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Η έκτιση της βραχύχρονης ποινής κατά της ελευθερίας υπό καθεστώς
ημιελευθερίας είναι ένα μέτρο το οποίο συνίσταται σε εναλλαγή περιόδων
στέρησης της ελευθερίας με περιόδους ελεύθερης διαβίωσης. Το μέτρο αυτό
έχει υιοθετηθεί από πολλές χώρες όπως Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία και
Καναδά. Στην Ελλάδα, ενώ προβλέπεται ως μέτρο εναλλακτικό της εκτέλεσης
της ποινής κατά της ελευθερίας από τον Σωφρονιστικό Κώδικα (άρθρα 59-62
ΣΚ) ορισμένες δυσχέρειες που θα αναλύσουμε παρακάτω έχουν σχεδόν
αποκλείσει την δυνατότητα εφαρμογής αυτού του μέτρου. Στην Γαλλία εξ
αντιδιαστολής το μέτρο της ημιελεύθερης διαβίωσης απολαμβάνει
μεγαλύτερης σαφώς εφαρμογής και αναγνώρισης από το σύστημα απονομής
της ποινικής δικαιοσύνης, με εμφανή τα σημάδια φθίνουσας χρήσης του τα
τελευταία χρόνια για διάφορους λόγους που επίσης θα αναλύσουμε
παρακάτω.
Τι είναι το καθεστώς ημιελεύθερης διαβίωσης;
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο κρατούμενος με αυτό το μέτρο βγαίνει από το κατάστημα
το πρωί χωρίς επιτήρηση προκειμένου να μεταβεί στην εργασία του ή στην
σχολή όπου παρακολουθεί μαθήματα εγκύκλιας ή επαγγελματικής
εκπαίδευσης (άρθρο 59 ΣΚ) και επιστρέφει μετά το τέλος της απασχόλησής
του αφού συνυπολογιστεί φυσικά και κάποιος εύλογος χρόνος που απαιτείται
για την μετάβαση από και προς τον τόπο στον οποίο πρέπει να μεταβεί.
ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ: Ο κρατούμενος (συνήθης διαδικασία) ή ο κατάδικος (εξ αρχής
επιλογή του μέτρου) μπορεί να βγεί χωρίς επιτήρηση από το κατάστημα
κράτησης για πιο διευρυμένους λόγους από αυτούς που προβλέπει η
Ελληνική Νομοθεσία. Πράγματι ο κατάδικος μπορεί να επωφεληθεί του
ευεργετήματος της ημιελεύθερης διαβίωσης όταν δικαιολογεί κατ’ άρθρον 13225 CPP :
- Επαγγελματική δραστηριότητα, ακόμα και προσωρινή, παρακολούθηση
κύκλου
μαθημάτων
διδασκαλίας,
παρακολούθηση
προγράμματος
επαγγελματικής επιμόρφωση ή την ανεύρεση εργασίας.

- Την ανάγκη για συμμετοχή στην ζωή της οικογένειάς του.
-Την ανάγκη να ακολουθήσει ιατρική θεραπεία.
- Όταν διαφαίνεται η ύπαρξη σοβαρών προσπαθειών επαναπροσαρμογής
στην κοινωνία , όπως αυτή προκύπτει από την διαρκή του συμμετοχή σε κάθε
είδους δραστηριότητα συμμετοχής, ή της ένταξής του σε δραστηριότητες που
από φύση τους μπορούν να προλάβουν τους κινδύνους της υποτροπής.

Ποιοι μπορούν να επωφεληθούν από τις διατάξεις της ημιελεύθερης
διαβίωσης;
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η άδεια για ημιελεύθερη διαβίωση χορηγείται στους
κατάδικους που έχουν εκτίσει το ένα πέμπτο της ποινής τους σε περίπτωση
φυλάκισης και τα δύο πέμπτα της ποινής του σε περίπτωση κάθειρξης χωρίς
ευεργετικό υπολογισμό ημερών εργασίας και η κράτηση έχει διαρκέσει
τουλάχιστον δυο μήνες. Σε περίπτωση ισόβιας κάθειρξης το μέτρο χορηγείται
όταν υπολείπονται δύο τουλάχιστον χρόνια πριν από την κατά νόμο
θεμελίωση δικαιώματος υποβολής αίτησης γιο υπό όρον απόλυση. Οι έφηβοι
και οι μετέφηβοι για να τους απονεμηθεί άδεια για ημιελεύθερη διαβίωση
πρέπει να έχουν εκτίσει το ήμισυ τουλάχιστον του ορισθέντος κατωτάτου
ορίου. Επίσης, θα πρέπει να μην εκκρεμεί κατά του κατάδικου ποινική
διαδικασία για άλλη αξιόποινη πράξη σε βαθμό κακουργήματος και τέλος ο
κατάδικος πρέπει με αποδείξεις να έχει εξασφαλίσει εργασία έξω από το
κατάστημα ή να αποδέχεται να απασχοληθεί σε θέση εργασίας που θα του
υποδεικνύεται (άρθρο 60 παρ. 2 ΣΚ).
ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ.
1η περίπτωση : Το μέτρο της ημιελεύθερης διαβίωσης μπορεί να απονεμηθεί
στην περίπτωση όπου η καταδικαστική απόφαση επιβάλλει ποινή ίση ή
μικρότερη από δύο χρόνια φυλάκισης, ή για ένα άτομο υπότροπο ποινή ίση ή
μικρότερη του ενός έτους φυλάκισης (άρθρο 132-25 Code penal). Η
απόφαση αυτή μπορεί να εκτιθεί εν όλω ή εν μέρει υπό του καθεστώτος
ημιελεύθερης διαβίωσης υπέρ του καταδικασθέντος.
Αυτοί οι όροι εφαρμόζονται επίσης σε περιπτώσεις της απαγγελίας φυλάκισης
μερικώς συνδυασμένες με αναστολή ή με αναστολή υπό του καθεστώτος
δοκιμασίας, εφόσον η ποινή βάσης είναι μικρότερη ή ίση των δύο ετών ή αν
το άτομο είναι υπότροπο , μικρότερη ή ίση του ενός έτους. (132-25 CP).
2η περίπτωση: Κατ’ άρθρον 720 CPP, εφόσον η διάρκεια της ποινής που έχει
εκτιθεί είναι τουλάχιστον ίση με το διπλό της διάρκειας την ποινής που μένει
να εκτιθεί , η κατάσταση του κατάδικου που εκτίει μία ή περισσότερες ποινές
στερητικές της ελευθερίας διάρκειας συνολικής μικρότερης ή ίσης των πέντε
ετών εξετάζεται από τον Δικαστή της εκτέλεσης των ποινών.

Ο Δικαστής για την εκτέλεση των ποινών αποφασίζει είτε την απόλυση με
περιορισμούς υπό των όρο των υποχρεώσεων του άρθρου 707 CCP, είτε αν
κρίνει πως ένα τέτοιο μέτρο δεν είναι δυνατό ή δεν συναινεί ο κατάδικος, δεν
προβαίνει σε αυτήν την απόφαση. Μπορεί να διατάξει την εμφάνιση του
κατάδικου σε Επιτροπή της εκτέλεσης των ποινών για να εξετάσει το
υπόμνημα του κρατούμενου ή αυτό που υποβάλλεται δια του συνηγόρου του
κρατουμένου. Το υπόμνημα μπορεί να σταλεί και εγγράφως στον Δικαστή
εκτέλεσης των ποινών.
Η απόλυση με περιορισμούς σημαίνει την εκτέλεση του υπόλοιπου της ποινής
σε καθεστώς , ανάλογα με την απόφαση του Δικαστή επί των ποινών,
ημιελεύθερης διαβίωσης, τοποθέτησης σε εξωτερικό χώρο, τοποθέτηση υπό
ηλεκτρονική επιτήρηση ή την απόλυση υπό όρους.
ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 1/1/2015.
ΜΕ ΆΛΛΑ ΛΟΓΙΑ: Οι κατάδικοι σε μία ή περισσότερες ποινές με ανώτερο όριο
τα πέντε έτη, αν έχουν εκτίσει τα 2/5 της ποινής τους και κατόπιν συναίνεσής
τους, μπορούν με απόφαση του Δικαστή της εκτέλεσης των ποινών να
εκτίσουν το υπόλοιπο της ποινής τους σε καθεστώς ημιελεύθερης διαβίωσης.
Αν δεν τηρηθούν οι όροι του Δικαστή της εκτέλεσης των ποινών , το άτομο
μπορεί να φυλακιστεί εκ νέου.
To μέτρο της ημιελεύθερης διαβίωσης δεν εφαρμόζεται σε άτομα που έχουν
καταδικασθεί για ένα ή περισσότερα από τα αδικήματα που ορίζονται στα
άρθρα του ποινικού κώδικα , με εξαίρεση αυτά που ορίζονται στα άρθρα 4212-5 à 421-2-5-2 του ίδιου κώδικα. (εγκλήματα τρομοκρατίας).
Περίοδος ασφαλείας: Σύμφωνα με το άρθρο 720 παρ. 2 CPP, η ημιελεύθερη
διαβίωση δεν μπορεί να εφαρμοστεί πριν την εκπνοή ενός χρονικού
διαστήματος που ονομάζεται περίοδος ασφαλείας





Για ποινή ίση ή μεγαλύτερη των 10 ετών η περίοδος ασφαλείας
ορίζεται ως το μισό της ποινής
Για ποινή ισόβιας κάθειρξης η περίοδος ασφαλείας ορίζεται τα 18 έτη,
όμως, το Δικαστήριο ή το Συμβούλιο μπορεί να μειώσει με ειδική
αιτιολογία τις διάρκειες της περιόδου ασφαλείας μέχρι τα 2/3 της
ποινής,
Για ποινή πάνω από 5 έτη η περίοδος ασφαλείας δεν μπορεί να
ξεπεράσει τα 2/3 της ποινής ή τα 25 έτη σε ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Η περίοδος ασφαλείας λήγει πρόωρα αν ο κατάδικος δείξει σοβαρά δείγματα
κοινωνικής επανένταξης. Όμως, σε περίπτωση που η περίοδος ασφαλείας
ορίζεται σε 30 έτη, μόνο μετά την συμπλήρωση των 20 μπορεί να λήξει η
περίοδος ασφαλείας.
Η διάρκεια της περιόδου ασφαλείας ορίζεται με την γνωμάτευση τριών ειδικών
ιατρών.

Ποιος χορηγεί την άδεια ημιελεύθερης διαβίωσης και με ποια
διαδικασία;
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Αρμόδιο όργανο για την χορήγηση άδειας ημιελεύθερης
διαβίωσης είναι το Πειθαρχικό Συμβούλιο , αποτελούμενο από τον αρμόδιο
δικαστικό λειτουργό, ως πρόεδρο, τον διευθυντή του καταστήματος και τον
αρχαιότερο κοινωνικό λειτουργό (άρθρο 70 παρ. 1 Σωφρ. Κ.) Το Πειθαρχικό
συμβούλιο αφού εξετάσει ότι συντρέχουν οι προαναφερθείσες (άρθρο 60 παρ.
2 ΣΚ) τυπικές προϋποθέσεις, προχωρεί στην εκτίμηση σειράς παραγόντων
όπως την εκτίμηση της προσωπικότητας του αιτούντος και την εν γένει
συμπεριφορά του μετά την τέλεση της πράξης και κατά την διάρκεια της
κράτησης, την κατάσταση της υγείας του, την ικανότητα και το ενδιαφέρον του
για απασχόληση και την θέλησή του για ενεργό συνεργασία με το προσωπικό
και τους υπευθύνους στον χώρο απασχόλησής του.
Άδεια ημιελεύθερης διαβίωσης μπορεί να χορηγήσει ύστερα από αίτηση του
κατάδικου και το Δικαστήριο Εκτέλεσης Ποινών, όταν τούτο απορρίπτει αίτηση
απόλυσης υπό όρο, εφόσον ο κατάδικος κρίνεται ικανός και κατάλληλος προς
τούτο. Για το σκοπό ουτό το Συμβούλιο Φυλακής παρέχει στο δικαστήριο κάθε
χρήσιμο στοιχείο. (άρθρο 60 παρ. 5 ΣΚ).
ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ: Κάτ’ αρθρον 723-1 CPP , ο Δικαστής εκτέλεσης των ποινών
είναι αυτός που αποφασίζει αν η ποινή μπορεί να εκτελεστεί υπό το καθεστώς
της ημιελεύθερης διαβίωσης είτε σε περιπτώσεις καταδίκης για μία ή
περισσότερες ποινές στερητικές της ελευθερίας των οποίων η συνολική
διάρκεια δεν ξεπερνά τα δύο έτη, είτε ενόσω απομένουν στον κατάδικο μία ή
περισσότερες ποινές στερητικές της ελευθερίας των οποίων η συνολική
διάρκεια δεν ξεπερνά τα δύο έτη. Η διάρκεια των δύο ετών που προβλέπονται
στο παρόν, μειώνονται στο ένα έτος όταν ο κατάδικος βρίσκεται σε κατάσταση
υποτροπής.
Ο Δικαστής της εκτέλεσης των ποινών μπορεί επίσης να ορίσει την απόλυση
υπό όρους του κατάδικου κατά την εκτέλεση υπό καθεστώτος δοκιμασίας ενός
μέτρου ημιελεύθερης διαβίωσης για διάρκεια που δεν ξεπερνά το ένα έτος.
Πρακτικά σε ποιες εγκαταστάσεις εκτίονται οι ποινές με καθεστώς
ημιελεύθερης διαβίωσης;
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο κρατούμενος στον οποίο χορηγείται άδεια ημιελεύθερης
διαβίωσης τοποθετείται σε Κατάστημα Ημιελεύθερης Διαβίωσης (Κ.Η.ΔΙ) ή αν
δεν υπάρχει τέτοιο κατάστημα στον τοπο της απασχόλησής του, σε τμήμα
Ημιελεύθερης Διαβίωσης (ΤΜ.Η.ΔΙ) τοπικού καταστήματος ή αν δεν λειτουργεί
τέτοιο τμήμα , τοποθετείται σε ειδική πτέρυγα του τοπικού καταστήματος
κράτησης της κατηγορίας στην οποία ανήκει. Με απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης ορίζονται τα καταστήματα όπου λειτουργούν ειδικές πτέρυγες ή
ΤΜ.Η.ΔΙ. (άρθρο 59 παρ. 3 και 4 ΣΚ). Επίσης, Ο Κώδικας Μεταχείρισης
Κρατουμένων του 1989 προβλέπει στα άρθρα 58-59 την ίδρυση «Κέντρων
Ημιελεύθερης διαβίωσης Κρατουμένων» (Κ.Η.Δ.Κ).

ΣΤΗΝ
ΓΑΛΛΙΑ:
http://www.annuaires.justice.gouv.fr/etablissementspenitentiaires-10113/direction-interregionale-de-paris-10121/villejuif10661.html
Στην διεύθυνση 44 Avenue de Paris, 94800 Villejuif στην Γαλλία λειτουργεί
από την δεκαετία του ’70 το κέντρο έκτισης ποινών ημιελεύθερης διαβίωσης.

Εξωτερική όψη του κέντρου στο Villejuif της Γαλλίας

Δωμάτιο ημιελεύθερης διαβίωσης στο Villejuif της Γαλλίας
- Γενικά επιλέγονται ειδικοί ξενώνες με μικρή δυναμικότητα κοντά ή μέσα στις
πόλεις όπως hostels , half-way houses)
Προστασία κρατουμένου σε περίπτωση απόρριψης της άδειας
ημιελεύθερης διαβίωσης ή αφαίρεσης από τον ωφελούμενο αυτού του
μέτρου.
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Κατ’ άρθρο 60 παρ. 4 Σωφρ.Κ. σε περίπτωση απόρριψης
της αίτησης για άδεια ημιελεύθερης διαβίωσης, ο κατάδικος δικαιούται να
προσφύγει στο Δικαστήριο Εκτέλεσης Ποινών ως Συμβούλιο, μέσα σε δέκα
ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της απορριπτικής απόφασης.
Επίσης κατ΄άρθρο 61 ΣΚ , η άδεια για ημιελεύθερη διαβίωση μπορεί να
ανακληθεί μετά από του υπεύθυνους για την χορήγησή της με αιτιολογημένη
απόφαση
του αρμοδίου οργάνου, αν ο κατάδικος:

α) παραβεί τους όρους ή τις υποχρεώσεις που του έχουν επιβληθεί ή τους
όρους του εσωτερικού κανονισμού του Κ.Η.ΔΙ. ή ΤΜ.Η.ΔΙ., β) αν τιμωρηθεί για
πειθαρχικό παράπτωμα γ) διωχθεί για αξιόποινη πράξη τουλάχιστον σε
βαθμό πλημμελήματος, δ) δημιουργεί συστηματικά προβλήματα στο χώρο
απασχόλησής του.
2. Σε πεpίπτωση ανάκλησης της άδειας ημιελεύθερης διαβίωσης, ο
κατάδικος δικαιούται να προσφύγει στο Δικαστήριο Εκτέλεσης Ποινών ως
Συμβούλιο μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της
απόφασης για ανάκληση της άδειας. Η προθεσμία για την άσκηση της
προσφυγής και η άσκησή της δεν έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα.
3. Μετά την ανάκληση της άδειας ημιελεύθερης διαβίωσης ο κατάδικος
επιστρέφει στο κατάστημα από το οποίο προήλθε.
Κατ’ άρθρο 62 ΣΚ , νέα αίτηση άδειας για Ημιελεύθερη διαβίωση επιτρέπεται
να υποβληθεί μετά παρέλευση έξι μηνών από την απόρριψη της
προηγούμενης αίτησης ή από την ανάκληση της προηγούμενης άδειας. Η
προθεσμία αρχίζει
από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης του αρμοδίου οργάνου ή
αντίστοιχου βουλεύματος. Όμως δεν επιτρέπεται χορήγηση νέας άδειας για
Ημιελεύθερη διαβίωση, εάν μεσολάβησε άσκηση ποινικής δίωξης κατά του
καταδίκου για απόδραση ή για άλλη αξιόποινη πράξη σε βαθμό
κακουργήματος.
ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ: 722 CPP: Το μέτρο της ημιελεύθερης διαβίωσης απονέμεται ,
προστίθεται , ανακαλείται ή απορρίπτεται με απόφαση του Δικαστή των
ποινών μετά από αίτηση του κατάδικου ή του συνηγόρου του. Αυτή η
απόφαση λαμβάνεται μετά από την σύμφωνη γνώμη του αντιπρόσωπου της
διαχείρισης του καταστήματος κράτησης, μετά από συζήτηση στο δωμάτιο
συμβούλων, κατά την διάρκεια του οποίου ο Δικαστής της εκτέλεσης των
ποινών ακούει τους όρους του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και το υπόμνημα
του καταδίκου , και του συνηγόρου του. Η απόφαση αυτή μπορεί να
προσβληθεί με έφεση από τον κατάδικο , ή από τον Γενικό Εισαγγελέα μέσα
σε 10 μέρες από την κοινοποίησή της. Η έφεση συζητείται στην αίθουσα των
διορθωτικών εφέσεων.
Article 723-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 156
Στο άρθρο 723 παρ. 2 CPP ορίζεται πως εφόσον έχει γίνει εφαρμογή των
προϋποθέσεων του άρθρου 132-25 του ποινικού κώδικα, ο Δικαστής της
εκτέλεσης των ποινών κανονίζει τους όρους της εκτέλεσης της ημιελεύθερης
διαβίωσης ή της τοποθέτησης σε εξωτερικό χώρο με εντολή που υπόκειται σε
έφεση εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών αρχομένης από την ημερομηνία
κατά την οποία η καταδικαστική απόφαση ήταν εκτελεστή και εντός
προθεσμίας πέντε ημερών αρχομένης εφόσον η καταδικαστική απόφαση

όρισε την τοποθέτηση ή την συνέχιση της κράτησης του καταδίκου και
ανακήρυξε την απόφαση ως εκτελεστή. Αν οι όροι που οδήγησαν το
δικαστήριο να αποφασίσει αν η ποινή θα μπορεί να εκτελεστεί σε καθεστώς
ημιελεύθερης διαβίωσης δεν υπάρχουν πια, αν ο κατάδικος δεν εκπληρώνει
τις υποχρεώσεις που του επιβλήθηκαν ή αν έχει κακή διαγωγή, το ευεργέτημα
του μέτρου αυτού μπορεί να ανακληθεί από τον Δικαστή της εκτέλεσης των
ποινών σύμφωνα με το άρθρο 712-6. Αν η προσωπικότητα του καταδίκου ή
τα διαθέσιμα μέσα το δικαιολογούν , ο Δικαστής της εκτέλεσης των ποινών
μπορεί επίσης , υπό τις ίδιες προϋποθέσεις να αντικαταστήσει το μέτρο της
ημιελεύθερης διαβίωσης με άλλα μέτρα εναλλακτικής έκτισης της ποινής
όπως σε καθεστώς ηλεκτρονικής επιτήρησης.
Ειδικά εξουσίες του Δικαστή της εκτέλεσης των ποινών :
Στο άρθρο 132-45 του Ποινικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο
LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 34 (V) :
Η καταδικαστική απόφαση ή ο δικαστής εκτέλεσης των ποινών μπορεί να
επιβάλλει ειδικά στον κατάδικο την τήρηση μίας ή περισσότερων των
παρακάτω ποινών:
1. Να εξασκεί μία επαγγελματική δραστηριότητα ή να ακολουθεί ένα
πρόγραμμα διδασκαλίας ή ένα πρόγραμμα επαγγελματικής επιμόρφωσης.
2. Να έχει μία σταθερή κατοικία σε έναν συγκεκριμένο τόπο.
3. Να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης,
ακόμα και σε νοσηλεία. Αυτά τα μέτρα μπορεί να συνίστανται σε εντολή
θεραπείας όπως ορίζεται στα άρθρα articles L. 3413-1 à L. 3413-4 του
κώδικα δημόσιας υγείας, εφόσον φαίνεται πως ο κατάδικος κάνει χρήση
ναρκωτικών ουσιών ή κάνει συστηματική χρήση αλκοολούχων ποτών. Ένα
αντίγραφο της απόφασης που ορίζει αυτά τα μέτρα απευθύνεται από τον
Δικαστή εκτέλεσης των ποινών στον ιατρό ή στον ψυχολόγο που
παρακολουθεί τον κατάδικο.
4. Να δικαιολογεί και να αποδεικνύει πως συνεισφέρει στα έξοδα της
οικογένειας ή ότι καταβάλλει την διατροφή που του έχει οριστεί σε κανονική
βάση.
5. Να αποκαθιστά εν όλω ή εν μέρει τις ζημίες που προκλήθηκαν με το
έγκλημα που έχει διαπράξει.
6. Να δικαιολογεί ότι καταβάλλει τα ποσά που οφείλονται στο Δημόσιο Ταμείο
μετά από την καταδίκη του.
7. Να μην οδηγεί συγκεκριμένες κατηγορίες οχημάτων όπως αυτές ορίζονται
στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας .
8. Να μην έρχεται σε επαφή με ανηλίκους .

9. Να μην πλησιάζει μέρη που ορίζονται ειδικά .
10. Να μην παίζει στοιχήματα με χρήματα
11. Να μην πηγαίνει σε μπαρ όπου καταναλώνονται αλκοολούχα ποτά.
12. Να μην συναναστρέφεται κάποιους κατάδικους και κυρίως τους
συνεργούς του.
13. Να μην συναναστρέφεται συγκεκριμένα άτομα που ορίζονται στην
καταδικαστική απόφαση.
14. Να μην έχει στην κατοχή του όπλο .
15° Σε περίπτωση που θα εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα, να πραγματοποιήσει
με δικά του έξοδα μαθήματα ασφαλούς οδήγησης.
16. Να μην είναι ο συγγραφέας ή να μην συμμετέχει στην συγγραφή βιβλίου ή
έργου γενικά που θα αφορά το αδίκημα που διέπραξε και να μην παρεμβαίνει
δημόσια σε σχέση με αυτό το αδίκημα. (αφορά αδικήματα κατά της ζωής ή
σεξουαλικές επιθέσεις).
17. Να πραγματοποιήσει μαθήματα καλής συμπεριφοράς του πολίτη.
18. Σε περιπτώσεις εγκλήματος κατά του/της συντρόφου του/της, κατά των
παιδιών του/της ή των παιδιών του/της συντρόφου του/της να μην μπορεί να
εισέλθει στην κοινή κατοικία τους, όπως και να μην εμφανίζεται στην κατοικία
ή στα περίχωρά της.
19. Να πραγματοποιήσει με δικά του έξοδα ένα κύκλο μαθημάτων
ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και τον αγώνα κατά της
ενδοοικογενειακής βίας ή της βίας μέσα στο ζευγάρι με χαρακτήρα σεξιστικό.
20. Να παίρνει την άδεια του Δικαστή της εκτέλεσης των ποινών πριν την
μετακίνησή του στο εξωτερικό.
Άρθρο D122 : Οι κατάδικοι υπό του καθεστώτος ημιελεύθερης διαβίωσης
έχουν ένα χρηματικό ποσό πάνω τους για τα απαραίτητα έξοδα εκτός
φυλακής (φαγητό, χρήση ΜΜΜ, νοσήλεια). Ο Διευθυντής της φυλακής εκτιμά
το ύψος του ποσού και οι κατάδικοι στην επιστροφή τους στο κατάστημα
δικαιολογούν τα έξοδά τους.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 Στην Γαλλία αυτήν την στιγμή υπάρχουν 11 κέντρα ημικράτησης ,
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/stat_CC%202016.pdf

 Το ποσοστό απονομής του μέτρου της ημιελεύθερης διαβίωσης
μειώθηκε το 2014 κατά -8,9% σε σχέση με το 2013
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/stat_CC%202016.pdf σελ. 29
 Το 2015: 1.689 μπήκαν σε καθεστώς ημιελεύθερης διαβίωσης δηλαδή
-4,3%
από
το
2014
,
σελ.
7
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/chiffres_cles_2015_FINALE_SFP.pdf
 Πόσοι μπήκαν σε καθεστώς ημιελεύθερης διαβίωσης από το 20052009;
 1.335 -2005
 1.541 - 2006
 2.137 - 2007
 2. 608 - 2008
 2.930 – 2009
σελ. 219 http://www.justice.gouv.fr/art_pix/1_stat_anur09_10_20101122.pdf
 Το 2002 ήταν 6.527 και 6.261 το 2003 = σελ. 10 http://www.viepublique.fr/documents-vp/ferm2.pdf
- Οι πιο βαριές ποινές εκτελούνται με προτεραιότητα. Το ένα τρίτο των ποινών
οδηγούν σε φυλάκιση την ίδια μέρα της καταδικαστικής απόφασης. Οι μισές
ποινές εκτελούνται μέσα σε τέσσερις μήνες. Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται σε
δύο λόγους: Από την μία μεριά ο ποινικός νόμος του 2009 προβλέπει πως
κάθε ποινή μικρότερη από 2 έτη ή ενός έτους σε περίπτωση υποτροπής
πρέπει να εξεταστεί από τον Δικαστή εκτέλεσης των ποινών για να οριστεί
ένας άλλος τρόπος εκτισής τους όπως το ηλεκτρονικό βραχιολάκι ή το
καθεστώς ημιελεύθερης διαβίωσης. Από την άλλη μεριά αν το άτομο έχει
καταδικαστεί ερήμην, πρέπει να βρεθεί και να ενημερωθεί. = σελ. 3
http://www.justice.gouv.fr/include_htm/reforme_penale_chiffres_cles_plaquett
e.pdf

 http://www.justice.gouv.fr/art_pix/chiffres_cles_2015_FINALE_SFP.pdf
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