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 العدل وزارة

 السجون مدیریة

 لومباردیا في اإلقلیمیة اإلدارة

 _____________  سجن

 التربوي القسم
 

ISTANZA DI LIBERAZIONE ANTICIPATA ANCHE SPECIALE 
 

 طلب الحصول على الحریّة مسبقاً ال بل الخاصة

 

 إلى القاضي المراقب في

……………. 

 

 

 إن الموقع أدناه

 
 یطلب

م، الذي تم 2013دیسمبر  23الصادر بتاریخ  146من المرسوم بقانون رقم  4، التي تم إستكمالھا بالمادة 354/75من القانون رقم  54عمالً بأحكام المادة 

          :   م، منح2014فبرایر  21بتاریخ الصادر  10تحویلھ إلى القانون رقم 

 

  االسم واللقب

  بتاریخ   المولود في

 (بتاریخ)                                (البلدیة والمحافظة)                              

   المسجون حالیاً في

    □ bis O.P 4في لجنح غیر منصوص عنھا 

 ال □ نعم  □ أتممت العقوبة  □ bis O.P 4في لجنح منصوص عنھا 

الجواب "نعم" اذكر الیوم والشھر والسنةإذا كان     

ولماذا تعتقد أنك أتممت 

 العقوبة 

 

 

 

A) 
) ألسباب م2015دیسمبر  23م وال بعد الیوم الموافق في 2009لیس قبل األول من یولیو عن أنصاف السنة التي قضاھا كلھا في السجن ( یوم 75

 ) .bis O.P 4مكرر من الئحة السجن ( 4تتنعلق بجنح غیر مذكورة في المادة 

   سجنلدى   إلى  من 

  لدى سجن  إلى  من 

  لدى سجن  إلى  من 

  لدى سجن  ألى  من 

B) 45 4مكرر من الئحة السجن ( 4عن أنصاف السنة التي قضاھا كلھا في السجن ألسباب تتنعلق بجنح مذكورة في المادة  یوم bis O.P.( 

شارع   في الموطن الكائن في  إلى  من   

فيفي الموطن الكائن   إلى  من  شارع     

Allegato n. 2 
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……………………………………….                                                                                             ………….…………….. 

 (المكان والتاریخ)    (توقیع)                                                                                                                         

 

 مخصص إلدارة السجن:

 

 

 

 ال  □

شارع   في الموطن الكائن في  ألى  من   

   لدى سجن  إلى  من 

  لدى سجن  إلى  من 

  لدى سجن  ألى  من 

C) 45 كلھا في السجن (بل أیضاً باإلقامة الجبریة و/او وفق إجراءات بدیلة) لم یقضیھاعن أنصاف السنة التي  یوم 

شارع   في الموطن الكائن في  إلى  من   

شارع   في الموطن الكائن في  إلى  من   

شارع   في الموطن الكائن في  ألى  من   

   لدى سجن  إلى  من 

  لدى سجن  إلى  من 

  لدى سجن  ألى  من 

 ال  □ نعم  □ الالئحة.من  130أعطى الدلیل على مشاركة في البرنامج التربوي كما جاء في المادة 

  المستندات التي قد تم إرسالھا: □

1)  

2)  

3)  

 المزید من المستندات المتوفرة: □

1)  

2)  

3)  

 محامي الدفاع المعیّن ______________________  نعم   □ ال  □

  االسم واللقب والنقابة التي ینتمي إلھا 


