كيف تطلب األسباب
و إعادة النظر
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حول هذا الكتيب:
يشرح هذا الكتيب كيفية السؤال حول أسباب القرار و إعادة النظر

يقرر مدير االدعاء العام عدم المتابعة
يف القرارات عندما ّ

القضائية.

قرر مدير
ما هي المعلومات التي يمكنني أن أسال عنها إذا ّ
االدعاء العام عدم المتابعة القضائية؟

ميكنك الطلب من مدير االدعاء العام بتقدمي خالصة األسباب
اليت ّأدت إىل القرار بعدم اتمتابعة القاايية إاا م تكن راض عن
األسباب ،فيمكنك الطلب من جمري اإلداء العام إعادة النظر يف

القرار

من بإمكانه السؤال عن المعلومات؟
ميكنك سؤال مدير االدعاء العام عن قرار عدم اتمتابعة القاايية أو
الطلب بإعادة النظر يف القرار إاا كنت:
 ضحية جلرمية
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عاو يف عايلة ضحية ما متوىف
حمام ي عمل باسم أو بالنيابة عن واحد أو أي من
االثنني اتمذكورين أعاله
إالّ أنه باستطاعتك السؤال عن قرارات عدم اتمتابعة
القاايية:




يوم أو بعد  61نوفمرب 5162
و:
يف حاالت الوفاة ،و اليت حتدث الوفاة فيها يوم أو بعد
تاريخ  55أكتوبر 5112

هل يمكن أن يعطيك مدير االدعاء العام االسباب في كل
الحاالت؟
تقرر من طرف الشرطة
ال إاا كان القرار بعدم اتمتابعة القاايية قد ّ
(الغاردا) ميكن للاحية الطلب من الشرطة (الغاردا) لتقدمي ملخص
حول أسباب القرار
ال ميكن تمدير االداء العام تقدمي أسباب القرار يف احلاالت اليت يتم
التعامل فيها مع اتمتهم يف إطار خمطّط تنبيه الكبار أو برنامج مراقبة
جنوح األحداث كما ال ميكن تمدير االدعاء العام إعطاء أسباب
حول قرار بعدم اتمتابعة القاايية إاا كان إعطاء هذه اتمعلومات من
شانه أن:
التداخل مع حتقيق جنايي مستمر

اإلضرار بقاية يف احملكمة

وضع السالمة الشخصية أو أشخاص يف حالة اخلطر

وضح احلالة األمنية يف خطر
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كيف يمكنني أن أطلب الحصول على ملخص األسباب لقرار
مكتب االدعاء العام؟

جيب عليك أن تقوم مبأل استمارة طلب األسباب و إرساهلا إىل
وحدة االعالم و التواصل مع الاحايا جتدون تفاصيل االتصال
بالوحدة يف الصفحة 8
إن استمارة طلب األسباب متوفرة على موقعنا االلكرتوين
 www.dppireland.ieكما ميكن احلصول عليها من
مكتب الشرطة (الغاردا) احمللي
هل هناك وقت مح ّدد لطلب معرفة األسباب؟
نعم جيب أن تقوم بإرسال الطلب خالل  82يوما من تاريخ

تبليغك بقرار وقف اتمتابعة القاايية يف بعض احلاالت ،ميكن تمدير
االدعاء العام متديد هذا احليّز الزمين ستقوم هبذا فقط يف حالة
وجود سبب وجيه أو إاا كان األمر يف صاحل العدالة
كم سيستغرق الوقت للحصول على ملخص االسباب؟

سيقوم حمام من وحدة االعالم و التواصل مع الاحايا مبراسلتك
كتابيا مق ّدما لك ملخصا عن هذه األسباب حيدث هذا األمر

عادة في غضون  82يوم يف بعض احلاالت ،قد يستغرق األمر
م ّدة أطول ،فإن حدث هذا األمر ،سنقوم مبراسلتك كتابيا و
إعالمك مىت ميكنك استالم أسباب القرار
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ماذا يحث إذا لم أكن راض عن األسباب؟
إاا م تكن راض عن أسباب قرار وقف اتمتابعة القاايية ،ميكنك
طلب إعادة النظر في القرار.

كيف يمكنني طلب إعادة النظر في القرار من طرف مكتب

االدعاء العام؟

ميكنك مراسلة وحدة االعالم و التواصل مع الاحايا لطلب إعادة
النظر يف القرار جتد العنوان يف الصفحة رقم 8
هل هناك حيّز زمني لطلب إعادة النظر؟
نعم إاا طلبت منا معرفة أسباب قرارنا ،فيجب تقدمي طلب إعادة

النظر يف أجل أقصاه  82يوم من تاريخ تبليغكم بأسباب عدم

اتمتابعة القاايية فيما خيص قايتكم
إاا كنت م تطلب منّا معرفة أسباب قرارنا ،ميكنك أياا طلب
إعادة النظر إاا قمت بذلك ،جيب تقدمي طلب إعادة النظر يف

أجل أقصاه  65يوم ( 2أسابيع) من تاريخ تبليغك بقرار وقف

اتمتابعة القاايية
يف بعض القاايا ،ميكن تمكتب االدعاء العام متديد هذا احليّز
الزمين ميكنه القيام بذلك فقط يف حالة وجود سبب وجيه أو إاا
كان األمر يف صاحل العدالة
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كيف يتم إجراء إعادة النظر؟
ستتم عملية إعادة النظر بواسطة حمام م يسق له اتمشاركة يف عملية
اختاا القرار السابق سيقوم هذا احملامي باألخذ يف احلسبان الدليل
حسب إرشادات اتم ّدعني عند إكمال عملية إعادة النظر ،سيقوم
احملامي مبراسلتك كتابيا إلبالغك بالقرار الذي اختذه
كم سيستغرق الوقت للقيام بإعادة النظر؟
عادة ما يتم القيام بعملية إعادة النظر يف ظرف ستة أسابيع من
تاريخ استالم الطلب إال أ ّن بعض احلاالت اتمع ّقدة قد تستغرق
وقتا طويال إن حدث هذا األمر ،سنقوم مبراسلتك كتابيا إلبالغك
بالوقت احملتمل إلصدار القرار
ما هي النتائج المحتملة لعملة إعادة النظر؟
هناك احتمالني لنتيجة إعادة النظر يف قرار وقف اتمتابعة القاايية:
يقرر اتمراجع أن القرار األول جيب عكسه و أنّه جيب
 6أن ّ
القيام مبحاكمة إاا حدث هذا ،سنقوم بإبالغ الشرطة
(الغاردا) للبدء يف إجراءات احملاكمة بأسرع ما ميكن
يقرر اتمراجع أن القرار الرييسي بوقف اتمتابعة
 5أن ّ
القاايية صحيح إاا كانت هذه هي النتيجة فلن يكون
هناك إمكانية لطلب إعادة النظر
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كيف يمكنني القيام بشكوى؟
إاا م تكن راض عن طريقة التعامل مع طلبك ألسباب القرار أو
طلب إعادة النظر ،ميكنك الكتابة إىل:
مدير االدعاء العام
Office of the Director of Public Prosecutions
Infirmary Road
Dublin 7.

سيتم التعامل مع شكواك من خالل سياسة الشكاوي اخلاصة بنا و
اتمتاحة على اتموقع االلكرتوين
أين يمكنني الحصول على معلومات أكبر؟
ميكنك احلصول على معلومات أكثر من خالل قسم الاحايا و
الشهود على اتموقع االلكرتوين.www.dppireland.ie :
حيتوي موقعنا على منشورات مهمة منها:
 ميثاق الاحايا
 كتيب اتمعلومات حول "كيفية القيام بقرارات اتمتابعة
القاايية"
 كتيب معلومات حول دور مدير االدعاء العام
 الدليل إىل اتمتابعات القاايية
 ميثاق أخالقيات اتمتابعة القاايية
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تفاصيل االتصال:
ميكنك االتصال بنا من خالل وحدة االعالم و التواصل مع
الاحايا على العنوان:
وحدة االعالم و التواصل مع الاحايا
Communications and Victims Liaison Unit
Office of the Director of Public Prosecutions
Infirmary Road
Dublin 7.

اهلاتف رقم( (01) 858 8444 :اخلط اتمباشر)
الفاكس رقم(01) 642 7406 :

نأمل أن جتد كتيب اتمعلومات مفيدا يف شرح طريقة طلب
معرفة أسباب اختاا القرارات أو إعادة النظر فيها يرجى

االنتباه إىل أنّه ال يتعامل مع كل احلاالت اتممكنة ،كما ال

تظن أنك حباجة إىل
يق ّدم استشارة قانونية إاا كنت ّ
استشارة قانونية ،الرجاء االتصال باحملامي
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