffeerriittoo  nneell  mmeemmoorriiaallee,,  llaa  mmaattttiinnaa  ddooppoo  aavveevvaa  pprreessoo  iill  mmoocchhoo  ppeerr  aasscciiuuggaarree  iill  

ppaavviimmeennttoo,,  ddooppoo  oollttrree  ddiieeccii  oorree..    

LLaa  CCoorrttee  rriiccoorrddaa  cchhee  ii  dduuee  aavveevvaannoo  iinn  pprrooggrraammmmaa  ddii  aannddaarree  aa  GGuubbbbiioo  llaa  

mmaattttiinnaa  ddeell  22  mmaa  cchhee  llaa  KKnnooxx  ssii  aallzzòò  vveerrssoo  llee  1100  ((pp..  5599))..    

AAllttrroo  ppaassssaaggggiioo  iimmppoorrttaannttee  ddeell  rraaccccoonnttoo  ddii  AAmmaannddaa  rriippoorrttaattoo  ddaallllaa  CCoorrttee  ddii  

pprriimmoo  ggrraaddoo  ((ee  iiggnnoorraattoo  ddaa  qquueellllaa  ddiissttrreettttuuaallee))  èè  cchhee  AAmmaannddaa  hhaa  nneeggaattoo  ddii  

aavveerr  vviissttoo  aallccuunncchhéé  ddeellllaa  ccaammeerraa  ddii  MMeerreeddiitthh  qquuaannddoo  vveennnnee  ssffoonnddaattaa  llaa  ppoorrttaa  

((pp..  6611))..    

TTrraa  ggllii  aallttrrii  ppaarrttiiccoollaarrii  ddeellllee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeellllaa  KKnnooxx  iinn  sseeddee  ddii  ccoonnttrrooeessaammee  

ddeell  PPuubbbblliiccoo  MMiinniisstteerroo,,  cc’’eerraa  qquueelllloo,,  rriivveellaattoossii  ffoonnddaammeennttaallee  ee  ddeecciissiivvoo  nneell  

pprreesseennttee  rriiccoorrssoo,,  ppeerr  qquueelllloo  cchhee  ssii  ddiirràà  aa  pprrooppoossiittoo  ddeell  cclloocchhaarrdd  CCuurraattoolloo  ee  

ppeerr  ll’’aaffffeerrmmaazziioonnee  ffaattttaa  ddaallllaa  CCAAAA,,  sseeccoonnddoo  ccuuii  qquueesstt’’uullttiimmoo  vviiddee  ii  dduuee  ggiioovvaannii  

iinnssiieemmee  aa  PPiiaazzzzaa  ((eexx))  GGrriimmaannaa,,  vviicciinnoo  aall  lluuooggoo  ddeell  ddeelliittttoo  iill  3311  oottttoobbrree,,  ee  cciiooèè  

iill  ffaattttoo  cchhee,,  iinnvveeccee,,  llaa  sseerraa  ddeell  3311  oottttoobbrree  22000077,,  llaa  nnoottttee  ddii  HHaalllloowweeeenn  ((ssaallvvoo  

ppooii  ccoonntteessttaarree  ll’’aatttteennddiibbiilliittàà  ddeell  tteessttee)),,  llaa  KKnnooxx,,  ppeerr  ssuuaa  sstteessssaa  aammmmiissssiioonnee,,  

eerraa  aannddaattaa  aall  PPuubb  ddii  LLuummuummbbaa,,  ddoovvee  ssii  eerraa  iinnttrraatttteennuuttaa,,  ppooii  eerraa  vveennuuttoo  aa  

pprreennddeerrllaa  uunn  aammiiccoo  ggrreeccoo,,  GGaattssiiooss  SSppiirriiddoonn,,  vviicciinnoo  aall  MMeerrlliinn  PPuubb,,  nneell  cceennttrroo  

cciittttaaddiinnoo,,  ppooii,,  sseemmpprree  ccoonn  lloo  SSppiirriiddoonn,,  eerraannoo  aannddaattii  iinn  aallttrroo  llooccaallee,,  ppooii  ssii  eerraa  

ffeerrmmaattaa  nneeii  pprreessssii  ddeellllaa  FFoonnttaannaa  MMaaggggiioorree,,  nneell  ppiieennoo  cceennttrroo  cciittttaaddiinnoo,,  ddoovvee  

ll’’aavveevvaa  rraaggggiiuunnttaa  iill  SSoolllleecciittoo,,  cchhee  pprriimmaa  nnoonn  eerraa  ccoonn  lleeii  eedd  eerraa  ttoorrnnaattaa  aa  ccaassaa  
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ccoonn  lluuii  vveerrssoo  llee  22  ddii  nnoottttee  ddeell  pprriimmoo  nnoovveemmbbrree::  ssii  vveeddaa  llaa  sseenntteennzzaa  aappppeellllaattaa  

aa  pp..  6622..    

AAllttrroo  ppaassssaaggggiioo  ffoonnddaammeennttaallee  ddeell  ccoonnttrrooeessaammee  ddeellllaa  KKnnooxx  èè  iill  ffaattttoo  cchhee  llaa  

sstteessssaa,,  iinn  ccoonnttrraassttoo  ccoonn  qquuaannttoo  ddiicchhiiaarraattoo  iinn  pprreecceeddeennzzaa  nneellll’’eessaammee,,  aavveevvaa  

aammmmeessssoo  cchhee,,  qquuaannddoo  iill  ppoommeerriiggggiioo  ddeell  pprriimmoo  nnoovveemmbbrree,,  aavveevvaa  llaasscciiaattoo  

ll’’aappppaarrttaammeennttoo  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa,,  ““llee  mmaacccchhiiee  ddii  ssaanngguuee  nnoonn  cc’’eerraannoo””  ((pp..  

6644))..  LLaa  CCAA  pprreecciissaavvaa  aanncchhee  cchhee  llaa  KKnnooxx  aavveevvaa  ddiicchhiiaarraattoo  ddii  nnoonn  rriiccoorrddaarree  

cchhee,,  nneell  ccoorrssoo  ddii  uunn  ccoollllooqquuiioo  aavvuuttoo  ccoonn  llaa  mmaaddrree  iinn  ccaarrcceerree,,  qquueessttaa,,  

rriiccoorrddaannddoollee  ddii  uunnaa  tteelleeffoonnaattaa  aa  lleeii  ffaattttaallee  ddaallllaa  sstteessssaa  AAmmaannddaa  iinn  uunn  

mmoommeennttoo  iinn  ccuuii  iill  ccaaddaavveerree  ddeellllaa  KKeerrcchheerr  nnoonn  eerraa  ssttaattoo  aannccoorraa  ssccooppeerrttoo  ee  

aassssoolluuttaammeennttee  pprreecceeddeennttee  aallll’’aallllaarrmmee,,  llaa  mmaaddrree  llee  aavveessssee  cchhiieessttoo::  ““  MMaa  aallllee  

ddooddiiccii  nnoonn  eerraa  ssuucccceessssoo  nniieennttee””  ((pp..  6655))..  

LLaa  CCoorrttee  rriiffeerriivvaa  iinnoollttrree  cchhee  llaa  KKnnooxx  aavveevvaa  aammmmeessssoo  ddii  aavveerree  ppoorrttaattoo  nneellllaa  

ccaassaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  ddiivveerrssii  rraaggaazzzzii  ((pppp..  6655  ee  6666))..      

AA  pprrooppoossiittoo  ddeellllee  iinnccoonnggrruueennzzee  ee  ssmmeennttiittee  nneell  rraaccccoonnttoo  ddii  AAmmaannddaa  KKnnooxx,,  llaa  

CCAA  llee  eessaammiinnaa  ccoonn  eessttrreemmoo  rriiggoorree  ee  ppoonnee  iinn  eevviiddeennzzaa  cchhee  ll’’aaffffeerrmmaazziioonnee  

ddeellllaa  KKnnooxx  ddii  eesssseerrssii  ttrroovvaattaa  aa  ccaassaa  ddeell  SSoolllleecciittoo  nneellllaa  nnoottttee  ttrraa  iill  pprriimmoo  ee  iill  22  

nnoovveemmbbrree  nnoonn  ssoolloo  nnoonn  hhaa  ttrroovvaattoo  aallccuunn  rriissccoonnttrroo  mmaa  hhaa  ttrroovvaattoo  ddeellllee  

ssiiggnniiffiiccaattiivvee  ssmmeennttiittee,,  iinncceennttrraattee  ssoopprraattttuuttttoo  ssuullllaa  tteessttiimmoonniiaannzzaa  ddii  AAnnttoonniioo  

CCuurraattoolloo..  IInnoollttrree,,  IIll  ccoommppuutteerr  ddeell  SSoolllleecciittoo  eerraa  ssttaattoo  aattttiivvaattoo  aallllee  55..3322  ddeell  22  

nnoovveemmbbrree  ppeerr  sseennttiirree  ddeellllaa  mmuussiiccaa  ee  iill  cceelllluullaarree  vveennnnee  rriiaattttiivvaattoo  aallllee  66..0022,,  

ttaannttoo  cchhee  ppoottéé  ccoossìì  rriicceevveerree  ll’’SSMMSS  iinnvviiaattoo  aa  SSoolllleecciittoo  ddaall  ppaaddrree  aallllee  oorree  2233,,1144  

ddeell  pprriimmoo  nnoovveemmbbrree..  PPooii,,  aallllee  99,,3300  èè  ll’’ììmmppuuttaattoo  cchhee  cchhiiaammaa  iill  ppaaddrree  ppeerr  

iinnffoorrmmaarrlloo  cchhee  nnoonn  eerraannoo  aannccoorraa  ppaarrttiittii  ppeerr  GGuubbbbiioo  ee  iill  ggeenniittoorree  ccaappiissccee  cchhee  iill  

ffiigglliioo  eerraa  aannccoorraa  aa  lleettttoo..  EEppppuurree,,  nnéé  iill  ccoommppuutteerr  ccoonn  llaa  mmuussiiccaa  nnéé  ll’’SSMMSS  nnéé  llaa  

ssuucccceessssiivvaa  cchhiiaammaattaa  ddeell  SSoolllleecciittoo  aall  ppaaddrree  vveennggoonnoo  rriiffeerriittee  ddaallllaa  KKnnooxx,,  

oosssseerrvvaa  llaa  CCoorrttee,,  aaggggiiuunnggeennddoo  cchhee  llaa  rraaggaazzzzaa  ppaarrllòò  iinnvveeccee  ddii  uunn  ssoonnnnoo  

iinniinntteerrrroottttoo,,  dduurraattoo  ssiinnoo  aallllee  1100,,  qquuaannddoo  ssii  ssvveegglliioo  ppeerr  ppoorrttaarrssii  aa  VViiaa  ddeellllaa  

PPeerrggoollaa..    
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AAnncchhee  llee  ddiicchhiiaarraazziioonnmmii  ddii  QQuuiinnttaavvaallllee  MMaarrccoo  ssmmeennttiissccoonnoo  llaa  KKnnooxx  ee  

ccoonnffeerrmmaannoo  cchhee  llaa  sstteessssaa  ssii  ttrroovvaavvaa  ffuuoorrii  ddaallllaa  ccaassaa  ddeell  SSoolllleecciittoo..  IIll  

QQuuiinnttaavvaallllee  eerraa  rriimmaassttoo  ccoollppiittoo  ddaall  ccaannddoorree  ddeellllaa  ppeellllee  ee  ddaallll’’aazzzzuurrrroo  ddeeggllii  

oocccchhii  ddeellllaa  rraaggaazzzzaa  vviissttaa  nneell  ssuuoo  nneeggoozziioo  llaa  mmaattttiinnaa  ddeell  22  nnoovveemmbbrree,,  aall  

mmoommeennttoo  ddeellll’’aappeerrttuurraa  ddeell  nneeggoozziioo,,  vveerrssoo  llee  77..4455  ee,,  qquuaannddoo  llaa  ccoommmmeessssaa  ggllii  

aavveevvaa  ppaarrllaattoo  ddeellll’’aarrrreessttoo  ddeell  SSoolllleecciittoo,,  aa  lluuii  nnoottoo,,  ppeerrcchhéé  aabbiittaannttee  nneeii  pprreessssii  

ddeell  nneeggoozziioo  ee  ddeellllaa  KKnnooxx,,  aavveevvaa  mmaannddaattoo  llaa  ccoommmmeessssaa  aa  pprreennddeerree  iill  ggiioorrnnaallee  

ee,,  qquuaannddoo  aavveevvaa  vviissttoo  llaa  ffoottoo  ddeellllaa  KKnnooxx,,  aavveevvaa  mmoorrmmoorraattoo  ttrraa  sséé  ee  sséé::  ““  mmaa  

qquueessttaa  èè  llaa  rraaggaazzzzaa  ddeellll’’aallttrraa  mmaattttiinnaa””  ((pp..  7755))..  LLaa  ccoommmmeessssaa  CChhiirriibbooggaa  AAnnaa  

MMaarriinnaa,,  pprroosseegguuee  llaa  CCoorrttee,,  hhaa  rriiffeerriittoo  cchhee  iill  QQuuiinnttaavvaallllee  llee  aavveevvaa  cchhiieessttoo  ssee  

lleeii,,  qquueellllaa  mmaattttiinnaa,,  aavveessssee  vviissttoo  llaa  KKnnooxx,,  rriicceevveennddoonnee  rriissppoossttaa  nneeggaattiivvaa  ee  llaa  

ddoommaannddaa,,  ssoottttoolliinneeaa  llaa  CCAA  ccoonn  uunnaa  ccoonnsseeqquueennzziiaalliittàà  llooggiiccaa  qquueessttaa  ssìì  

iinnaattttaaccccaabbiillee,,  nnoonn  ppootteevvaa  nnoonn  pprreessuuppppoorrrree  cchhee  iill  QQuuiinnttaavvaallllee  aavveessssee  vviissttoo  llaa  

rraaggaazzzzaa  ccoommee  hhaa  rriiffeerriittoo  nneellll’’iissttrruuttttoorriiaa  ddiibbaattttiimmeennttaallee  ((pp..  7766))..  

PPaassssaannddoo  aaii  ccoommppoorrttaammeennttii  ddii  AAmmaannddaa  KKnnooxx  ee  RRaaffffaaeellee  SSoolllleecciittoo  llaa  mmaattttiinnaa  

ddeell  22..1111..22000077,,  llaa  CCAA  aattttrriibbuuiissccee,,  ttrraa  ll’’aallttrroo,,  uunn  aallttoo  vvaalloorree  iinnddiizziiaarriioo  

aallll’’aaffffeerrmmaazziioonnee  ffaattttaa  ppiiùù  vvoollttee  ddaall  SSoolllleecciittoo  aallll’’AApppp..  CCeeppppiitteellllii  DDaanniieellee,,  cchhee  

rriissppoossee  aallllaa  cchhiiaammaattaa  aall  111122,,  sseeccoonnddoo  ccuuii  nnoonn  eerraa  ssttaattoo  aassppoorrttaattoo  nnuullllaa  ddaallllaa  

ccaammeerraa  ddeellllaa  RRoommaanneellllii,,  sseebbbbeennee  nnuullllaa  ppootteessssee  ssaappeerree  iinn  pprrooppoossiittoo  ppeerrcchhéé  

qquueesstt’’uullttiimmaa  nnoonn  aavveevvaa  ppoottuuttoo  ccoonnttrroollllaarree  ssee  mmaannccaasssseerroo  ssuuooii  ooggggeettttii  ddaallllaa  

ccaammeerraa  ((pp..  7799))..  

GGrraannddee  rriilleevvaannzzaa  aattttrriibbuuiissccee,,  ppooii,,  llaa  CCAA,,  ttrraa  ll’’aallttrroo,,  aallllaa  tteelleeffoonnaattaa  ffaattttaa  aallllaa  

mmaaddrree,,  iinn  ppiieennaa  nnoottttee  ((ppeerrcchhéé  llee  1122..4477  iittaalliiaannee  ccoorrrriissppoonnddoonnoo  aallll’’iinncciirrccaa  aallllee  

33..4477  ddeellllaa  nnoottttee  aa  SSeeaattttllee)),,  qquuaannddoo  nnuullllaa  aannccoorraa  eerraa  ssuucccceessssoo  ddii  

ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  aallllaarrmmaannttee  ee  aallllee  ppeerrpplleessssiittàà  eevviiddeennzziiaattee  ddaa  qquueesstt’’uullttiimmaa  aallllaa  

ffiigglliiaa  nneellllaa  ccoonnvveerrssaazziioonnee  ddeell  1100  nnoovveemmbbrree  22000077  ((pp..  8877  ddeellllaa  sseenntteennzzaa  ddeellllaa  

CCAA))..  

QQuuaannttoo  aallllaa  ddeeppoossiizziioonnee  ddii  CCaappeezzzzaallii  NNaarraa  ee  ddii  MMoonnaacccchhiiaa  AAnnttoonneellllaa,,  llaa  

CCoorrttee  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo  ssii  èè  ssooffffeerrmmaattaa  ssuullllaa  lliinneeaarriittàà  ee  ppiieennaa  aatttteennddiibbiilliittàà  ddeellllee  
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dduuee  tteessttii  ((rriiccoonnoosscciiuuttaa  ppeerrssiinnoo  ddaallllaa  CCAAAA)),,  ssuullllaa  ccooeerreennzzaa  ddeell  lloorroo  rraaccccoonnttoo  ee  

ssuullllaa  uulltteerriioorree  ccoonnffeerrmmaa  ffoorrnniittaa  ddaallllee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddii  DDrraammiiss  MMaarriiaa  IIllaarriiaa::  llaa  

CCaappeezzzzaallii  sseennttee  ll’’uurrlloo  tteerrrriibbiillee  iinn  oorraarriioo  ccoommppaattiibbiillee  ccoonn  ll’’oorraa  ddeell  ddeelliittttoo,,  ccoommee  

llaa  MMoonnaacccchhiiaa  ee  sseennttee  ii  ppaassssii  ddii  ppiiùù  ppeerrssoonnee  cchhee  ssii  aalllloonnttaannaannoo  ddii  ccoorrssaa,,  ii  

pprriimmii  iinn  aannttiicciippoo,,  ddiirreettttii  vveerrssoo  llee  ssccaalleettttee  ddii  ffeerrrroo  ddeell  ppaarrcchheeggggiioo,,  vviicciinnee  

aallll’’aabbiittaazziioonnee  ddeellllaa  DDrraammiiss  cchhee  sseennttee,,  iinnffaattttii,,  ccoorrrreerree  nneellllaa  vviiaa  ssoottttoossttaannttee  ee  

aallllaa  sstteessssaa  oorraa  mmeennttrree  ii  sseeccoonnddii  ppaassssii  ddii  uunnaa  oo  ppiiùù  ppeerrssoonnee  ppaarrttoonnoo  ccoonn  uunn  

cceerrttoo  ssvvaannttaaggggiioo  ddaaii  pprriimmii  oo  ddaall  pprriimmoo  ee  ssii  ddiirriiggoonnoo  vveerrssoo  llaa  ppiiaazzzzoollaa  

aannttiissttaannttee  llaa  ccaassaa..  AAnncchhee  llaa  KKnnooxx,,  ccoommee  ss’’èè  vviissttoo,,  hhaa  uuddiittoo  ((oo,,  nneellllaa  ssuuaa  

pprroossppeettttaazziioonnee,,  ssooggnnaattoo  ddii  uuddiirree))  iill  ggrriiddoo  tteerrrriibbiillee  ddeellllaa  KKnnooxx  ttaannttoo  ddaa  ddoovveerrssii  

ttaappppaarree  llee  oorreecccchhiiee,,  sseemmpprree  nneellllaa  rreeaallttàà  oo,,  nneellllaa  ccaarraatttteerriissttiiccaa  ((aaffffeerrmmaattaa))  

aammbbiivvaalleennzzaa  ttrraa  rreeaallttàà  ee  ssooggnnoo  cchhee  llaa  ccoonnttrraaddddiissttiinngguuee,,  nneellllaa  ssuuaa  

iimmmmaaggiinnaazziioonnee..      

LLaa  CCoorrttee  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo  hhaa  ppooii  mmiinnuuzziioossaammeennttee  ddeessccrriittttoo  llee  aattttiivviittàà  

iinnvveessttiiggaattiivvee,,  ssooffffeerrmmaannddoossii  ssuullllee  pprreeccaauuzziioonnii  aaddoottttaattee  ppeerr  pprreesseerrvvaarree  llaa  

ssiittuuaazziioonnee  eessiisstteennttee  nneell  lluuooggoo  ddeell  ddeelliittttoo  ee,,  ppiiùù  iinn  ggeenneerraallee,,  nneellllaa  ccaassaa  ((pppp..  9933,,  

9944,,  9955,,  9977  ee  sseegggg..  ddeellllaa  sseenntteennzzaa  ddeellllaa  CCAA))  ee,,  ppiiùù  ttaarrddii,,  iinn  qquueellllaa  ddeell  SSoolllleecciittoo  

ddoovvee  ffuu  sseeqquueessttrraattoo  iill  ccoolltteelllloo  ddii  ccuuii  aall  RReepp..  3366  ((pppp..  9988  ee  9999  ddeellllaa  sseenntteennzzaa  

ddeellllaa  CCAA))..    

LLaa  sstteessssaa  CCoorrttee  hhaa  ppooii  ddeessccrriittttoo  llee  RRiilleevvaazziioonnii  ee  vvaalluuttaazziioonnii  mmeeddiiccoo  lleeggaallii  eedd  

hhaa  ppooii  pprroocceedduuttoo  aallllee  VVaalluuttaazziioonnii  ssuu  qquuaannttoo  eessppoossttoo  ddaaii  ppeerriittii  ee  ccoonnssuulleennttii  

mmeeddiiccoo  lleeggaallii,,  eessaammiinnaannddoo  ttuuttttee  llee  ccoonnssiiddeerraazziioonnii  eessppoossttee  ddaaii  CCCC..TTTT..  ddeell  PPMM,,  

nnoommiinnaattii  eexx  aarrtt..  335599  cc..pp..pp..,,  ssoottttoolliinneeaannddoo  llee  ccoonncclluussiioonnii  ddeell  PPrrooff..  MMaauurroo  BBaaccccii  

cchhee,,  ssuullllaa  bbaassee  ddeell  ddaattoo  iinneerreennttee  ll’’uullttiimmoo  ppaassttoo,,  iinnddiivviidduuaavvaa  uunn  aarrccoo  

ccrroonnoollooggiiccoo  ccoommpprreessoo  ttrraa  llee  oorree  2211  ee  llee  oorree  2244  ccoommee  ppoossssiibbiillee  aammbbiittoo  iinn  ccuuii  

ccoollllooccaarree  ll’’oorraa  ddeellllaa  mmoorrttee  cchhee,,  uulltteerriioorrmmeennttee  rriissttrreettttoo  ddaaii  ddaattii  cciirrccoossttaannzziiaallii  

cceerrttii  ((ccoommee  iill  ffaattttoo  cchhee  aallllee  2211  cciirrccaa  llaa  KKeerrcchheerr  ee  uunnaa  ddeellllee  ccoonnnnaazziioonnaallii  

llaasscciiaannoo  llaa  ccaassaa  ddoovvee  ssii  eerraannoo  iinnttrraatttteennuuttee  nneell  ppoommeerriiggggiioo)),,  ssppoossttaa  ll’’aammbbiittoo  

rriilleevvaannttee  oollttrree  llee  2211  ––  2211..3300  ee  lloo  rreessttrriinnggee,,  ggrroossssoo  mmooddoo,,  ttrraa  llee  2222  ee  llee  2244..    



 12

TTrraaeennddoo  llee  ffiillaa  ddaa  ttuuttttoo  iill  ccoommpplleessssoo  ddii  ttaallii  rriiccoossttrruuzziioonnii,,  llaa  CCoorrttee  dd’’AAssssiissee  

ccoonncclluuddee  ssuull  ppiiaannoo  mmeeddiiccoo--lleeggaallee::  

  ppeerr  ll’’eessiisstteennzzaa  ddeellllaa  vviioolleennzzaa  sseessssuuaallee,,  ddeessuunnttaa  ddaall  rriinnvveenniimmeennttoo  ddii  

mmaatteerriiaallee  bbiioollooggiiccoo  ddii  ssooggggeettttoo  ddii  sseessssoo  mmaasscchhiillee  iinn  uunnaa  ppaarrttee  ttiippiiccaammeennttee  

eerrooggeennaa  ddeell  ccoorrppoo  ddeellllaa  vviittttiimmaa  ((pp..  115588  ddeellllaa  sseenntteennzzaa))  

cciirrccaa  llaa  ccaauussaa  ddeellllaa  mmoorrttee,,  llaa  CCoorrttee  hhaa  mmoottiivvaattaammeennttee  aaddeerriittoo  aallllee  

ccoonncclluussiioonnii  ddeell  CCTT  ddeell  PPMM  iinn  sseeddee  ddii  aacccceerrttaammeennttoo  aauuttooppttiiccoo,,  nnoonn  ccoonnttrraassttaattee  

nnéé  ddaaii  ppeerriittii  nnéé  ddaaggllii  aallttrrii  CCCC..TTTT..  ((pp..  116611))..  LLaa  CCAA  hhaa  ddeessccrriittttoo  iinn  mmaanniieerraa  

aassssoolluuttaammeennttee  ppuunnttuuaallee  llaa  ddiinnaammiiccaa  ddeeii  ffaattttii  ddeessuummiibbiillee  ddaallllee  lleessiioonnii::  

vvii  èè  ll’’aaffffeerrrraammeennttoo  aall  ccoolllloo  ccoonn  llee  eecccchhiimmoossii  ppeerr  iinndduurrrree  llaa  KKeerrcchheerr  aall  ggiiooccoo  

sseessssuuaallee;;  

vvii  èè  llaa  rreessiisstteennzzaa  ddeellllaa  vviittttiimmaa  ee  ll’’iitteerr  ccrreesscceennttee  ddeellllee  vviioolleennzzee  ccoonn  uunn  ccoollppoo  

iinnffeerrttoo  aallllaa  vviittttiimmaa  aallllaa  rreeggiioonnee  llaatteerroo  cceerrvviiccaallee  ddeessttrraa  ccoonn  uunn  ccoolltteelllloo  ccoonn  llaammaa  

ddaa  44  ccmm..;;  

llee  vveennnneerroo  aalllloorraa  ssffiillaattii  ii  ccaallzzoonnii  ee  ttoollttee  llee  mmuuttaannddiinnee  ee  ffuu  ppeenneettrraattaa  

mmaannuuaallmmeennttee  nneellllaa  vvaaggiinnaa;;    

llee  vviieennee  aallzzaattaa  llaa  mmaagglliieettttaa  ee  aarrrroottoollaattaa  vveerrssoo  iill  ccoolllloo,,  mmaa  llaa  rreessiisstteennzzaa  ddeellllaa  

vviittttiimmaa  iimmppeeddiivvaa  lloo  ssllaacccciiaammeennttoo  ddeell  rreeggggiisseennoo;;  

eeccccoo  aalllloorraa  cchhee  ll’’eenneerrggiiaa  iimmppiieeggaattaa  ssuull  rreeggggiisseennoo  ee  ppooii  iill  ttaagglliioo  ddeell  ppeezzzzeettttoo  

ddii  rreeggggiisseennoo;;  

vviieennee  pprreessoo  iill  ccuusscciinnoo  ddoovvee  ggllii  aaggggrreessssoorrii  iinntteennddeevvaannoo  ppooggggiiaarree  llaa  rraaggaazzzzaa  

ppeerr  ooppeerraarree  ccoonn  llaa  vviioolleennzzaa  sseessssuuaallee  iinn  mmooddoo  ppiiùù  aaggeevvoollee..  SSuull  ccuusscciinnoo,,  

ttrroovvaattoo  ssoottttoo  llee  nnaattiicchhee  ddeellllaa  rraaggaazzzzaa,,  iill  GGuueeddee  llaasscciiaa  ll’’iimmpprroonnttaa  ppaallmmaarree,,  

ssppoorrccaa  ddeell  ssaanngguuee  ddeellllaa  vviittttiimmaa;;  

aa  qquueell  ppuunnttoo,,  ppeerr  iill  ddoolloorree  ddeerriivvaannttee  ssoopprraattttuuttttoo  ddaallllaa  ffeerriittaa  aall  ccoolllloo  ee  ppeerr  llaa  

ppaauurraa,,  llaa  rraaggaazzzzaa  eemmeettttee  uunn  ggrriiddoo  tteerrrriibbiillee  cchhee  ccoossttrriinnggee  ggllii  aaggggrreessssoorrii  aa  

ccoommpprriimmeerrllee  vviioolleenntteemmeennttee  llee  vviiee  aaeerreeee  ssuuppeerriioorrii  ccoonn  llee  eecccchhiimmoossii  nneellllaa  zzoonnaa  

llaabbiiaallee  ee  ssoottttoo  iill  nnaassoo,,  sseeggnnoo  ddeellllaa  ccoommpprreessssiioonnee  ssuullllaa  bbooccccaa  ee  ssuull  nnaassoo;;  
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mmeennttrree  vveennggoonnoo  ccoossìì  oossttrruuiittee  llee  vviiee  aaeerreeee,,  aallllaa  rraaggaazzzzaa  vviieennee  iinnffeerrttaa  llaa  

lleessiioonnee  ppiiùù  ggrraavvee  nneellllaa  rreeggiioonnee  llaatteerroo  cceerrvviiccaallee  ssxx  ccooll  ccoolltteelllloo  ddii  ccuuii  aall  RReepp..  

3366,,  mmeennttrree  iill  rreeggggiisseennoo,,  iimmbbeevvuuttoo  ddii  ssaanngguuee,,  vviieennee  ggeettttaattoo  vviiaa;;  

llaa  rraaggaazzzzaa  mmuuoorree  ppeerr  aassffiissssiiaa  ssoopprraaggggiiuunnttaa  ppooccoo  ddooppoo  ((vvddss..  llaa  sseenntteennzzaa  

ddeellllaa  CCAA  aallllee  pppp..  116655  ee  116666))..      

qquuaannttoo  aallll’’oorraa  ddeellllaa  mmoorrttee,,  llaa  CCAA  rreessttrriinnggee  pprrooggrreessssiivvaammeennttee  iill  rraannggee  ssuu  ccuuii  

hhaannnnoo  ccoonnccoorrddaattoo  ppeerriittii  ee  CCCC..TTTT..,,  ssuullllaa  bbaassee  ddeeii  ddaattii  cciirrccoossttaannzziiaallii,,  sseeccoonnddoo  

ccuuii  èè  ppaacciiffiiccoo  cchhee  MMeerreeddiitthh,,  aannccoorraa  aallllee  2211,,  eerraa  vviivvaa  ee  ssttaavvaa  ttoorrnnaannddoo  aallllaa  

pprroopprriiaa  aabbiittaazziioonnee::  qquuiinnddii,,  ll’’oorraa  ddeellllaa  mmoorrttee  vviieennee  ssiittuuaattaa  ddaallllaa  CCAA  ttrraa  uunn  

ppeerriiooddoo  nnoonn  ddii  ppooccoo  ssuucccceessssiivvoo  aallllee  2211  ddeell  pprriimmoo  nnoovveemmbbrree  aallllee  44..5500  ddeell  22  

nnoovveemmbbrree  0077  ((vvddss..  llaa  sseenntteennzzaa  ddeellllaa  CCAA  aa  pp..  118833))..                  

LLaa  CCAA  ss’’èè  ssooffffeerrmmaattaa  mmoollttoo  aa  lluunnggoo  ssuullllee  iinnddaaggiinnii  ggeenneettiicchhee,,  aannaalliizzzzaannddoo  llee  

ccoonncclluussiioonnii  ddeeggllii  aacccceerrttaammeennttii  iirrrriippeettiibbiillii  ee  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  llee  lluunngghhiissssiimmee  eedd  

eessttrreemmaammeennttee  pprreecciissee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeellllaa  bbiioollooggaa  ddeellllaa  SSeezziioonnee  ddii  GGeenneettiiccaa  

FFoorreennssee  ddeell  sseerrvviizziioo  ddii  PPoolliizziiaa  SScciieennttiiffiiccaa  ddeellllaa  DDiirreeiioonnee  CCeennttrraallee  AAnnttiiccrriimmiinnee  

ddeellllaa  PPoolliizziiaa  ddii  SSttaattoo,,  cchhee  aavveevvaa  ssvvoollttoo  ggllii  aacccceerrttaammeennttii    ee,,  ppooii,,  qquueellllee  ddeeii  vvaarrii  

CCCC..TTTT..    

      LLaa  CCAA  èè  ppeerrvveennuuttaa  ccoonnsseegguueenntteemmeennttee  aallllee  ccoonncclluussiioonnii  iinn  mmaatteerriiaa  

ggeenneettiiccaa..  HHaa  ssggoommbbeerraattoo  ssuubbiittoo  iill  tteerrrreennoo  ddaa  qquuaalluunnqquuee  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  iillllaazziioonnee  

ddeellll’’uuttiilliizzzzoo  ddii  uunn  mmeettooddoo  ““ssoossppeettttoocceennttrriiccoo””,,  ppeerr  uussaarree  uunn  nneeoollooggiissmmoo  ddeellllaa  

ddiiffeessaa  ddeeggllii  iimmppuuttaattii,,  ccoonnssiiddeerraattoo  mmeerraa  iillllaazziioonnee  nnoonn  ssoolloo  pprriivvaa  ddii  qquuaallssiivvoogglliiaa  

rriissccoonnttrroo  oobbiieettttiivvoo  mmaa  ssmmeennttiittaa  ddaallllaa  pprrooffeessssiioonnaalliittàà  ee  ddaall  pprreessttiiggiioo  ddeellll’’oorrggaannoo  

ddii  PPoolliizziiaa  sscciieennttiiffiiccaa  cceennttrraallee  ddeellllaa  PPoolliizziiaa  ddii  SSttaattoo,,  iimmppeeggnnaattoo  iinn  ttuuttttii  ii  ppiiùù  

ddeelliiccaattii  ccaassii  ggiiuuddiizziiaarrii..  LLaa  CCoorrttee  eesscclluuddeevvaa  ffeennoommeennii  ddii  ccoonnttaammiinnaazziioonnee  aanncchhee  

ppeerr  ll’’aassssoolluuttaa  ccaarreennzzaa  ddii  cceennssuurree  mmoossssee  ddaaii  CCCC..TTTT..  ddeellllee  ddiiffeessee  dduurraannttee  ttuuttttee  

llee  aattttiivviittàà  ssvvoollttee  ddaallllaa  PPoolliizziiaa  SScciieennttiiffiiccaa  eexx  aarrtt..  336600  cc..pp..pp..  ((pp..  228800  ddeellllaa  

sseenntteennzzaa  ddeellllaa  CCAA))..  NNeessssuunnoo  hhaa  ppoottuuttoo  ssmmeennttiirree  ssuull  ppuunnttoo,,  hhaa  oosssseerrvvaattoo  llaa  

CCAA,,  llee  ddeecciissee  pprreecciissaazziioonnii  ddeellllaa  DD..ssssaa  SStteeffaannoonnii  ((pp..  228811  ddeellllaa  sseenntteennzzaa  ddeellllaa  

CCAA))..  LLaa  CCoorrttee  ppaassssaavvaa  ppooii  aallllee  ccoonncclluussiioonnii  ppeerr  cciiaassccuunnoo  ddeeii  dduuee  rreeppeerrttii  cchhee  
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ddiivveerrrraannnnoo  ooggggeettttoo  ddeellllaa  ppeerriizziiaa  CCoonnttii  ––  VVeecccchhiioottttii,,  eesscclluuddeennddoo  qquuaallssiiaassii  

ccoonnttaammiinnaazziioonnee  iinn  pprrooppoossiittoo,,  ppeerraallttrroo  mmaaii  pprroovvaattaa  ddaa  nneessssuunnoo  ((pppp..  228844,,  229966,,  

229977))..      

QQuuaannttoo  aallllee  ttrraaccccee  nneell  bbaaggnnoo  ppiiccccoolloo,,  llaa  CCAA  ccoonnddiivviiddee  mmoottiivvaattaammeennttee  llaa  

ccoonncclluussiioonnee  sseeccoonnddoo  ccuuii  llee  ttrraaccccee  mmiissttee  ffuurroonnoo  aappppoossttee  

ccoonntteemmppoorraanneeaammeennttee  ee  ffuurroonnoo  aappppoossttee  ddaallllaa  KKnnooxx  ((pp..  330011  ddeellllaa  sseenntteennzzaa  

ddeellllaa  CCAA))..          

PPaassssaannddoo  aall  ccoommppuutteerr  ppoorrttaattiillee  AAppppllee  mmooddeelllloo  ““MMAACCBBOOOOKKPPRROO””  ddii  RRaaffffaaeellee  

SSoolllleecciittoo,,  llaa  CCoorrttee  hhaa  ppoossttoo  iinn  eevviiddeennzzaa  cchhee  llaaddddoovvee  iill  ssiisstteemmaa  ffoorrnniivvaa  

iinnffoorrmmaazziioonnii  ssuullll’’uullttiimmaa  aappeerrttuurraa  ddii  uunn  ffiillee  ((llaa  vviissiioonnee  ddeell  ffiillmm  ““AAmmeelliiee..aavvii””))  iill  

ssooffttwwaarree  ddii  aannaalliissii  ffoorreennssee  EEnnccaassee  eerraa  iinn  ggrraaddoo  ddii  eevviiddeennzziiaarree  ll’’uullttiimmaa  

iinntteerraazziioonnee  ddeell  ssiisstteemmaa  ssuull  ffiillee  sstteessssoo,,  cciiooèè  aallllee  oorree  2211..1100..3322  ddeell  pprriimmoo  

nnoovveemmbbrree  0077  ((pp..  332288  ddeellllaa  sseenntteennzzaa  ddeellllaa  CCAA))..    

PPaassssaannddoo  aallllaa  iinneessiisstteennttee  aattttiivviittàà  ddii  nnaavviiggaazziioonnee  nneell  wweebb  sseeccoonnddoo  llaa  PPoolliizziiaa  

PPoossttaallee,,  llaa  CCAA  hhaa  ccoonnddiivviissoo  iinn  ppiieennoo  ggllii  aacccceerrttaammeennttii  ddii  qquueesstt’’uullttiimmaa::  iill  

ppeerrssoonnaall  AAppppllee  ddeell  SSoolllleecciittoo  èè  ssttaattoo  sseemmpprree  ccoolllleeggaattoo  aallllaa  rreettee  ttrraa  llee  2211::1100::3322  

ddeell  pprriimmoo  nnoovveemmbbrree  ee  llee  55::3322::0088  ddeell  22,,  aattttrraavveerrssoo  iill  bbrroowwsseerr  ddii  nnaavviiggaazziioonnee  

MMoozziillllaa  FFiirreeffooxx,,  mmaa  iill  ssooffttwwaarree  ddii  aannaalliissii  ffoorreennssee  EEnnccaassee  hhaa  ppeerrmmeessssoo  ddii  

aacccceerrttaarree,,  ppeerr  ttaallee  iinntteerrvvaalllloo,,  cchhee  ggllii  uunniiccii  ffiillee  ccrreeaattii  oovvvveerroo  ssccrriittttii  ssoonnoo  ssttaattii  

ggeenneerraattii  sseemmpprree  iinn  aauuttoommaattiiccoo  oo  ddaall  ssiisstteemmaa  ooppeerraattiivvoo  ddeell  ppcc  oo  ddaall  bbrroowwsseerr  ddii  

nnaavviiggaazziioonnee  FFiirreeffooxx  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ccaahhee  ee  cchhee  ssii  ttrraattttaavvaa  ddii  ffiillee  ggeenneerraattii  aa  

iinntteerrvvaallllii  rreeggoollaarrii..  DDaaggllii  aacccceerrttaammeennttii  eerraa  eemmeerrssoo  aallttrreessìì  cchhee  nnoonn  vvii  eerraannoo  

ssttaattee  ttrraaccccee  ddii  nnaavviiggaazziioonnee  ((qquuiinnddii  ddii  ooppeerraazziioonnee  iinntteennzziioonnaallee,,  ccoonnddoottttaa  

ddaallll’’aaggeennttee  ssuull  ccoommppuutteerr,,  cchhee  pprreessuuppppoonneevvaa  llaa  pprreesseennzzaa  ddeell  ssooggggeettttoo))  ppeerr  

ttuuttttoo  ll’’aarrccoo  ddii  tteemmppoo  ccoonnssiiddeerraattoo  ((pppp..  332288  ee  332299  ddeellllaa  sseenntteennzzaa  ddeellllaa  CCAA))..      

LLaa  CCoorrttee  aavveevvaa  aallttrreessìì  eessaammiinnaattoo  llaa  ccoonnssuulleennzzaa  tteeccnniiccaa  ddeeii  ccoonnssuulleennttii  ddeellllaa  

DDiiffeessaa  SSoolllleecciittoo,,  ddaallllaa  qquuaallee  ssii  eevviinnccee,,  ccoommee  uunniiccoo  ddaattoo  cceerrttoo,,  uunn  qquuaallcchhee  

ppoossssiibbiillee  iinntteerrvveennttoo  ddeell  SSoolllleecciittoo  aallllee  11  ddii  nnoottttee  ddeell  22  nnoovveemmbbrree,,  qquuaannddoo,,  ppeerròò,,  
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oorrmmaaii  iill  ddeelliittttoo  eerraa  ssttaattoo  ccoommmmeessssoo  ddaa  cciirrccaa  uunn’’oorraa  ee  mmeezzzzaa  ((pp..  333333  ddeellllaa  

sseenntteennzzaa  ddeellllaa  CCAA))..    

PPaassssaannddoo  aallllaa  ccooppeerrttuurraa  ddeellllaa  RReettee  ppeerr  vviiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  ee  vviiaa  SSppeerraannddiioo  55  

bbiiss,,  llaa  CCoorrttee  hhaa  iilllluussttrraattoo  ee  rriicchhiiaammaattoo  ggllii  aacccceerrttaammeennttii  ddeellll’’IIsspp..  CCaappoo  ddeelllloo  

SSCCOO  LLeetttteerriioo  LLaatteellllaa,,  ssoottttoolliinneeaannddoo  ccoommee,,  aallmmeennoo  ssiinnoo  aallllee  2222::1133::1199,,  iill  

cceelllluullaarree  ccoonn  ll’’uutteennzzaa  bbrriittaannnniiccaa  ddeellllaa  KKeerrcchheerr  ssii  ttrroovvaassssee  iinn  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa,,  

mmeennttrree  aallllee  00..1100..3311  ssii  ttrroovvaassssee  nneellll’’aarreeaa  ddii  VViiaa  SSppeerraannddiioo  ddoovvee  ffuu  ppooii  

rriinnvveennuuttoo  ((pp..  333377  ddeellllaa  sseenntteennzzaa  ddeellllaa  CCAA))..        

PPaassssaannddoo  aannccoorraa  aall  ttrraaffffiiccoo  tteelleeffoonniiccoo  ddeeii  cceelllluullaarree  ddii  RRaaffffaaeellee  SSoolllleecciittoo,,  ddii  

AAmmaannddaa  KKnnooxx  ee  ddii  MMeerreeddiitthh  KKeerrcchheerr  ee  llaa  mmeemmoorriiaa  ddeell  cceelllluullaarree  iinngglleessee  ddii  

MMeerreeddiitthh  KKeerrcchheerr,,  llaa  CCoorrttee  ssoottttoolliinneeaa  iill  ffaattttoo  cchhee  llaa  rriittaarrddaattaa  rriicceezziioonnee  ddeell  

SSMMSS  ddeell  ppaaddrree  ddaa  ppaarrttee  ddeell  SSoolllleecciittoo  ffuu  ddoovvuuttaa  aalllloo  ssppeeggnniimmeennttoo  ddeell  cceelllluullaarree,,  

nnoonn  ggiiàà  aallllaa  mmaannccaannzzaa  ddii  ccaammppoo  ((pp..  334444  ddeellllaa  sseenntteennzzaa  ddeellllaa  CCAA)),,  ssoottttoolliinneeaa  

aannccoorraa  llaa  pprreelliimmiinnaarree  cchhiiaammaattaa  ddeellllaa  KKnnooxx  aallllaa  vviittttiimmaa  pprriimmaa  aannccoorraa  cchhee  aallllaa  

ccooiinnqquuiilliinnaa  iittaalliiaannaa  RRoommaanneellllii,,  ““ppaassssaaggggiioo  iinnddiissppeennssaabbiillee  pprriimmaa  ddii  ddaarree  iinniizziioo  

aallllaa  pprrooggrraammmmaattaa  mmeessssiinnsscceennaa””  ((pppp..  334477  ee  334488  ddeellllaa  sseenntteennzzaa  ddeellllaa  CCAA))  ee  

ccoonntteessttaa,,  ppooii,,  llaa  CCAA  llee  ccoonnssiiddeerraazziioonnii  ddeell  CCTT  ddii  ppaarrttee  SSoolllleecciittoo  ssuull  ffaattttoo  cchhee  ii  

dduuee  tteennttaattiivvii  ddii  cchhiiaammaattaa  ddaallll’’uutteennzzaa  ddeellllaa  vviittttiimmaa  aallllee  2211..5588  ee  aallllee  2222  

ddoovvrreebbbbeerroo  eesssseerree  ssppiieeggaattii  uunniiccaammeennttee  ccoonn  rriiffeerriimmeennttoo  aallll’’aaggggrreessssiioonnee  ee  nnoonn  

aa  ccoonnttaattttii  cchhee  llaa  vviittttiimmaa  ppoottrreebbbbee  aavveerree  pprroovvooccaattoo  iinn  mmoommeennttii  ddii  mmeerroo  rreellaaxx  

((pp..  335533  ddeellllaa  sseenntteennzzaa  ddeellllaa  CCAA))..      

LLaa  CCoorrttee  hhaa  iilllluussttrraattoo,,  ppooii,,  llaa  rreellaazziioonnee  99//44//0088  ddeell  ddrr..  RRiinnaallddii  ee  ddeellll’’iissppeettttoorree  

ccaappoo  BBooeemmiiaa  ssuullllee  iimmpprroonnttee  ddii  ccaallzzaattuurree,,  nnoonncchhéé  llaa  rreellaazziioonnee  3311//0055//0088  ddeell  ddrr..  

RRiinnaallddii  ee  ddeellll’’iisspp..  ccaappoo  BBooeemmiiaa  ssuullllee  iimmpprroonnttee  ssuull  ttaappppeettiinnoo  ddeell  bbaaggnnoo  ppiiccccoolloo  

llaa  iimmpprroonnttaa  ffoottoo  110055  ee  llee  iimmpprroonnttee  eevviiddeennzziiaattee  ddaall  lluummiinnooll..  DDooppoo  aavveerree  

aannaalliizzzzaattoo  ccoonn  rriiggoorree  ii  dduuee  eellaabboorraattii,,  llaa  CCAA  ssppiieeggaavvaa  llee  rraaggiioonnii  ppeerr  ccuuii  

rriitteenneevvaa  ddii  rreecceeppiirrllee  iinn  ttoottoo..  

QQuuaannttoo  aallll’’iimmpprroonnttaa  ffoottoo  110055  ((ffeeddeerraa  ddeell  ccuusscciinnoo  ddii  MMeerreeddiitthh)),,  llaa  CCAA  rriitteenneevvaa  

ddii  nnoonn  eesspprriimmeerree  uunn’’ooppzziioonnee  aa  ffrroonnttee  ddeellllee  ooppppoossttee  ccoonncclluussiioonnii  ddeeii  CCCC..TTTT..  ddeell  
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PPMM  ee  ddeell  CCTT  ddeell  SSoolllleecciittoo  ((vvddss..  llaa  sseenntteennzzaa  ddeellllaa  CCAA  aa  pp..  336688)),,  ssmmeenntteennddoo  iinn  

ttaall  mmooddoo  qquueellllaa  ssiisstteemmaattiiccaa  aaddeessiioonnee  aallllee  ccoonncclluussiioonnii  ddeell  PPMM  ee  ddeeii  ssuuooii  

CCCC..TTTT..,,  rriimmpprroovveerraattaaggllii  ddaallllaa  CCAAAA..  

QQuuaannttoo  aallllee  iimmpprroonnttee  eevviiddeennzziiaattee  ddaall  lluummiinnooll  ee  aallllee  ccoonnssuulleennzzee  ddeell  PPrrooff..  

FFrraanncceessccoo  VViinnccii,,  ccoonnssuulleennttee  tteeccnniiccoo  ddeellllaa  DDiiffeessaa  SSoolllleecciittoo,,  llaa  CCAA  hhaa  

ssoottttoolliinneeaattoo  ccoommee  ii  CCCC..TTTT..  ddeellllaa  PPrrooccuurraa  aabbbbiiaannoo  ooppeerraattoo  uunnaa  ccoorrrreezziioonnee  

pprroossppeettttiiccaa  cchhee  iill  CCTT  ddeellllaa  ddiiffeessaa  SSoolllleecciittoo  nnoonn  hhaa  mmiinniimmaammeennttee  pprreessoo  iinn  

ccoonnssiiddeerraazziioonnee  ((pp..  338811  ddeellllaa  sseenntteennzzaa  ddeellllaa  CCAA))..      

LLaa  CCAA  ssii  èè  ssooffffeerrmmaattaa  oovvvviiaammeennttee  aanncchhee  ssuullllaa  ccaalluunnnniiaa  ddii  ccuuii  hhaa  ccoollttoo  ee  

ssoottttoolliinneeaattoo  ll’’eevviiddeennttiissssiimmoo  eedd  iinnnneeggaabbiillee  rraappppoorrttoo  ccoonn  ll’’oommiicciiddiioo  aaggggrraavvaattoo  

((pp..  441188  ddeellllaa  sseenntteennzzaa  ddeellllaa  CCAA))..  

QQuueessttoo,,  aa  ggrraannddii  lliinneeee,,  iill  ccoonntteennuuttoo  ddeellllaa  mmoottiivvaazziioonnee  ddeellllaa  sseenntteennzzaa  ddii  

pprriimmoo  ggrraaddoo..    

  


