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 العدل وزارة

 السجون مدیریة

 لومباردیا في اإلقلیمیة اإلدارة

 _____________  سجن
 

ISTANZA DI DETENZIONE DOMICILIARE AI SENSI DEGLI ARTT. 47 TER 1° 

comma O.P. – 47 QUATER O.P. – 47 QUINQUIES O.P. 
 

من المادة مكرر مكرر مكرر مكرر  47مكرر مكرر مكرر والمادة  47والمادة  47طلب اإلقامة الجبریة عمالً بأحكام الفقرة االولى من المادة 

 ).O.Pمن الئحة السجن (
 

   إلى محكمة الرقابة في

 بریشیا

 

  إن الموقع أدناه

 

  

  یطلب

  

  االسم واللقب

بتاریخ  المولود في  

 (التاریخ)                               (البلدیة والمحافظة) 

 المقیم في
 (الشارع، الرقم، المدینة والمفتاح البریدي)

 

  االذي یقر بأنھ مسجون حالیاً في  حیث وضعیتھ القانونیة نھائیة

 على أثر الحكم علیھ إلرتكابھ الجنح التالیة: 

  منھا ).O.Pالسجن (مكرر من الئحة  4المادة  □ (1 

  مكان إرتكاب الجنحة  تاریخ إرتكاب الجنحة   

  منھا ).O.Pمكرر من الئحة السجن ( 4المادة  □ (2 

  مكان إرتكاب الجنحة  تاریخ إرتكاب الجنحة   

  أیام  شھور  سنوات بالسجن عدد:

  أیام  شھور  سنوات  قضى منھا عد:

 ).O.Pمكرر من الئحة السجن ( 4المادة   بأنھ قضى العقوبة المنصوص عنھا في  نعم  □ 

  أیام  شھور   بأنھ بقي علیھ من العقوبة عدد سنوات

 نھایة العقوبة:  

 بأنھ عیّن للدفاع عنھ المحامي  ملغیاً أي تعیین سابق

Allegato n. 10 
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 الموافقة مؤقتاً على اإلجراءات التالیة:بخصوص العقوبة الجاري تنفیذھا، بأن یتم 

 

 ).O.Pمكرر مكرر من الئحة السجن ( 47المادة  – اإلقامة الجبریة □

  مكرر من الئحة السجن مھما كانت العقوبة 4بالنسبة للجنح غیر المنصوص عنھا في المادة  01الفقرة  □  
 مقدار العقوبة)(ینبغي ان تتوافر كافة الشروط الواردة أدناه بغض النظر عن 

محكوم أكمل سبعین سنة من عمره □

من غیر المجرمین اإلعتیادیین أو ممتھني اإلجرام أو یمیل إلى اإلجرام □

□ 
   من القانون الجزائي  99بأنھ لم یصدر بحقھ حكم متشدد بموجب المادة 

  الباقي منھاسنوات، حتى  4، بالنسبة للعوبات بالسجن لمدة ال تزید على 1الفقرة  □
 )على الفقرة التي تعنیھا) (ال حدود للعقوبة X( اّشر بحرف 

(حتى بالنسبة للجنح  ) إمرأة حامل أو ام لطفل/أطفال دون العاشرة من العمر یعیش/یعیشون معھاAالحرف  □
) أو في حال غیاب خطر تكرار .O.Pمكرر من الئحة السجن ( 4من المادة  1المنصوص عنھا في الفقرة 

 الصادر عن المحكمة الدستوریة  239/2014الحكم رقم  –الجریمة 

  بأنھا حامل  □ 

 بأنھا أم ألطفال دون العاشرة من العمر (ینبغي تحدید عددھم وتاریخ میالدھم)  □

 

 

) والد وصي على إبن/أباء دون العاشرة من العمر یعیش/یعیشون معھ، عندما تكون االم إما متوفیة Bالحرف  □ 
مكرر  4من المادة  1(حتى بالنسبة للجنح المنصوص عنھا في الفقرة  إبنھا/أبناءھا رعایةأو عاجزة تماماً عن 

الصادر عن  239/2014الحكم رقم  –) أو في حال غیاب خطر تكرار الجریمة .O.Pمن الئحة السجن (
(ینبغي تحدید عددھم وتاریخ میالدھم وتاریخ وفاة االم في حال مانت متوفیة فعالً المحكمة الدستوریة) ألنھ :

 واألسباب التي تحول دون تمكنھا من رعایة أوالدھا بغیاب األب))

 

 

□ 
الصحیة المحلیة (ینبغي توافر الشرطین ) شخص صحتھ خطیرة ویحتاج لإلتصال الدائم بالدائرة Cالحرف 
  )اإلثنین

  (ینبغي توافر الشرطین معاً وإرفاق المستندات الطبیة) ألنھ:

 

 

  شخص تجاوز الستین من العمر وكان معاقاً ولو جزئیاً ) Dالحرف  □
  المستندات الطبیة) ألنھ: ینبغي إرفاق(
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 یقر محرر ھذه السطور: 

□ 
ألساب صحیة أو دراسیة أو عائلیة أو للعمل مشھود ) شخص دون الواحدة والعشرین من عمره Eالحرف 

 ألنھ:ینبغي إرفاق ما یثبت ھذه اإلحتیاجات) ( بھا

 
 

 في حال: مكرر 1الفقرة  □

من القانون  147من المادة  2والبند  143من المادة  3البند  –اإلعاقة الجسدیة الخطیرة التي ال تتالءم مع السجن  □
 الشھادات الطبیة) ینبغي إرفاقالجزائي (

 ).O.Pمكرر من الئحة السجن ( 47المادة  –اإلقامة الجبریة  □
 )(أشخاص ثابتة إصابتھم بمرض األیدز أو السیدا أو بعجز خطیر في نظامھ الوقائي) (مھما كانت العقوبة

 ).O.Pمن الئحة السجن (مكرر مكرر مكرر مكرر  47المادة  –اإلقامة الجبریة  □
الحكم الصادر عن المحكمة الدستوریة  –وفي حال غیاب خطر تكرار الجریمة مكرر  4من المادة  1(حتى بالنسبة للجنح المنصوص عنھا في الفقرة 

 ) (الشروط):239/2014رقم 

في حال عدم وجود خطر قیامھا بإرتكاب المزید  إمرأة حامل أو ام لطفل/أطفال دون العاشرة من العمر یعیش/یعیشون معھا □
  من الجرائم، في حال التمكن من العودة إلى العیش مع األبناء.

□ 
 سنة في حال صدور حكم بالسجن المؤبد. 15بعد قضاء ما ال یقل عن ثلث العقوبة أو بعد قضاء ما ال یقل عن 

االم) أو غیر قادرة على رعایة أوالدھا وال یوجد أجد قادر على رعایتھم األبن سجین واالم متوفیة (ینبغي إرفاق شھادة وفاة  □
 ألنھ  غیر والدھم،

  :الصحة حرجة ألن السجین یشكو من  

  
الوسیلة الوحیدة إلعالة االسرة مع خطر 

 فقدان العمل لدى:
 

  أبناء قاصرین  

  
أحد أفراد االسرة الذي یمر بظروف صعبة 

 جداً یحتاج للعتایة
 

 بأن لدیھ مسكن (حدد العنوان): .1

 

بأنھ لیس لھ سكن بل إنھ متوطن  سكن  .2
لدى (حدد الشخص/األشخاص حیث 

 بإمكان المحكوم قضاء عقوبتھ البدیلة):
اإلقرار باإلستعداد  ینبغي إرفاق(

 لضیافتھ)
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 صاحب العالقة:ترفق طیھ 

 

بأنھ ال یمارس أي عمل وبأنھ قادر على   .3
 ألنھ:مواجھة إحتیاجاتھ الشخصیة 

 

بانھ یتابع أو یرید متابعة البرامج  .4
العالجیة التالیة / تأھیلیة أو تدریبیة / 

دراسیة / تخصصیة / إلخ. (ینبغي ذكر 
لدى أیة وحدة عمالنیة ) (في الحاالت 

مكرر  47المنصوص عنھا في المادة 
 ).O.Pمكرر مكرر من الئحة السجن (

شھادة النظام الصحي  ینبغي إرفاق(
العام التي تنص على توافر الشروط 

 الصحیة وقابلیة البرنامج للتطبیق)

 

بأنھ قّدم طلباً من أجل تنفیذ الحكم لدى  .5
موطن العقوبة عمالً بأحكام القانون 

  ، بتاریخ:199/2010

بأنھ تعّرض إللغاء إجراءات بدیلة  .6
 سابقة. عندما:

 

 عندما:بأنھ إرتكب جنحة الفرار. 

 

بأنھ سبق لھ أن قّدم إلى محكمة (غیر  .7
محكمة بریشیا) (اذكر أیة محكمة) 

  :الرقابة الطلبات التالیة:

  أنھ في حال الموافقة على الطلب، السماح لھ بالخروج من المنزل في المواعید ووفق االصول التالیة:  .8

 

  ألسباب شخصیة و/أو عائلیة:

 
ألسباب عالجیة و/أو صحیة، 

 كونھ یخضع للعالج لدى:
 

□  إقرار باإلستعداد ألستضافة وإعالة السجین، مع التحدید الدقیق للمكان الذي سوف یتم فیھ تنفیذ العقوبة البدیلة.

□  إقرار من رب العمل

□  شھادة بالقید العائلي (أو إقرار بدیل)

□   ).O.Pمكرر مكرر من ال ئحة السجن ( 47من المادة  1) من الفقرة g) والحرف d) والحرف c(الحرف شھادة طبیة (الحرف 

□ مكرر مكرر مكرر من الئحة  47شھادة صادرة عن النظام الصحي العام تنص على توافر الشروط الصحیة وعلى قابلیة البرنامج للتطبیق (الملدة 
 ).O.Pالسجن (
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……………………………………….                                                                                             ………….…………….. 

 (المكان والتاریخ)    (توقیع)                                                                                                                         

                                                                                                                               

 

 

 

 :ترفق طیھ إدارة السجن

 

 

 

 ال  □

 

 

 إضبارة بدء المراقبة □

 الوضعیة القضائیة □

 شھادة الصحیفة الجنائیة □

 الحكم الصادر بحقھ □

 سلوكھتقریر موجز و/أو تقریر "موّسع" عن  □

 تقاریر تأدیبیة إن وجدت □

 محامي الدفاع المعیّن ______________________  نعم   □ ال  □

  االسم واللقب والنقابة التي ینتمي إلھا 


