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5: Służba kuratorska – poradnik dla ofiar
Czego można oczekiwać od służby kuratorskiej?
Jeżeli padli Państwo ofiarą przestępstwa:
•
przygotujemy sprawozdanie o wpływie przestępstwa na ofiarę w
przypadku, gdy sąd uzna to za konieczne;
•
możemy zaprosić Państwa do udziału w konferencji rodzinnej z
młodocianym przestępcą i udzielić Państwu wsparcia w jej trakcie; oraz
•
w przypadku gdy zwrócą się do nas Państwo z taką prośbą, wyjaśnimy
znaczenie różnych nakazów, które wykonujemy na rzecz sądu.
Informacji udzielamy przez telefon, na piśmie lub podczas osobistej
rozmowy, w zależności od okoliczności.
Nakazy sądowe obejmują:
•
nadzór kuratorski – w tym wypadku sąd podejmuje decyzję o poddaniu
przestępcy pod nadzór kuratora sądowego na okres do trzech lat.
Nakaz nadzoru kuratorskiego może zawierać warunki mające na
celu zapobieżenie popełnieniu przez osobę skazaną tego samego
lub innych przestępstw. Warunki te mogą obejmować uczęszczanie
do określonego centrum zwalczania uzależnień lub udział w kursie
szkoleniowym bądź kursie doskonalenia zawodowego. W przypadku
niespełnienia tych warunków przestępca może być zmuszony do
powrotu na salę sądową i w sprawie może zostać wydany nowy wyrok
zastępujący wyrok poprzedni;
•

•
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prace społeczne – w tym wypadku sąd może nakazać osobie, która
ukończyła 16 lat, bezpłatne świadczenie pracy w wymiarze od 40 do
240 godzin. Praca musi zostać wykonana na rzecz społeczeństwa,
a osoba musi ukończyć jej świadczenie w terminie jednego roku.
Służba kuratorska organizuje i zarządza skierowaniami do pracy
społecznej. Osoba, która nie wywiąże się z obowiązku pracy na rzecz
społeczeństwa, musi ponownie stanąć przed sądem;
nadzór w okresie odroczenia wykonania wyroku – sąd może podjąć
decyzję o odroczeniu (czyli odłożeniu w czasie) wykonania wyroku
na okres zazwyczaj nie dłuższy niż jeden rok w celu umożliwienia
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przestępcy przeanalizowania kwestii związanych z przestępstwem.
W tym czasie skazany może być zobowiązany do pozostawania pod
nadzorem służby kuratorskiej;
•

•

•

nadzór w związku z częściowym zawieszeniem wyroku – w przypadku
gdy sąd zawiesi końcową część wyroku kary pozbawienia wolności,
może on poddać skazanego pod nadzór służby kuratorskiej w celu
ograniczenia możliwości ponownego popełnienia przestępstwa przez
skazanego. Taka osoba może również zostać zobowiązana do udziału
w kursie lub programie zatwierdzonym przez sąd. Sąd może wyznaczyć
warunki wspierające nadzór;
Nadzór po odsiedzeniu wyroku – sąd może uwzględnić w wyroku
przestępcy seksualnego okres nadzoru służby kuratorskiej po
zakończeniu przez niego odsiadywania wyroku. W tym wypadku sąd
także może wyznaczyć warunki wspierające nadzór; oraz
sankcje społeczne dla młodocianych przestępców – istnieje dziewięć
sankcji społecznych stanowiących nadzór kuratorski nad nieletnimi
w ramach służby kuratorskiej. Obejmują one różnego rodzaju nakazy
dotyczące nadzoru kuratorskiego, a także prac społecznych, dziennych
ośrodków i działań o charakterze mentorskim.

W pracy z przestępcami:
•
•
•

•

zdecydowanie zachęcamy przestępców, aby poczuli się odpowiedzialni
za krzywdy, szkody i cierpienie wyrządzone ofiarom;
upewniamy się, że przestępcy przeanalizowali kwestie stylu życia lub
nastawienia, które odegrały rolę w popełnieniu przestępstwa;
odnosimy się do prawdopodobnego wpływu przestępstwa na ofiarę,
gdy przygotowujemy sprawozdania dotyczące przestępców na
potrzeby sądów; oraz
dbamy, aby programy dotyczące społeczności uwzględniały nasze
uwagi i były ukierunkowane na zapobieganie ponownemu popełnianiu
przestępstw.

BIURO DO SPRAW OFIAR PRZESTĘPSTW - Ministerstwo Sprawiedliwości
				
i Reformy Prawa
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Jakie działania można podjąć, jeśli nie spełnimy Państwa
oczekiwań?
Służba kuratorska zatrudnia osobę odpowiedzialną za koordynację usług
wsparcia świadczonych na rzecz ofiar (Victim Services Coordinator). W
przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub skarg dotyczących ofiar prosimy o
kontakt z osobą wymienioną poniżej.
Ursula Fernee
Assistant Principal Probation Officer
Victim Service Coordinator
The Probation Service
Haymarket
Smithfield
Dublin 7

Tel.: (01) 817 3631
Faks: (01) 817 3644
E-mail: ugfernee@probation.ie
Strona internetowa:
www.probation.ie

Rola służby kuratorskiej
Służba kuratorska jest organizacją działającą w ramach Departamentu
Sprawiedliwości i Reformy Prawa. Nasi funkcjonariusze nadzoru kuratorskiego
pracują z przestępcami na terenie całego kraju zarówno w więzieniach, jak i
izbach zatrzymań, aby społeczności były bezpieczniejsze. Naszym celem jest
pomoc przestępcom w prowadzeniu lepszego życia, wolnego od przestępstw i
krzywd, jakie one wyrządzają
Naszą rolą jest:
•
•
•
•

świadczenie usług na potrzeby sądów, w tym nadzorowanie
przestępców w społeczności;
przygotowywanie sprawozdań dotyczących indywidualnych
przestępców obejmujących wpływ przestępstwa na ofiarę(y);
organizowanie konferencji rodzinnych w przypadku przestępców
młodocianych, jeżeli wynika to z nakazu sądowego; oraz
wprowadzanie w życie programów mających na celu ograniczenie
zachowań przestępczych oraz zmniejszenie zjawiska wiktymizacji.

W trakcie wykonywania pracy mamy na uwadze uczucia i traumę ofiar.
(Data publikacji: czerwiec 2010 r.)
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