
 

 

  
  
LL’’aarrtt..3388  ddeell  CCooddiiccee  ddeeii  ccoonnttrraattttii  ((ddii  ccuuii  aall  DDllggss  nn..116633//0066  ee  ss..mm..ii..)),,  ccoossìì  ccoommee  llaa  
ccoorrrriissppoonnddeennttee  ddiisscciipplliinnaa  cchhee,,  iinn  ppaassssaattoo,,  hhaa  rreeggoollaattoo  ii  rreeqquuiissiittii  ddii  oorrddiinnee  
ggeenneerraallee  ppeerr  ll’’aacccceessssoo  ddeellllee  iimmpprreessee  aallllee  ggaarree  ((pprriimmoo  ttrraa  ttuuttttii  ll’’aarrtt..7755  ddeell  DDPPRR  
2211  ddiicceemmbbrree  11999999,,  nn°°555544)),,  ppoonnee  nnoonn  ppoocchhee  ddiiffffiiccoollttàà  aaggllii  ooppeerraattoorrii  ssuull  ppiiaannoo  
aapppplliiccaattiivvoo,,  rraaggiioonn  ppeerr  ccuuii,,  iinn  pprreemmeessssaa,,  ddeevvee  eesspprriimmeerrssii  aapppprreezzzzaammeennttoo  
aallll’’AAuuttoorriittàà  ddii  VViiggiillaannzzaa  ppeerr  aavveerr  ddeecciissoo  ddii  aaffffrroonnttaarree  ffuunnddiittuuss  uunn  tteemmaa  ccoossìì  
ddiiffffiicciillee  ee  ddeelliiccaattoo..  
  
AApppprreezzzzaammeennttoo  ddeevvee  eesssseerree  aallttrreessìì  ssppeessoo  rriissppeettttoo  aall  ddooccuummeennttoo  ppoossttoo  aa  bbaassee  ddii  
ddiissccuussssiioonnee,,  ppeerr  iill  ddeettttaagglliioo  ee  llaa  ccoommpplleetteezzzzaa  ddii  aannaalliissii  cchhee  lloo  ccaarraatttteerriizzzzaa..      
  
TTaannttoo  pprreemmeessssoo,,  vvaa  ppeerraallttrroo  oosssseerrvvaattoo  cchhee,,  aall  ffiinnee  ddii  ssuuppeerraarree  llee  ddiiffffiiccoollttàà  
ooppeerraattiivvee  cchhee  aavvrraannnnoo  mmooddoo  ddii  rriissuullttaarree  ccoonnffeerrmmaattee  ddaall  ddiibbaattttiittoo  cchhee  iill  
ddooccuummeennttoo  hhaa  aappeerrttoo,,  èè  nneecceessssaarriioo  tteenneerree  ddiissttiinnttee  llee  dduuee  ppoossssiibbiillii  pprroossppeettttiivvee  ddii  
iinntteerrvveennttoo::  llaa  pprriimmaa,,  ffoorrssee  ppiiùù  ccoonnggeenniiaallee  rriissppeettttoo  aallll’’iinniizziiaattiivvaa  iinnttrraapprreessaa,,  ee  
ccoommuunnqquuee  ddii  ppiiùù  rraappiiddoo  ee  ffaacciillee  ccoonnsseegguuiimmeennttoo,,  èè  sseennzz’’aallttrroo  qquueellllaa    
iinntteerrpprreettaattiivvaa;;  llaa  sseeccoonnddaa  eevvooccaa  nneecceessssaarriiaammeennttee  lloo  ssttrruummeennttoo  lleeggiissllaattiivvoo,,  cchhee  
ddoovvrreebbbbee  ttrroovvaarr  ppoossttoo  iinn  ffuuttuurrii  uulltteerriioorrii  iinntteerrvveennttii  mmooddiiffiiccaattiivvii  ddeell  CCooddiiccee,,  aa  
mmeennoo  ddii  nnoonn  ssffrruuttttaarree  ii  rreessiidduuii  mmaarrggiinnii  lleeggaattii  aallllaa  pprroossssiimmaa  eemmaannaazziioonnee  ddeell  
rreellaattiivvoo  RReeggoollaammeennttoo  ddii  aattttuuaazziioonnee..  

  
********        ********        ********  

  
PPrriimmaa  ddii  eennttrraarree  nneell  mmeerriittoo  ddeellllee  ssiinnggoollee  ddiissppoossiizziioonnii,,  aappppaarree  ooppppoorrttuunnoo  
ccoommppiieerree  aallccuunnee  ccoonnssiiddeerraazziioonnii  ddii  ccaarraatttteerree  ggeenneerraallee..  
  
IIll  pprroobblleemmaa  ddii  ffoonnddoo  cchhee  ccoonnttrraaddddiissttiinngguuee  llaa  ddiisscciipplliinnaa  iinn  qquueessttiioonnee  èè  --  ccoommee  iinn  
aallttrrii  ccaassii  --  qquueelllloo  ddeellllaa  ddiissccrreezziioonnaalliittàà  cchhee  ll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeellllee  pprreessccrriizziioonnii  
eelleennccaattee  ddaallll’’aarrtt..3388  iinn  sséé  ccoommppoorrttaa,,  cciiòò  cchhee  iimmpplliiccaa,,  nnoonnoossttaannttee  ggllii  ssffoorrzzii  ddeell  
lleeggiissllaattoorree,,  iill  rriisscchhiioo  ddii  aassssiisstteerree  aa  ccoommppoorrttaammeennttii  ffoorrtteemmeennttee  ssppeerreeqquuaattii  ttrraa  
ddiivveerrssee  ssttaazziioonnii  aappppaallttaannttii,,  ccoonn  ccoonnsseegguueennttee  rreeaazziioonnee  ddaa  ppaarrttee  ddeeggllii  iinntteerreessssaattii  
ee  ppoossssiibbiillee  ccoonntteennzziioossoo..  
  
CCiiòò  hhaa  ddaa  sseemmpprree  eevvooccaattoo  llaa  nneecceessssiittàà  ddii  ooppttaarree  ppeerr  uunnaa  uunniiffiiccaazziioonnee  ddeellllee  
sscceellttee  aapppplliiccaattiivvee  iinn  tteemmaa  ddii  qquuaalliiffiiccaazziioonnee,,  uunn  tteemmppoo  aattttuuaattaa  aattttrraavveerrssoo  ll’’AAllbboo  
NNaazziioonnaallee  ddeeii  CCoossttrruuttttoorrii  ee  ppiiùù  ddii  rreecceennttee  ccoossttrruuiittaa  iinnttoorrnnoo  aallll’’AAuuttoorriittàà  ddii  
VViiggiillaannzzaa  ee  aallll’’OOsssseerrvvaattoorriioo..  
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IInn  ttaall  sseennssoo  ssii  èè  ddeellll’’aavvvviissoo  cchhee,,  ssuull  ppiiaannoo  iinntteerrpprreettaattiivvoo,,  ddeebbbbaannoo  
ccoonnvveenniieenntteemmeennttee  eesssseerree  vvaalloorriizzzzaattii  ttuuttttii  ii  ppaassssaaggggii  iinn  ccuuii  ll’’aarrtt..3388  ffaa  
ddiirreettttaammeennttee  rriiffeerriimmeennttoo  aaii  ““ddaattii  iinn  ppoosssseessssoo  ddeellll’’OOsssseerrvvaattoorriioo””,,  oovvvveerroo,,  
iinnddiirreettttaammeennttee,,  eevvooccaa  iill  CCaasseellllaarriioo  iinnffoorrmmaattiiccoo  aattttuuaallmmeennttee  ddiisscciipplliinnaattoo  
ddaallll’’aarrtt..2277  ddeell  DDPPRR  3344//0000,,  ssttaannttee  ll’’eevviiddeennttee  ccooiinncciiddeennzzaa  ddeellllee  iinnddiiccaattee  
ffaattttiissppeecciiee..    
  
TTaallee  ooppzziioonnee  aannddrreebbbbee  ccoommpplleettaattaa,,  ddee  iiuurree  ccoonnddeennddoo,,  aattttrraavveerrssoo  pprreevviissiioonnee  
lleeggiissllaattiivvaa  aadd  hhoocc  ((vviissttii  ii  dduubbbbii  cchhee  ssppeessssoo  ssii  aaffffaacccciiaannoo  iinn  ggiiuurriisspprruuddeennzzaa)),,  cchhee  
iinnttrroodduuccaa  ll’’oobbbblliiggoo  ddii  ffaarr  pprreecceeddeerree  ll’’iissccrriizziioonnee  nneell  ccaasseellllaarriioo  ddii  ddaattii  ee  nnoottiizziiee  
rriilleevvaannttii  aaii  ffiinnii  ddeellll’’aacccceessssoo  ddeellllee  iimmpprreessee  aallllee  ggaarree,,  ddaa  uunn  vveerroo  ee  pprroopprriioo  
pprroocceeddiimmeennttoo  cchhee  pprreevveeddaa  iill  ccoonnttrraaddddiittttoorriioo  ccoonn  ll’’iinntteerreessssaattoo,,  aaii  sseennssii  ddeellllaa  
lleeggggee  224411//9900,,  ccoommee  ppeerraallttrroo  sseemmbbrraa  aaffffeerrmmaarree  aanncchhee  iill  nnuuoovvoo  RReeggoollaammeennttoo..    
  
NNeell  mmeerriittoo  ddeellllee  ssiinnggoollee  pprreevviissiioonnii  rreeccaattee  ddaallll’’aarrtt..3388,,  ooccccoorrrree  ssvvoollggeerree  llee  
oosssseerrvvaazziioonnii  cchhee  sseegguuoonnoo..  
  
LLeetttt..  aa))  PPrroocceedduurree  ccoonnccoorrssuuaallii  
NNoonn  ssuussssiissttoonnoo,,  iinn  vviiaa  ddii  pprriinncciippiioo,,  ppaarrttiiccoollaarrii  oosssseerrvvaazziioonnii  ee//oo  eecccceezziioonnii  
rriissppeettttoo  aallllaa  ffoorrmmuullaazziioonnee  ee  aallll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeellllaa  pprreessccrriizziioonnee  ccoonnssiiddeerraattaa..    
IInn  oorrddiinnee  aallllaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  iinntteerrpprreettaarrnnee  ii  ccoonntteennuuttii  nneell  sseennssoo  ddii  ccoonnsseennttiirree  llaa  
ppaarrtteecciippaazziioonnee  aallllee  ggaarree  ddii  iimmpprreessee  iinn  ssiittuuaazziioonnii  ddii  ddiicchhiiaarraattaa  ccrriissii  aazziieennddaallee,,  
ccoonn  pprroossppeettttiivvee//ffiinnaalliittàà  ddii  ssuuppeerraammeennttoo  ddeellllaa  sstteessssaa  ppiiùù  oo  mmeennoo  ccoonnccrreettee  ee  
ssuuppppoorrttaattee,,  ll’’AAGGII  ddeevvee  eesspprriimmeerree  aavvvviissoo  ccoonnttrraarriioo..  
NNeelllloo  sstteessssoo  sseennssoo  èè  ddaa  rriitteenneerree  nnoonn  ccoonnddiivviissiibbiillee  llaa  pprrooppoossttaa  cchhee,,  iinn  cchhiiaavvee  ddii  
mmooddiiffiiccaa  lleeggiissllaattiivvaa,,  iippoottiizzzzaa  ll’’eelliimmiinnaazziioonnee  ddeell  rriiffeerriimmeennttoo  aall  ccoonnccoorrddaattoo  
pprreevveennttiivvoo  ttrraa  llee  ccaauussee  ddii  eesscclluussiioonnee  mmeennzziioonnaattee  ddaallllaa  nnoorrmmaa..  
SSii  ccoonnffeerrmmaa,,  ccoommuunnqquuee,,  iill  ffaattttoo  cchhee,,  aaii  ffiinnii  ddii  ppootteerr  ccoonnssiiddeerraarree  ““iinn  ccoorrssoo””  llaa  
pprroocceedduurraa  ccoonnccoorrssuuaallee,,  ssiiaa  nneecceessssaarriioo  ppeerr  lloo  mmeennoo  uunn  pprroonnuunncciiaammeennttoo  
iissttrruuttttoorriioo  ddeell  GGiiuuddiiccee  ccoommppeetteennttee..    
  
LLeetttt..  bb))  PPrroocceeddiimmeennttii  aannttiimmaaffiiaa  
NNoonn  ssuussssiissttoonnoo,,  iinn  vviiaa  ddii  pprriinncciippiioo,,  ppaarrttiiccoollaarrii  oosssseerrvvaazziioonnii  ee//oo  eecccceezziioonnii  ssuullllaa  
ffoorrmmuullaazziioonnee  ee  ll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeellllaa  pprreessccrriizziioonnee  ccoonnssiiddeerraattaa..  
UUnniiccaa  nnoottaazziioonnee  rriigguuaarrddaa  iill  rriicchhiiaammoo,,  ccoonntteennuuttoo  nneell  ddooccuummeennttoo  ppoossttoo  aa  bbaassee  ddii  
ddiissccuussssiioonnee,,  aallllee  ssoogglliiee  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..44  ddeell  DD..llggss  nn°°  449900//9944,,  cchhee  aappppaalleessaa  llaa  
nneecceessssiittàà  ddii  uunn  ccoooorrddiinnaammeennttoo  ccoonn  llaa  pprreevviissiioonnee  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..11,,  ccoommmmaa  22,,  lleetttt..  
cc)),,  ddeell  ssuucccceessssiivvoo  DDPPRR  nn..225522//9988..    
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LLeetttt..  cc))  CCoonnddaannnnee  ppeerr  rreeaattii  cchhee  iinncciiddoonnoo  ssuullllaa  mmoorraalliittàà  pprrooffeessssiioonnaallee..  
LLaa  pprreevviissiioonnee  ccoonnssiiddeerraattaa  èè,,  iinndduubbbbiiaammeennttee,,  ttrraa  qquueellllee  cchhee  rreeccaannoo  llee  mmaaggggiioorrii  
ddiiffffiiccoollttàà  ssuull  ppiiaannoo  ooppeerraattiivvoo..  
AAll  rriigguuaarrddoo  nnoonn  vvii  èè  dduubbbbiioo  cchhee  iill  pprroobblleemmaa  pprriinncciippaallee  èè  qquueelllloo  lleeggaattoo  
aallll’’aasssseennzzaa  ddii  uunnaa  pprreecciissaa  ttiippiizzzzaazziioonnee  ddeellllee  ffiigguurree  ddii  rreeaattoo  iinn  ggrraaddoo  ddii  
rriivveerrbbeerraarree  ssuullllaa  mmoorraalliittàà  pprrooffeessssiioonnaallee  ddeeii  ccoonnccoorrrreennttii  aallllee  ggaarree  ((aall  ddii  llàà  ddeellllee  
qquuaattttrroo  ccuuii  vviieennee  ffaattttoo  rriiffeerriimmeennttoo,,  ppeerraallttrroo  iinn  cchhiiaavvee  ddii  lleeggiissllaazziioonnee  eeuurrooppeeaa  ee  
nnoonn  nnaazziioonnaallee)),,  cciiòò  cchhee  rriimmaannddaa  aallllee  sscceellttee  ddiissccrreezziioonnaallii  ddeell  ssiinnggoolloo  
ccoommmmiitttteennttee  ccoonn  iill  rriisscchhiioo  ddii  ccoommppoorrttaammeennttii  ooppiinnaabbiillii  ee,,  ccoommuunnqquuee,,  ffoorrtteemmeennttee  
ddiiffffeerreennzziiaattii..  
LL’’aasssseennzzaa  ddii  ttiippiizzzzaazziioonnee  ccoommppoorrttaa,,  ppeerr  ccoonnsseegguueennzzaa,,  llaa  nneecceessssiittàà  ddii  ppoorrrree  
ppaarrttiiccoollaarree  aatttteennzziioonnee  aall  pprrooffiilloo  mmoottiivvaazziioonnaallee  ddeellll’’eesscclluussiioonnee,,  llaaddddoovvee  
ddiissppoossttaa,,  cciiòò  cchhee  rreennddee  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  ddiiffffiiccoollttoossoo,,  ee  ccoommuunnqquuee  ccoonntteessttaabbiillee,,  aa  
sseeccoonnddaa  ddeellll’’iinntteerreessssee,,  iill  pprroovvvveeddiimmeennttoo  ssuu  ttaallii  bbaassii  aassssuunnttoo..  
SSii  èè  qquuiinnddii  ddeellll’’aavvvviissoo  cchhee  ttaallee  llaaccuunnaa  vvaaddaa  ccoollmmaattaa  iinn  vviiaa  pprreeffeerreennzziiaallee  
aattttrraavveerrssoo  uunnaa  mmooddiiffiiccaa  lleeggiissllaattiivvaa;;  iinn  aalltteerrnnaattiivvaa  uunn  aattttoo  iinntteerrpprreettaattiivvoo  
ppoottrreebbbbee  aanncchh’’eessssoo  rriissuullttaarree  dd’’aaiiuuttoo,,  aa  ccoonnddiizziioonnee,,  ppeerraallttrroo,,  cchhee  ssii  ttrraattttii  ddii  
iinnddiiccaazziioonnee  ddeettttaagglliiaattaa,,  ccoonn  lleettttuurraa  ccoonnddiivviissaa  aanncchhee  ddaallllee  AAuuttoorriittàà  ddii  GGoovveerrnnoo  
((DDiiccaasstteerrii  ccoommppeetteennttii)),,  oonnddee  rriidduurrrree  aall  mmiinniimmoo  iill  rriisscchhiioo  ddii  uunn  ssuuoo  ssuuppeerraammeennttoo  
iinn  sseeddee  ggiiuurriissddiizziioonnaallee..    
IIll  ffaattttoo  ddii  iinnddiivviidduuaarree  ccoonn  pprreecciissiioonnee  llaa  lliissttaa  ddeeii  rreeaattii  rriilleevvaannttii  rriissoollvveerreebbbbee  
aanncchhee  iill  ccoonnnneessssoo  pprroobblleemmaa  lleeggaattoo  aaii  ccoonntteennuuttii  ddeellllaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ddaa  rreennddeerrssii  
ddaa  ccoonnccoorrrreennttii  aaii  sseennssii  ddeell  ssuucccceessssiivvoo  ccoommmmaa  22,,  ddiicchhiiaarraazziioonnee  cchhee,,  ccoommee  ddaa  
mmoollttii  sseeggnnaallaattoo,,  pprreesseennttaa  ccoonnffiinnii  iinnddeeffiinniittii,,  ccoonn  llee  rriilleevvaannttii  iimmpplliiccaazziioonnii  
ccoorrrreettttaammeennttee  mmeessssee  iinn  lluuccee  nneell  ddooccuummeennttoo  --  bbaassee,,  aanncchhee  ppeerr  qquuaannttoo  aattttiieennee  aallllaa  
ddiicchhiiaarraazziioonnee  ddii  ffaallssiittàà  ddeellllee  iinnddiiccaazziioonnii  rreessee..    
AAll  ddii  llàà  ddii  qquuaannttoo  pprreecceeddee,,  iill  rreeaattoo  eessttiinnttoo  mmeeddiiaannttee  pprroovvvveeddiimmeennttoo  ddii  
rriiaabbiilliittaazziioonnee,,  oovvvveerroo  ppeerr  ddeeccoorrssoo  ddeell  tteemmppoo  ddiicchhiiaarraattoo  ddaall  GGiiuuddiiccee  
ddeellll’’eesseeccuuzziioonnee,,  nnoonn  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ddiicchhiiaarraattii..    
AAllttrroo  pprroobblleemmaa  rriigguuaarrddaa  llaa  ddiisscciipplliinnaa  ddeeggllii  aammmmiinniissttrraattoorrii  ee//oo  DDiirreettttoorrii  cceessssaattii  
nneell  ttrriieennnniioo  aanntteecceeddeennttee  llaa  ppuubbbblliiccaazziioonnee  ddeell  bbaannddoo  ddii  ggaarraa..    
IInn  ttaall  sseennssoo  AAGGII  aappppooggggiiaa  ffoorrtteemmeennttee  llaa  ssoolluuzziioonnee  aaddoottttaattaa  ddaallllaa  pprraassssii,,  ccuuii  ffaa  
rriiffeerriimmeennttoo  aanncchhee  llaa  ppoossiizziioonnee  eesspprreessssaa  ddaallll’’AANNCCEE,,  bbaassaattaa  ssuullll’’uuttiilliizzzzoo  ddeellllaa  
ddiicchhiiaarraazziioonnee  ddeell  lleeggaallee  rraapppprreesseennttaannttee  ddeellll’’iimmpprreessaa  ccoonnccoorrrreennttee,,  ddaa  rreennddeerrssii  iinn  
bbaassee  aallll’’aarrtt..4477,,  ccoommmmaa  22,,  ddeell  DDPPRR  444455//0000,,  nneell  sseennssoo  ddii  eesssseerree//nnoonn  eesssseerree  aa  
ccoonnoosscceennzzaa  ddii  ccoonnddaannnnee  aa  ccaarriiccoo  ddeell  ssooggggeettttoo  cceessssaattoo,,  ppoossttoo  cchhee  qquueessttaa  aappppaarree  
ll’’uunniiccaa  ssoolluuzziioonnee  ppeerr  ggaarraannttiirree  sseemmpprree  ooppeerraattiivviittàà  aallllaa  pprreessccrriizziioonnee..  
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AAll  rriigguuaarrddoo,,  èè  iinnffaattttii  eevviiddeennttee  cchhee,,  ppeerr  lleeggggee,,  iill  cceerrttiiffiiccaattoo  ppeennaallee  nnoonn  ppuuòò  cchhee  
eesssseerree  rriicchhiieessttoo  ddaall  ttiittoollaarree;;  cciiòò  ppoossttoo,,  ppoottrreebbbbee  rriissuullttaarree  aassssaaii  ddiiffffiicciillee  ((rraappppoorrttii  
ccoonnfflliittttuuaallii  ccoonn  ll’’iimmpprreessaa  qquuaallee  mmoottiivvoo  ddeellllaa  cceessssaazziioonnee  ddaallll’’iinnccaarriiccoo)),,  oo  
aaddddiirriittttuurraa  iimmppoossssiibbiillee  ((iirrrreeppeerriibbiilliittàà)),,  rraaggggiiuunnggeerree  ll’’iinntteerreessssaattoo  eedd  ootttteenneerree  
ddaalllloo  sstteessssoo  ttaallee  ddooccuummeennttaazziioonnee..  
SSeemmpprree  ppeerr  qquuaannttoo  aattttiieennee  aall  nnoovveerroo  ddeellllee  ppeerrssoonnee  ffiissiicchhee  iinntteerreessssaattee  aallllaa  
vveerriiffiiccaa,,  aallccuunnee  aammmmiinniissttrraazziioonnii  uussaannoo    eesstteennddeerree  ll’’aammbbiittoo  cchhee  llaa  nnoorrmmaa  
ccoorrrreettttaammeennttee  iinnddiivviidduuaa  --  iinn  ccaassoo  ddii  ssoocciieettàà  ddii  ccaappiittaallii  --  nneeggllii  aammmmiinniissttrraattoorrii  
mmuunniittii  ddii  ppootteerrii  ddii  rraapppprreesseennttaannzzaa  ee  nneeii  ddiirreettttoorrii  tteeccnniiccii,,  aanncchhee  aall  ssooggggeettttoo,,  iinn  
iippootteessii  ddiivveerrssoo,,  cchhee  ddoovveessssee,,  iinn  bbaassee  aa  ssppeecciiffiiccaa  aauuttoorriizzzzaazziioonnee,,  mmaatteerriiaallmmeennttee  
ssoottttoossccrriivveerree  llaa  ddoommaannddaa  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee  oo,,  aa  mmaaggggiioorr  rraaggiioonnee,,  ll’’ooffffeerrttaa..  TTaallee  
pprraassssii  èè  ccoonnssiiddeerraattaa  ccoonnddiivviissiibbiillee  ddaallll’’AAGGII  cchhee,,  aall  ddii  ffuuoorrii  ddii  ttaallee  ssppeecciiffiiccoo  
ccaassoo,,  nnoonn  ccoonnddiivviiddee,,  vviicceevveerrssaa,,  iill  ffaattttoo  ddii  eesstteennddeerree  llaa  vveerriiffiiccaa  aaggllii  
aammmmiinniissttrraattoorrii  sseennzzaa  rraapppprreesseennttaannzzaa  eevveennttuuaallmmeennttee  eessiisstteennttii  ee//oo  aaii  pprrooccuurraattoorrii..  
  
LLeetttt..  dd))  DDiivviieettoo  ddii  iinntteessttaazziioonnii  ffiidduucciiaarriiee  
NNoonn  ssuussssiissttoonnoo,,  iinn  vviiaa  ddii  pprriinncciippiioo,,  ppaarrttiiccoollaarrii  oosssseerrvvaazziioonnii  ee//oo  eecccceezziioonnii  ssuullllaa  
ffoorrmmuullaazziioonnee  ee  llaa  rreellaattiivvaa  aapppplliiccaazziioonnee  ddeellllaa  pprreessccrriizziioonnee  ccoonnssiiddeerraattaa..  
  
LLeetttt..  ee))  IInnffrraazziioonnii  aallllee  nnoorrmmee  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  eedd  aaggllii  oobbbblliigghhii  ddeerriivvaannttii  
ddaaii  rraappppoorrttii  ddii  llaavvoorroo..  
PPeerr  qquuaannttoo  aattttiieennee  aallllee  pprreessccrriizziioonnii  ddii  ccuuii  aallllaa  lleetttteerraa  ee))  ddeellll’’aarrtt..3388,,  mmeennttrree  ssii  
ccoonnddiivviiddee  ll’’iimmppoossttaazziioonnee  aaddoottttaattaa  ssuull  ppuunnttoo  ddaall  ddooccuummeennttoo--bbaassee  ppeerr  
iiddeennttiiffiiccaarrnnee  iill  rraappppoorrttoo  ((ddii  ggeenneerree  aa  ssppeecciiee))  ccoonn  ii  ccoonntteennuuttii  ddeellllaa  ssuucccceessssiivvaa  
lleetttt..  ii)),,  ssii  ddeevvoonnoo  vviicceevveerrssaa  eesspprriimmeerree  vvaalluuttaazziioonnii  ddiivveerrssee  ssuuii  rreessttaannttii  pprrooffiillii  
aapppplliiccaattiivvii..  
AAll  rriigguuaarrddoo,,  ppuurr  nneellllaa  ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  ddeell  rriiffeerriittoo  ddiivveerrssoo  aavvvviissoo  eesspprreessssoo  ddaall  
TTAARR  ddeell  LLaazziioo  ccoonn  sseenntteennzzaa  2288  nnoovveemmbbrree  22000033,,  1111221133,,  ll’’AAGGII  èè  ddeellll’’ooppiinniioonnee  
cchhee  nnoonn  ppoossssaa  eesssseerree  ssoottttoovvaalluuttaattoo  iill  ffaattttoo  cchhee  nneell  rriiffeerriirrssii  aallllee  ggrraavvii  iinnffrraazziioonnii  
ddeebbiittaammeennttee  aacccceerrttaattee  aallllee  nnoorrmmee  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  ee  aa  ooggnnii  aallttrroo  oobbbblliiggoo  
ddeerriivvaannttee  ddaaii  rraappppoorrttii  ddii  llaavvoorroo,,  llaa  nnoorrmmaa  ffaa  eesspprreessssoo  rriiffeerriimmeennttoo  aaii  ddaattii  iinn  
ppoosssseessssoo  ddeellll''OOsssseerrvvaattoorriioo..    
TTrraattttaassii  ddii  uunnaa  ddeellllee  ssiittuuaazziioonnii  iinn  ccuuii,,  iinn  vviirrttùù  ddii  ttaallee  rriiffeerriimmeennttoo,,  ll’’AAuuttoorriittàà  
aavvrreebbbbee  ttiittoolloo,,  sseennzzaa  llaa  nneecceessssiittàà  ddii  mmooddiiffiicchhee  lleeggiissllaattiivvee,,  ppeerr  eesspplliiccaarree  aappppiieennoo  
iill  pprroopprriioo  rruuoolloo  ddii  uunniiffiiccaazziioonnee  aapppplliiccaattiivvaa  ddeellllaa  ddiisscciipplliinnaa  rriigguuaarrddaannttee  llaa  
qquuaalliiffiiccaazziioonnee  ddeeii  ccoonnccoorrrreennttii  aallllee  ggaarree,,  nneell  sseennssoo  iinnddiiccaattoo  iinn  pprreemmeessssaa..  
IInn  pprraattiiccaa,,  ddoovvrreebbbbee  eesssseerree  ll’’AAuuttoorriittàà,,  ssuullllaa  bbaassee  ddeellllee  sseeggnnaallaazziioonnii  ppeerrvveennuuttee  
aallll’’OOsssseerrvvaattoorriioo,,  aa  vvaalluuttaarree  ssee  ee  ccoossaa  iissccrriivveerree  ssuull  ccaasseellllaarriioo  ddeellll’’iimmpprreessaa,,  
pprreevviioo  ccoonnttrraaddddiittttoorriioo  ccoonn  ll’’iinntteerreessssaattoo,,  ffoorrnneennddoo  ccoossìì  aallllaa  ssttaazziioonnee  aappppaallttaannttee  
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pprreessuuppppoossttii  cceerrttii  eedd  uunniivvooccii  iinn  bbaassee  aaii  qquuaallii  pprroocceeddeerree,,  iinn  vviiaa  aauuttoommaattiiccaa,,  
aallll’’eesscclluussiioonnee  ddeeii  ccoonnccoorrrreennttii  ddaallllee  ggaarree..  
AAlllloo  ssccooppoo,,  sseemmpprree  ll’’AAuuttoorriittàà  ddoovvrreebbbbee  ddeeffiinniirree  aa  mmoonnttee  qquuaallii  ssoonnoo  llee  
iinnffrraazziioonnii  rriilleevvaannttii,,  ee  cciiooèè  ccaarraatttteerriizzzzaattee  ddaallll’’eelleemmeennttoo  ddeellllaa  ggrraavviittàà,,  ee  qquuaannddoo,,  
llee  sstteessssee,,  ppoossssaannoo  aavveerrssii  ppeerr  ddeebbiittaammeennttee  aacccceerrttaattee..    
NNeell  ffaarr  qquueessttoo,,  ooccccoorrrreerreebbbbee  ppeerraallttrroo  tteenneerr  ccoonnttoo  ddeellllaa  ssppeecciiffiiccaa  ddiisscciipplliinnaa  ddii  
sseettttoorree,,  iinn  ssppeecciiee  qquueellllaa  ddeettttaattaa  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  ddaall  DD..LLggss  nn°°  8811//0088,,  
nnoonncchhéé  ddaall  cc..dd..  ““DDeeccrreettoo  DDaammiiaannoo””,,  aattttuuaattiivvoo  ddeellll’’aarrtt..11,,  ccoommmmaa  11117766,,  ddeellllaa  
LLeeggggee  229966//0066  ((FFiinnaannzziiaarriiaa  22000077)),,  aaii  ffiinnii  ddeell  rriillaasscciioo  ddeell  DDUURRCC,,  oonnddee  ggaarraannttiirree  
iill  ccoooorrddiinnaammeennttoo  eedd  eevviittaarree  ssoovvrraappppoossiizziioonnii..  
  
LLeetttt..  ff))  GGrraavvee  nneegglliiggeennzzaa  oo  mmaallaaffeeddee  nneellll''eesseeccuuzziioonnee  ddeell  ccoonnttrraattttoo  oo  eerrrroorree  
ggrraavvee  nneellll''eesseerrcciizziioo  ddeellll’’aattttiivviittàà  pprrooffeessssiioonnaallee..  
LLaa  ddiissppoossiizziioonnee  iinn  qquueessttiioonnee  èè  ttrraa  qquueellllee  cchhee  pprreesseennttaa  nnootteevvoollii  ddiiffffiiccoollttàà  
aapppplliiccaattiivvee..    
AAll  rriigguuaarrddoo  vvaa  iinnnnaannzziittuuttttoo  oosssseerrvvaattoo  ccoommee  llaa  pprriimmaa  ppaarrttee  ddeellllaa  ddiissppoossiizziioonnee,,  ee  
cciiooèè  qquueellllaa  ccoonntteenneennttee  iill  rriiffeerriimmeennttoo  aallllaa,,  ggrraavvee  nneegglliiggeennzzaa  oo  mmaallaaffeeddee  
nneellll''eesseeccuuzziioonnee  ddeellllee  pprreessttaazziioonnii  aaffffiiddaattee  ddaallllaa  ssttaazziioonnee  aappppaallttaannttee  cchhee  bbaannddiissccee  
llaa  ggaarraa,,  nnoonn  ttrroovvaa  rriissccoonnttrroo  aallccuunnoo  nneellllaa  ccoorrrriissppoonnddeennttee  pprreevviissiioonnee  ccoommuunniittaarriiaa  
ddaa  ccuuii  oorriiggiinnaa..  
LL’’aarrtt..  4455,,  ccoommmmaa  22,,  lleetttt..  dd))  ddeellllaa  DDiirreettttiivvaa  CCEE  1188//22000044,,  iinnffaattttii,,  pprreevveeddee  ssoolloo  
ll’’eesscclluussiioonnee  ddii  cchhii  ““nneellll''eesseerrcciizziioo  ddeellllaa  pprroopprriiaa  aattttiivviittàà  pprrooffeessssiioonnaallee,,  aabbbbiiaa  
ccoommmmeessssoo  uunn  eerrrroorree  ggrraavvee  aacccceerrttaattoo  ccoonn  qquuaallssiiaassii  mmeezzzzoo  ddii  pprroovvaa  ddaa  ppaarrttee  
ddeellll’’aammmmiinniissttrraazziioonnee  aaggggiiuuddiiccaattrriiccee””..  
CCiiòò  ppoossttoo,,  ll’’eelleemmeennttoo  ddii  ccrriittiicciittàà  èè  ccoossttiittuuiittoo  ddaallll’’aammppiioo  aammbbiittoo  ddii  
ddiissccrreezziioonnaalliittàà  rriimmeessssoo  aallllaa  ccoommmmiitttteennzzaa  cchhee,,  aall  ddii  llàà  ddeellll’’oobbbblliiggoo  ddii  mmoottiivvaarree  
aaddeegguuaattaammeennttee  ll’’eevveennttuuaallee  eesscclluussiioonnee  ((rreessoo  eesspplliicciittoo  ddaall  lleeggiissllaattoorree  mmaa  sseemmpprree  
eessiisstteennttee  aallll’’aattttoo  ddeellll’’aaddoozziioonnee  ddii  qquuaallssiiaassii  pprroovvvveeddiimmeennttoo  cchhee  nnoonn  ssiiaa  aa  
ccoonntteennuuttoo  vviinnccoollaattoo)),,  aannddrreebbbbee  rriieemmppiittoo  ccoonn  iinnddiiccaazziioonnii  cchhee  rriidduuccaannoo  aarrbbiittrriiii  ee  
ccoonntteessttaazziioonnii..  
NNeell  mmeerriittoo,,  llaa  ggrraavvee  nneegglliiggeennzzaa  oo  mmaallaaffeeddee,,  ccoossìì  ccoommee  iill  ggrraavvee  eerrrroorree  
nneellll’’eesseerrcciizziioo  ddeellll’’aattttiivviittàà  pprrooffeessssiioonnaallee,,  ddoovvrreebbbbeerroo  ppootteerr  aavveerr  rriilleevvoo  ssoolloo  ssee  
aaddeegguuaattaammeennttee  aacccceerrttaattii  iinn  tteerrmmiinnii  ddii  ooggggeettttiivviittàà  ee  ddeeffiinniittiivviittàà;;  iinn  ttaall  sseennssoo  
ddoovvrreebbbbee  eesspprriimmeerrssii  ll’’aavvvviissoo  iinntteerrpprreettaattiivvoo  ddeellll’’AAuuttoorriittàà..    
DDee  iiuurree  ccoonnddeennddoo,,  ooccccoorrrreerreebbbbee  aanncchhee  qquuii  ffaarree  rriiffeerriimmeennttoo  eesspplliicciittoo  aaii  ddaattii  iinn  
ppoosssseessssoo  ddeellll’’OOsssseerrvvaattoorriioo,,  ssuull  qquuaallee  aannddrreebbbbeerroo  iissccrriittttee,,  ccoommee  ggiiàà  ddeettttoo  pprreevviioo  
ccoonnttrraaddddiittttoorriioo,,  ssoolloo  llee  ffaattttiissppeecciiee  aacccceerrttaattee..  
PPeerr  qquueell  cchhee  rriigguuaarrddaa  iill  rriiffeerriimmeennttoo  aallllaa  sstteessssaa  aammmmiinniissttrraazziioonnee  cchhee  bbaannddiissccee  llaa  
ggaarraa,,  ssii  ccoonnccoorrddaa  ssuull  ffaattttoo  cchhee  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddii  uunnaa  ssttaazziioonnee  aappppaallttaannttee  
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aarrttiiccoollaattaa  ssuu  bbaassee  tteerrrriittoorriiaallee,,  iill  pprreessuuppppoossttoo  ddeellll’’eesscclluussiioonnee  ddeevvee  vvaalleerree  aa  
lliivveelllloo  ggeenneerraallee,,  ee  nnoonn  ggiiàà  nneell  rriissttrreettttoo  ccoonntteessttoo  tteerrrriittoorriiaallee  iinn  ccuuii  ooppeerraa  llaa  
ssiinnggoollaa  uunniittàà..  
QQuueessttiioonnee  ffiinnaallee  rriigguuaarrddaa  ll’’aasssseennzzaa  ddii  uunn  rriiffeerriimmeennttoo  tteemmppoorraallee  mmaassssiimmoo  eennttrroo  
iill  qquuaallee  llaa  ccaauussaa  ddii  eesscclluussiioonnee  ooppeerraa,,  cchhee  aannddrreebbbbee  ccoonnssiiddeerraattoo  ppeerr  eevviittaarree  cchhee  
ll’’eesscclluussiioonnee  ppoossssaa,,  aall  lliimmiittee,,  rriilleevvaarree  aa  vviittaa..  
      
LLeetttt..  gg))  VViioollaazziioonnii  ddeeggllii  oobbbblliigghhii  rriigguuaarrddaannttii  iill  ppaaggaammeennttoo  ddii  iimmppoossttee  ee  ttaassssee    
AAii  ffiinnii  ddeellllaa  ccoorrrreettttaa  aapppplliiccaazziioonnee  ddeellllaa  pprreessccrriizziioonnee  iinn  qquueessttiioonnee  ssii  ccoonnddiivviiddee  
ll’’iimmppoossttaazziioonnee  sseegguuiittaa  nneell  ddooccuummeennttoo--bbaassee,,  ccoommpprreessoo  iill  rriicchhiiaammoo  aallllaa  
CCiirrccoollaarree  3344//EE  ddeell  2255  mmaaggggiioo  22000077  ddeellll’’AAggeennzziiaa  EEnnttrraattee,,  rriissppeettttoo  aallllaa  qquuaallee,,  
ppeerraallttrroo,,  aannddrreebbbbee  ffoorrssee  pprreecciissaattaa  ll’’iinnssuussssiisstteennzzaa  ddii  mmaarrggiinnii  ddii  ddiissccrreezziioonnaalliittàà  
vvaalluuttaattiivvaa  iinn  ccaappoo  aallllee  ssttaazziioonnii  aappppaallttaannttii  rriissppeettttoo  aallllee  ““vviioollaazziioonnii  cchhee  nnoonn  
rriissuullttaannoo  aannccoorraa  ddeeffiinniittiivvaammeennttee  aacccceerrttaattee””  ee  cchhee  ll’’aammmmiinniissttrraazziioonnee  ffiinnaannzziiaarriiaa  
nneellllaa  pprreeddeettttaa  cciirrccoollaarree  ((ppeennuullttiimmoo  ppeerriiooddoo  ddii  ppaaggiinnaa  33))  ssii  rriisseerrvvaa  ddii  iinnddiiccaarree  
““sseeppaarraattaammeennttee””..    
  
LLeetttt..  hh))  FFaallssee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  
AAnncchhee  qquueessttaa  pprreevviissiioonnee  ssii  ccoollllooccaa  nneellll’’aammbbiittoo  ddii  qquueellllee  cchhee  pprreesseennttaannoo  
mmaaggggiioorree  pprroobblleemmaattiicciittàà  nneell  ccoonntteessttoo  ddeellll’’aarrtt..3388..  
LLaa  qquueessttiioonnee  èè  lleeggaattaa  aall  ffaattttoo  cchhee  llaa  rreellaattiivvaa  ssaannzziioonnee  ccoommppoorrttaa,,  ppeerr  llee  iimmpprreessee,,  
ll’’eesscclluussiioonnee  ddaallllee  ggaarree  ppeerr  uunn  aannnnoo,,  nnoonncchhéé,,  ppeerr  iill  mmeeddeessiimmoo  ppeerriiooddoo,,  llaa  
pprreecclluussiioonnee  iinn  oorrddiinnee  aallllaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ssttiippuullaarree  ccoonnttrraattttii,,  aanncchhee  ddii  ssuubbaappppaallttoo..  
OOrrbbeennee,,ssiimmiillmmeennttee  aa  qquuaannttoo  ggiiàà  oosssseerrvvaattoo  iinn  oorrddiinnee  aaii  ccoonntteennuuttii  ddeellllaa  
pprreecceeddeennttee  lleetttteerraa  ee)),,  ooccccoorrrree  rriiaaffffeerrmmaarree  iill  ppootteerree--ddoovveerree  ddeellll’’AAuuttoorriittàà  ddii  
VViiggiillaannzzaa  ddii  vvaalluuttaarree  ii  ccaassii  nneeii  qquuaallii  llee  ffaallssee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ssoonnoo  ddaa  ccoonnssiiddeerraarrssii  
ttaallii  ee,,  qquuiinnddii,,  pprroocceeddeerree  aallll’’iissccrriizziioonnee  ddeell  ddaattoo  aaii  ffiinnii  ddeellllaa  ggeenneerraalliizzzzaazziioonnee  
ddeellllaa  nnoottiizziiaa  aa  ttuuttttee  llee  ssttaazziioonnii  aappppaallttaannttii..  
AAll  rriigguuaarrddoo  ssaarreebbbbee  ddeecciissiivvoo  ll’’iinntteerrvveennttoo  ddeell  lleeggiissllaattoorree,,  eevveennttuuaallmmeennttee  aanncchhee  
iinn  sseeddee  rreeggoollaammeennttaarree;;  ppeerraallttrroo,,  aall  ffiinnee  ddii  ssuuppeerraarree  llaa  nnoottaa  iinntteerrpprreettaazziioonnee  
ggiiuurriisspprruuddeennzziiaallee  rriiffeerriibbiillee  aall  TTAARR  LLaazziioo,,  ppoottrreebbbbee  eesssseerree  ssuuffffiicciieennttee  aanncchhee  uunn  
““sseemmpplliiccee””  aattttoo  ddii  iinnddiirriizzzzoo,,  llaaddddoovvee  ccoonnddiivviissoo  ddaall  GGoovveerrnnoo  aattttrraavveerrssoo  ii  
DDiiccaasstteerrii  ccoommppeetteennttii..  
IInn  ttaallee  ccoonntteessttoo  aappppaarree  ppeerraallttrroo  uuttiillee  ssoottttoolliinneeaarree  ccoommee  llee  pprreevviissiioonnii  ddii  ccuuii  
aallll’’aarrtt..4488  ddeell  ccooddiiccee,,  ddaallll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeell  qquuaallee  ddiisscceennddoonnoo  bbuuoonnaa  ppaarrttee  ddeellllee  
qquueessttiioonnii  lleeggaattee  aallllee  ffaallssee  ddiicchhiiaarraazziioonnii,,  hhaannnnoo  sseennssoo  --  aannccoorrcchhéé  ccoommuunnqquuee  
ppaarrzziiaallee,,  vviissttoo  cchhee  llaa  ppoorrttaattaa  ddeell  ccoonnttrroolllloo  èè  cciirrccoossccrriittttaa  aaii  ssoollii  rreeqquuiissiittii  
ffiinnaannzziiaarrii  ee  tteeccnniiccii  ee  nnoonn  aanncchhee  aa  qquueellllii,,  bbeenn  ppiiùù  rriilleevvaannttii  aanncchhee  ssoottttoo  iill  pprrooffiilloo  



 

  7

ddeellll’’oorrddiinnee  ppuubbbblliiccoo,,  ddii  oorrddiinnee  ggeenneerraallee  ––  ssoolloo  nneell  ccaassoo  iinn  ccuuii  ssii  ooppttii  ppeerr  
ll’’aaggggiiuuddiiccaazziioonnee  mmeeddiiaannttee  eesscclluussiioonnee  aauuttoommaattiiccaa  ddeellllee  ooffffeerrttee  aannoommaallee..  
IInn  ooggnnii  aallttrroo  ccaassoo,,  iinnffaattttii,,  ddoovvee  ll’’aammbbiittoo  ddeellllaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aallllaa  ggaarraa  nnoonn  èè  iinn  
ggrraaddoo  ddii  iinnfflluuiirree  iinn  mmooddoo  ddeetteerrmmiinnaannttee  ssuullll’’iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddeellll’’aaggggiiuuddiiccaattaarriioo,,  
llaa  mmoollttiipplliiccaazziioonnee  ddeeii  ccoonnttrroollllii,,  aall  ddii  llàà  ddii  qquueellllii  nneecceessssaarriiaammeennttee  ddaa  ccoommppiieerrssii  
ssuullll’’aaggggiiuuddiiccaattaarriioo,,  nnoonn  hhaa  ppaarrttiiccoollaarree  rriilliieevvoo,,  aalllluunnggaa  ii  tteemmppii  ddii  
aaggggiiuuddiiccaazziioonnee  eedd  iinnnneessccaa  ii  pprreessuuppppoossttii  ppeerr  ccoonntteennzziioossii  lleeggaattii  aall  ccoonntteennuuttoo  ddii  
ddiicchhiiaarraazziioonnii  nnoonn  ccoonnffoorrmmii  cchhee,,  ppeerraallttrroo,,  iinn  mmoollttii  ccaassii  nnoonn  hhaannnnoo  rriilliieevvoo  
pprraattiiccoo  aallccuunnoo..      
  
LLeetttt..  ii))  VViioollaazziioonnii  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ccoonnttrriibbuuttii  pprreevviiddeennzziiaallii  ee  aassssiisstteennzziiaallii..  
LLaa  pprreevviissiioonnee  aannddrreebbbbee  aapppplliiccaattaa  iinn  ssttrreettttoo  ccoooorrddiinnaammeennttoo  ccoonn  llaa  ddiisscciipplliinnaa  
rriigguuaarrddaannttee  ll’’ootttteenniimmeennttoo  ddeell  DDUURRCC,,  nneell  sseennssoo  pprreevviissttoo  ddaall  DDMM  2244  oottttoobbrree  
22000077..  
IInnffaattttii  llaa  rreeggoollaarriittàà  aaii  ffiinnii  ddeell  rriillaasscciioo  ddeell  ““DDooccuummeennttoo  UUnniiccoo””  ddeevvee  ddii  ppeerr  sséé  
iimmpplliiccaarree  llaa  ccaappaacciittàà  ddii  ccoonnccoorrrreerree  ((ssttiippuullaarree  iill  ccoonnttrraattttoo  eecccc..))  ee  vviicceevveerrssaa,,  
eessaauurreennddoo  ssuull  ppuunnttoo  ii  ccoonntteennuuttii  ddeellll’’iinntteerraa  pprreessccrriizziioonnee  ddii  ccuuii  aallllaa  lleetttteerraa  ii)),,  
sseennzzaa  ssppaazzii  ddii  uulltteerriioorree  vvaalluuttaazziioonnee  ppeerr  llee  ssttaazziioonnii  aappppaallttaannttii..  IInn  ttaall  sseennssoo,,  
ppeerraallttrroo,,  ssoonnoo  aanncchhee  ii  ccoonntteennuuttii  ddeellll’’eemmaannaannddoo  rreeggoollaammeennttoo  ddii  aattttuuaazziioonnee  ddeell  
CCooddiiccee  ddeeii  ccoonnttrraattttii  ((aarrtt..66,,  ccoommmmaa  3311  ddeell  ppiiùù  rreecceennttee  sscchheemmaa  ddii  ddeeccrreettoo))..      
CCiirrccaa  llaa  vvaalliiddiittàà  tteemmppoorraallee  ddeell  DDUURRCC  ssii  ccoonnccoorrddaa,,  iinn  vviiaa  ddii  pprriinncciippiioo,,  ccoonn  llaa  
lleettttuurraa  ddeellllaa  nnoorrmmaattiivvaa  cchhee  nnee  ddàà  iill  TTAARR  LLeeccccee,,  aannccoorrcchhéé  eessssaa  rriisscchhii  ddii  aavveerree  
eeffffeettttoo  pprraattiiccoo  aassssaaii  rriiddoottttoo  ssee  ssii  ttiieennee  ccoonnttoo  ddeell  ffaattttoo  cchhee,,  aaii  sseennssii  ddii  qquuaannttoo  
pprreevviissttoo  ddaallll’’aarrtt..1166  bbiiss  ddeellllaa  LLeeggggee  nn°°22//0099,,    llee  ssttaazziioonnii  aappppaallttaannttii  ppuubbbblliicchhee  
aaccqquuiissiissccoonnoo  dd''uuffffiicciioo,,  aanncchhee  aattttrraavveerrssoo  ssttrruummeennttii  iinnffoorrmmaattiiccii,,  iill  ddooccuummeennttoo  
uunniiccoo  ddii  rreeggoollaarriittàà  ccoonnttrriibbuuttiivvaa  ((DDUURRCC))  ddaaggllii  iissttiittuuttii  oo  ddaaggllii  eennttii  aabbiilliittaattii  aall  
rriillaasscciioo  iinn  ttuuttttii  ii  ccaassii  iinn  ccuuii  ee''  rriicchhiieessttoo  ddaallllaa  lleeggggee..    
  
LLeetttt..  ll))  OOsssseerrvvaannzzaa  ddeellllee  ddiissppoossiizziioonnii  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ddiissaabbiillii      
NNoonn  ssuussssiissttoonnoo,,  iinn  vviiaa  ddii  pprriinncciippiioo,,  ppaarrttiiccoollaarrii  oosssseerrvvaazziioonnii  ee//oo  eecccceezziioonnii  ssuullllaa  
ffoorrmmuullaazziioonnee  ee  llaa  rreellaattiivvaa  aapppplliiccaazziioonnee  ddeellllaa  pprreessccrriizziioonnee  iinn  qquueessttiioonnee,,  

                                                            
1 I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), acquisiscono d’ufficio, anche attraverso 
strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità:                                        
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, 
comma 1 lettera i) del codice;  b)  omissisis 
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ccoonnssiiddeerraattoo  aanncchhee  cchhee,,  ddii  rreecceennttee,,  llaa  lleeggggee  ....  nnee  hhaa  ddiicchhiiaarraattoo  ll’’iinnaapppplliiccaabbiilliittàà  aall  
sseettttoorree  ddeellll’’eeddiilliizziiaa..  
  
LLeetttt..  mm))  SSaannzziioonnii  iinntteerrddiittttiivvee  aaii  sseennssii  ddeell  DDllggss  nn°°223311//0011  ee  ddeellll’’aarrtt..3366  bbiiss  ddeellllaa  
LLeeggggee  222233//0066  
NNoonn  ssuussssiissttoonnoo,,  iinn  vviiaa  ddii  pprriinncciippiioo,,  ppaarrttiiccoollaarrii  oosssseerrvvaazziioonnii  ee//oo  eecccceezziioonnii  
ssuullll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeellllaa  pprreessccrriizziioonnee  ccoonnssiiddeerraattaa,,  sseeccoonnddoo  llaa  lleettttuurraa  cchhee  nnee  
eeffffeettttuuaa  iill  ddooccuummeennttoo  bbaassee..      
  
LLeetttt..  mm  bbiiss))  SSoossppeennssiioonnee//ddeeccaaddeennzzaa  ddeellll’’aatttteessttaazziioonnee  SSOOAA  
IInn  mmeerriittoo  aaii  ccoonntteennuuttii  ddeellllaa  pprreessccrriizziioonnee  iinn  qquueessttiioonnee  vvaa,,  iinn  pprriimmoo  lluuooggoo,,  
oosssseerrvvaattoo  ccoommee  llaa  rreellaattiivvaa  ppoorrttaattaa  ssiiaa  qquueellllaa  ddii  pprreecclluuddeerree  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aallllee  
ggaarree  aa  qquueellllee  iimmpprreessee  ccuuii  ll’’aatttteessttaazziioonnee  SSOOAA  rriissuullttii  ssoossppeessaa,,  oovvvveerroo  ssiiaa  ssttaattaa  
rreevvooccaattaa,,  ppeerr  iill  ffaattttoo  ddii  aavveerr  pprrooddoottttoo  ffaallssaa  ddooccuummeennttaazziioonnee,,  oo  rreessoo  
ddiicchhiiaarraazziioonnii  mmeennddaaccii,,  aaii  ffiinnii  ddeellll’’ootttteenniimmeennttoo  ddeellll’’aatttteessttaazziioonnee  sstteessssaa..  
IIll  ddiivviieettoo  rriigguuaarrddaa  ttuuttttee  llaa  ggaarree  ppeerr  ll’’aaffffiiddaammeennttoo  ddii  llaavvoorrii  ddii  iimmppoorrttoo  iinnffeerriioorree  aa  
115500..000000  eeuurroo  ((ppoossttoo  cchhee  aall  ddii  ssoopprraa  ddii  ttaallee  ssoogglliiaa  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ssaarreebbbbee  
ccoommuunnqquuee  pprreecclluussaa  ppeerr  ll’’aasssseennzzaa  ddeellll’’aatttteessttaazziioonnee)),,  nnoonncchhéé  qquueellllee  ppeerr  sseerrvviizzii  oo  
ffoorrnniittuurree  ddii  eevveennttuuaallee  iinntteerreessssee  ppeerr  llee  iimmpprreessee  ddii  ccoossttrruuzziioonnee,,  ((ssii  ppeennssii  aadd  
aallccuunnii  sseerrvviizzii  ccoommee  llee  mmaannuutteennzziioonnii  mmoollttoo  vviicciinnii  aaii  llaavvoorrii,,  oo  aallllee  ffoorrnniittuurree  iinn  
ccuuii  ssiiaannoo  pprreesseennttii  llaavvoorrii  aa  ttiittoolloo  aacccceessssoorriioo))..  
CCoorrrreettttaammeennttee,,  qquuiinnddii  llaa  ddiissppoossiizziioonnee  nnoonn  ffiissssaa  dduurraattaa  aallccuunnaa  ddeellllaa  pprreecclluussiioonnee..  
IIll  rreeccuuppeerroo  ddeellll’’aatttteessttaazziioonnee  SSOOAA,,  iinnffaattttii,,  ssiiaa  iinn  vviirrttùù  ddeell  vveenniirr  mmeennoo  ddeellllaa  
ssoossppeennssiioonnee,,  ssiiaa  ppeerrcchhéé  ll’’iimmpprreessaa  èè  rriiaatttteessttaattaa  ((ssuull  ppuunnttoo  vveeddii  iill  ppaarraaggrraaffoo  
ssuucccceessssiivvoo)),,  rriissoollvvee  ddii  ppeerr  sséé  iill  pprroobblleemmaa  ggiiaacccchhéé  llaa  ffaattttiissppeecciiee  pprreecclluussiivvaa  
rriigguuaarrddaa  llee  iimmpprreessee  ccoonn  SSOOAA  ssoossppeessaa  oo  rreevvooccaattaa,,  nnoonn  ggiiàà  iill  ffaattttoo  iinn  sséé  ddii  aavveerr  
rreessoo  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ffaallssee  oo  mmeennddaaccii,,  ccooppeerrttoo  ddaa  aallttrraa  pprreessccrriizziioonnee..      
LLaa  qquueessttiioonnee  ddeell  tteerrmmiinnee  ssii  ppoonnee,,  sseemmmmaaii,,  iinn  oorrddiinnee  aallllaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ootttteenneerree  
uunnaa  nnuuoovvaa  aatttteessttaazziioonnee  SSOOAA,,  tteennuuttoo  ccoonnttoo  ddii  qquuaannttoo  aattttuuaallmmeennttee  pprreevviissttoo  
ddaallll’’aarrtt..1177,,  ccoommmmaa  11,,  lleetttt..  nn)),,  ddeell  DDPPRR  3344//22000000,,  eedd  iinn  pprroossppeettttiivvaa  ddaall  nnuuoovvoo  
RReeggoollaammeennttoo,,  rriissppeettttoo  aall  qquuaallee  eeffffeettttiivvaammeennttee  nnoonn  ssuussssiissttee  lliimmiittaazziioonnee  
tteemmppoorraallee  aallccuunnaa..    
AAll  rriigguuaarrddoo  iill  tteerrmmiinnee  ddii  uunn  aannnnoo  ppoottrreebbbbee  eesssseerree  ooppppoorrttuunnaammeennttee  ccoonnssiiddeerraattoo  
iinn  qquuaannttoo  ssee  èè  vveerroo  cchhee  uunn’’iimmpprreessaa  ttrraassffoorrmmaannddoossii  ppoottrreebbbbee  rriiccoommiinncciiaarree  iill  
pprroopprriioo  iitteerr  qquuaalliiffiiccaattiivvoo  èè  aanncchhee  vveerroo  cchhee  ttaallee  iitteerr  ddoovvrreebbbbee  rriiccoommiinncciiaarree  
ssoossttaannzziiaallmmeennttee  ddaa  zzeerroo  vviissttaa  ll’’iimmppoossssiibbiilliittàà  ddii  uuttiilliizzzzaarree  ii  cceerrttiiffiiccaattii  ddii  llaavvoorrii  
eesseegguuiittii  iinntteessttaattii  aadd  uunn  ssooggggeettttoo  ddiivveerrssoo  ((cchhee,,  ppeerr  aavveerr  rreessoo  ffaallssee  ddiicchhiiaarraazziioonnii,,  
nnoonn  èè  ppiiùù  aatttteessttaabbiillee))..    
  



 

  9

  
  
LLeetttt..  mm  tteerr))  MMaannccaattaa  ddeennuunncciiaa  ddeeii  tteennttaattiivvii  ddii    ccoonnccuussssiioonnii  oo    eessttoorrssiioonnii  
RRiissppeettttoo  aallllaa  ppoossiizziioonnee  eesspprreessssaa  ddaall  ddooccuummeennttoo  bbaassee,,  sseemmbbrraa  ppootteerrssii  
aaggggiiuunnggeerree  uunn  ccaassoo  rriigguuaarrddaannttee  iill  qquuiidd  iiuurriiss  llaaddddoovvee  llaa  rriicchhiieessttaa  ddii  rriinnvviioo  aa  
ggiiuuddiizziioo,,  ccoonntteenneennttee  llaa  nnoottiizziiaa  ddeellllaa  mmaannccaattaa  ddeennuunncciiaa,,  nnoonn  aabbbbiiaa  sseegguuiittoo,,  aadd  
eesseemmppiioo  ppeerr  llaa  ddiissppoossttaa  aarrcchhiivviiaazziioonnee  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo  ddaa  ppaarrttee  ddeell  GGiiuuddiiccee  
IIssttrruuttttoorree..  
AAll  rriigguuaarrddoo  ssii  èè  ddeellll’’aavvvviissoo  cchhee  ooggnnii  qquuaallvvoollttaa  vveennggaa  mmeennoo  iill  pprreessuuppppoossttoo,,  llaa  
nnoottaazziioonnee  ddeebbbbaa  ppootteerr  eesssseerree  ccaanncceellllaattaa,,  ssuu  iissttaannzzaa  ddeellll’’iinntteerreessssaattoo,,  aanncchhee  
pprriimmaa  ddeell  ddeeccoorrssoo  ddeell  ttrriieennnniioo..      
PPeerr  qquuaannttoo,,  vviicceevveerrssaa,,  aattttiieennee  aallllaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ddaa  rreennddeerrssii,,  ddaa  ppaarrttee  ddeeii  
ssooggggeettttii  iinntteerreessssaattii,,  aaii  ffiinnii  ddeellllaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aallllee  ggaarree,,  èè  ddeell  ttuuttttoo  eevviiddeennttee  
cchhee  qquueessttaa  nnoonn  ppoossssaa  cchhee  rriiffeerriirrssii  aallll’’eessiisstteennzzaa,,  oo  mmeennoo,,  ddii  aannnnoottaazziioonnii  
ppuubbbblliiccaattee  ssuull  ssiittoo  ddeellll’’OOsssseerrvvaattoorriioo..  
CCiiòò  iinn  qquuaannttoo  ll’’iinntteerreessssaattoo  ppoottrreebbbbee  nnoonn  ccoonnoosscceerree  aaffffaattttoo  llaa  cciirrccoossttaannzzaa  cchhee  lloo  
rriigguuaarrddaa;;  dd’’aallttrroo  ccaannttoo,,  ddeellll’’iinntteerrvveennuuttaa  ppuubbbblliiccaazziioonnee  ddeell  ddaattoo  ddoovvrreebbbbee  eesssseerr  
ddaattaa  tteemmppeessttiivvaammeennttee  ccoommuunniiccaazziioonnee,,  ddaa  ppaarrttee  ddeellll’’AAuuttoorriittàà,,  aallll’’iinntteerreessssaattoo  
sstteessssoo,,  ppeerr  lloo  mmeennoo  ffiinnttaannttoocchhéé  nnoonn  ssii  ddoovveessssee  ssttaabbiilliirree  cchhee  llee  iimmpprreessee  ppoossssoonnoo  
aacccceeddeerree  aa  ttuuttttii  ii  ddaattii  iinnffoorrmmaattiivvii  rriigguuaarrddaannttii  llaa  pprroopprriiaa  ppoossiizziioonnee..  
  
LLeetttt..  mm  qquuaatteerr))  IImmpprreessee  ccoonnttrroollllaattee  
IInn  oorrddiinnee  aaii  ccoonntteennuuttii  ddeellllaa  nnuuoovvaa  ddiissppoossiizziioonnee,,  iinnttrrooddoottttaa,,  ssuu  iinnppuutt  
ccoommuunniittaarriioo,,  ddaall  DDeeccrreettoo  LLeeggggee  nn°°113355//0099,,  ccoonnvveerrttiittoo  ccoonn  rreecceennttee  lleeggggee  nn°°  116666,,  
nnoonn  sseemmbbrraannoo  ppoorrssii  pprroobblleemmii  ppaarrttiiccoollaarrii..  
CCiiòò  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  ddeell  ffaattttoo  cchhee  ii  ccaassii  rriilleevvaannttii,,  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..22335599  ccoodd..  
cciivv..,,  llaaddddoovvee  eessiisstteennttii,,  ddoovvrraannnnoo  ccoommuunnqquuee  eesssseerree  ddiicchhiiaarraattii  ddaallll’’iinntteerreessssaattoo,,  
ssaallvvoo  aaccccoommppaaggnnaarree  ttaallee  iinnddiiccaazziioonnee,,  ppeerr  ppootteerr  ccoonnccoorrrreerree,,  ccoonn  llaa  
ddiimmoossttrraazziioonnee  ((aa  ccaarriiccoo  ddii  cchhii  vvii  hhaa  iinntteerreessssee))  cchhee  ttaallee  ssiittuuaazziioonnee  nnoonn  hhaa  
iimmppeeddiittoo  cchhee  ll’’ooffffeerrttaa  vveenniissssee  ffoorrmmuullaattaa  iinn  vviiaa  aauuttoonnoommaa..  
PPeerr  llee  aallttrree  ssiittuuaazziioonnii  ((qquuaallssiiaassii  rreellaazziioonnee,,  aanncchhee  ddii  ffaattttoo))  ddoovvee  cciiòò  cchhee  rriilleevvaa  èè  
llaa  rriiccoonndduucciibbiilliittàà  ddeellllaa  pplluurraalliittàà  ddii  ooffffeerrttee  aadd    uunn    uunniiccoo    cceennttrroo    ddeecciissiioonnaallee,,  llaa  
cciirrccoossttaannzzaa  iinn  ppaassssaattoo  ddoovveevvaa  eesssseerree  ddiimmoossttrraattaa  ddaallll’’aammmmiinniissttrraazziioonnee  aaii  ffiinnii  
ddeellll’’eesscclluussiioonnee  ee,,  ddii  ffaattttoo,,  ddeevvee  eesssseerrlloo  ttuuttttoorraa,,  ppeerraallttrroo  ccoonn  ll’’aaggggiiuunnttaa  ddeellllaa  
ssaannzziioonnee  ddeellllaa  ffaallssaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  aa  ccaarriiccoo  ddii  cchhii  aabbbbiiaa  ddiicchhiiaarraattoo  iill  ccoonnttrraarriioo..    
LLaa  ccoonnssiiddeerraazziioonnee,,  sseemmmmaaii,,  èè,,  aannccoorraa  uunnaa  vvoollttaa,,  qquueellllaa  cchhee  iill  pprroobblleemmaa  hhaa  
mmooddoo  ddii  ppoorrssii  iinn  mmaanniieerraa  rriilleevvaannttee  ssoolloo  nneell  ccaassoo  iinn  ccuuii  ssii  ttrraattttii  ddii  aaffffiiddaarree  iill  
ccoonnttrraattttoo  aaggggiiuuddiiccaannddoo  iinn  vviiaa  aauuttoommaattiiccaa  iinn  bbaassee  aa  mmeeccccaanniissmmii  ffoonnddaattii  ssuu  
mmeeddiiee..  AAllttrroovvee  iill  pprroobblleemmaa  aappppaarree  ssoossttaannzziiaallmmeennttee  iirrrriilleevvaannttee..  
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AAnnnnoottaazziioonnii  ssuull  ccaasseellllaarriioo  
AAll  rriigguuaarrddoo  ssii  èè  ddeellll’’aavvvviissoo  cchhee,,  ccoossìì  ccoommee  llee  aannnnoottaazziioonnii  vveennggoonnoo,,  ppeerr  lloo  
mmeennoo  aall  mmoommeennttoo,,  ddiissppoossttee  dd’’uuffffiicciioo,,  eedd  aallllee  sstteessssee  sseegguuee,,  ttuutttt’’aall  ppiiùù,,  llaa  
ccoommuunniiccaazziioonnee  aallll’’iinntteerreessssaattoo,,  aalllloo  sstteessssoo  mmooddoo,,  dd’’uuffffiicciioo,,  aannddrreebbbbeerroo  
ccaanncceellllaattee  ttuuttttee  llee  iinnddiiccaazziioonnii  cchhee  hhaannnnoo  ppeerrssoo  rriilleevvaannzzaa  ppeerr  llee  ppiiùù  ddiivveerrssee  
rraaggiioonnii  ((eess..  ddeeccoorrssoo  ddeell  tteerrmmiinnee  iinnddiiccaattoo  ppeerr  lleeggggee  oo,,  iinn  iippootteessii,,  ccoonnssiiddeerraattoo  
rriilleevvaannttee  ddaallll’’AAuuttoorriittàà,,  ssoopprraavvvveenniirree  ddii  nnoottiizziiee  iinnccoommppaattiibbiillii  ccoonn  iill  ppeerrdduurraarree  
ddeellll’’iissccrriizziioonnee  eecccc,,))  
II  qquueesstt’’oottttiiccaa  ppuuòò  eesssseerree  sseennzz’’aallttrroo  dd’’aaiiuuttoo  iill  ffaattttoo  ddii  rreennddeerree  aacccceessssiibbiillee  
aallll’’iinntteerreessssaattoo  llaa  pprroopprriiaa  ppoossiizziioonnee  aaffffiinncchhéé  ddaallllaa  ccoonnoosscceennzzaa  ddiirreettttaa  ddeell  pprroopprriioo  
ccuurrrriiccuulluumm  ppoossssaa  ssccaattttaarree  ll’’iimmppuullssoo  ppeerr  uunn’’iissttaannzzaa  ddii  aaddeegguuaammeennttoo..    

  
********  ********  ********  

  
PPrriimmaa  ddii  ccoonncclluuddeerree,,  aallccuunnee  ssiinntteettiicchhee  ccoonnssiiddeerraazziioonnii  uulltteerriioorrii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  
ssppeessee  iinn  mmeerriittoo  aallll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeellll’’aarrtt..3388  ddeell  CCooddiiccee  ddeeii  ccoonnttrraattttii..  
  
CCoonn  llaa  pprriimmaa,,  ssii  rriibbaaddiissccee  cchhee  ttuuttttii  ii  rreeqquuiissiittii  iinnddiivviidduuaattii  ddaallll’’aarrtt..3388  ssoonnoo  
ooggggeettttoo  ddii  ““sseemmpplliiccee””  ddiicchhiiaarraazziioonnee  eexx  aarrtttt..  4466  ee  4477  ddeell  DDPPRR  nn°°444455//0000  ee  ddii  
ssuusssseegguueennttee  vveerriiffiiccaa  ddaa  ppaarrttee  ddeellll’’aammmmiinniissttrraazziioonnee,,  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..4433  ddeelllloo  
sstteessssoo  DDPPRR;;  ttaallee  rriicchhiiaammoo  bbeenn  ppoottrreebbbbee  ccoommppaarriirree  nneellll’’aammbbiittoo  ddii  uunnaa  ppoossssiibbiillee  
ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeellll’’AAuuttoorriittàà  ssuullllee  tteemmaattiicchhee  iinn  qquueessttaa  sseeddee  ttrraattttaattee..  
  
LLaa  sseeccoonnddaa,,  ccoonnnneessssaa  aallllaa  pprriimmaa,,  rriigguuaarrddaa  ll’’oobbbblliiggoo  ddeellllee  aammmmiinniissttrraazziioonnii  ddii  
ddoottaarrssii  ddii  sscchheemmii  ddii  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ttiippoo,,  ccoossìì  ccoommee  pprreevviissttoo  ddaallll’’aarrtt..4488  ddeell  cciittaattoo  
DDPPRR  444455//0000..  
  
LLaa  tteerrzzaa  aattttiieennee  aallll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeellllee  ddiissppoossiizziioonnii  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..3388  aallllee  iimmpprreessee  
ssttrraanniieerree,,  sseeccoonnddoo  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  ddaall  ccoommmmaa  44,,  ii  ccuuii  ccoonntteennuuttii,,  ffoorrssee  ttrrooppppoo  
ssiinntteettiiccii,,  aannddrreebbbbeerroo  aaddeegguuaattaammeennttee  ddeeccooddiiffiiccaattii..  AAnnddrreebbbbee  cchhiiaarriittoo,,  aadd  
eesseemmppiioo,,  ssee  llee  rreeggoollee  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  aauuttoocceerrttiiffiiccaazziioonnii  ssii  aapppplliiccaannoo  aanncchhee  aaii  
ccoonnccoorrrreennttii  nnoonn  ssttaabbiilliittii  iinn  IIttaalliiaa;;  ssee,,  aall  rriigguuaarrddoo,,  ssii  ppoossssaa  ddiissttiinngguueerree  ttrraa  
cciittttaaddiinnii  UUEE  ee  nnoonn;;  ccoommee  ccii  ssii  rreeggoollaa  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ffaallssee  ddiicchhiiaarraazziioonnii..  
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