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 ماذا یُقَصد باستئناف حكم العقوبة؟

م الشخص المدان في قضیتك استئنافًا للحكم بالعقوبة الصادر في حقھ. • ویذُكر فیھ أن العقوبة  یُقَصد باستئناف حكم العقوبة أن یقدِّ
 الصادرة عن المحكمة االبتدائیة مشددة جد�ا. 

 ھذه القضیة. سوف یتعامل قسم االستئناف بمكتب رئیس النیابات العامة مع •

على الرغم من أنھ یمكن للشخص المدان، الموَدع في السجن، أن یتقدم بطلب لإلفراج عنھ بكفالة أثناء انتظار حكم االستئناف،  •
 ال یُقبَل طلب اإلفراج بكفالة إال في ظروف استثنائیة. فإنھ نادًرا ما یُقبَل طلب اإلفراج بكفالة.

 المدان جمیع األعمال الورقیة، یمكنھ تقدیم طلب لتحدید موعد الجلسة.عندما یستكمل فریق الدفاع عن الشخص  •

سوف یَطَّلع قضاة محكمة االستئناف على السجل الكتابي (القیود)، الذي یتضمن جمیع األدلة الُمقدَّمة من المحكمة االبتدائیة،  •
 حتى یتسنى لھم فْھم ما حدث أثناء المحاكمة.

 المحكمة؟ما الذي یُتوقع حدوثھ في جلسة 

 ال حاجة لحضورك جلسة االستئناف، إال أنھ یمكنك الحضور إن شئَت. •

 سوف یحیطك مسؤول التحقیقات علًما بما حدث في االستئناف. •

 یمكن لمسؤول التحقیقات ترتیب اجتماع مع محامي االدعاء ومحامي اإلجراءات قبل جلسة االستئناف إن شئَت. •

 محكمة االستئناف (الجنائیة)، التي عادةً ما تقع في مقر محاكم العدل الجنائیة في دبلن.سوف ینظر االستئناف ثالثة قضاة في  •

 في تاریخ الجلسة، سوف ینظر القضاة الثالثة في الدفوع القانونیة الُمقدَّمة من فریقَي االدعاء والدفاع. •

 من النادر للغایة أن یتم استدعاء أي شھود لإلدالء بشھادتھم في ھذه الجلسة. •

 ا احتاج القضاة مزیًدا من الوقت لنظر الدعوى، فسوف یؤجلون الجلسة إلى تاریخ الحق إلصدار قرارھم.إذ •

روا أن العقوبة الصادرة عن المحكمة االبتدائیة مناسبة، ومن ثم لن یغیِّروھا. •  یجوز للقضاة أن یقّرِ

روا أن العقوبة الصادرة عن الم • حكمة االبتدائیة غیر مناسبة، ومن ثم یجوز لھم ومن الناحیة األخرى، یجوز للقضاة أن یقّرِ
  تخفیف العقوبة أو تعدیلھا.

 من یمكنك االتصال بھ إذا كانت لدیك استفسارات أخرى

إذا كانت لدیك أي استفسارات أخرى، یُرَجى االتصال بمسؤول التحقیقات، الذي سوف ینقل أي استفسارات لدیك إلى مكتب  •
 رئیس النیابات العامة.

 


