
Co zawiera opinia?
Przed wydaniem opinii zawsze informujemy Cię, jak brzmi nasze 

zalecenie oraz na jakiej podstawie je wydajemy. W razie nieścisłości 

co do faktów zostają one sprostowane. Jeżeli nie zgadzasz się z 

określonymi punktami w zaleceniu, możesz to powiedzieć. Jeżeli nie 

dojdziemy do porozumienia, przedstawimy również Twoje zdanie 

w tym zaleceniu. Następnie zalecenie to zostanie przedstawione 

organom wymiaru sprawiedliwości.

W skrócie
• Reclassering Nederland przedstawia obraz Twojej sytuacji i 

wydaje opinię.

• Opinia ta zawiera:

-  Twoją oraz naszą wizję odnośnie do tego, co się wydarzyło;

-  opis Twojej sytuacji;

-  analizę ryzyka: możliwość recydywy;

-  opinię mającą na celu zapobieżenie recydywie.

• Raport zawierający opinię odgrywa ważną rolę w decyzji, jaką 

podejmą organy wymiaru sprawiedliwości..

• Rozsądnie jest przedstawić własną wersję wydarzeń.

• Jeżeli jest wystarczająco dużo informacji na Twój temat, 

wydajemy opinię na potrzeby organów wymiaru 

sprawiedliwości. Robimy to również w przypadku braku 

współpracy z Twojej strony.

• Przed przedstawieniem zalecenia organom wymiaru 

sprawiedliwości zawsze je z Tobą omawiamy.

Podejmij współpracę
Nie masz obowiązku współpracy z Reclassering Nederland, jednakże 

współpraca może być dla Ciebie korzystna. Opinia, którą wydamy ma 

bowiem duże znaczenie rozprawieprzy podejmowaniu decyzji przez 

organy wymiaru sprawiedliwości.

Współpracując, będziesz mieć największą szansę na wyważony osąd 

sędziego oraz prokuratora. Jednakże możemy również wydać opinię, 

jeżeli nie będziesz z nami współpracować.

Związek przyczynowo-
skutkowy:
rozważenie wszystkich 
aspektów Twojej sytuacji

Jesteś oskarżony(-a) o popełnienie czynu 

niedozwolonego. Wkrótce Twoja sprawa zostanie 

rozpatrzona na rozprawie i sędzia lub prokurator 

wyda orzeczenie. Zrobią to między innymi na 

podstawie opinii instytucji ds. resocjalizacji, 

wydanej przez Reclassering Nederland. W celu jak 

najlepszego opracowania tego zalecenia rozważa się 

wszystkie aspekty Twojej sytuacji.

Twoja historia
Jeżeli jesteś oskarżony(-a) o popełnienie czynu niedozwolo 

ego, ma to nie tylko skutki, ale często również przyczyny. Chcemy się 

od Ciebie dowiedzieć, jakie mogą być te przyczyny. Jeżeli twierdzisz, 

że jesteś niewinny(-a), wówczas też chcemy to od Ciebie usłyszeć. 

Twoje oświadczenie rozważymy w świetle Twojej przeszłości oraz 

sytuacji osobistej. Oczekuje się od nas, że przedstawimy wizję Twojej 

sytuacji. Dlatego chętnie nawiążemy kontakt z osobami z Twojego 

bezpośredniego otoczenia. Na podstawie rozmowy z Twoją rodziną, z 

Twoim pracodawcą lub lekarzem domowym możemy stworzyć sobie 

dobry obraz Twojego życia. Dzięki temu będziemy w stanie wydać 

lepsze zalecenie. Musisz oczywiście wydać zgodę na nawiązanie tych 

kontaktów.

Czy istnieje możliwość recydywy?
Twoja własna historia to jeden z aspektów, który odgrywa rolę w 

sporządzeniu opinii. Rodzaj przestępstwa, protokół, akta organów 

wymiaru sprawiedliwości oraz ewentualne kartoteki psychiatryczne 

także odgrywają w tym rolę. Na tej podstawie sporządzamy analizę 

ryzyka. Poza tym udzielamy Ci porady, w jaki sposób w przyszłości 

unikniesz ponownej styczności z organami wymiaru sprawiedliwości. 

Na przykład poprzez odbycie szkolenia w zakresie modyfikacji 

zachowań lub poddanie się terapii.
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Reclassering Nederland pracuje nad 

bezpieczniejszym społeczeństwem. 

Wraz z organami wymiaru sprawiedliwości, 

policją, służbą więzienną i urzędami gmin 

dokładamy starań w kierunku zapobiegania 

przestępczości oraz ograniczania recydywy. 

Realizujemy to poprzez wydawanie opinii na 

potrzeby sędziów, prokuratorów oraz dyrekcji 

zakładów karnych.

Sprawujemy również nadzór nad sprawcami i 

oskarżonymi.

Staramy się również o to, aby skazani wykonali 

nałożone na nich kary prac społecznych. 

Prośbą i przymusem motywujemy ich, aby 

zmienili swoje zachowanie. Społeczeństwo 

ma do tego prawo. A oskarżeni i skazani mają z 

tego korzyść.
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