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 العدل وزارة

 السجون مدیریة

 لومباردیا في اإلقلیمیة اإلدارة

 _____________  سجن
 

 

ISTANZA DI MISURE ALTERNATIVE IN VIA PROVVISORIA E DIFFERIMENTO 

DELL’ESECUZIONE DELLA PENA 
 

  بدیل مؤقت وتأجیل تنفیذ العقوبة إجراءطلب من أجل الحصول على 
 

   في محكمة الرقابةإلى 

 بریشیا

 

  إن الموقع أدناه

 

 
  یطلب

  االسم واللقب

  بتاریخ  المولود في

 (التاریخ)                               (البلدیة والمحافظة) 

 المقیم في
(الشارع، الرقم، المدینة والمفتاح 
 البریدي)

 

   المسجون حالیاً في  حیث وضعیتھ القانونیة نھائیة

 على أثر الحكم علیھ إلرتكابھ الجنح التالیة: 

 1) □ 

مكرر  4المادة 

من الئحة السجن 

)O.P.( 

  منھا

  مكان إرتكاب الجنحة  تاریخ إرتكاب الجنحة   

 2) □ 

مكرر  4المادة 

من الئحة السجن 

)O.P.( 

  منھا

  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  □ ال  □

  أیام  شھور   بأنھ بقي علیھ من العقوبة عدد سنوات

 العقوبة:نھایة   

Allegato n. 6 
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 بخصوص العقوبة الجاري تنفیذھا، بأن یتم الموافقة مؤقتاً على اإلجراءات التالیة:

 

 

 كما یقر محرر ھذه األسطر:

  ).O.Pمن الئحة السجن ( 47تكلیف الخدمات اإلجتماعیة بھ بموجب المادة  □

  309/90من القانون  94التكلیف تحت التجربة بموجب المادة  □
  یشكون من مسائل اإلدمان على الكحول أو المخدرات)(فقط بالنسبة للمحكمومین الذین 

 609/90من القانون  90تعلیق تنفیذ الحكم بالسجن بموجب المادة  □
 (فقط للذین أنھوا بشكل إیجابي برنامجاً عالجیاً. ال یمكن منح ھذا اإلجراء أكثر من مّرة)

  ).O.Pمن الئحة السجن ( 50نصف الحریة بموجب المادة  □
 حال وجود عمل أو نشاط تربوي أو نشاط آخر مفید بشكل من األشكال ألغراض اإلنخراط في المجتمع)(فقط في 

  ).O.Pمكرر مكرر من الئحة السجن ( 47السجن المنزلي بموجب المادة  □

 ).O.Pمكرر من الئحة السجن ( 4، بالنسبة للجنح غیر المذكورة في المادة 1الفقرة  □
  الشروط المذكورة أدناه)(ینبغي توافع كافة 

  سنة من العمر 70في حال بلغ المحكوم علیھ  □

 في حال كان المحكوم علیھ من غیر المجرمین اإلعتیادیین أو من ممتھني اإلجرام أو میّال للجریمة □

□ 
 مشددة من القانون الجزائي  99في حال عدم الحكم علیھ بالمادة 

 سنوات سجن، حتى وإن كانت متبقیة 4ال تتجاوز بالنسبة للعقوبات التي  1الفقرة  □
 على الحالة المعنیة) X(أّشر 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 

  )a، الحرف 13الصادر عن المحكمة الدستوریة (راجع البند  239/2014الحكم رقم  –الجریمة 

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

الصادر عن  239/2014الحكم رقم  –) أو في حال غیاب خطر تكرار الجریمة .O.Pمن الئحة السجن (
  )b، الحرف 13المحكمة الدستوریة (راجع البند 

المحلیة (ینبغي توافر الشرطین بالدائرة الصحیة حتاج لإلتصال الدائم وی) شخص صحتھ خطیرة Cالحرف  □
 )c، الحرف 13(راجع البند  )اإلثنین

 )d، الحرف 13(راجع البند  شخص تجاوز الستین من العمر وكان معاقاً ولو جزئیاً ) Dالحرف  □

) شخص دون الواحدة والعشرین من عمره ألساب صحیة أو دراسیة أو عائلیة أو للعمل مشھود Eالحرف  □
  )e، الحرف 13(راجع البند  بھا

حتى  مكرر وبالنسبة للعقوبات بالسجن لغایة سنتین إثنتین 4مكرر بالنسبة للجنح المنصوص عنھا في المادة  1الفقرة  □
  وإن كانت متبقیة

 مكرر مكرر 1الفقرة  □
 (في حال كانت الصحة الجسدیة غیر مالئمة مع حالة السجن)

  من قانون اصول المحاكمات الجنائیة 684الفقرة الثانیة من المادة تأجیل تنفیذ العقوبة بموجب  □
 (في حال كانت الصحة الجسدیة غیر مالئمة مع حالة السجن)

من القانون  94والمادة  90والمادة  ).O.Pمن الئحة السجن ( 47المادة على توافر الشروط من أجل تقبل الطلب ( بأنھ توجد مؤشرات ملموسة .1
 ).یتعیّن على مقدم الطلب إعطاء الدلیل على ذلك) كما ھو موضح أدناه (309/90

بالنسبة للطلبات  یتعیّن على مقدم الطلب إعطاء الدلیل على ذلك كما ھو موضح أدناه ( بأنھ یترتب عن مواصلة السجن إلحاق ضرر جسیم بالسجین .2
من  94والمادة  90والمادة  ).O.P(مكرر مكرر من الئحة السجن  47مكرر مكرر من المادة  1مكرر، 1، 1، 01والفقرات   47 المقدمة بموجب المادة

 )309/90القرار الجمھوري 
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لقد بدأت عملیة اإلندماج اإلجتماعي. كما بدأ السجین 

تجاوز الجنحة فیما أنتظم العمل والوضع العائلي لألسباب 
  التالیة:

 

  
تم البدء بالمرحلة العالجیة التي إنقطعت بسبب  لقد

 السجن.
 

  :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
 

  خالفھ  

 94والمادة  90) والمادة .O.Pمن الئحة السجن ( 47مقدم الطلب إعطاء الدلیل على ذلك عمالً بأحكام المادة ألن خطر الفرار غیر موجود ( یتعیّن على  .3
 ) النھ: یلتزم بإحتراف كافة التعلیمات التي سوف تصدر إلیھ، باإلضافة إلى األسباب التالیة:309/90من المرسوم الجمھوري رقم 

بانھ في حال الموافقة على الطلب سوف  .4
 (الشارع، الرقم، المدینةـ رقم الھاتف)یسكن في 

 

بأنھ لدى السكن المذكور یعیش كل من  .5
  (االسم واللقب ودرجة القربة)

 
 

 بأنھ یقوم بالعمل التالي: .6
(حدد اسم الشركة وعنوانھا ورقم الھاتف والفاكس 

 الفعلي)والعنوان اإللكتروني ومكان العمل 
  



4 
 

بأنھ ال یعمل ولكنھ قادر على مواجھة  .7
 إحتیاجاتھ لألسباب التالیة:

 

بأنھ مدمن مخدرات وكحول (على مقدم  .8
الطلب إرفاق شھادة صادرة عن مراكز 

) وعن SERTمعالجة اإلدمان (
 ةالخدمات المعددة الوظائف المتكامل

)SMI وبأنھ یتابع البرنامج العالجي ((
المرفق أدناه (على مقدم الطلب إرفاق 

شھادة تنص على أن البرنامج العالجي 
مالئم) تلكیف الخدمات اإلجتماعیة 
بمتابعتھ في حاالت محددة من باب 

من القانون  94المادة  –التجربة 
309/90. 

 

بأنھ سبق لھ أن أكمل بشكل إیجابي  .9
من المرسوم  90(المادة برنامجاً عالجیاً 

على مقدم الطلب   309/90الجمھوري 
إرفاق شھادة صادرة عن مراكز معالجة 

) وعن الخدمات SERTاإلدمان (
 )): SMIالمعددة الوظائف المتكاملة (

 

بأنھ على إستعداد للقیام باألنشطة التالیة  .10
المفیدة لإلندماج اإلجتماعي (في حال 

  غیاب العمل):

بأنھ یشارك في األنشطة العالجیة   .11
التالیة: تأھیل أو تدریب / أنشطة تعلیمیة 

  / تحسین اإلختصاص / إلخ.

بأنھ على إستعداد للقیام باألنشطة  .12
التطوعیة التالیة بغرض التعویض عن 

  ما قام بھ:

شھادة قید  أرفقعلى الخانات المعنیة.  Xمكرر مكرر (أّشر بحرف  47من المادة  1بأنھ موجود في الظروف الموضوعیة المنصوص عنھا في الفقرة   .13
 عائلي.

  حامل  □ aالحرف □  

  سنواتـ یعیشون معھا ألنھا 10إم الطفال تقل أعمارھم عن   □

 (إم عاجزة تماماً)

 

 bالحرف □
أب ولي أوالده الذین تقل أعمارھم عن العشر سنوات والذین یعیشون معھ، متى تكون االم متوفیة أو عاجزة 

 تماماً عن مساعفة أوالدھا ألنھا: 

 

 dالحرف □
شخص حالتھ الصحیة خطیرة جداً تحتاج ألن یكون على تواصل دائم مع الوحدة الصحیة المحلیة (ینبغي 

 أرفق شھادة طبیة) ألنھ:توافر الشرطین اإلثنین، 
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  شھادة طبیة) ألنھ: إرفقئیاً (زألنھ تجاوز ستین سنة من العمر، في حال كان معاق حتى ولو ج dالحرف □  
 

 

   eالحرف□  
ة وأسباب متصلة بالعمل وأسباب عائلیة (ارفق یألن لھ من العمر واحد وعشرین سنة، ألسباب صحیة، دراس

  :إحتیاجاتھ المعروضة أعاله)، ألنھالمستندات التي تثبت 

  

بأن صحتھ ال تتالءم مع السجن ألنھ: (ال  .14
 شھادة صحیة) إرفاقبد من 

 

 بأنھ یستفید من إجازات مكافأة .15
 

 

 بأنھ یستفید من إجازات مكافأة ألن: .16
 

 الطلب معلّق □

 الطلب ُرفض □

 الطلب لم یتم تقدیمھ أبداً  □

الئحة من  21بأنھ یسنفید من المادة  .17
 ).O.Pالسجن (

 السجل ارجخ □

 داخل السجن □

من أجل ما زال قید البت  اً طلبقدم بأن  .18
 الحصول على الحریة مسبقاً 

 لھ مفعول اإلبراء □

 یترتب عنھ الموافقة على الطلب □

من أجل ما زال قید البت   بأنھ قّدم طلباً  .19
تنفیذ الحكم لدى موطن العقوبة عمالً 

، المقدمة 199/2010بأحكام القانون 
 بتاریخ:

 

بأنھ تعّرض إللغاء إجراءات بدیلة  .20
 سابقة. عندما:

 

 بأنھ إرتكب جنحة الفرار. عندما: .21

 

بأنھ سبق لھ أن قّدم إلى محكمة الرقابة  .22
 الطلبات التالیة:
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 على صاحب العالقة إرفاق:

 

 

 

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

 (المكان والتاریخ)    (توقیع)                                                                                                                         

                                                                                                                               

 

 

 :ترفق طیھ إدارة السجن

 

 التالیة:أنھ في حال الموافقة على الطلب، السماح لھ بالخروج من المنزل في المواعید ووفق االصول  .23

 
  ألسباب العمل:

 
  ألسباب شخصیة و/أو عائلیة:

ألسباب عالجیة و/أو صحیة،  
 كونھ یخضع للعالج لدى:

 

 أنھ عیّن محامي دفاع یثق بھ .24
 

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

 إقرار من رب العمل □

 شھادة بالقید العائلي (أو إقرار بدیل) □

من  684من المادة  2والفقرة  47مكرر مكرر من المادة  1مكرر مكرر والفقرة  47من المادة  1) من الفقرة d) والحرف cمستندات طبیة (الحرف  □
 قانون اصول المحاكمات الجنائیة)

 )8حالة اإلدمان على المخدرات ومالءمتھ للبرنامج العالجي (البند شھادة تشخص  □

 )9شھادة تنص على اإلنتھاء من برنامج عالجي بشكل إیجابي (البند  □

 إضبارة بدء المراقبة □

 الوضعیة القضائیة □

 شھادة الصحیفة الجنائیة □

 الحكم الصادر بحقھ □

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

 تقاریر تأدیبیة إن وجدت □

  مستندات تأسیسیة سبق أرسالھا إن وجدت: □

1)  

2)  
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 ال  □

 

3)  

 المزید من المستندات المتوفرة: □

1)  

2)  

3)  

 محامي الدفاع المعیّن ______________________  نعم   □ ال  □

  االسم واللقب والنقابة التي ینتمي إلھا 


