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4: D
 yrektor urzędu oskarżyciela publicznego (DPP) –
poradnik dla ofiar
Czego można oczekiwać od DPP?
Jeżeli padli Państwo ofiarą przestępstwa, można się zwrócić do nas o:
•
uwzględnienie Państwa opinii przy podejmowaniu decyzji o tym, czy
występować z oskarżeniem;
•
ponowne przeanalizowanie podjętej przez nas decyzji, z którą Państwo
się nie zgadzają.
Jeżeli członek rodziny lub gospodarstwa domowego jest ofiarą w sprawie o
przestępstwo ze skutkiem śmiertelnym, można się zwrócić do nas o:
• wyjaśnienie, jeśli to możliwe, powodu, dla którego zdecydujemy się nie
wnosić oskarżenia. Będziemy tak postępować w sprawach, w których
śmierć miała miejsce po dniu 22 października 2008 r. (włącznie).
Jeżeli występują Państwo w charakterze świadka:
•
potraktujemy Państwa z szacunkiem i weźmiemy pod uwagę Waszą
sytuację osobistą, prawa i godność;
•
współpracujemy z policją, aby otrzymywali Państwo bieżące informacje
na temat prowadzonej sprawy, w szczególności w przypadku
przestępstwa dokonanego z użyciem przemocy lub przestępstwa
seksualnego; oraz
•
zorganizujemy (na życzenie) spotkanie z prokuratorem oskarżającym
i adwokatem przed rozpoczęciem sprawy sądowej. Wyjaśnią oni, co
będzie się działo w sądzie, ale nie mogą rozmawiać o zeznaniach, które
będą Państwo składać.
Jeżeli oskarżony zostanie skazany, możemy:
•
zwrócić się z prośbą do apelacyjnego sądu karnego w celu ponownego
rozpatrzenia wyroku, jeżeli naszym zdaniem będzie on zbyt pobłażliwy,
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innymi słowy tak lekki, że niezgodny z prawem. Możemy się zwrócić z
prośbą o ponowne rozpatrzenie wyroków centralnego sądu karnego,
okręgowego sądu karnego oraz specjalnego sądu karnego. Nie
możemy wnieść odwołania od decyzji sądu rejonowego.

Jakie działania można podjąć, jeśli nie spełnimy Państwa
oczekiwań?
W przypadku pytań lub skarg dotyczących naszych usług prosimy o kontakt z
osobą wymienioną poniżej.
Director of Public Prosecutions
14 - 16 Merrion Street
Dublin 2
Tel.: (01) 678 9222
Faks: (01) 661 0915
Strona internetowa: www.dppireland.ie
Na naszej stronie internetowej dostępne są również:
•
broszura informacyjna dotycząca roli DPP;
•
broszura informacyjna dotycząca wizyty w sądzie w charakterze
świadka;
•
miniprzewodnik po systemie prawa karnego; oraz
•
zakładka przeznaczona dla ofiar i świadków.

Rola DPP

W przypadku zgłoszenia poważnego przestępstwa policja przeprowadzi
śledztwo i przyśle akta sprawy do DPP. W trakcie zapoznawania się z aktami
sprawy naszym zadaniem jest określenie, czy istnieją wystarczające dowody
na to, aby sprawa została oddana do sądu oraz jakiego rodzaju oskarżenie
zostałoby wniesione.
BIURO DO SPRAW OFIAR PRZESTĘPSTW - Ministerstwo Sprawiedliwości
				
i Reformy Prawa
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Decyzja o wystąpieniu z oskarżeniem
Decyzja o wystąpieniu z oskarżeniem ma poważny charakter, ponieważ może
mieć trwały wpływ zarówno na życie ofiary przestępstwa, jak i osoby oskarżonej.
Wyłącznie DPP lub jeden z naszych prawników może podjąć decyzję o tym,
czy występować z oskarżeniem w takich poważnych sprawach, jak sprawy o
morderstwo, przestępstwa seksualne lub śmiertelne wypadki drogowe.
Policja może podejmować decyzje o wystąpieniu z oskarżeniem w mniej
poważnych sprawach. Oskarżenie jest jednak wnoszone w imieniu DPP,
któremu przysługuje prawo do ukierunkowania policji odnośnie do sposobu
prowadzenia danej sprawy.
Przy podejmowaniu decyzji o wystąpieniu z oskarżeniem nasze działania są
niezależne. Oznacza to, że żadna osoba, nawet rząd nie może nakazać nam
podjęcia określonego działania.
Odstąpienie od oskarżenia
W przypadku gdy podejmiemy decyzję o odstąpieniu od wniesienia oskarżenia,
przekażemy powody podjęcia takiej decyzji wyłącznie policji, która prowadziła
śledztwo w danej sprawie. Jeśli to możliwe, przekażemy także powody podjęcia
takiej decyzji członkom rodziny lub gospodarstwa domowego ofiary, na ich
życzenie, w sprawach o przestępstwo ze skutkiem śmiertelnym. Będziemy
tak postępować w sprawach, w których śmierć miała miejsce po dniu 22
października 2008 r. (włącznie).
Oddanie sprawy do sądu
Policja powiadomi Państwa o tym, czy podjęliśmy decyzję o wniesieniu
oskarżenia, a jeżeli tak, to także gdzie i kiedy odbędzie się rozprawa sądowa.
Najpoważniejsze sprawy rozpatrywane są przez:
• centralny sąd karny;
• okręgowy sąd karny; lub
• specjalny sąd karny.
W tym wypadku prawnik działający w imieniu DPP prowadzi sprawę w sądzie.
Sprawy o mniejszej randze są rozpatrywane przez sąd rejonowy. W tym
wypadku albo policjant, albo prawnik działający w imieniu DPP prowadzi sprawę
w sądzie.

(Data publikacji: czerwiec 2010 r.)
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