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 العدل وزارة

 السجون مدیریة

 لومباردیا في اإلقلیمیة اإلدارة

 _____________  سجن

 
 

ISTANZE DI MISURE ALTERNATIVE: AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO 

SOCIALE, SEMILIBERTÀ, DETENZIONE DOMICILIARE c.d. GENERICA 
 

  طلب تطبیق عقوبة بدیلة: تكلیف الخدمات اإلجتماعیة بھ من باب اإلختبار، نصف الحریة، اإلقامة الجبریة المسماة العامة

 
 

   إلى محكمة الرقابة في

 بریشیا

 

  إن الموقع أدناه

 

  یطلب

  

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

  االسم واللقب

  بتاریخ  المولود في

 (التاریخ)                               (البلدیة والمحافظة) 

 المقیم في
(الشارع، الرقم، المدینة والمفتاح 

 البریدي)

 

 حیث وضعیتھ القانونیة نھائیة   یقر بأنھ مسجون حالیاً لدى

  على أثر الحكم علیھ إلرتكابھ الجنح التالیة:

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

  مكان إرتكاب الجنحة  إرتكاب الجنحةتاریخ    

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

 تاریخ إرتكاب الجنحة مكان إرتكاب الجنحة  تاریخ إرتكاب الجنحة   

  أیام  شھور  سنوات بالسجن عدد:

  أیام  شھور  سنوات  قضى منھا عد:

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

  أیام  شھور   بأنھ بقي علیھ من العقوبة عدد سنوات

   نھایة العقوبة:

 الغیاً أي تعیین سابق  بأنھ عیّن للدفاع عنھ المحامي:

  سنوات 4في حال لم تزد العقوبة على  من باب اإلختبار ).O.Pمن الئحة السجن ( 47الخدمات اإلجتماعیة بھ بموجب المادة  تكلیف □

Allegato n. 7 
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 كما یقر محرر ھذه األسطر:

   من باب اإلختبار ).O.Pمن الئحة السجن ( 47تكلیف الخدمات اإلجتماعیة بھ بموجب المادة  □
 حدود من حیث العقوبة)(فقط بالنسبة لألشخاص المصابین بمرض األیدز أو السیدا) (دون 

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

  مكرر مكرر من الئحة السجن 47المادة مكرر من 1الفقرة السجن المنزلي بموجب  □
) .O.Pوبالنسبة لعقوبات بالسجن ال تتجاوز السنتین الٍنتین ( ).O.Pمكرر من الئحة السجن ( 4للجنح المنصوص عنھا في المادة  (لیس بالنسبة
 حتى المتبقیة)

 بأن لھ سكن في (العنوان): .1

 

باتھ لیس لھ سكن بل موطن لدى (أذكر  .2
الشخص/األشخاص حیث بإمكان 

 العقوبة البدیلة المطلوبة)المحكوم قضاء 
إقرار ینص على اإلستعداد  إرفاقینبغي 

  إلستضافتھ.

 

بأنھ یعمل (ینبغي تحدید نوع العمل  .3
 ومكانھ)

 

بأنھ مستعد لممارسة األنشطة التالیة  .4
المفیدة لإلندماج في المجتمع (في حال 

  غیاب العمل):

باألنشطة العالجیة التالیة: بأنھ یشارك  .5
تدریبیة / دراسیة / تخصصیة تأھیلیة أو 

  / إلخ.

بأنھ على إستعداد للقیام بممارسة  .6
األنشطة التطوعیة التالیة من منظور 

  التعویض عن ما قام بھ:

 أنھ، خالل اإلستفادة من العقوبة البدیلة: .7
 

  یستطیع إعالة نفسھ بنفسھ ألنھ:  □

 

  ألن أفراد االسرة / األصدقاء على إستعداد إلعالتھ ومساعدتھ  □

  إقرار باإلستعداد إلعالتھ ومساعدتھ إقتصادیاً  ینبغي إرفاق(
  

 أنھ یستفید من إجازات مكافأة .8

 

 بأنھ یستفید من إجازات مكافأة ألن: .9
 

 الطلب معلّق □

□  الطلب ُرفض

□  الطلب لم یتم تقدیمھ أبداً 

من الئحة  21من المادة بأنھ یسنفید  .10
 ).O.Pالسجن (

 خارج السجل □

□  داخل السجن
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 صاحب العالقة إرفاق: على

 

 

 

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

 (المكان والتاریخ)    (توقیع)                                                                                                                         

 

بأن قدم طلب معلق من أجل الحصول  .11
 على الحریة مسبقاً 

 لھ مفعول اإلبراء □

□  یترتب عنھ الموافقة على الطلب

بأنھ قّدم طلباً من أجل تنفیذ الحكم لدى  .12
موطن العقوبة عمالً بأحكام القانون 

  ، بتاریخ:199/2010

بأنھ تعّرض إللغاء إجراءات بدیلة  .13
 سابقة. عندما:

 

 بأنھ إرتكب جنحة الفرار. عندما: .14

 

بأنھ سبق لھ أن قّدم إلى محكمة (غیر  .15
محكمة بریشیا) (اذكر أیة محكمة) 

  الرقابة الطلبات التالیة:

 أنھ في حال الموافقة على الطلب، السماح لھ بالخروج من المنزل في المواعید ووفق االصول التالیة:  .16

بأسباب العمل (اذكر المدینة  
والمحافظة واإلقلیم وساعات 

 دوام العمل):
 

 
  ألسباب شخصیة و/أو عائلیة:

 
ألسباب عالجیة و/أو صحیة، 

 كونھ یخضع للعالج لدى:
 

مكرر  47تطبیق المادة فقط في حاالت  .17
): .O.Pمكرر مكرر من الئحة السجن (

بأنھ یقوم أو ینوي القیام بالبرنامج 
العالجي / اإلسعافي التالي (ینبغي تحدید 

 لدى أیة وحدة عمالنیة):
شھادة النظام الصحي العام ینبغي إرفاق 

التي تنص على توافر الشروط الصحیة 
 زعلى إمكانیة تطبیق البرنامج.

 

□
 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)

□  مكرر مكرر مكرر) 4وعلى إمكانیة تطبیق البرنامج (المادة شھادة صادرة عن النظام الصحي العام تنص على توافر الشروط الصحیة 
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 :ترفق طیھ إدارة السجن

 

 

 

 

 ال  □

 

 

 

 إضبارة بدء المراقبة □

 الوضعیة القضائیة □

 شھادة الصحیفة الجنائیة □

 الصادر بحقھالحكم  □

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

 تقاریر تأدیبیة إن وجدت □

 محامي الدفاع المعیّن ______________________  نعم   □ ال  □

  االسم واللقب والنقابة التي ینتمي إلھا 


