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 ما ھو استئناف الحكم المخفَّف دون وجھ حق؟

یتم استئناف الحكم المخفَّف دون وجھ حق عندما یتراءى لرئیس النیابات العامة أن الحكم الصادر في حق الشخص المدان في  •
 قضیتك مخفَّف دون وجھ حق، ویقدم استئنافًا لھ.

 استئناف الحكم المخفَّف دون وجھ حق.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.

 د موعد الجلسة عندما یستكمل مكتبنا جمیع األعمال الورقیة.سوف یتم تحدی •

سوف یَطَّلع قضاة محكمة االستئناف على السجل الكتابي (القیود)، المقدم في المحاكمة األصلیة، بما في ذلك أي "بیانات تأثیر  •
ُمھا، لفھم حیثیات الحكم الذي أصدره قاضي المحاكمة.  على المجني علیھ" تقّدِ

 یُتوقع حدوثھ في جلسة المحكمة؟ما الذي 

 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. •

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

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

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

سوف یعتبر القضاة الحكم "مخفَّفًا دون وجھ حق" فقط إذا تراءى لھم أن قاضي المحاكمة أخطأ في تطبیق القانون عندما أصدر  •
 حكًما مخفَّفًا كھذا.

 مھم.إذا احتاج القضاة مزیًدا من الوقت لنظر الدعوى، فسوف یؤجلون الجلسة إلى تاریخ الحق إلصدار حك •

 یجوز للقضاة إما تشدید العقوبة أو عدم تغییرھا.  •

 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.

 


