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Co oznacza odwołanie od wyroku? 

• Odwołanie od wyroku oznacza, że osoba skazana w Twojej sprawie wniosła odwołanie od 
wyroku.  Twierdzi, że oryginalny wyrok był zbyt surowy.  

• Sekcja Odwoławcza w Biurze Dyrektora Urzędu Oskarżyciela Publicznego zajmie się tą 
sprawą. 

• Pomimo tego, iż skazany przebywający w więzieniu może ubiegać się o zwolnienie za kaucją 
w oczekiwaniu na apelację, zwolnienie warunkowe rzadko jest przyznawane.  Przyznanie 
zwolnienia warunkowego następuje tylko w wyjątkowych okolicznościach. 

• Po wypełnieniu wszystkich formalności przez zespół prawny osoby skazanej, osoba ta może 
złożyć wniosek o termin rozprawy. 

• Sędziowie Sądu Apelacyjnego zapoznają się z pisemnym raportem (transkryptami) wszystkich 
dowodów sądu pierwszej instancji, aby mogli zrozumieć, co wydarzyło się na rozprawie. 

Czego można się spodziewać na rozprawie sądowej 

• Nie musisz uczestniczyć w rozprawie apelacyjnej, ale możesz w niej uczestniczyć, jeśli 
chcesz. 

• Oficer Śledczy będzie Cię informował o postępie sprawy. 

• Oficer Śledczy może zorganizować spotkanie z prokuratorem i radcą prawnym przed 
rozprawą apelacyjną, jeśli sobie tego życzysz. 

• Apelacja będzie rozpatrywana przez trzech sędziów zasiadających w Sądzie Apelacyjnym 
(Karnym), który zwykle zasiada w Sądach Karnych w Dublinie. 

• W dniu rozprawy trzej sędziowie wysłuchają pism procesowych zarówno zespołów 
prokuratorskich, jak i obrony. 

• Niezwykle rzadko zdarza się, że świadkowie zostają wezwani do złożenia zeznań na takim 
przesłuchaniu. 

• Jeśli sędziowie będą potrzebowali więcej czasu na rozpatrzenie sprawy, zwołają się ponownie 
w innym terminie, aby wydać decyzję. 

• Sędziowie mogą zdecydować, że oryginalny wyrok był poprawny i dlatego nie wprowadzą 
żadnych zmian w istniejącym wyroku. 

• Z drugiej strony sędziowie mogą zdecydować, że oryginalny wyrok nie był poprawny, a zatem 
mogą go zmniejszyć lub odpowiednio zmienić.   

Z kim się skontaktować, jeśli masz dodatkowe pytania 

• Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z oficerem śledczym, który przekaże wszelkie 
zapytania do Biura Dyrektora Urzędu Oskarżyciela Publicznego (DPP). 

 


