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 السجون مدیریة

 لومباردیا في اإلقلیمیة اإلدارة

 _____________  سجن
 

ISTANZA DI LIBERAZIONE CONDIZIONALE – ART. 176 C.P. 
 

  من القانون الجزائي 176المادة  –طلب اإلفراج المشرود 

 

   إلى محكمة الرقابة في

 بریشیا

 

  إن الموقع أدناه

 

 

 

  یطلب

  

 من القانون الجزائي 176المادة  – الحریة المشروطةبخصوص العقوبة الجاري تنفیذھا، بأن یتم الموافقة مؤقتاً على منحھ 
 

 

  االسم واللقب

  یتاریخ  المولود في

 (التاریخ)                               (البلدیة والمحافظة) 

 المقیم في
(الشارع، الرقم، المدینة والمفتاح 
 البریدي)

 

   المسجون حالیاً في  نھائیةحیث وضعیتھ القانونیة 

 على أثر الحكم علیھ إلرتكابھ الجنح التالیة: 

  منھا ).O.Pمكرر من الئحة السجن ( 4المادة  □ (1 

  مكان إرتكاب الجنحة  تاریخ إرتكاب الجنحة   

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

  مكان إرتكاب الجنحة  تاریخ إرتكاب الجنحة   

  ، الفقرة  من القانون الجزائي 99عاود الجریمة وفق المادة  □ (3 

  أیام  شھور  سنوات بالسجن عدد:

  أیام  شھور  سنوات  قضى منھا عد:

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

  أیام  شھور   بأنھ بقي علیھ من العقوبة عدد سنوات

 نھایة العقوبة  

 بأنھ عیّن للدفاع عنھ المحامي  .ملغیاً أي تعیین سابق

Allegato n. 11 
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 كما یقر محرر ھذه األسطر:

 سنوات 5، في ال ال تزد العقوبة المتبقیة على شھر وفي جمیع األحوال نصف العقوبة التي أُزلت بھ 30في حال قضي  □

من القانون الجزائي، ینبغي أن یكون قد قضى ما ال یقل  99في حال عاود إرتكاب الجریمة، في الحاالت المنصوص عنھا في بنود المادة  □
 التي إنزلت بھ.أرباح العقوبة  3سنوات وال ینقص عن  4عن 

 سنة 26في حال الحكم علیھ بالسجن المؤبد ینبغي أن یكون قد قضى ما ال یقل عن   □

 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  إرفاقینبغي (

 لضیافتھ)

 

بأنھ تصرفاتھ تحمل على اإلعتقاد أنھ  .3
 النھ:  تاب

ینبغي إرفاق المستندات (إن وجدت) 
 التي تشھد على توبتھ 

 

بأنھ وفى بواجباتھ المدنیة المترتبة على  .4
إرتكابھ الجریمة (تعویض الضرر) أو 

  بأنھ غیر قادر على الوفاء بھا ألنھ: 

یمارس العمل التالي (تحدید نوع بأنھ  .5
 العمل ومكان ممارستھ)

 

بأنھ على إستعداد لممارسة األنشطة  .6
التالیة المفیدة إلعادة إندماجھ في الجتمع 

  (في حال غیال العمل)

بأنھ یمارس األنشطة العالجیة التالیة:  .7
التأھلیة أو التدریبیة / الدراسیة / 

  اإلختصاصیة / إلخ.

 اإلستفادة من العقوبة البدیلة:بأنھ أثناء  .8
 

 لھ إمكانیات مستقلة تسمح لھ العیش ألنھ:  □

 
 

  إستعداد عند أفراد االسرة / األصدقاء على مساعدتھ إقتصادیاً  كھنال  □ 

 اإلقرار باإلستعداد على مساعدتھ إقتصادیاً) ینبغي أرفاق(        

أنھ في حال الموافقة على الطلب،  .9
السماح لھ بالخروج من المنزل في 

   المواعید ووفق االصول التالیة: 
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 صاحب العالقة:ترفق طیھ 

 

 

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

 (المكان والتاریخ)    (توقیع)                                                                                                                         

                                                                                                                               

 

 

 

 :ترفق طیھ إدارة السجن

 

 

 
ألسباب العمل (ینبغي تحدید 
المدیمة والمحافظة واإلقلیم 

 ومواعید العمل)
 

 

  ألسباب شخصیة و/أو عائلیة:

 
ألسباب عالجیة و/أو صحیة، 

 كونھ یخضع للعالج لدى:
 

إللغاء إجراءات بدیلة  بأنھ تعّرض .10
 سابقة. عندما:

 

بأنھ سبق لھ أن قّدم إلى محكمة (غیر  .11
محكمة بریشیا) (اذكر أیة محكمة) 

  :الرقابة الطلبات التالیة:

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

 إقرار من رب العمل □

 شھادة بالقید العائلي (أو إقرار بدیل) □

□ Certificaziما یثبت قیام بإكمال البرنامج العالجي بشكل إیجابي 

 ما یثبت أنھ تاب (مثل صفح المتضررین من أعمالھ) □

 ما یثبت قیامھ بالتعویض عن الضرر □

 إضبارة بدء المراقبة □

 الوضعیة القضائیة □

 الصحیفة الجنائیةشھادة  □

 الحكم الصادر بحقھ □

 تقریر موجز □

 تقاریر تأدیبیة إن وجدت □
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 ال □ 

 محامي الدفاع المعیّن ______________________  نعم   □ ال  □

  والنقابة التي ینتمي إلھااالسم واللقب  


