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Steagul cu patru picioare
Campionatul Mondial de Fotbal, g`zduit anul acesta de
Germania, a n`scut isterii ciudate. Poli]i[tii or`[elului Schleiden
au fost solicita]i de o femeie, care a reclamat c` [i-a
a g`sit
câinele, un terrier maltez, vopsit \n culorile Germaniei. Din
p`cate, vopseaua era atât de uscat` \ncât, pentru a fi \ndep`rtat`, femeia a trebuit s` tund` patrupedul.
Poli]i[tii sunt pe urmele ho]ului [i sper` s` \i dea de urm` cât mai curând posibil. Dac` va fi prins, va fi acuzat de cruzime fa]` de animale.

Convorbire telefonic` de 300 000 de euro
Un [ofer german, amendat de poli]i[ti cu 50 euro pentru c` vorbea la telefon \n
timp ce conducea, a fost trimis \n fa]a instan]ei dup` ce a refuzat s` pl`teasc`
amenda sub pretextul c` are imunitate diplomatic`, fiind consul austriac.
Judec`torii i-a
au m`rit amenda la 300 000 de euro, presa german` titrând c`
aceasta este „cea mai scump` convorbire telefonic` din toate timpurile“.

Somnul provoac` pagube financiare
Patronii unei benzin`rii din localitatea
Zrenjanin, Serbia, au sim]it pe propriile
buzunare cum \ncas`rile pe mai multe zile
au disp`rut, cu tot cu seif, \ntr-o
o noapte
„odihnitoare“ pentru angaja]i. Anatol Palevic
[i Damek Sinovic, cei care trebuiau s` aib`
\n grij` benzin`ria, nu s-a
au prea omorât cu
treaba, preferând s` trag` un pui de somn \n
a[teptarea dimine]ii. Momentul a fost prost
ales, deoarece o band` de ho]i a intrat \n
magazin [i a luat pe sus un seif de peste 300
de kilograme, \n care se aflau aproximativ
50.000 de euro. Chiar de sub sfor`iturile
celor doi.
De abia diminea]a, când cealalt` tur` a
venit s` \i schimbe, au observat „gaura“
l`sat` de ho]i. Poli]i[tii nu \[i pot imagina
cum cei doi nu au auzit nici un zgomot,
]inând cont c` seiful a fost smuls din perete!
Sorin ANGHEL

Unde sunt cei responsabili ?
Pentru unii libertatea nu are pre]. Al]ii \ns`, nu [tiu s-o aprecieze, considerând c` f`r`delegile comise sunt substan]e nutritive ale unui organism \n degradare, \ntr-un corp alterat [i un
intelect compromis moral.
La nici un an de la punerea sa \n libertate condi]ionat`, JeanLuc Blanche \[i reia vechea sa „profesie“ de violator, \ntr-un loc
(Calvados-departament \n nordul Fran]ei) unde, cu ceva timp \n
urm`, \[i f`cuse un renume de „taur comunal“ - din p`cate nu
\n serviciul comunit`]ii, ci \n contraserviciul societ`]ii.
Condamnat de Curtea Suprem` de Justi]ie a
Tribunalului de |nalt` Instan]` din Caen (Calvados)
la 20 de ani de \nchisoare, pentru violarea a patru
femei \n 1992, Jean-L
Luc Blanche este pus \n libertate \n 2002, dup` executare a jum`tate din
pedeaps`, \n ciuda dosarului s`u psihiatric - martor
de \ncredere al pericolului pe care \l \nsemna pentru societate [i a unei foarte probabile recidive.
Ceea ce este greu de \n]eles, este faptul c`,
de[i \n aprilie 2003, concubina lui a depus o plângere la poli]ie, pentru agresiunea sexual` a fiicei
sale, iar judec`torul responsabil cu execu]ia
pedepselor (JAP) s-a
a sesizat, Jean-L
Luc Blanche
a fost l`sat \n libertate sub control judiciar. Mai mult,
\n procesul care a avut loc pe 30 iunie a.c., el apare
al`turi de fratele s`u Bruno, „cadetul“ lui, deja condamnat pentru viol [i jaf armat, eliberat condi]ionat
[i el \n 2002.
Francis Nachbar, avocat \n procesul lui JeanLuc Blanche, la Tribunalul din Chraleville-M
Mézières
(Ardenne), a cerut Cur]ii Supreme de Justi]ie,
\nchisoarea pe via]` \mpotriva violatorului \n serie,
precum [i 20 de ani de \nchisoare pentru fratele
Bruno. Dup` eliberarea sa condi]ionat`, \n septembrie 2002, Blanche, un agricultor \n vârst` de 48 de
ani, a comis cinci violuri [i o agresiune sexual` (a
se vedea [i articolul „Recidiva criminal` de natur`
sexual`“).
Juriul, compus din 12 membri (jura]i) [i trei
magistra]i, \n ciuda unor insisten]e din partea ap`r`rii, de a disculpa fra]ii Blanche, a urm`rit cu stricte]e [i f`r` ezitare rechizitoriul avocatului general,
hot`rând pedeapsa maxim` prev`zut` de lege, pentru Jean-L
Luc, adic` \nchisoare pe via]`, cu 22 de ani
de siguran]` [i 20 de ani de \nchisoare, cu o perioa-

d` de siguran]` de 2/3 din
pedeaps`, fratelui s`u mai
mic Bruno.

Comentariul autorului

|n cazurile de eliberare
condi]ionat` (libertate sub
control judiciar pân` la
efectuarea integral` a pedepsei), judec`torul responsabil cu executarea pedepsei are obliga]ia s` ia
o serie de m`suri \mpotriva unei eventuale recidive.
Teoretic, o eliberare condi]ionat` nu este aprobat`
decât dac`, \n momentul eliber`rii de]inutului,
exist` garan]ii certe c` el nu va recidiva. Ba chiar
mai mult, c` el se va integra cu succes \n societate.
Evalu`rile se fac pe baza dosarului de]inutului,
care con]ine, pe de o parte, aprecierile unei comisii
de anchet` de natur` social`, din care fac parte
[eful de deten]ie, [eful serviciului social, [eful atelierului \n care de]inutul \[i desf`[oar` activitatea,
directorul [colii (dac` de]inutul studiaz`), precum [i
responsabili ai altor activit`]i asociative (sport, educa]ie religioas`, manifest`ri culturale), iar pe de alt`
parte, a unei comisii de natur` medical`, din care
fac parte [eful serviciului medical (medicul [ef), psihologul [i psihiatrul, ata[a]i centrului de deten]ie.
Cele dou` comisii redacteaz` o caracterizare
de natur` socio-m
medical` a de]inutului \n zeci de
pagini (!), care este \naintat`, prin intermediul grefierului sau avocatului de]inutului, JAP-u
ului. Aceast`
caracterizare nu este decât o condi]ie, necesar`
pentru eliberarea de]inutului. Pentru ca virtualul s`
devin` realitate, avocatul lui sau el direct, prin
intermediul grefierului (sau serviciului social), trebuie s` dovedeasc` JAP-u
ului, precum [i comisiei
pe care acesta o prezideaz`, c` va avea un domiciliu stabil pe toat` perioada execut`rii pedepsei \n
libertate, un loc de munc` \ntr-o
o institu]ie care se
angajeaz` \n fa]a justi]iei s`-ll \ncadreze pe fostul
de]inut [i s` denun]e orice abatere de la normele
de conduit` social` [i moral` ale acestuia precum
[i garan]ii din partea unor persoane cu o moralitate
irepro[abil`.
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|n plus, dup` eliberarea lui, el urmeaz` s` „ponteze“ s`pt`mânal la circumscrip]ia de poli]ie de
care apar]ine cu domiciliul, iar institu]ia \n care \[i
desf`[oar` activitatea trebuie s` informeze, periodic, judec`torul responsabil cu execu]ia pedepselor
despre activitatea, comportamentul [i integrarea \n
societate al celui care execut` pedeapsa \n libertate.
Dup` noile legi, el urmeaz` s` fie supravegheat
[i medical (\n cazul delincven]ilor sexuali recidivi[ti), \n centre special concepute \n acest scop (a
c`ror construc]ie a [i \nceput deja), unde „clien]ilor“ li se va administra, sub form` de tratament,
diverse molecule care s` atenueze [i s` reduc` \n
timp capacitatea lor sexual` [i de violen]`, elementele fundamentale \n cazurile de agresiune sexual`.
|n sfâr[it, dac` eliberarea condi]ionat` este atât
de dificil`, cum a fost posibil ca fra]ii Blanche s` fie
elibera]i condi]ionat? Mai ales c` studiul aprofundat
al dosarelor lor asigura magistra]ii c` ei sunt recidivi[ti „\nn`scu]i“? Cine sunt cei care r`spund de
actele lor [i nu au luat deciziile care ar fi trebuit ca
eliberarea s` nu aib` loc, sau cel pu]in s` fie aresta]i imediat dup` comiterea abaterilor de la normele
eliber`rii condi]ionate?
Situa]ia este cu atât mai grav` cu cât fra]ii
Blanche nu sunt unici \n „meserie“, ci \nso]i]i de al]i
„speciali[ti“ \n materie ai c`ror discipoli ar putea fi.
|l amintim aici pe Emil Louis, de 72 de ani, fost [ofer
de autocar, unul dintre marii violatori [i criminali \n
serie, care, tot \n aceste zile, [i-a
a v`zut visul cu
ochii: confirmarea condamn`rii lui, de Curtea de
Apel din Paris, la pedeapsa la care fusese condamnat \n 2004 - \nchisoare pe via]`, cu 18 ani de
siguran]`, pentru uciderea [i violarea a [apte
tinere, \ntre 1975-1
1979, \n departamentul Yonne
(dosarul „Disp`ru]ii din Yonne“). {i asta, \n ciuda
faptului c` un studiu al dosarului s`u ne-a
a ar`tat c`
exist` o serie de incertitudini \n comiterea capetelor
de acuzare care i-a
au fost repro[ate (a se vedea [i
articolul „Un adept al Marchizului de Sade, \n secolul XXI“, ap`rut, \n decembrie anul trecut).
Nu trebuie s` uit`m nici faptul c` lista neagr` a
violatorilor recidivi[ti sau a violatorilor criminali
recidivi[ti „geme“ de nume sonore \n materie,
adev`ra]i „mon[tri sacri“, care terorizeaz` Fran]a [i
vecin`t`]ile ei, Belgia [i Marea Britanie.
Thomas CSINTA
(Paris)

