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 العدل وزارة

 السجون مدیریة

 لومباردیا في اإلقلیمیة اإلدارة

 _____________  سجن
 

ISTANZA DI RINVIO DELL’ESECUZIONE DELLA PENA E/O DI DETENZIONE 

DOMICILIARE IN LUOGO DEL DIFFERIMENTO  
 

  طلب تأجیل تنفیذ العقوبة و/أو اإلقامة الجبریة في المكان المقرر
 

   إلى محكمة الرقابة في

 بریشیا

 

  إن الموقع أدناه

 

  

  یطلب

  

 على اإلجراءات التالیة:بخصوص العقوبة الجاري تنفیذھا، بأن یتم الموافقة مؤقتاً 

  

 

  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.Pمكرر من الئحة السجن ( 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. 9 
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 وألغراض طلب تأجیل تنفیذ العقوبة أو إستبدالھا باإلقامة الجبریة، یقر مقدم الطلب:

 

 

 وألغراض طلب إستبدال العقوبة باإلقامة الجبریة، یقر مقدم الطلب:

 

 على الفقرة التي تعنیھا) (ال حدود للعقوبة) Xمن القانون الجزائي (اّشر بحرف  147والمادة  146المادة  –تأجیل تنفیذ العقوبة  □

  من القانون الجزائي 146من المادة  1البند  –تأجیل العقوبة اإللتزامي بحق إمرأة حامل  □
 المستندات التي تشھد على أن اإلمرأة حامل) ینبغي إرفاق(

  من القانون الجزائي 146من المادة  2البند   - تأجیل العقوبة اإللتزامي بحق إمرأة ام ألبن یقل عمره عن السنة الواحدة  □
 شھادة القید العائلي) ینبغي إرفاق(

  من القانون الجزائي 146من المادة  3البند   - تأجیل العقوبة اإللتزامي بحق شخص مصاب بمرض ال یتالءم مع السجن  □
 شھادة الطبیب) ینبغي إرفاق(

 من القانون الجزائي 147من المادة  1البند   - تأجیل طوعي للعقوبة بإنتظار العفو  □

القانون من  147من المادة  2البند   - تأجیل طوعي للعقوبة في حال وجود إعاقة جسدیة خطیرة ال تتالءم مع السجن  العفو  □
  الجزائي

 شھادة الطبیب) ینبغي إرفاق(

  من القانون الجزائي 147من المادة  3البند   - تأجیل العقوبة اإللتزامي بحق إمرأة ام ألبن یقل عمره عن ثالث سنوات  □
 شھادة القید العائلي) ینبغي إرفاق(

 
□ 

  ).O.Pمكرر مكرر من الئحة السجن ( 47مكرر مكرر من المادة  1الفقرة  –اإلقامة الجبریة بدالً من تأجیل العقوبة 
 (في الفرضیة المشار إلیھا أعاله ( ال حدود للعقوبة)

بأن صحتھ ال تتالءم مع السجن ألن:  .1
 شھادة الطبیب) ینبغي إرفاق(

 

 بأن لدیھ مسكن (حدد العنوان): .2

 

سكن  بأنھ لیس لھ سكن بل إنھ متوطن  .3
لدى (حدد الشخص/األشخاص حیث 

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

 لضیافتھ)

 

قّدم لمحكمة الرقابة لیس بأنھ سبق لھ أن  .4
في بریشیا (حدد أیة محكمة) الطلبات 

  التالیة:

 أنھ في حال الموافقة على الطلب، السماح لھ بالخروج من المنزل في المواعید ووفق االصول التالیة: .5

 

  ألسباب شخصیة و/أو عائلیة:
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 العالقة إرفاق:على صاحب 

 

 

……………………………………….                                                                                             ………….…………….. 

 (المكان والتاریخ)    (توقیع)                                                                                                                         

                                                                                                                               

 

 

 

 :ترفق طیھ إدارة السجن

 

 

 

 ال  □

 

 

 
ألسباب عالجیة و/أو صحیة، 

 كونھ یخضع للعالج لدى:
 

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

 شھادة بالقید العائلي (أو إقرار بدیل) □

 شھادة طبیة تنص على عدم مالءمة السجن مع حالتھ الصحیة الجسدیة □

 شھادة طبیة تنص على عدم مالءمة السجن مع حالتھ الصحیة الجسدیة □

 إضبارة بدء المراقبة □

 الوضعیة القضائیة □

 شھادة الصحیفة الجنائیة □

 الحكم الصادر بحقھ □

 تقریر موجز و/أو تقریر "موّسع" عن سلوكھ □

 تقاریر تأدیبیة إن وجدت □

 محامي الدفاع المعیّن ______________________  نعم   □ ال  □

  االسم واللقب والنقابة التي ینتمي إلھا 


