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Kas ir nepamatoti maiga soda protests? 

• Nepamatoti maiga soda protests jeb pārsūdzēšana ir tad, ja VPD uzskata, ka spriedums, ko 
notiesātā persona saņēmusi jūsu lietā, ir nepamatoti maigs un tādēļ ir iesniegusi protestu. 

• Apelācijas nodaļa VPD birojā izskatīs nepamatoti maigā soda protestu. 

• Pat, ja notiesātais, kurš atrodas cietumā, gaidot apelāciju, var pieteikties izlaišanai pret 
galvojumu, izlaišana notiek reti.  Ja tiek piešķirta izlaišana pret galvojumu, tā notiek tikai 
izņēmuma gadījumos. 

• Kad mūsu birojs būs nokārtojis visus dokumentus, tiks noteikts uzklausīšanas datums. 

• Apelācijas tiesas tiesneši nolasīs sākotnējā tiesas procesa rakstveida protokolus 
(stenogrammu atšifrējumus), ieskaitot jebkādus jūsu sniegtos cietušā ietekmes paziņojumus, 
lai izprastu tiesas procesa tiesneša iemeslus sprieduma veikšanā. 

Ko sagaidīt tiesas sēdē? 

• Jums nav nepieciešams apmeklēt apelācijas tiesas sēdi, bet, ja vēlaties, jūs to varat apmeklēt. 

• Garda (policijas) izmeklētājs informēs jūs par apelāciju. 

• Ja vēlaties, Garda izmeklētājs var noorganizēt tikšanos ar prokuratūras pārstāvi un 
juriskonsultu pirms apelācijas sēdes.   

• Apelāciju uzklausīs trīs tiesneši, kas atrodas Apelācijas tiesā (krimināllietās), kas parasti notiek 
Dublinas Krimināltiesu ēkā.  

• Tiesas sēdes dienā šie trīs tiesneši uzklausīs gan prokuratūras, gan aizstāvības komandu 
iesniegtos juridiskos iesniegumus. 

• Ļoti retos gadījumos šajā tiesas sēdē var tikt uzaicināti liecinieki sniegt liecības. 

• Tiesneši uzskata spriedumu par “nepamatoti maigu” tikai tad, ja viņi uzskata, ka tiesas procesa 
tiesnesis ir kļūdījies tiesību aktos, piešķirot tik vieglu sodu. 

• Ja tiesnešiem ir nepieciešams vairāk laika lietas izskatīšanai, viņi sasauks sēdi citā datumā, 
lai paziņotu savu nolēmumu. 

• Tiesneši var vai nu palielināt spriedumu, vai nemainīt to.  

Ar ko sazināties, ja rodas vēl kādi jautājumi? 

• Ja jums ir vēl kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar Garda izmeklētāju, kurš nodos visus 
jautājumus VPD birojam. 

 


