
PPaattoollooggiiaa  ddeell  tteessttaammeennttoo  oollooggrraaffoo  ee  ssuuaa  ppuubbbblliiccaazziioonnee..  

  

((ddii  AAddrriiaannoo  PPiisscchheettoollaa))  
  

SSii  rriippoorrttaannoo  iinn  ssiinntteessii  llee  ppoossssiibbiillii  rriissppoossttee  aallllee  ppiiùù  ffrreeqquueennttii  

ddoommaannddee  ppoossttee  iinn  LLiissttaa  SSiiggiilllloo  cciirrccaa  llaa  ppuubbbblliiccaazziioonnee  ddii  tteessttaammeennttii  

oollooggrraaffii  oo  ccoommuunnqquuee  cciirrccaa  llee  pprroobblleemmaattiicchhee  tteessttaammeennttaarriiee::    

  

11))    SSii  ppuuòò  ppuubbbblliiccaarree  uunn  tteessttaammeennttoo  oollooggrraaffoo,,  ccoonn  ddaattaa  iimmppoossssiibbiillee  

((nnoovveemmbbrree  22001122  --  ddeecceedduuttoo  ffeebbbbrraaiioo  22001122))??  

  

RR..  SSìì  cceerrttaammeennttee,,  llaa  ''iimmppoossssiibbiilliittàà''  ddeellllaa  ddaattaa  ppuuòò  eesssseerree  ccaauussaa  ddii  

aannnnuullllaammeennttoo  ((eexx  aarrtt..  660066  22°°  ccoommmmaa  cc..cc..)),,  mmaa  iill  tteessttaammeennttoo  

ggiiuurriiddiiccaammeennttee  ''eessiissttee''..    

  

  

22))    SSii  ppuuòò  ppuubbbblliiccaarree  uunn  tteessttaammeennttoo  oollooggrraaffoo  oo  iinn  ffoottooccooppiiaa??  

  

RR..  SSii  eesscclluuddee  llaa  ppllaauussiibbiilliittàà  ddeellllaa  ppuubbbblliiccaazziioonnee  ddeell    tteessttaammeennttoo  

pprrooddoottttoo  ssoolloo  iinn  ffoottooccooppiiaa  oo  ––  rreeccttiiuuss  ––  ssii  ddoovvrreebbbbee  ppootteerr  aacccceeddeerree  

aallllaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddeellllaa  mmeerraa  aalllleeggaazziioonnee  aadd  uunn  vveerrbbaallee  ddii  ddeeppoossiittoo  ddeell  

ddooccuummeennttoo  ccoossìì  pprrooddoottttoo  ee  ggeenneerriiccaammeennttee  iinntteessoo,,  sseennzzaa  vvaalleennzzaa  ddii  

sscchheeddaa  tteessttaammeennttaarriiaa..  

  

33))  SSii  ppuuòò  ppuubbbblliiccaarree  uunn  tteessttaammeennttoo  oollooggrraaffoo    ssttrraappppaattoo??  

  

RR..  EE''  ddaa    rriitteenneerree  cchhee  iill  nnoottaaiioo  ppoossssaa  pprroocceeddeerree  aallllaa  ppuubbbblliiccaazziioonnee  

aanncchhee  ddii  uunn  tteessttaammeennttoo  ssttrraappppaattoo,,  llaacceerraattoo  oo  ccoonn  ddiicciittuurree  

ccaanncceellllaattee..  

  

44))  SSii  ppuuòò  ppuubbbblliiccaarree  uunn  tteessttaammeennttoo  oollooggrraaffoo    ssccrriittttoo  ddaa  ssttrraanniieerroo  iinn  

iinngglleessee,,  iill  ccuuii  oorriiggiinnaallee  èè  ssttaattoo  ggiiàà  ppuubbbblliiccaattoo  iinn  AAmmeerriiccaa??  

  

RR..  SSee  ll''  ""oorriiggiinnaallee''  ddeell  tteessttaammeennttoo  iinn  lliinngguuaa  ssttrraanniieerraa,,  hhaa  ggiiàà  ffoorrmmaattoo  

ooggggeettttoo  ddii  uunn  vveerrbbaallee  ddii  ppuubbbblliiccaazziioonnee  ddaa  ppaarrttee  ddii  ccoommppeetteennttee  

aauuttoorriittàà  ssttrraanniieerraa,,  èè  eevviiddeennttee  cchhee  iill  ddooccuummeennttoo  rreeddaattttoo  ddaa  uunn  nnoottaaiioo  

iittaalliiaannoo  ssii  lliimmiittaa  aa  ''rreecceeppiirree''  nneellll''oorrddiinnaammeennttoo  ggiiuurriiddiiccoo  iinntteerrnnoo  iill  

vveerrbbaallee  ggiiàà  rreeddaattttoo  aallll''eesstteerroo  ee  sseerrvvee  ssoolloo  ppeerr  ddaarree  aadd  eessssoo  ddiiggnniittàà  

''ggiiuurriiddiiccaa''  nneellll''oorrddiinnaammeennttoo  sstteessssoo,,  mmaa  nnoonn  èè  uunn  vveerrbbaallee  ddii  

ppuubbbblliiccaazziioonnee  iinn  sseennssoo  tteeccnniiccoo..  

  



55))  SSii  ppuuòò  ppuubbbblliiccaarree  uunn  tteessttaammeennttoo  oollooggrraaffoo  iinn  ccuuii  nnoonn  èè  ppoossssiibbiillee  

iiddeennttiiffiiccaarree  ppaarrttee  ddeeii  cchhiiaammaattii??  

  

RR..  CCeerrttaammeennttee  ssìì  ((llaa  iiddeennttiiffiiccaazziioonnee  ddeeii  cchhiiaammaattii  nnoonn  èè  ''ccoonnddiittiioo  ssiinnee  

qquuaa  nnoonn''  ddeellllaa  ppuubbbblliiccaazziioonnee))..  

  

66))  SSii  ppuuòò  ppuubbbblliiccaarree  uunn  tteessttaammeennttoo  oollooggrraaffoo  ssccrriittttoo  aa  mmaacccchhiinnaa  ee  

ssccrriittttoo  ddaa  uunn  tteerrzzoo  ??  

  

RR..  CCeerrttaammeennttee  ssìì,,  nnoonn  ffoossss''aallttrroo  ppeerrcchhèè  llaa  ssuuaa  vveerrbbaalliizzzzaazziioonnee  èè  

ssttrruummeennttoo  ppeerr  ffaarrnnee  vvaalleerree  llaa  nnuulllliittàà  oo  ppeerr  ccoonnsseennttiirrnnee  llaa  ccoonnffeerrmmaa  

eexx  aarrtt..  559900  cc..cc..;;  dd''aallttrraa  ppaarrttee  ttaallee  vveerrbbaalliizzzzaazziioonnee,,  ssttaannttee  llaa  rraaddiiccaallee  

nnuulllliittàà  ddeellllaa  sscchheeddaa  tteessttaammeennttaarriiaa,,  nnoonn  ppuuòò  eesssseerree  ccoonnssiiddeerraattaa  aallllaa  

ssttrreegguuaa  ddii  qquueellllaa  ddii  uunn  ''tteessttaammeennttoo''  mmaa  ddii  uunn  ddooccuummeennttoo  cchhee  ''ssii  

aassssuummee''  eesssseerree  ttaallee..  

  

77))  SSii  ppuuòò  ppuubbbblliiccaarree  uunn  tteessttaammeennttoo  oollooggrraaffoo    ssccrriittttoo  ssuull  rreettrroo  ddii  uunn  

qquuaaddrroo  ??  

  

RR..  SSìì  ((ssee  nnee  rriippoorrttaa  iill  ccoonntteennuuttoo  nneell  vveerrbbaallee))  

  

88))  SSii  ppuuòò  ppuubbbblliiccaarree  uunn  tteessttaammeennttoo  oollooggrraaffoo    ccoonn  aaggggiiuunnttaa  ddii  ffrraassii  ddii  

uunn  tteerrzzoo  ??  

  

RR..  SSìì  ((ll''aaggggiiuunnttaa  ppuuòò  nnoonn  iinnttaaccccaarree  iinn  ooggnnii  ccaassoo  llaa  vvaalliiddiittàà  ddeell  

tteessttaammeennttoo))    

  

99))  SSii  ppuuòò  ppuubbbblliiccaarree  uunn  tteessttaammeennttoo  oollooggrraaffoo  ffiirrmmaattoo  ccoonn  lloo  

ppsseeuuddoonniimmoo  ??  

  

RR..  SSìì  ((lloo  ppsseeuuddoonniimmoo  ppuuòò  eesssseerree  ttaalloorraa  ssuuffffiicciieennttee  aa  ""ddeessiiggnnaarree  ccoonn  

cceerrtteezzzzaa  llaa  ppeerrssoonnaa  ddeell  tteessttaattoorree""))  

  

1100))  SSii  ppuuòò  ppuubbbblliiccaarree  uunn  tteessttaammeennttoo  oollooggrraaffoo  iinn  ccuuii  ddooppoo  llaa  ffiirrmmaa  

ddeell  tteessttaattoorree  ssoonnoo  aappppoossttee  aallttrree  ffiirrmmee  ??  

  

RR..  SSìì  ((ssii  pprreessuummee  cchhee  nnoonn  aalltteerriinnoo  iill  rreeqquuiissiittoo  ddeellllaa  oollooggrraaffiiaa))  

  

1111))  SSii  ppuuòò  ppuubbbblliiccaarree  uunn  tteessttaammeennttoo  oollooggrraaffoo    ssccrriittttoo  iinn  

ssttaammppaatteelllloo??  

  



RR..  CCeerrttaammeennttee  ssìì,,  nnoonn  ffoossss''aallttrroo  ppeerrcchhèè  llaa  ssuuaa  vveerrbbaalliizzzzaazziioonnee  èè  

ssttrruummeennttoo  ppeerr  ffaarrnnee  vvaalleerree  llaa  nnuulllliittàà  oo  ppeerr  ccoonnsseennttiirrnnee  llaa  ccoonnffeerrmmaa  

eexx  aarrtt..  559900  cc..cc..;;  dd''aallttrraa  ppaarrttee  ttaallee  vveerrbbaalliizzzzaazziioonnee,,  ssttaannttee  llaa  rraaddiiccaallee  

nnuulllliittàà  ddeellllaa  sscchheeddaa  tteessttaammeennttaarriiaa,,  nnoonn  ppuuòò  eesssseerree  ccoonnssiiddeerraattaa  aallllaa  

ssttrreegguuaa  ddii  qquueellllaa  ddii  uunn  ''tteessttaammeennttoo''  mmaa  ddii  uunn  ddooccuummeennttoo  cchhee  ''ssii  

aassssuummee''  eesssseerree  ttaallee..  

DDaa  ccoonnssiiddeerraarree  ppooii  cchhee  aa  cceerrttee  ccoonnddiizziioonnii  aanncchhee  llaa  rreeddaazziioonnee  iinn  

ssttaammppaatteelllloo  ppuuòò  eesssseerree  ccoonnssiiddeerraattaa  vvaalliiddaa..  

  

1122))    PPuuòò  ffaarree  tteessttaammeennttoo  llaa  ppeerrssoonnaa  aa  ccuuii  ssiiaa  ssttaattoo  nnoommiinnaattoo  

aammmmiinniissttrraattoorree  ddii  ssoosstteeggnnoo??    

  

RR..  SSìì,,  ssee  nnoonn  aaffffeettttoo  ddaa  iinnccaappaacciittàà  ((aanncchhee  nnaattuurraallee))  ttaallee  ddaa  eesscclluuddeerree  

llaa  ccaappaacciittàà  ddii  iinntteennddeerree  ee  ddii  vvoolleerree  oo  ssee,,  aaii  sseennssii  ddeellll''aarrtt..  441111  uullttiimmoo  

ccoommmmaa  cc..cc..,,  ssee  iill  ggiiuuddiiccee  ttuutteellaarree  aabbbbiiaa  eesstteessoo  aall  bbeenneeffiicciiaarriioo  

ddeellll''aammmmiinniissttrraazziioonnee  ddii  ssoosstteeggnnoo  ddeetteerrmmiinnaattii  eeffffeettttii,,  lliimmiittaazziioonnii  oo  

ddeeccaaddeennzzee  pprreevviissttee  ddaallllaa  lleeggggee  ppeerr  ll''iinntteerrddeettttoo  ((ttrraa  ccuuii  ll''iinnccaappaacciittàà  

ddii  tteessttaarree  eexx  aarrtt..  559911  cc..cc..))..  

  

1133))  SSii  ppuuòò  ppuubbbblliiccaarree  uunn  tteessttaammeennttoo  oollooggrraaffoo  ccoonn  ddaattaa  iinnccoommpplleettaa??    

  

RR..  SSìì  cceerrttaammeennttee,,  llaa  iinnccoommpplleetteezzzzaa  ddeellllaa  ddaattaa  ppuuòò  eesssseerree  ccaauussaa  ddii  

aannnnuullllaammeennttoo  ((eexx  aarrtt..  660066  22°°  ccoommmmaa  cc..cc..)),,  mmaa  iill  tteessttaammeennttoo  

ggiiuurriiddiiccaammeennttee  ''eessiissttee''..  

  

1144))  CCoommee  ppuubbbblliiccaarree  uunn  tteessttaammeennttoo  oollooggrraaffoo  iinn  ccuuii  ssii  ffaa  rriiffeerriimmeennttoo  

aa  dduuee  ffoottooccooppiiee  ddii  vviissuurree  ppeerr  iiddeennttiiffiiccaarree  ggllii  iimmmmoobbiillii??  

  

RR..  CCoonn  llaa  tteeccnniiccaa  ddeellllaa  ''rreellaattiioo''  ffoorrmmaallee..  

  

1155))    SSii  ppuuòò  ppuubbbblliiccaarree  ccoonn  uunniiccoo  aattttoo  dduuee  tteessttaammeennttii  oollooggrraaffii  ddeellllaa  

sstteessssaa  ppeerrssoonnaa??    

  

RR..  SSìì,,  nnoonn  cc''èè  nneessssuunnaa  nnoorrmmaa  cchhee  lloo  vviieettaa..  

  

1166))    TTeessttaammeennttoo  oollooggrraaffoo  ssccrriittttoo  ssuullllaa  pprriimmaa  ffaacccciiaattaa  ee  ffiirrmmaattoo  ssuullllaa  

sseeccoonnddaa      ffaacccciiaattaa,,  vvii  ssoonnoo  rriicchhiiaammii  ccoonn  aasstteerriissccoo,,  nnoonn  ffiirrmmaattii::  ssii  ppuuòò  

ppuubbbblliiccaarree??  

  

RR..  IIll  nnoottaaiioo  ddeevvee  iinnttaannttoo  pprroocceeddeerree  aallllaa  ppuubbbblliiccaazziioonnee  tteenneennddoo  

pprreesseennttee  cchhee  ppeerr  llaa  ggiiuurriisspprruuddeennzzaa  ddeellllaa  CCaassssaazziioonnee  ((vv..  sseenntteennzzaa    

SSeezz..  cciivv..  IIII,,  1188--0099--22000011,,  nn..  1111770033))    llaa  sscchheeddaa  èè  vvaalliiddaa  aa  ccoonnddiizziioonnee  



cchhee  ""ttrraa  ii  ddiivveerrssii  ffooggllii  eessiissttaa  uunn  ccoolllleeggaammeennttoo  mmaatteerriiaallee  ee  cchhee  ttrraa  llee  

vvaarriiee  ddiissppoossiizziioonnii  iinn  eessssii  ccoonntteennuuttee,,  ssoottttoossccrriittttee  aallllaa  ffiinnee  ddaall  

tteessttaattoorree,,  eessiissttaa  uunn  ccoolllleeggaammeennttoo  llooggiiccoo  ee  ssoossttaannzziiaallee""..  

  

1177))  SSii  ppuuòò  ppuubbbblliiccaarree  uunn  tteessttaammeennttoo  ssccrriittttoo  iinn  lliinngguuaa  ssttrraanniieerraa??  

  

RR..  SSii  ''ddeevvee''  ppuubbbblliiccaarree..    

  

1188))  SSii  ppuuòò  ppuubbbblliiccaarree  uunn  tteessttaammeennttoo  ffiirrmmaattoo::  ""mmaammmmaa""??  

  

RR..  CCeerrttaammeennttee  ssìì  ,,  ssoopprraattttuuttttoo  ssee  ccii  ssoonnoo  nneellllaa  sscchheeddaa  tteessttaammeennttaarriiaa    

aallttrrii  eelleemmeennttii  ccoolllleeggaattii  ccoonn  llaa  ssoottttoossccrriizziioonnee  ((aadd  eess..  llaa  ddeessttiinnaazziioonnee  

ddeelllloo  ssccrriittttoo  ''aaii  ccaarrii  ffiiggllii''  ......))  

  

1199))  EE’’  ppoossssiibbiillee  llaa  ppuubbbblliiccaazziioonnee  ddii  uunn  tteessttaammeennttoo  oollooggrraaffoo  oollttrree  

ddiieeccii  aannnnii  ddaallll''aappeerrttuurraa  ddeellllaa  ssuucccceessssiioonnee??  

  

RR..  SSìì  èè  ppoossssiibbiillee,,  iinn  qquuaannttoo  llaa  pprreessccrriizziioonnee  ddeell  ddiirriittttoo  ddii  aacccceettttaarree  

ll''eerreeddiittàà  ddeevvee  eesssseerree  sseemmpprree  eecccceeppiittaa  ee  aanncchhee  ppeerrcchhéé  aaii  sseennssii  

ddeellll''aarrtt..  448800  cc..cc..  nnoonn  sseemmpprree  iill  tteerrmmiinnee  ppeerr  aacccceettttaarree  ll''eerreeddiittàà  

ddeeccoorrrree  ddaallll''aappeerrttuurraa  ddeellllaa  ssuucccceessssiioonnee  ((ppootteennddoo  ddeeccoorrrreerree  aanncchhee  --  

iinn  ccaassoo  ddii  iissttiittuuzziioonnee  ccoonnddiizziioonnaallee  --  ddaall  ggiioorrnnoo  iinn  ccuuii  ssii  èè  vveerriiffiiccaattaa  llaa  

ccoonnddiizziioonnee,,  nnéé  ppootteennddoo  ddeeccoorrrreerree  ppeerr  ii  cchhiiaammaattii  uulltteerriioorrii,,  ssee  vvii  èè  

ssttaattaa  aacccceettttaazziioonnee  ddaa  ppaarrttee  ddii  pprreecceeddeennttii  cchhiiaammaattii  ee  

ssuucccceessssiivvaammeennttee  iill  lloorroo  aaccqquuiissttoo  èè  vveennuuttoo  mmeennoo))..  

  

2200))    EE’’  ppoossssiibbiillee  llaa  ppuubbbblliiccaazziioonnee  ddii  uunn  tteessttaammeennttoo  oollooggrraaffoo  aa  

mmaacccchhiinnaa??  

  

VVeeddii  rriissppoossttaa  aa  qquueessiittoo  nn..66))  

  

2211))  EE’’  llaa  ppoossssiibbiillee  ppuubbbblliiccaazziioonnee  ddii  uunn  tteessttaammeennttoo  oollooggrraaffoo  

ccoonnggiiuunnttiivvoo  ssoottttoossccrriittttoo  ddaa  dduuee  tteessttaattoorrii,,  ddii  ccuuii  uunnoo  vviivvoo  ee  ll’’aallttrroo  

ddeecceedduuttoo??  

  

RR..  SSìì,,  èè  ppoossssiibbiillee  ((nn..bb..  ppaarrttiiccoollaarree  ccaauutteellaa  iinn  ccaassoo  ddii  rriillaasscciioo  ddii  ccooppiiaa  

ddeell  vveerrbbaallee))    

  

  
 


