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Ką reiškia apeliacija dėl apkaltinamojo nuosprendžio? 

• Tai reiškia, kad jūsų byloje nuteistasis pateikė apeliaciją dėl apkaltinamojo nuosprendžio.  Jis 
sako, kad pirminis teismas proceso metu padarė teisinę klaidą.  

• Šią bylą nagrinės Generalinio Prokuroro biuro Apeliacijų skyrius. 

• Nors kalėjime esantis nuteistasis, laukdamas apeliacijos, gali kreiptis dėl paleidimo už užstatą, 
galimybė būti paleistam už užstatą suteikiama retai.  Paleidimas už užstatą suteikiamas tik 
išimtinėmis aplinkybėmis. 

• Kai nuteistojo teisinė komanda užpildys visus dokumentus, jie gali kreiptis dėl teismo posėdžio 
datos paskyrimo. 

• Apeliacinio teismo teisėjai išnagrinės visų įrodymų, gautų iš pirminio teismo proceso, rašytinius 
įrašus (nuorašus), norėdami suprasti, kas tiksliai įvyko. 

Ko tikėtis teismo posėdyje 

• Dalyvauti apeliaciniame posėdyje jums nereikia, tačiau, jei norite, galite jame dalyvauti. 

• Tyrimą atliekanti „Garda“ (policija) jus informuos apie apeliaciją. 

• Tyrimą atliekanti „Garda“ gali suorganizuoti susitikimą su prokuroru ir advokatu prieš apeliacinį 
posėdį, jei to norite.   

• Apeliaciją nagrinės trys teisėjai, posėdžiaujantys Apeliaciniame teisme (Baudžiamajame 
teisme), kuris paprastai posėdžiauja Dublino Baudžiamuosiuose Teisingumo Teismuose.  

• Teismo posėdžio dieną trys teisėjai išnagrinės tiek prokuroro, tiek gynybos komandų pateiktus 
teisinius pareiškimus. 

• Itin retais atvejais liudytojai bus kviečiami duoti parodymus šiame posėdyje. 

• Jei teisėjams reikės daugiau laiko bylai išnagrinėti, jie vėl susirinks kitą dieną, kad priimtų 
sprendimą. 

• Jei teisėjai manys, kad pirminiame teismo posėdyje nebuvo teisinės klaidos, nuosprendis liko 
galioti. 

• Apkaltinamasis nuosprendis bus panaikintas tik tuo atveju, jei teisėjai nuspręs, kad pirminiame 
teismo procese buvo padaryta teisinė klaida.  

• Jei apkaltinamasis nuosprendis panaikinamas, gali būti paskirtas pakartotinis bylos 
nagrinėjimas. 

Su kuo susisiekti, jei turite daugiau klausimų 

• Jei turite daugiau klausimų, susisiekite su tiriančiąja „Garda“, kuri visus klausimus perduos 
Generalinio Prokuroro biurui. 

 


