Sądowe orzeczenie nadzoru kuratorskiego

Niniejsza ulotka wyjaśnia, czym jest Sądowe orzeczenie nadzoru
kuratorskiego (Probation Order), jakie ma znaczenie oraz jak należy
postąpić w przypadku niezadowolenia z uzyskanej usługi.
Czym jest Sądowe orzeczenie nadzoru kuratorskiego?
Sądowe orzeczenie nadzoru kuratorskiego jest porozumieniem pomiędzy Panem/Panią a Sądem,
dotyczącym Pana/Pani przyszłego zachowania. Orzeczenie może zostać wydane na okres od
sześciu miesięcy do trzech lat.
Sądowe orzeczenie nadzoru kuratorskiego może być wydane w sądzie dla nieletnich, sądzie
najniższej instancji, sądzie koronnym lub sądzie odwoławczym.
Kwestie dotyczące Sądowego orzeczenia nadzoru kuratorskiego reguluje Rozporządzenie o
wymiarze sprawiedliwości w sprawach karnych w Irlandii Północnej z 1996 roku [Criminal Justice
(Northern Irleland) Order 1996] (artykuł 10).

Kto może podlegać Sądowemu orzeczeniu nadzoru kuratorskiego?
Każda osoba, postawiona przed Sądem pod zarzutem popełnienia przestępstwa karnego, która
przyznaje się do winy lub która uznana jest za winną popełnienia przestępstwa lub przestępstw,
może podlegać Sądowemu orzeczeniu nadzoru kuratorskiego.
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Kiedy stosuje się Sądowe orzeczenie nadzoru kuratorskiego?

Sądowe orzeczenie nadzoru kuratorskiego stosuje się wtedy, kiedy Sąd jest przekonany, że z
pomocą kuratora, osoba objęta orzeczeniem może funkcjonować w społeczeństwie, nie wchodząc
w konflikt z prawem.

Co dzieje się w sytuacji, gdy nie zgadza się Pan/i na wydanie
Sądowego orzeczenia nadzoru kuratorskiego?
Sądowe orzeczenie nadzoru kuratorskiego może zostać wydane tylko, jeśli wyrazi Pan/i na to
zgodę oraz w pełni rozumie oczekiwania w stosunku do Pana/Pani osoby.
Jeśli wyrażę zgodę na wydanie Sądowego orzeczenia nadzoru kuratorskiego, jakie będą tego
konsekwencje?
Oczekuje się, że nie będzie Pan/i wchodzić w konflikt z prawem. Celem uniknięcia popełnienia
kolejnych przestępstw, opracowany zostanie specjalny plan.
Może on dotyczyć:
1.
2.
3.
4.

Zajęć poświęconych zwiększeniu świadomości konsekwencji dla ofiar przestępstw
Wzięcia udziału w szkoleniu poświęconym poprawie umiejętności przydatnych w pracy
Poddania się programom walki z problemami uzależnień
Wzięcia udziału w jakichkolwiek pożytecznych zajęciach, pomagających uniknąć konfliktów z
prawem

Kto ponosi odpowiedzialność za wykonanie Sądowego orzeczenia
nadzoru kuratorskiego?
Odpowiedzialność za wykonanie Sądowego orzeczenia nadzoru kuratorskiego ponosi Urząd
Nadzoru Kuratorskiego dla Irlandii Północnej [The Probation Board for Northern Ireland (PBNI)].
Kurator, który będzie sprawował nadzór nad sprawcą przestępstwa, zostanie przydzielony w
imieniu Urzędu Nadzoru Kuratorskiego dla Irlandii Północnej (PBNI).
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Co stanie się, jeśli zastosuję się do orzeczenia?

Jeśli zastosuje się Pan/i do porozumienia zawartego z kuratorem oraz przejdzie pomyślnie przez
okres objęty nadzorem kuratorskim, bez ponownego popełnienia przestępstwa karnego, wtedy
nadzór wygaśnie bez dalszego udziału Sądu.
W przypadku dobrego zachowania podczas okresu objętego nadzorem kuratorskim, kurator lub
Pan/i może wystąpić do Sadu z prośbą o przedterminowe zwolnienie z nadzoru kuratorskiego lub o
zamianę orzeczenia na zwolnienie warunkowe.

Co stanie się, jeśli nie zastosuję się do orzeczenia?

Jeśli nie zastosuje się Pan/i do orzeczenia zgodnie z porozumieniem, kurator doprowadzi do
ponownego postawienia Pana/Pani przed Sądem. Jeśli Sąd będzie przekonany o niezastosowaniu
się przez Pana/Panią do warunków orzeczenia, wtedy Sędzia może:

•
•
•

Nie podejmować działania i zezwolić na kontynuację Sądowego orzeczenia o nadzorze
kuratorskim
Nałożyć karę lub wydać kolejne orzeczenie
Odrzucić orzeczenie i zająć się Pana/Pani pierwotną sprawą, postępując tak, jakby
wcześniej nie wydano orzeczenia o nadzorze kuratorskim.

Co stanie się, jeśli ponownie popełnię wykroczenie będąc pod
nadzorem sądowym?

Jeśli popełni Pan/i kolejny czyn karalny będąc pod nadzorem sądowym i Sąd uzna Pana/Panią
winnym/winną popełnienia nowego wykroczenia, kurator sądowy może sporządzić raport dla Sądu
przed wydaniem wyroku, mający na celu udzielenie pomocy Sądowi w postępowaniu z nowym
wykroczeniem.
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W przypadku niezadowolenia z uzyskanej usługi

Jeśli z jakichkolwiek powodów uważa Pan/i, że nie uzyskał/-a Pan/i należytej pomocy, proszę o
kontakt z członkiem personelu zaangażowanym w sprawę lub jego przełożonym. Jeśli z jakichś
względów nie chce Pan/i w ten sposób postąpić lub jeśli doszło do takiego kontaktu i jest Pan/i
nadal niezadowolony/-a, proszę powiadomić:

Urzędnika ds. skarg i zażaleń (The Complaints Officer)
PBNI Headquarters,
80-90 North Street,
Belfast
BT1 1LD
T. 028 9026 2400
Urzędnik ds. skarg i zażaleń potwierdzi odbiór złożonej skargi w ciągu pięciu dni roboczych oraz
starannie rozpatrzy skargę.
Osoby, które nie zechcą skorzystać z wyżej wymienionej procedury, mogą ubiegać się o poradę ze
strony dowolnie wybranych osób lub instytucji.
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Dane kontaktowe
Probation Board for Northern Ireland (Urząd Nadzoru
Kuratorskiego dla Irlandii Północnej)
Numery telefoniczne – Zespoły terenowe
Biura w Belfaście
Assessment Unit (Wydział ds. oceny)
Andersonstown Road
Antrim Road
Falls Road
Newtownards Road
Ormeau Road
Youth Justice (Urząd ds. wymiaru sprawiedliwości
dla nieletnich)

028 9026 2400
028 9060 2988
028 9075 7631
028 9023 1763
028 9073 9445
028 9064 7156
028 9031 3162

Biura poza Belfastem
Antrim
Armagh
Ballymena
Coleraine
Cookstown
Dungannon
Enniskillen
Londonderry (Crawford Square)
Londonderry (Waterside)
Newry
Newtownards
Omagh
Portadown

028 9442 8475
028 3752 5243
028 2565 2549
028 7035 3141
028 8676 1211
028 8772 2866
028 6632 4383
028 7126 4774
028 7134 6701
028 3026 3955
028 9181 7778
028 8224 6051
028 3833 3301

Więzienia
Maghaberry
Magilligan
Hydebank

028 9261 6772
028 7775 0434
028 9049 1015

Probation Board for Northern Ireland (Urząd Nadzoru Kuratorskiego dla Irlandii Północnej)
PBNI Headquarters
80/90 North Street
Belfast
BT1 1LD
T: 028 9026 2400
F: 028 9026 2436
E: info@pbni.org.uk
Strona internetowa. www.pbni.org.uk

zeczenie Sądu o nadzorze kuratora
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