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«Δημιουργώντας, Διατηρώντας και Επανορθώνοντας
κοινωνικούς δεσμούς»

Μια προσέγγιση της 
δικαιοσύνης που έχει ως 
στόχο να φέρει σε επαφή τα 
μέρη που εμπλέκονται σε 
μια σύγκρουση με σκοπό 
την αποκατάσταση της 
βλάβης, την ενθάρρυνση του 
διαλόγου, της συμπόνιας 
και της κατανόησης. Δεν 
επιδιώκει να καταλογίσει 
την ευθύνη ή να τιμωρήσει 
τον δράστη της βλάβης, 
αλλά να επιτρέψει στο 
θύμα και τον δράστη να 
αποτελέσουν μέρος μιας 
θεραπευτικής διαδικασίας 
στην οποία  σχεδιάζεται 
μια πορεία δράσης, 
επιτρέποντας στο θύμα 
και στην κοινότητα να 
προχωρήσουν προς τα 
εμπρός

Η διαμεσολάβηση είναι μια μορφή διαιτησίας 
που έχει ως στόχο να θέσει βάσεις για διάλογο 
και να προωθήσει την κατανόηση μεταξύ ατό-
μων ή ομάδων που βρίσκονται σε σύγκρουση, 
προκειμένου να επιτευχθεί συμφιλίωση. Λαμ-
βάνει χώρα συνήθως μεταξύ των θιγόμενων με-
ρών και ενός εκπαιδευμένου διαμεσολαβητή που 
ενεργεί ως ανεξάρτητος τρίτος.

Σε αυτήν την Ενότητα, θα λάβετε βασική γνώση για την Επανορθωτική Δικαιοσύνη, Τι 
είναι και πώς να την εφαρμόσετε αποτελεσματικά. Θα μάθετε για τη διαμεσολάβηση 
και επίσης θα βρείτε πολύ επιπλέον ενδιαφέρον υλικό.

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ



"Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις 
απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν."

Πώς να εφαρμόσετε την 
Επανορθωτική Δικαιοσύνη

Διαμεσολάβηση θύματος - θύτη
Η μέθοδος αυτή φέρνει σε επαφή το θύμα που έχει υπο-
στεί την μεγαλύτερη βλάβη με τον θύτη, αξιοποιώντας 
έναν εκπαιδευμένο διαμεσολαβητή για τον συντονισμό 
της συνάντησης. Όταν και τα δύο μέρη έχουν πει την 
άποψή τους, ο διαμεσολαβητής τους βοηθά να σκεφτούν 
τρόπους για να συμφιλιωθούν, αφήνοντας πίσω την βλά-
βη που έχει προκληθεί. 

Συμβούλιο Οικογένειας
Η επανορθωτική συνεδρία εμπλέκει περισσότερα θι-
γόμενα μέρη στις διαδικασίες της. Εκτός από τα κύρια 
θύματα και τους δράστες, περιλαμβάνονται επίσης τα 
δευτερεύοντα θύματα όπως τα μέλη της οικογένειας, οι 
στενοί φίλοι ή οι εκπρόσωποι της κοινότητας. Έρχονται 
σε επαφή μέσω ενός τρίτου αμερόληπτου μέρους (διευ-
κολυντής) και συμμετέχουν σε συζήτηση σχετικά με τη 
βλάβη που προκλήθηκε και τις πιθανές αποζημιώσεις. 

Κύκλοι Θεραπείας και Ποινής
Αυτή η διαδικασία πολλαπλών βημάτων ξεκινά με έναν 
«θεραπευτικό κύκλο» στον οποίο τα θιγόμενα μέρη συμ-
μετέχουν σε μια συζήτηση για το τι συνέβη και δίνεται σε 
όλους η ευκαιρία να μιλήσουν. Αν ένας τέτοιος κύκλος 
αποδειχθεί εποικοδομητικός και ειλικρινής, ακολουθεί-
ται από έναν «κύκλο ποινής» με στόχο να συζητηθούν 
τα στοιχεία ενός σχεδίου ποινής. Στους κύκλους αυτούς 
συμμετέχουν επίσης μέλη της κοινότητας με έννομο συμ-
φέρον στην υπόθεση. 

Κοινοτικές Επιτροπές Επανόρθωσης
Αποτελούνται από μικρές ομάδες ενεργών πολιτών, που 
έχουν ειδικά καταρτιστεί ώστε να διεξάγουν συναντήσεις 
με δράστες. Η διαδικασία συνήθως περιλαμβάνει μια 
συνάντηση με τα μέλη του Συμβουλίου για να συζητη-
θεί η φύση του αδικήματος και οι αρνητικές επιπτώσεις 
που επέφερε στο θύμα και την κοινότητα. Το Συμβούλιο 
προτείνει μια σειρά κυρώσεων οι οποίες συζητούνται, 
με στόχο να επιτευχθεί συμφωνία με τον δράστη και το 
θύμα.
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