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Ce este un recurs de clemență nejustificată? 

• Un recurs de clemență nejustificată este atunci când DPP* consideră că sentința pe care a 
primit-o persoana condamnată este indulgentă ȋn mod nejustificat şi acesta a depus un recurs.    

• Secțiunea pentru Recursuri de la Biroul DPP* se va ocupa de recursul pentru clemență 
nejustificată.  

• Chiar dacă persoana condamnată care este ȋn închisoare poate aplica pentru cauțiune pe 
timpul recursului, foarte rar se aprobă cauțiunea. Cauțiunea se aprobă doar ȋn circumstanțe 
excepționale. 

• După ce biroul nostru întocmește toata documentația, se va stabili o dată pentru audierea ȋn 
tribunal. 

• Judecătorii din Curtea de Apel vor citi referatul (transcrierile) de la termenul de judecată inițial, 
inclusiv orice Declarație de Impact asupra Victimei, pentru a înțelege motivele de judecată ale 
judecătorului ce a dat sentința. 

Ce se va întâmpla la audierea ȋn tribunal 

• Nu este necesar să fiți prezent la audierea de recurs, dar dacă doriți, puteți participa. 

• Agentul de Poliție care investighează cazul vă va ține la curent cu privire la recurs. 

• Dacă doriți, Agentul de Poliție care investighează cazul poate organiza o întâlnire cu procurorul 
şi avocatul înainte de audierea de recurs.   

• Recursul va fi audiat de către trei judecători din Curtea de Apel (Penală) care de obicei se afla 
ȋn Tribunalul de Justiție din Dublin.  

• La audierea de recurs, cei trei judecători vor audia observațiile juridice de la ambele părți: 
echipa de urmărire penală şi cea de apărare. 

• La această audiere, foarte rar se aduc martori pentru a administra dovezi. 

• Judecătorii vor considera o sentință ca fiind „indulgentă ȋn mod nejustificat„ doar dacă ei cred 
că judecătorul din instanță a aplicat legea eronat pronunțând o sentință atât de ușoară. 

• Dacă judecătorii au nevoie de mai mult timp pentru a delibera, aceștia se vor reîntâlni într-o 
altă zi pentru a pronunța decizia. 

• Este posibil ca judecătorii să mărească sentința sau să o lase neschimbată.   

Pe cine puteți contacta dacă aveți mai multe întrebări 

• Dacă aveți mai multe întrebări, puteți contacta Agentul de Poliție care investighează cazul 
dvs. şi acesta va redirecționa întrebările către biroul DPP*. 

 
*  DPP – Directorul pentru Urmăriri Penale Publice 


