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ατά περιοδικά διαστήματα, η έγκριτη Επιθεώρηση της Σχολής Εγκληματολογίας του 

Πανεπιστημίου του Montréal Criminologie εκδίδει ένα τεύχος με γενικότερο 

ενδιαφέρον. Πρόκειται για τεύχη «σταθμούς» όπου συνεργάζονται τα μεγαλύτερα 

ονόματα της εγκληματολογικής επιστήμης. Μπορούμε να αναφέρουμε, ενδεικτικά, το τεύχος το 

αφιερωμένο στη Συγκριτική Εγκληματολογία προς τιμήν του D. Szabo
2
 και εκείνο που αφορούσε 

στις νέες «γνώσεις» στην Εγκληματολογία
3
.  

Στην κατηγορία αυτή υπάγεται και το υπό έρευνα τεύχος
4 το οποίο είναι αφιερωμένο στην 

επανορθωτική ή «αποκαταστατική» δικαιοσύνη (restorative justice). Μετά την αποτυχία του 

αμιγούς τιμωρητικού συστήματος και την αδυναμία εκείνου που στηρίζεται στην επανένταξη 

(réhabilitation) να λάβει υπ’ όψιν το θύμα μιας εγκληματικής πράξης, εμφανίσθηκε στο 

προσκήνιο το πρότυπο που στοχεύει στην επανόρθωση και αποκατάσταση με απώτερο σκοπό 

την επαναφορά της κοινωνικής ειρήνης, η οποία διαταράχθηκε από το «έγκλημα».   

Από πρώτη άποψη, αντιλαμβάνεται κανείς ότι, μεταξύ των τριών στόχων της ποινής ήτοι της 

τιμωρίας, της επανένταξης και της επανόρθωσης, η τελευταία φαίνεται να πλεονεκτεί ως προς 

το ότι, όχι μόνον είναι πιο «ανθρώπινη», αλλά εστιάζει και σε μία πιο πολύπλευρη και συνολική 

απάντηση στο εγκληματικό φαινόμενο. Εκτός του ότι ο δράστης αναγνωρίζει το «σφάλμα» του, 

πράγμα που αφ’ εαυτού αποτελεί μεγάλη ικανοποίηση για το θύμα, υπευθυνοποιείται, 

επιπλέον, εφόσον υποχρεούται, έστω και συμβολικά μερικές φορές, να αποκαταστήσει τη 

βλάβη που προξένησε η συμπεριφορά του.  

Το σύστημα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης, όπως λειτουργεί σήμερα, φθίνει υπό την 

έννοια ότι υπερτονίζεται ο στόχος της τιμωρίας, λειτουργεί επιλεκτικά εις βάρος των λιγότερο 

ευνοημένων κοινωνικών στρωμάτων, συνεπάγεται μεγάλες αργοπορίες και έχει προκαλέσει 

έναν ανεξέλεγκτο υπερπληθυσμό στις φυλακές.  

Είναι, όμως, εφικτή και πραγματοποιήσιμη η επανορθωτική δικαιοσύνη και σε τομείς εκτός 

της δικαιοσύνης για ανηλίκους; Πρέπει από την αρχή να τονισθεί ότι, μέσα στην έννοια αυτή 

περιλαμβάνονται και μέτρα που δεν στοχεύουν, αποκλειστικά, στην επανόρθωση με τη στενή 
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της έννοια. Κοινωφελής εργασία, αλλαγή συμπεριφοράς, συμφιλίωση, κάθε ένα από αυτά τα 

μέτρα έχει τις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες του, τόσο στην εφαρμογή όσο και στα 

αποτελέσματά του.  

Στις μέρες μας, περισσότερα από 150 προγράμματα συμφιλίωσης μεταξύ θύματος και 

δράστη λειτουργούν στις ΗΠΑ και τον Καναδά
5
 και η Ευρώπη ακολουθεί με γοργούς ρυθμούς. 

Παρόλα αυτά, η επανορθωτική δικαιοσύνη παραμένει, ακόμη, οριακή στις συγκεκριμένες 

εφαρμογές της, έχει συμπέσει με μία παράλληλη σκλήρυνση της θέσης του τιμωρητικού 

προτύπου και είναι χαρακωμένη μέσα στα πλαίσια της δικαιοσύνης για ανηλίκους.  

Στην πρώτη δημοσίευση αυτού του τεύχους, ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Leuven του 

Βελγίου, Lode Walgrave, οριοθετεί την έννοια της επανορθωτικής δικαιοσύνης. Ο Tony 

Marshall
6
 την είχε ορίσει ως μία «διαδικασία όπου τα μέρη που εμπλέκονται σε ένα αδίκημα, 

προσπαθούν, συλλογικά, να αποφασίσουν πώς θα χειρισθούν τα επακόλουθα του εγκλήματος, 

καθώς και τις επιπτώσεις που θα έχει στο μέλλον». Διαφορετική απόχρωση έδωσαν οι 

Bazemore και Walgrave στον ορισμό τους
7
: «Η επανορθωτική δικαιοσύνη είναι κάθε πράξη της 

οποίας πρωταρχικός στόχος είναι η απόδοση δικαιοσύνης μέσω της επανόρθωσης της βλάβης 

που προκλήθηκε από το έγκλημα».   

Η διαφορά μεταξύ των δύο ορισμών είναι εμφανής. Στον πρώτο, η έμφαση δίδεται στη 

διαδικασία που ακολουθούν τα μέρη που εμπλέκονται, ενώ στον δεύτερο, δίδεται στις πράξεις 

που αποτελούν το περιεχόμενο της επανορθωτικής διαδικασίας. 

Η βλάβη που προκλήθηκε από το αδίκημα αποτελεί το κλειδί για να κατανοήσουμε την 

επανορθωτική δικαιοσύνη. Για να αντιληφθούμε το πρόβλημα που δημιουργεί ένα έγκλημα, 

πρέπει να το δούμε κάτω από το πρίσμα της βλάβης που προξένησε και όχι, απλά, ως 

παραβίαση ενός νομικού κανόνα (τιμωρητική δικαιοσύνη) ούτε με βάση τις ανάγκες του 

παραβάτη (δικαιοσύνη που στοχεύει την επανένταξη). Ο κύριος στόχος της κοινωνικής 

αντίδρασης στο έγκλημα δεν είναι ούτε να τιμωρήσει ούτε να θεραπεύσει ή προστατεύσει τον 

παραβάτη, αλλά να δημιουργήσει τις συνθήκες που θα επιτρέψουν να γίνει η επανόρθωση ή να 

δοθεί μία λογική αποζημίωση. Επομένως, η επανορθωτική διαδικασία μπορεί να λειτουργήσει 

ακόμη και αν δεν είναι γνωστός ο δράστης. Όταν γνωρίζουμε τη βλάβη που προκλήθηκε στο 

θύμα, μπορούμε να δουλέψουμε για την επανόρθωση. Η Πολιτεία, αντί να καταβάλει 

προσπάθειες για να συλλάβει ή να τιμωρήσει τον δράστη, θα έπρεπε να επικεντρώσει την 

προσοχή της στις βλάβες και τις ζημίες που υπέστη το θύμα. Θα έπρεπε να υπάρχουν 

οργανισμοί που θα μπορούσαν να συνδράμουν ή αποζημιώσουν τα θύματα ακόμη και αν δεν 

συνελήφθησαν οι δράστες. Μία από τις δύσκολες προκλήσεις της «επανορθωτικής 

επιχείρησης» έγκειται στο να προσδιορισθεί ο ρόλος του Κράτους με τρόπο που να μην 

παρεμβαίνει στις σχέσεις των μερών κρατώντας παρόλα αυτά κάποιο κανονιστικό ρόλο.  

Ο προβληματισμός γύρω από τους τρόπους επανόρθωσης γεννά δύο ερωτήματα, σχετικά με 

την ίδια την επανόρθωση και σχετικά με τη διαδικασία που προηγείται. Για ορισμένους δεν 

νοείται να υπάρξει επανόρθωση κάτω από πίεση ή εξαναγκασμό. Άλλοι, αντίθετα, πιστεύουν 

ότι πρέπει να φθάσουμε στις επανορθωτικές «κυρώσεις» μέσω υποχρεωτικής δικαστικής 

διαδικασίας. Τα θύματα έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν το φόβο και την αγανάκτησή τους, 

καθώς και να έχουν την υποστήριξη και τη συνδρομή της κοινότητας για τη βλάβη που 

υπέστησαν. Οι παραβάτες μπορούν να ακουσθούν, τα δικαιώματά τους γίνονται σεβαστά και 

έχουν την ευκαιρία να επανορθώσουν με τρόπο λογικό και εποικοδομητικό τις βλάβες που 

προκάλεσαν. Όσον αφορά δε στις τοπικές κοινότητες που «επλήγησαν» από το έγκλημα, η 

επανόρθωση συντελεί στην εμπέδωση της κοινωνικής ειρήνης και στη μείωση του φόβου. 

Δεδομένου ότι η αρχή της νομιμότητας και οι διάφορες δικονομικές εγγυήσεις που αφορούν 
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στα δικαιώματα του κατηγορουμένου πρέπει να γίνουν σεβαστές, το σύστημα της δικαιοσύνης 

έχει ένα σημαντικό ρόλο να παίξει στη διαδικασία της επανορθωτικής δικαιοσύνης.  

Όλα τα παραπάνω υποδηλώνουν μία διαφορά απόψεων ανάμεσα στους υποστηρικτές της 

μινιμαλιστικής θέσης και εκείνους της μαξιμαλιστικής. Οι πρώτοι θεωρούν την επανορθωτική 

διαδικασία ως μία απλή παρέκβαση στο σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης. Οι μαξιμαλιστές, 

αντίθετα, πιστεύουν ότι η επανόρθωση, μακροπρόθεσμα, πρέπει να αποτελέσει μία πλήρη και 

συστηματική εναλλακτική λύση στα παραδοσιακά συστήματα που στηρίζονται στην τιμωρία και 

την επανένταξη.  

Κατ’ αρχάς, πρέπει να τονισθεί ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη, στην επανορθωτική διαδικασία, 

δεν είναι, πλέον, δύο (δράστης και θύμα), αλλά τρία, εφόσον συμμετέχει και η (τοπική) 

κοινότητα. Ας πάρουμε, για παράδειγμα, έναν υπάλληλο που δεν μπορεί να εργασθεί μετά από 

μία επίθεση που υπέστη. Μία τέτοια κατάσταση έχει διάφορες συνέπειες και μπορεί να 

δημιουργήσει και άλλα θύματα: συγκινησιακές και οικονομικές διαταραχές στην οικογένεια του 

θύματος, οικονομικές απώλειες για τον εργοδότη, καταβολή ασφαλιστικών επιδομάτων και 

αίσθημα ανασφάλειας για τους γείτονες. Πώς όμως θα μπουν όλα αυτά τα πράγματα στην 

έννοια «κοινότητα»; Έστω, όμως, και αν δεχθούμε ότι η κοινότητα υφίσταται πράγματι, το 

ερώτημα παραμένει ως προς το ποιος θα την εκπροσωπήσει. Τι και πώς θα απαντήσουμε σε μία 

τοπική ομάδα η οποία παρουσιάζεται ότι αντιπροσωπεύει τους νέους της συνοικίας; Πρέπει, 

επομένως, να ορισθεί εκείνος που θα αποφασίσει ποια άτομα ή ποιες ομάδες θα 

αντιπροσωπεύουν τις κοινότητες που αφορούν στο έγκλημα.  

Υπάρχει, όμως, σκεπτικισμός και ως προς τον ίδιο τον «κοινοτισμό» (communauntarisme), ο 

οποίος αποτελεί ένα πρόγραμμα και όχι μία υφισταμένη κατάσταση: Οι κριτικές απέναντι στις 

αδικίες από τη λειτουργία του συστήματος της ποινικής δικαιοσύνης δεν πρέπει να καταλήξουν 

σε μία αφελή εμπιστοσύνη προς τις κοινότητες, εφόσον οι ίδιες δρουν, πολλές φορές, κατά 

τρόπο καταχρηστικό, συντηρητικό ή «ηθικιστικό» (moraliste) ή, ακόμη, κατευθυνόμενες από 

διάφορα συμφέροντα. Πώς, όμως, μπορούμε να συνδέσουμε την κοινότητα με τις επίσημες 

αρχές που έχουν συγκεκριμένους κανόνες λειτουργίας; Το Κράτος δεν είναι μόνον ο Λεβιάθαν 

που καταχράται τις εξουσίες του, αλλά και ο προστάτης των ατομικών δικαιωμάτων και άλλων 

εγγυήσεων.  

Η κοινότητα και η Κυβέρνηση πρέπει να παίξουν συμπληρωματικούς ρόλους στην 

επανόρθωση. Η κοινότητα προσπαθεί να αποκαταστήσει την ειρήνη στους κόλπους της, να 

προσφέρει μία υποστήριξη στο θύμα και ευκαιρίες επανένταξης για τον δράστη. Η πολιτεία 

είναι προσανατολισμένη προς τη διατήρηση της κοινωνικής ειρήνης, καθορίζει τους όρους της 

επανόρθωσης για το θύμα και εγγυάται μία δίκαιη μεταχείριση για τον δράστη. Η ειρήνη στην 

κοινότητα και η τάξη στην κοινωνία δημιουργούν ένα αίσθημα ασφαλείας στους πολίτες.  

Πρέπει, επομένως, να ξανασκεφθούμε σε νέες βάσεις τη σχέση μεταξύ επισήμου Κράτους 

και κοινότητας αντί να την απορρίψουμε. Ο αποκλεισμός του Κράτους μπορεί να μας οδηγήσει 

προς μία μορφή τοπικής δικαιοσύνης, ένα «επικίνδυνο μονοπάτι» σύμφωνα με τον Crawford
8
.  

Σύμφωνα με τη «Διακήρυξη του Leuven», το Κράτος πρέπει να αφήσει χώρο στις κοινότητες, 

ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν με τρόπο εποικοδομητικό στις συνέπειες του 

εγκλήματος που έλαβε χώρα στους κόλπους τους. Το σύστημα της επίσημης δικαιοσύνης πρέπει 

να αποδεχθεί να παίξει έναν δευτερεύοντα και συμπληρωματικό ρόλο σε σχέση με την 

κοινότητα.
9 

Όσον αφορά στην επανόρθωση της συγκεκριμένης βλάβης πρέπει να τονισθεί ότι πολλά 

εγκλήματα εκτός της βλάβης στο θύμα προσβάλλουν και τα συμφέροντα της κοινότητας. Ένα 

έγκλημα αποτελεί μία απειλή για την κοινωνική ζωή και την ποιότητα ζωής. Μπορεί, άραγε, ο 

δράστης να εξαφανίσει τη βλάβη που προκάλεσε με τη συμπεριφορά του; Ασφαλώς όχι. 

Μπορεί, όμως, να προβεί σε κάποια επανόρθωση εκφράζοντας τη λύπη του, τη θέλησή του να 
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σεβασθεί στο εξής τους κανόνες ή ακόμη αποζημιώνοντας το θύμα ή αντισταθμίζοντας τη ζημία 

με κοινωφελή εργασία. Μπορεί, άραγε, να θεωρηθεί το τελευταίο αυτό μέτρο ότι ανήκει στα 

επανορθωτικά μέτρα ή ότι αποτελεί μία μεταχείριση που στοχεύει την επανένταξη του ατόμου; 

Η απάντηση εξαρτάται από το στόχο που θα του προσδώσουμε. Ο πίνακας που ακολουθεί 

μπορεί να μας βοηθήσει στο να δώσουμε την απάντηση.  

 

Η  κ ο ι ν ω φ ε λ ή ς  ε ρ γ α σ ί α  σ τ α  δ ι ά φ ο ρ α  σ υ σ τ ή μ α τ α  

 Ν ο μ ι κ ό  σ ύ σ τ η μ α  

 Τιμωρητικό 
Με στόχο την 

επανένταξη 
Επανορθωτικό 

Αντικείμενο Αποτροπή 
Μεταχείριση - 

Θεραπεία 
Αποκατάσταση 

Περιεχόμενο Δυσάρεστο 
Προσαρμοσμένο 

στις ανάγκες του 

παραβάτη 
Συμβολικό 

Διάρκεια εξαρτάται 

από: 
Βαρύτητα 

του αδικήματος 
Ανάγκες της 

μεταχείρισης 
Βαρύτητα της 

βλάβης 
Αποτίμηση με 

βάση: 
Αυτό που του αξίζει 

(just deserve) 
Συμβατική 

συμπεριφορά 
Κοινωνική ειρήνη 

 

Ό,τι ακριβώς σημαίνει η αποζημίωση για το θύμα, το ίδιο σημαίνει και η κοινωφελής 

εργασία για την κοινωνία. Και οι δύο μορφές αποκατάστασης έχουν ως κοινό σημείο: α) το ότι 

ορίζουν το αδίκημα ως μία βλάβη την οποία υπέστη το θύμα και όχι ως μία παραβίαση του 

νομικού κανόνα, β) το ότι η παρέμβαση προσανατολίζεται προς την αποκατάσταση της βλάβης 

και όχι τη «θεσμοθετημένη» εκδίκηση, γ) το ότι προϋποθέτουν ότι ο παραβάτης θα αποδεχθεί 

την ενοχή του και θα συμμετάσχει ενεργά στην πράξη αποκατάστασης (αντίθετα, οι τιμωρητικές 

απαντήσεις ή εκείνες που στοχεύουν στην επανένταξη περιορίζουν το άτομο σε ένα ρόλο 

καθαρά παθητικό), δ) το ότι περιβάλλονται από ένα νομικό πλαίσιο απαραίτητο για το σεβασμό 

των δικαιωμάτων τόσο του δράστη όσο και του θύματος. Η απουσία αυτού του πλαισίου θα 

μπορούσε να οδηγήσει σε μία πολύ άδικη αποκαταστατική δικαιοσύνη.   

Εφόσον, όμως, υπάρχει κάποιος εξαναγκασμός σε τι διαφέρει η επανορθωτική από την 

τιμωρητική δικαιοσύνη; Κατ’ αρχάς, αυτός που αναλαμβάνει εθελούσια μία πράξη 

αποκατάστασης μπορεί, σταδιακά, να αντιληφθεί την έννοια του μέτρου αυξάνοντας, έτσι, τις 

πιθανότητες να γίνει ξανά αποδεκτός από την κοινωνία.  

Ένα άλλο σημείο διάκρισης είναι ότι στον τομέα της επανορθωτικής δικαιοσύνης δεν 

μπορούμε να υπολογίσουμε με ακρίβεια τι πρέπει να αποδοθεί, όπως στην περίπτωση της 

τιμωρητικής προσέγγισης (just desert). Ψάχνουμε για μία λογική αποκατάσταση που 

προσδιορίζεται από τη σχέση ανάμεσα στη σοβαρότητα της βλάβης (υλικής, κοινωνικής και 

διαπροσωπικής) που προκλήθηκε από το έγκλημα και στην ένταση της προσπάθειας που 

απαιτείται για την επανόρθωση. Στόχος μας δεν είναι να φτιάξουμε έναν λεπτομερή και 

άκαμπτο κατάλογο περιπτώσεων, αλλά μερικές βασικές ενδείξεις ως προς τη λογική σχέση που 

πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στις βλάβες που προκλήθηκαν και στην ένταση της επανορθωτικής 

προσπάθειας.  

Μπορούμε, άραγε, στην πράξη να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα επανορθωτικής 

δικαιοσύνης; Για την ώρα το πρότυπο αυτό είναι ευάλωτο λόγω του πλήθους των εννοιών, των 

θεωριών και των πρακτικών που περιλαμβάνει. Πρέπει, οπωσδήποτε, να αναπτυχθεί μία 

θεωρία ώστε με βάση αυτή να συγκεντρωθούν και αντιπαραβληθούν τα υπάρχοντα στοιχεία. Η 

εμπειρία συνηγορεί υπέρ ενός τέτοιου συστήματος. Τα θύματα θα κερδίζουν μία πολύ πιο 

ευνοϊκή αποκατάσταση και αποζημίωση και θα αισθανθούν καλύτερα ψυχολογικά. Η 

διαδικασία επανόρθωσης οδηγεί σε επιλύσεις των διαφορών περισσότερο εποικοδομητικές, οι 

παραβάτες αποδέχονται ευκολότερα τις επανορθωτικές κυρώσεις και επανεντάσσονται 

ομαλότερα στο κοινωνικό σύνολο. Απομένουν, όμως, να γίνουν πολλά στο μέλλον γιατί και αν, 

ακόμη, δεχθούμε ότι το πρότυπο της επανορθωτικής δικαιοσύνης πρέπει να έχει ως 



προτεραιότητα την απάντηση του κοινωνικού συνόλου στο έγκλημα, δεν μπορεί να είναι η μόνη 

απάντηση. Υπάρχουν τομείς όπου το τιμωρητικό πρότυπο ή εκείνο της επανένταξης πρέπει να 

συνεχίσουν να εφαρμόζονται. Πρέπει, επομένως, να παραδεχθούμε ότι και το επανορθωτικό 

πρότυπο έχει τα όριά του (βαρύτητα του αδικήματος, δημόσια ασφάλεια, βαθμός 

εξαναγκασμού). Όμως, οφείλουμε να εξακολουθήσουμε να ενισχύουμε εκείνους οι οποίοι 

πιστεύουν ότι η επανορθωτική δικαιοσύνη έχει τη δυνατότητα να φθάσει σε ένα σύστημα πιο 

δίκαιο για το θύμα, πιο καθησυχαστικό για την κοινότητα και πιο ευνοϊκό για τον παραβάτη.  

Στη δημοσίευση που ακολουθεί, η Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Leuven Marie - Sylvie 

Dupont - Bouchat, ασχολείται με την επανορθωτική δικαιοσύνη κατά τη διάρκεια του XVI-XVIII 

αιώνα (Ancient Regime).  

Ο αντικειμενικός στόχος της δικαιοσύνης κατά τα μεσαιωνικά χρόνια δεν ήταν να 

τιμωρηθούν οι ένοχοι, αλλά να αποκατασταθεί η ειρήνη μεταξύ των οικογενειών ώστε να 

αποφευχθεί η ιδιωτική εκδίκηση. Το θύμα βρισκόταν, επομένως, στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος.   

Η διαδικασία αυτή διακόπτεται όταν, περί τα τέλη του μεσαίωνα, ο άρχων (souverain) τείνει 

να μονοπωλήσει την άσκηση της δικαιοσύνης και να γίνει ο μόνος εγγυητής της δημόσιας τάξης. 

Το γεγονός αυτό αλλάζει, εντελώς, το προσωπείο και τους στόχους της ποινικής δικαιοσύνης. 

Δημιουργούνται νέα εγκλήματα αλλά, κυρίως, ξεπηδά η έννοια του ανθρώπου εγκληματία πολύ 

πριν τον Lombroso. Το άτομο αυτό έχει τη μορφή ενός «θρησκευτικού» παρεκκλίνοντα (déviant 

religieux) μέσα στα πλαίσια των θρησκευτικών μεταρρυθμίσεων και ενός οικονομικού 

παρεκκλίνοντα μέσα στα πλαίσια ενός καπιταλισμού που γεννιέται. Με τα νέα αυτά δεδομένα, 

ο κατηγορούμενος βρίσκεται στο επίκεντρο της διαδικασίας. Παράλληλα, όμως, για τα 

αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, εξακολουθεί να εφαρμόζεται ένα δίκαιο που 

στηρίζεται στη συναλλαγή και την επανόρθωση. Ο «ειρηνοδίκης» (juge de paix), κληρονόμος 

των «ειρηνοποιών» (faiseurs de paix) του μεσαίωνα, αποτελεί έναν δικαστή που θέλει να 

συμβιβάσει τα μέρη ώστε να αποφευχθεί η δίκη.  

Στην ουσία πρόκειται για μία δικαιοσύνη χωρίς ενόχους. Ο παραβάτης και η πράξη του δεν 

κρίνονται. Εδώ δεν πρόκειται για έγκλημα αλλά για ένα γεγονός. Ο δικαστής δεν «δικάζει», αλλά 

κάνει υπολογισμούς με βάση την ταρίφα που έχει προσδιορισθεί από το έθιμο. Παράλληλα, 

αναπτύσσεται η διαδικασία της «συγγνώμης» (pardon) πράγμα που προϋποθέτει την 

αναγνώριση της ενοχής του από τον δράστη.  

Η συγγραφέας καταλήγει ότι τον XVIII αιώνα το πορτραίτο της βίας άλλαξε, ενώ παράλληλα 

πολλαπλασιάσθηκαν οι αρχές ελέγχου όπως και οι διαδικασίες. Η δικαιοσύνη δεν ασχολείται, 

πλέον, με τις διαμάχες μεταξύ αστών και χωρικών, αλλά με τις συμμορίες των εκτός νόμου που 

τρομοκρατούν την ύπαιθρο. Δεν γίνεται πλέον λόγος για συγγνώμη γι’ αυτόν που εγκλημάτησε, 

ο οποίος θα υποστεί την πιο σκληρή καταστολή. Δεν τίθεται πλέον θέμα για συναλλαγή ή 

επανόρθωση, αλλά για προσφυγή στη διαδικασία της «χάριτος», όπου ο καταδικασθείς 

εκλιπαρεί για μία μείωση της ποινής του.  

Η «επιβεβλημένη εκ των άνω δικαιοσύνη» (justice imposée) επικράτησε της επανορθωτικής 

μέσα στα πλαίσια μιας μείωσης της αιματηρής βίας και παράλληλα με την ενίσχυση της 

κρατικής εξουσίας και του πολλαπλασιασμού των μηχανισμών ελέγχου. Η επάνοδος στη βία 

που παρατηρούμε στις μέρες μας με την παράλληλη μείωση του ρόλου του Κράτους, με τις 

καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης, το μικρό αριθμό των δικαστών και τον 

υπερπληθυσμό των φυλακών θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε έναν πολλαπλασιασμό των 

αρχών διαμεσολάβησης ή συνδιαλλαγής μέσω αυτού που οι ειδικοί ονομάζουν «συναινετική 

δικαιοσύνη» (justice consensuelle).  

Η συγγραφέας υπονοεί ότι, ενώ μειώνεται η αιματηρή βία, αυξάνεται η αυστηρότητα της 

Δικαιοσύνης. Η «επιβεβλημένη», λοιπόν, δικαιοσύνη αντικατέστησε εκείνη της συναλλαγής. 

Σιγά - σιγά, όμως, θα επανέλθουμε από ανάγκη σε ορισμένες μορφές της επανορθωτικής 

δικαιοσύνης, λόγω της αδυναμίας του δικαιικού μηχανισμού να ανταποκριθεί στην αύξηση της 

βίας και λόγω του όγκου των υποθέσεων. Ορισμένα εναλλακτικά μέτρα θα επανέλθουν, 

επομένως, λόγω ανάγκης. Το σχήμα πάντως αύξηση της βίας και επαναφορά εναλλακτικών 



μέτρων φαίνεται αντίθετο προς τη λογική η οποία επιβάλλει για παράδειγμα την 

αυστηροποίηση της νομοθεσίας για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Φαίνεται, μάλλον, ότι 

υπάρχει ένα σημείο κορεσμού στην απάντηση στη βία με τη βία. Ο ποινικός μηχανισμός δεν 

μπορεί να χειρισθεί παρά έναν ορισμένο αριθμό υποθέσεων. Αν ο αριθμός αυτός διογκωθεί 

υπερβολικά, τότε θα λειτουργήσουν ασφαλιστικές δικλείδες με τη μορφή των διαφόρων μέτρων 

αποφόρτισης του μηχανισμού.  

Στη δημοσίευση που ακολουθεί, οι συγγραφείς S. Charbonneau και D. Beliveau 

παρουσιάζουν αναλυτικά ορισμένες πτυχές της επανορθωτικής δικαιοσύνης στο Québec του 

Καναδά: Τα προγράμματα διαμεσολάβησης και τους Οργανισμούς Εναλλακτικής Δικαιοσύνης 

(OJA).   

Στο Montréal, είκοσι χρόνια πριν, άρχισε να λειτουργεί ένας κοινοτικός οργανισμός με στόχο 

να προσφέρει στους νέους παραβάτες τη δυνατότητα να επανορθώσουν τις αρνητικές 

συνέπειες των πράξεών τους έξω από το σύστημα της θεσμοθετημένης δικαιοσύνης. Η πρώτη 

αυτή πρωτοβουλία επεκτάθηκε τόσο πολύ, ώστε, σήμερα, να λειτουργούν στο Québec σαράντα, 

περίπου, Οργανισμοί εναλλακτικής δικαιοσύνης προτείνοντας στους νέους διάφορα 

εναλλακτικά μέτρα όπως την κοινωφελή εργασία, την άμεση συμφιλίωση με το θύμα ή την 

αποζημίωση.  

Σταδιακά, αυτό το πρότυπο παρέμβασης αναπτύχθηκε σε όλο τον Καναδά. Το 1976, η 

Επιτροπή Μεταρρύθμισης του Δικαίου, ενέκρινε την επανορθωτική διαδικασία στηριζόμενη 

στην αρχή ότι όταν ο δράστης προσφέρει κάτι για κάποιον ουσιαστικά αποζημιώνει την 

κοινωνία. Συγκεκριμένα, τα μέτρα αυτά μπορεί να συνίστανται σε ένα γράμμα έκφρασης 

συγγνώμης, σε μία συμμετοχή σε εθελοντική εργασία προς όφελος του θύματος ή της 

κοινότητας, ή, ακόμη, σε ένα μέτρο «συνειδητοποίησης» μέσω counselling.  

Στην πράξη, ο φάκελος του νεαρού παραβάτη παραδίδεται στον Εισαγγελέα που κάνει μία 

πρώτη επιλογή. Έχει τρεις δυνατότητες: α) Να βάλει το φάκελο στο αρχείο, β) να το απευθύνει 

σε έναν αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Προστασίας της Νεότητας, ο οποίος θα συναντήσει 

τον νέο και θα του προτείνει να συμμετάσχει σε ένα εναλλακτικό μέτρο, γ) να παραπέμψει τον 

νέο στο δικαστήριο ανηλίκων. Εξάλλου η νομοθεσία προβλέπει ότι μπορεί να ζητηθεί από 

διάφορες οργανώσεις της κοινότητας να πλαισιώσουν το νέο κατά την εκτέλεση των 

εναλλακτικών μέτρων.  

Οι οργανώσεις εναλλακτικής δικαιοσύνης γνώρισαν μία γρήγορη ανάπτυξη. Το 1984-1985 

υπήρχαν δέκα περίπου που πλαισίωναν 700 νέους. Με την πάροδο του χρόνου προστέθηκαν 

νέες. Ο αριθμός των νέων έφθασε τις 4,841 για το 1987-1988 και τις 12,998 για το 1997-1998. 

Στην αρχή χρησιμοποιήθηκε το μέτρο της κοινωφελούς εργασίας. Παράλληλα, όμως, 

αναπτύχθηκαν και άλλα μέτρα με στόχο να καταστήσουν τους νέους πιο υπεύθυνους, όπως το 

μέτρο «βελτίωσης της κοινωνικής συμπεριφοράς» (ΑΑS), όπου οι νέοι καλούνται να 

συμμετάσχουν σε δημιουργικές και εποικοδομητικές δραστηριότητες (καθάρισμα πάρκων, 

εθελοντική βοήθεια σε μία γιορτή της συνοικίας, συμμετοχή σε μία εκστρατεία πληροφόρησης 

για τη βία, τα ναρκωτικά και άλλα παρόμοια θέματα).  

Η κοινωφελής εργασία, πάντως, αποτελεί το κυριότερο μέτρο που εφαρμόζουν οι OJA (βλ. 

πίνακα). Αντίθετα η μεσολάβηση αναπτύχθηκε πολύ αργότερα παρόλο που έχει θετικότερα 

αποτελέσματα που διαρκούν περισσότερο. Πού οφείλεται, όμως, αυτή η καθυστέρηση όσον 

αφορά στο μέτρο της μεσολάβησης; Φαίνεται ότι η αντίσταση που προβάλλουν οι 

παρεμβαίνοντες και οι αρμόδιοι του τομέα της νεανικής παραβατικότητας είναι καθοριστική. Ο 

λόγος της καθυστέρησης, επομένως, δεν είναι η ακαταλληλότητα του μέτρου όσο οι δυσκολίες 

στην εφαρμογή του. Πάντως για τη διετία 1998 - 2000 το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Québec, 

προβλέπει ένα σχέδιο δράσης που θα αμβλύνει τη διαφορά. 

 

Τύπος και εξέλιξη των μέτρων που εφαρμόζονται οι Οργανώσεις Εναλλακτικής 

Δικαιοσύνης (OJA) από το 1991-1992 έως το 1997-1998 (απόλυτος αριθμός) 

Έτος 
Κοινωφελής 

εργασία 

Βελτίωση 

κοινωνικής 

συμπεριφοράς 

Μεσολάβηση/

συμφιλίωση 

Κώδικας 

Ποινικής 

Δικονομίας 
Άλλο Σύνολο 



1991-1992 6686 2653 222 1232 191 10984 
1992-1993 7594 3077 181 1304 350 12506 
1993-1994 7975 3255 418 1473 268 13389 
1994-1995 8207 3588 304 849 449 13397 
1995-1996 8651 3852 508 1719 489 15219 
1997-1998 8279 3734 744 1622 512 14891 

 

Όσον αφορά στις Οργανώσεις Εναλλακτικής Δικαιοσύνης (OJA) χρησιμοποιούν τη 

μεσολάβηση ώστε να περιορισθεί το κακό που προξενεί η ποινική διαδικασία, η οποία 

θεωρείται ότι είναι αντιφατική και ότι απομακρύνει τα αντίπαλα μέρη αντί να τα προσεγγίζει. 

Αντίθετα, η μεσολάβηση στοχεύει να εναρμονίσει τις σχέσεις ανάμεσα στους πολίτες 

καθοδηγώντας τους να βρουν μαζί λύσεις για τις διαφορές τους. Η επίλυση των διαφορών 

γίνεται καθαρά προσωπική τους υπόθεση.  

Στο φυλλάδιο που διανέμουν ορισμένες από αυτές τις οργανώσεις δεν αναφέρεται πουθενά 

ο όρος «αδίκημα». Μιλούν για «διαμάχη» μεταξύ δύο ατόμων και για την ανάγκη να αλλάξει ο 

παραδοσιακός ρόλος του θύματος και του παραβάτη ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να 

επιλύσουν τις διαφορές τους. Πρόκειται για σημαντική μεταβολή των ρόλων.  

Τα προγράμματα μεσολάβησης δέχθηκαν διάφορες επικρίσεις, αναφορικά με τους 

αντικειμενικούς στόχους και τους σκοπούς τους. Τον Μάιο του 1987, η Οργάνωση «Φωνή για τα 

θύματα» (Plaidoyer Victimes) ανακοίνωσε σε κείμενό της ότι η νέα νομοθεσία για τους 

ανήλικους, που προβλέπει τη δυνατότητα επιβολής αυτών των εναλλακτικών μέτρων, δεν 

άλλαξε, ουσιαστικά, την κατάσταση: «Ζητάμε από το θύμα μετά από τις τραυματικές εμπειρίες 

που υπέστη, να καταβάλει μία επί πλέον προσπάθεια για να βοηθήσει έναν νέο να 

συνειδητοποιήσει την ευθύνη του. Το θύμα γίνεται, με τον τρόπο αυτό, ένα παιδαγωγικό 

εργαλείο». Σε απάντηση, η Ομοσπονδία των Οργανώσεων Εναλλακτικής Δικαιοσύνης συνέταξε, 

το 1996, έναν Οδηγό διαμεσολάβησης (Guide de mediation), όπου τα προβλήματα των θυμάτων 

και των παραβατών είναι στην ίδια μοίρα.  

Ενώ όμως στο Québec προσπαθούν ακόμη να συλλάβουν την πραγματική έννοια της 

μεσολάβησης, διάφοροι Αμερικανοί συγγραφείς αναρωτιούνται γύρω από τους στόχους αυτού 

του μέτρου. Σύμφωνα με τους Bush και Folger
10 υπάρχουν τρία επιχειρήματα που συνηγορούν 

υπέρ της προσφυγής στη διαμεσολάβηση: 1) η ικανοποίηση, 2) η κοινωνική δικαιοσύνη, 3) η 

αλλαγή της συμπεριφοράς του δράστη. Στα τρία αυτά επιχειρήματα προσθέτουν και ένα 

αρνητικό, την καταπίεση.   

Όσον αφορά στο πρώτο επιχείρημα, την ικανοποίηση δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι τα 

εμπλεκόμενα μέρη έχουν τη δυνατότητα και την ευκαιρία να εξετάσουν όλες τις πτυχές της 

διαφοράς τους. Σημασία έχει το αποτέλεσμα. Η διαδικασία πρέπει να οδηγήσει σε μία 

συμφωνία «κερδισμένου προς κερδισμένο». Με τον τρόπο αυτό μειώνεται η ένταση και 

επιπλέον, επιτυγχάνεται σημαντική οικονομία εφόσον περιορίζονται τα έξοδα που συνδέονται 

με την επίλυση της διαφοράς.  

Οι υποστηρικτές της μεσολάβησης ως εργαλείου κοινωνικής δικαιοσύνης επιθυμούν να 

δώσουν περισσότερη εξουσία στις κοινότητες όταν χειρίζονται τα κοινωνικά προβλήματα και να 

περιορίσουν την εξάρτησή τους από τις Αρχές.  

Η αλλαγή της συμπεριφοράς του ατόμου στοχεύει να κάνει τους ανθρώπους καλύτερους. 

Αυτό, όμως, απαιτεί την εφαρμογή ειδικών τεχνικών.   

Τέλος, όσοι προβάλλουν το αρνητικό επιχείρημα της καταπίεσης, υποστηρίζουν ότι η 

μεσολάβηση καταπιέζει ένα από τα δύο μέρη που συμμετέχουν, περιορίζοντας με τον τρόπο 

αυτό την ικανότητα του ατόμου να ξαναποκτήσει τον έλεγχο των δυσκολιών που αντιμετωπίζει. 

Η «ουδετερότητα» του διαμεσολαβητή μπορεί να οδηγήσει ορισμένους δράστες στο να 

καταχρασθούν τη δύναμη που τους προσφέρει αυτός ο μηχανισμός. Οι επικρίσεις αυτές 

προέρχονται, κυρίως, από την πλευρά των θυμάτων εγκληματικών πράξεων.  
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Η τυπολογία που πρότειναν οι Bush και Folger δεν φαίνεται να αντέχει στη ρουτίνα της 

πρακτικής. Αν, στην αρχή, έβλεπαν τη μεσολάβηση ως μέσο συμμετοχής σε κοινωνικές αλλαγές, 

διαπιστώνουμε με το πέρασμα του χρόνου ότι ορισμένες πρακτικές οχυρώθηκαν πίσω από 

τεχνικές λεπτομέρειες. Εξάλλου, σε μερικές περιπτώσεις, τα θύματα καταπιέζονται και 

χρησιμοποιούνται ως θεραπευτικό εργαλείο για τη μεταχείριση νέων παραβατών. Γι’ αυτό το 

λόγο, οι Οργανώσεις Εναλλακτικής Δικαιοσύνης έφτιαξαν, το 1998, ένα καινούριο οδηγό που 

έθετε την έμφαση στην αμεροληψία (impartialité).   

Παρόλα αυτά, η διαμάχη συνεχίζεται ανάμεσα σε αυτούς που θεωρούν τη μεσολάβηση ως 

μία μορφή αλλαγής και εκείνους που τη θεωρούν ως μία μορφή επανένταξης. Οι επικρίσεις 

αυτές και οι δυσκολίες στην εφαρμογή, κινδυνεύουν να αναζωπυρώσουν τις ιδεολογικές 

διαμάχες που υπήρχαν το 1970, την εποχή της Σιωπηλής Επανάστασης (Revolution Tranquille). 

Ενώ δηλαδή, μόλις πριν λίγο, τα σχολεία αποδεσμεύθηκαν από τον υποχρεωτικό «καθολικισμό» 

πολλοί συγγραφείς αποδίδουν στη μεσολάβηση ένα, σχεδόν, μυστικιστικό χαρακτήρα. Το να 

θεωρήσουμε την αλλαγή της συμπεριφοράς του ατόμου ως στόχο της μεσολάβησης, είναι κάτι 

που στηρίζεται σε υποθέσεις. Δεν μπορούμε, για παράδειγμα, να δεχθούμε την άποψη ότι η 

διαμεσολάβηση οφείλει να περιορίσει τη «διαβολική» διάσταση της ανθρώπινης φύσης, ώστε 

να οδηγήσει στο θρίαμβο της «καλοσύνης» και της «ανθρωπιάς». Όσοι πρεσβεύουν αυτές τις 

απόψεις, χωρίς να αρνούνται τις πνευματικές διαστάσεις της μεσολάβησης, δεν τις θεωρούν ως 

τον κύριο δικαιολογητικό λόγο για την περαιτέρω ανάπτυξή της. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η 

επέκταση αυτού του μηχανισμού πρέπει να συνοδεύεται από κάποια αποτίμηση των 

αποτελεσμάτων λειτουργίας του. Οι αποτιμητικές έρευνες μπορεί να είναι χρήσιμες για να 

εξακριβωθεί αν οι περιπτώσεις που γίνονται αντικείμενο μεσολάβησης συντελούν, απλά, στο να 

διευρύνουν ακόμη περισσότερο το δίχτυ του κοινωνικού ελέγχου.  

Η επόμενη δημοσίευση αν και αφορά στην απονομή της δικαιοσύνης στους αυτόχθονες του 

Καναδά, παρουσιάζει, κατά την άποψή μας, εξαιρετικό ενδιαφέρον και όχι μόνο για την 

κοινωνική ανθρωπολογία. Η Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Montréal, Mylène Jacoud, μας 

παρουσιάζει τους «κύκλους ίασης» (guerison) και τους «κύκλους ποινής» που εφαρμόζουν οι 

Ινδιάνοι.   

Οι πρωτοβουλίες αυτές που ενθαρρύνονται από την Πολιτεία αναπτύσσονται όλο και 

περισσότερο. Η ευελιξία των μηχανισμών αυτών, η επιθυμία να επανέλθει η κοινωνική αρμονία 

στην ομάδα σε περίπτωση προσβολής, καθώς και η συνεχής παρουσία των μελών που ασκούν 

επιρροή (όπως οι ηλικιωμένοι) στην εξεύρεση λύσεων στα προβλήματα, αποτελούν τα κοινά 

χαρακτηριστικά μιας δικαιοσύνης που επικεντρώνεται στη συμφιλίωση και την επανόρθωση, 

αντίθετα προς τα δικαιικά συστήματα των δυτικοευρωπαϊκών χωρών τα οποία στηρίζονται 

πρωτίστως στην τιμωρία.  

Όσον αφορά στον «κύκλο ίασης» ξεκινά από την ιδέα ότι η ίαση είναι ασυμβίβαστη με τον 

αποκλεισμό του εγκληματία. Δεν μπορεί να επέλθει παρά μέσα από τη δημιουργία σχέσεων και 

όχι την απομόνωση. Απαιτείται, επομένως, η εγκαθίδρυση κοινωνικών σχέσεων μεταξύ 

θύματος, εγκληματία, οικογένειας του δράστη και κοινωνικού συνόλου. Συνδέοντας, εξάλλου, 

τον κύκλο με την ίαση, οι αυτόχθονες θέλουν να δείξουν ότι οι «λευκοί» κατακτητές διέρρηξαν 

αυτό τον κύκλο και, τώρα, προσπαθούν να τον ξαναφτιάξουν.   

Στην αρχή εφαρμογής αυτού του μέτρου οι καταγγελίες έφθαναν, πρώτα, στην αστυνομία 

και εκείνη τις προωθούσε στην «ομάδα». Σήμερα απευθύνονται απ’ ευθείας στην «ομάδα 

ίασης». Στην περίπτωση που η υπόθεση δεν θα παραπεμφθεί στην τακτική δικαιοσύνη, 

υπογράφεται ένα συμβόλαιο συμφιλίωσης. Ο δράστης καλείται να αναγνωρίσει την ευθύνη του 

μπροστά στην ίδια του την οικογένεια. Όσον ενισχύεται η θέση του θύματος, το οποίο βρίσκεται 

υπό την προστασία της ομάδας, τόσο πλησιάζει η ώρα της υπογραφής του «συμβολαίου ίασης» 

που γίνεται παρουσία όλων των μερών, ενώ ο δράστης τοποθετείται ακριβώς απέναντι από το 

θύμα.  



 

Στον «κύκλο ίασης» προστέθηκε πρόσφατα και ο κύκλος της ποινής, ο οποίος εμφανίζεται 

ως εξής:  

Συνήθως, οι κύκλοι της ποινής απαρτίζονται από 20 έως 30 άτομα και ο

μεταξύ των συμμετεχόντων, συντελούν στο να γίνουν υποδείξεις περισσότερο προσαρμοσμένες 

στις συνθήκες που επικρατούν. Μέχρι σήμερα έχουν λειτουργήσει πολλές εκατοντάδες 

«κύκλων» σε όλο τον Καναδά σε περιπτώσεις όπως η οδήγηση σε κατάστα

η σοβαρή επίθεση, οι σωματικές βλάβες και η σεξουαλική επίθεση. 

Ορισμένοι επαγγελματίες δικαστές που διευθύνουν τέτοιες διαδικασίες θεωρούν ότι ο 

κύκλος της ποινής, αντικαθιστά τους, καθαρά, τιμωρητικούς στόχους της ποινικής διαδικασί

με την επανένταξη και την αποκατάσταση της κοινωνικής αρμονίας. Γενικά, οι δικαστές έχουν 

την τάση να ακολουθούν τις υποδείξεις αυτών που συμμετέχουν στον κύκλο. 

Οι κοινές αρχές λειτουργίας περιλαμβάνουν την εθελούσια συμμετοχή των 

«πρωταγωνιστών» και των μελών της κοινότητας ιδιαίτερα των ηλικιωμένων. Οι δικαστές 

έφθασαν στο σημείο να απαιτήσουν, στις περιπτώσεις συζυγικής βίας, τη συνοδεία του 

θύματος από ομάδα υποστηρίξης όταν εμφανίζεται στον κύκλο. 

Σχετικά με τα αδικήματα που αφορά ο κύκλος της πο

πρέπει να αναφέρονται όλα, πλην εκείνων που δεν προσφέρονται γι’ αυτή τη διαδικασία. Άλλοι 

δέχονται μόνον τα λιγότερα σοβαρά αδικήματα για τα οποία μπορεί να επιβληθεί η ποινή της 

δοκιμασίας (probation).  

Τέλος, άλλοι θεωρούν ως απαραίτητη προϋπόθεση το να αποτελεί η πράξη μία προσβολή 

του κοινωνικού συνόλου. Σε όλες, πάντως, τις περιπτώσεις για να τεθεί σε λειτουργία ο κύκλος 

της ποινής απαιτείται ο κατηγορούμενος να έχει αποδεχθεί την ενοχή του, καθώς και να έχουν 

αποδεχθεί και τα δύο μέρη τα πραγματικά περιστατικά εφόσον ο κύκλος της ποινής δεν 

ενδείκνυται για να διερευνηθούν τα πραγματικά περιστατικά. 

Πάντως, για ορισμένους συγγραφείς, ο κύκλος της ποινής δεν είναι μία διαδικασία 

επανορθωτικής δικαιοσύνης, αλλά μία

των άμεσα ενδιαφερομένων στη διένεξη προσώπων μπορεί να έχει επανορθωτικές συνέπειες. 

προστέθηκε πρόσφατα και ο κύκλος της ποινής, ο οποίος εμφανίζεται 

Συνήθως, οι κύκλοι της ποινής απαρτίζονται από 20 έως 30 άτομα και οι ανεπίσημες επαφές 

μεταξύ των συμμετεχόντων, συντελούν στο να γίνουν υποδείξεις περισσότερο προσαρμοσμένες 

στις συνθήκες που επικρατούν. Μέχρι σήμερα έχουν λειτουργήσει πολλές εκατοντάδες 

σε όλο τον Καναδά σε περιπτώσεις όπως η οδήγηση σε κατάσταση μέθης, η ληστεία, 

η σοβαρή επίθεση, οι σωματικές βλάβες και η σεξουαλική επίθεση.  

Ορισμένοι επαγγελματίες δικαστές που διευθύνουν τέτοιες διαδικασίες θεωρούν ότι ο 

κύκλος της ποινής, αντικαθιστά τους, καθαρά, τιμωρητικούς στόχους της ποινικής διαδικασί

με την επανένταξη και την αποκατάσταση της κοινωνικής αρμονίας. Γενικά, οι δικαστές έχουν 

την τάση να ακολουθούν τις υποδείξεις αυτών που συμμετέχουν στον κύκλο.  

Οι κοινές αρχές λειτουργίας περιλαμβάνουν την εθελούσια συμμετοχή των 

των μελών της κοινότητας ιδιαίτερα των ηλικιωμένων. Οι δικαστές 

έφθασαν στο σημείο να απαιτήσουν, στις περιπτώσεις συζυγικής βίας, τη συνοδεία του 

θύματος από ομάδα υποστηρίξης όταν εμφανίζεται στον κύκλο.  

Σχετικά με τα αδικήματα που αφορά ο κύκλος της ποινής, ορισμένοι δικαστές πιστεύουν ότι 

πρέπει να αναφέρονται όλα, πλην εκείνων που δεν προσφέρονται γι’ αυτή τη διαδικασία. Άλλοι 

δέχονται μόνον τα λιγότερα σοβαρά αδικήματα για τα οποία μπορεί να επιβληθεί η ποινή της 

θεωρούν ως απαραίτητη προϋπόθεση το να αποτελεί η πράξη μία προσβολή 

του κοινωνικού συνόλου. Σε όλες, πάντως, τις περιπτώσεις για να τεθεί σε λειτουργία ο κύκλος 

της ποινής απαιτείται ο κατηγορούμενος να έχει αποδεχθεί την ενοχή του, καθώς και να έχουν 

οδεχθεί και τα δύο μέρη τα πραγματικά περιστατικά εφόσον ο κύκλος της ποινής δεν 

ενδείκνυται για να διερευνηθούν τα πραγματικά περιστατικά.  

Πάντως, για ορισμένους συγγραφείς, ο κύκλος της ποινής δεν είναι μία διαδικασία 

επανορθωτικής δικαιοσύνης, αλλά μία διαδικασία διαιτησίας, όπου η συμβολή και η συμμετοχή 

των άμεσα ενδιαφερομένων στη διένεξη προσώπων μπορεί να έχει επανορθωτικές συνέπειες. 

 

προστέθηκε πρόσφατα και ο κύκλος της ποινής, ο οποίος εμφανίζεται 

ι ανεπίσημες επαφές 

μεταξύ των συμμετεχόντων, συντελούν στο να γίνουν υποδείξεις περισσότερο προσαρμοσμένες 

στις συνθήκες που επικρατούν. Μέχρι σήμερα έχουν λειτουργήσει πολλές εκατοντάδες 

ση μέθης, η ληστεία, 

Ορισμένοι επαγγελματίες δικαστές που διευθύνουν τέτοιες διαδικασίες θεωρούν ότι ο 

κύκλος της ποινής, αντικαθιστά τους, καθαρά, τιμωρητικούς στόχους της ποινικής διαδικασίας 

με την επανένταξη και την αποκατάσταση της κοινωνικής αρμονίας. Γενικά, οι δικαστές έχουν 

Οι κοινές αρχές λειτουργίας περιλαμβάνουν την εθελούσια συμμετοχή των 

των μελών της κοινότητας ιδιαίτερα των ηλικιωμένων. Οι δικαστές 

έφθασαν στο σημείο να απαιτήσουν, στις περιπτώσεις συζυγικής βίας, τη συνοδεία του 

ινής, ορισμένοι δικαστές πιστεύουν ότι 

πρέπει να αναφέρονται όλα, πλην εκείνων που δεν προσφέρονται γι’ αυτή τη διαδικασία. Άλλοι 

δέχονται μόνον τα λιγότερα σοβαρά αδικήματα για τα οποία μπορεί να επιβληθεί η ποινή της 

θεωρούν ως απαραίτητη προϋπόθεση το να αποτελεί η πράξη μία προσβολή 

του κοινωνικού συνόλου. Σε όλες, πάντως, τις περιπτώσεις για να τεθεί σε λειτουργία ο κύκλος 

της ποινής απαιτείται ο κατηγορούμενος να έχει αποδεχθεί την ενοχή του, καθώς και να έχουν 

οδεχθεί και τα δύο μέρη τα πραγματικά περιστατικά εφόσον ο κύκλος της ποινής δεν 

Πάντως, για ορισμένους συγγραφείς, ο κύκλος της ποινής δεν είναι μία διαδικασία 

διαδικασία διαιτησίας, όπου η συμβολή και η συμμετοχή 

των άμεσα ενδιαφερομένων στη διένεξη προσώπων μπορεί να έχει επανορθωτικές συνέπειες.  



Η έρευνα ως προς την αποτίμηση της λειτουργίας αυτών των κύκλων, έδωσε τα ακόλουθα 

αποτελέσματα. Ένα ποσοστό 44% από αυτούς που συμμετείχαν σε κύκλους δήλωσε 

ικανοποιημένο, ενώ ένα 33% αποκόμισε αρνητικές εμπειρίες.  

Τα θύματα διάκεινται πολύ λιγότερο ευνοϊκά εφόσον στο 44% αυτών που έμειναν 

ικανοποιημένοι, τα θύματα αντιπροσωπεύουν ένα 28% ενώ οι δράστες 72%. Αν και τα 

αποτελέσματα αυτά φαίνονται από πρώτη άποψη απογοητευτικά, πρέπει να συγκριθούν με 

εκείνα που αφορούν θύματα και δράστες, που πέρασαν από το σύστημα της παραδοσιακής 

δικαιοσύνης. Αν αποδειχθεί περισσότερο θετική η εμπειρία αξίζει να μελετηθεί περαιτέρω.  

Οι πρωτοβουλίες αυτές δεν είναι χωρίς προβλήματα. Σε μικρές τοπικές κοινωνίες, το θύμα 

μπορεί να στιγματισθεί ανεπανόρθωτα, ο δράστης που διαθέτει κάποια κοινωνική επιρροή 

μπορεί να επηρεάσει την άποψη των συμμετεχόντων ή ακόμη η κοινοτική δικαιοσύνη μπορεί να 

σημαίνει στην πράξη, στενότητα πνεύματος ή αδιαλλαξία. Τέλος οποιαδήποτε μελλοντική 

αποτίμηση πρέπει να μην έχει πολιτική χροιά.  

Το κείμενο που αναλύσαμε παραπάνω αποτελεί μία καθαρά καναδική προσέγγιση. Το θέμα 

παρουσιάζεται σφαιρικά και ενώ η συγγραφέας θα μπορούσε να περιορισθεί σε θετικά σχόλια 

γι’ αυτή την πρωτοβουλία με «φιλειρηνικό» προσωπείο, δεν δίστασε να τονίσει τα αδύνατα 

σημεία και τα προβλήματα που παρουσιάζει στην πράξη.  

Στην επόμενη δημοσίευση, ο Καθηγητής Frieder Dünkel, ασχολείται με την επανορθωτική 

δικαιοσύνη στη Γερμανία. Ο αριθμός των προγραμμάτων μεσολάβησης αυξάνεται, συνεχώς, τα 

τελευταία χρόνια. Από 48 το 1994 έφθασαν τα 128 το 1997. Ο συγγραφέας επισημαίνει από την 

αρχή τον κίνδυνο να παρεκκλίνει η διαδικασία και να καταλήξει σε μία 

επιμορφωτική/επανακοινωνικοποιητική κύρωση μέσα στα πλαίσια του παραδοσιακού 

συστήματος δικαιοσύνης. Η μεσολάβηση είναι δημοφιλής στη Γερμανία τόσο στις συντηρητικές 

ομάδες (που υπογραμμίζουν τα συμφέροντα του θύματος) όσο και στις ομάδες που 

πρόσκεινται προς τις καταργητικές θέσεις, οι οποίοι θεωρούν τη μεσολάβηση ως ευκαιρία να 

ιδιωτικοποιηθεί η διένεξη.  

Στην πράξη, ο Εισαγγελέας ανηλίκων μπορεί να εγκαταλείψει τη δίωξη αν έχουν ληφθεί ή 

πρόκειται να ληφθούν εναλλακτικά μέτρα. Το κομβικό σημείο για τη μεσολάβηση είναι η 

συνάντηση ανάμεσα στον δράστη και το θύμα που υπέστη τη βλάβη, καθώς και η προσπάθεια 

συμφιλίωσης που διευθύνεται από κάποιον τρίτο ουδέτερο. Η μεσολάβηση έχει τρεις στόχους: 

α) Τη συμφιλίωση θύματος και δράστη, β) την οικονομική ή συμβολική αποζημίωση από τον 

δράστη για τη βλάβη που προξένησε έστω και αν δεν είναι υλική και γ) την εγκατάλειψη της 

δίωξης ή τη μείωση της επιβληθείσας ποινής εφόσον ακολουθηθεί η διαδικασία αποζημίωσης.  

Η γερμανική εμπειρία καταδεικνύει ότι η επαφή μεταξύ δράστη και θύματος, έστω και αν 

δεν καταλήξει σε συμφιλίωση, μπορεί να μειώσει αν όχι να εξαφανίσει την επιθυμία του 

θύματος να επιβληθεί μία ποινή. Ακόμη και η αποζημίωση έχει λιγότερη σημασία από τις 

συμβολικές ενέργειες συμφιλίωσης, όπως η υποβολή συγγνώμης.   

Μερικές μορφές της μεσολάβησης που αποδείχθηκαν αποτελεσματικές στην πράξη είναι:  

— συνομιλίες μεταξύ των δύο μερών ακολουθούμενες από την υποβολή συγγνώμης ή 

αποζημίωση,  

— υπηρεσίες προς το θύμα ώστε να αντισταθμισθεί η ζημία,  

— κοινωφελής εργασία: Ο δράστης αποδίδει τα κέρδη από αυτή την εργασία στο θύμα,  

— κοινές δραστηριότητες θύματος - δράστη,  

— δώρα ως συμβολικές κινήσεις συμφιλίωσης.  

Ως προς την οργάνωση της διαμεσολάβησης στη Γερμανία, χρησιμοποιείται όλο και πιο 

εξειδικευμένο προσωπικό στις υπηρεσίες του δικαστηρίου ανηλίκων. Αξιοσημείωτο είναι ότι 

όταν θέλουν να ρυθμίσουν μία περίπτωση με πιο αποτελεσματικό τρόπο προσφεύγουν, συχνά, 

σε Υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα. Μία κοινωνική λειτουργός μπορεί να χειρισθεί, ετησίως, 

ογδόντα με εκατό φακέλους, πράγμα που σημαίνει εκατόν πενήντα συνεντεύξεις με παραβάτες 

ή θύματα. Φαίνεται, λοιπόν, ότι η μεσολάβηση κοστίζει αρκετά χρήματα σε σχέση με το χρόνο 

και την εργασία που απαιτείται. Ίσως αυτό να εξηγεί και τον περιορισμένο αριθμό 



μεσολαβήσεων που είχαμε συναντήσει στην περίπτωση του Québec. Η αύξηση της 

εγκληματικότητας στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και η περικοπή του προϋπολογισμού για την 

πρόνοια δημιούργησαν σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία αυτών των προγραμμάτων.  

Όσον αφορά στις περιπτώσεις, όπου μπορεί να υπάρξει μεσολάβηση, πρέπει να πληρούν τα 

ακόλουθα κριτήρια:  

— Ο δράστης να έχει αποδεχθεί την ενοχή του ώστε να μη φανεί ότι η μεσολάβηση 

προσβάλλει τα βασικά δικαιώματα του κατηγορουμένου.  

— Η ρήτρα της μικρής εγκληματικότητας. Προσφεύγουμε στη μεσολάβηση αποκλειστικά και 

μόνον σε περιπτώσεις που δικαιολογούν τη δίωξη.  

— Η παρουσία ενός θύματος.  

— Η εκούσια συμμετοχή χωρίς καμία εξωτερική παρέμβαση.  

Η γερμανική εμπειρία κατέδειξε εξάλλου ότι δεν πρέπει να αποκλείονται, ειδικά ορισμένα 

αδικήματα. Δεν ενδείκνυται να περιορίζεται η μεσολάβηση στα ελαφρύτερα εγκλήματα. 

Αδικήματα όπως η ληστεία, ένοπλη ή μη, ακόμη και τα σεξουαλικά μπορεί να γίνουν 

αντικείμενο μεσολάβησης. Τέτοιου είδους υποθέσεις, αφορούν ένα ποσοστό 5% έως 10% του 

τομέα της δικαιοσύνης για ανηλίκους. Το μέτρο αυτό μπορεί να εφαρμοσθεί ακόμη και σε 

περίπτωση υποτροπής. Ένα ποσοστό 20% έως 50% των ανηλίκων που ακολουθούν αυτή τη 

διαδικασία είναι υπότροποι.  

Όσον αφορά στην αποτίμηση των προγραμμάτων μεσολάβησης σε σχέση με άλλες 

κυρώσεις, μία πρόσφατη έρευνα κατέδειξε ότι ο βαθμός γενικής και ειδικής πρόληψης είναι 

τουλάχιστον ο ίδιος όπως και στις παραδοσιακές κυρώσεις. Ορισμένες αναφορές δίνουν, 

μάλιστα, ένα χαμηλότερο ποσοστό υποτροπής. Ένα 80% έως 90% από τα θύματα ή τους 

παραβάτες που προσεγγίσθηκαν από τους διαμεσολαβητές δέχθηκαν τη διαδικασία. Κάποιου 

είδους διακανονισμός επακολούθησε σε ένα ποσοστό 67% με 84% των περιπτώσεων ήτοι ένα 

75% ως μέσο όρο. Στο ίδιο ποσοστό σεβάσθηκαν οι παραβατικοί τις υποχρεώσεις τους.  

Συνολικά, τα προγράμματα μεσολάβησης καλύπτουν ένα ποσοστό 5% έως 10% όλων των 

υποθέσεων που αφορούν στους ανηλίκους. Μία έρευνα σε εθνικό επίπεδο κατέδειξε ότι και τα 

δύο μέρη θεωρούν θετική την επαφή μεταξύ θύματος και δράστη (μείωση της εχθρότητας και 

του φόβου του θύματος, θετική έκβαση της διαμάχης ή αποκατάσταση των ζημιών).  

Οι επικρίσεις απέναντι στα προγράμματα μεσολάβησης πηγάζουν περισσότερο από 

ιδεολογικά a priori παρά από εμπειρικά στοιχεία. Σημαντικό είναι, επίσης, το θέμα ανάγκης 

ειδικής επιμόρφωσης των διαμεσολαβητών.   

Συμπεραίνοντας ο συγγραφέας εκφράζει την ευχή όπως οι επανορθωτικές διαδικασίες, 

μέσω της μεσολάβησης, συντελέσουν στο να βγει από το δίλημμα καταστολή/πρόληψη ή 

διαχείριση της εγκληματικότητας, χωρίς από την άλλη πλευρά να δημιουργηθούν 

απραγματοποίητες προσδοκίες.  

 

Στην τελευταία δημοσίευση που αφορά στην επανορθωτική διαδικασία, οι Καθηγητές G. 

Bazemore και L. Leip, καθώς και ο υποψήφιος διδάκτορας J. Nunemaker, αναφέρονται σε μία 

έρευνα που έγινε στους δικαστές των ΗΠΑ σχετικά με τη συμμετοχή των θυμάτων στη λήψη της 

απόφασης πάντοτε μέσα στο πλαίσιο του επίσημου συστήματος της δικαιοσύνης για ανηλίκους. 

Τα θύματα εκφράζουν την απογοήτευσή τους για τις αδικίες που υφίστανται από το σύστημα 

του παραδοσιακού ελέγχου, ενώ εκείνα που συμμετέχουν στις πειραματικές διαδικασίες της 

επανορθωτικής δικαιοσύνης εξέφρασαν έναν υψηλό βαθμό ικανοποίησης.  

Ως κύρια μειονεκτήματα της «παραδοσιακής» διαδικασίας, τα θύματα αναφέρουν τον 

εμπιστευτικό χαρακτήρα της, καθώς και την πολυπλοκότητα, την απουσία συνοχής κατά τον 

προσδιορισμό της ποινής, την απουσία ενδιαφέροντος για την αποκατάσταση των ζημιών, 

καθώς και το γεγονός ότι η κατ’ αντιπαράθεσιν διαδικασία ωθεί τον νέο να αποφύγει την 

ευθύνη των πράξεών του.  



Το κυριότερο συμπέρασμα που συνήχθη από την έρευνα στους Αμερικανούς δικαστές 

συνίσταται στο ότι δεν φαίνεται να υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δικαστών ως προς το ρόλο 

που θα έπρεπε να δοθεί στο θύμα κατά τη δίκη ενώπιον του δικαστηρίου ανηλίκων.  

Παρατηρήσεις  

Αναμφισβήτητα, η επανορθωτική δικαιοσύνη παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα 

απέναντι στα άλλα δύο πρότυπα, το τιμωρητικό και εκείνο που στοχεύει στην επανένταξη, όπως 

φαίνεται από τον πίνακα που εμπνευσθήκαμε μετά την ανάλυση του τεύχους
11

.  

 

Παράγοντες Πρότυπα απονομής δικαιοσύνης 

 
Τιμωρητικό 

(punitive) 

Που στοχεύει την 

επανένταξη 

(rehabilitative) 

Επανορθωτικό 

(restorative) 

Δράστης — + + 
Θύμα — — + 
Πολιτεία + — — 
Κόστος + — — 

 

Είναι προφανές ότι το μεγάλο πλεονέκτημα της επανορθωτικής δικαιοσύνης είναι η άμεση 

συμμετοχή των πρωταγωνιστών του «δράματος», θύματος και δράστη. Στο τιμωρητικό πρότυπο 

υπάρχει ένας πόλεμος μεταξύ των δύο μερών. Όπως κάθε πόλεμος, δεν οδηγεί πουθενά, 

εφόσον ο μεν δράστης θα ακούσει να απαγγέλλεται μία καταδικαστική απόφαση και να του 

επιβάλλεται μία ποινή, ενώ το θύμα θα φύγει από το δικαστήριο απογοητευμένο σε μεγάλο 

βαθμό. Οι δύο πρωταγωνιστές παραμένουν απλοί θεατές. Ο δράστης συλλαμβάνεται, 

ανακρίνεται, περνά από δίκη, καταδικάζεται χωρίς να έχει κανένα λόγο σε όλη αυτή τη 

διαδικασία. Το θύμα «χρησιμοποιείται» για να καταθέσει, αγνοείται και μερικές φορές γίνεται 

αντικείμενο χλευασμού ή ειρωνείας εκτός του ότι πολλές φορές δέχεται απειλές. Μόνη, πολύ 

ισχνή, ικανοποίησή του, η πιθανή καταδίκη του δράστη.  

Ο «πόλεμος» αυτός αφήνει συντρίμμια, δεν επουλώνει ήδη υπάρχουσες πληγές και ανοίγει 

καινούργιες. Ο μόνος που «επωφελείται» από αυτή τη διαδικασία είναι η Πολιτεία για την οποία 

η ποινική δίκη και καταδίκη αποτελούν συμβολική έκφραση άσκησης εξουσίας. Μάλιστα οι 

συνέπειες μετά τη δίκη είναι καταστροφικές για τον καταδικασθέντα με «αποκορύφωμα» την 

«εγκληματοποίησή» του μέσα στις φυλακές. Είναι, λοιπόν, γεγονός ότι η τιμωρητική δικαιοσύνη 

έχει οδηγήσει σε αδιέξοδα. Δεν λύνει κανένα πρόβλημα ενώ δημιουργεί πάρα πολλά. Αντίθετα 

προς τον υποβαθμισμένο και παθητικό ρόλο θύματος και δράστη, η παρουσία της Πολιτείας 

είναι έντονη μέσω των διωκτικών, δικαστικών και σωφρονιστικών μηχανισμών, το δε κόστος 

είναι πολύ μεγάλο. Αυτή καθ’ εαυτή η διαδικασία κοστίζει πολύ σε χρήμα, ενώ ο σωφρονιστικός 

εγκλεισμός απαιτεί τεράστιες δαπάνες. Τέλος, η έννοια της τιμωρίας δεν έχει πλέον νόημα στις 

μέρες μας εφόσον απαιτεί ως προϋπόθεση την ατομική ευθύνη του κατηγορουμένου, πράγμα 

που είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποδειχθεί.  

Όσον αφορά στο πρότυπο που στοχεύει στην επανένταξη του παραβάτη εδώ, δίδεται μεν 

σημασία στο άτομο (τον δράστη), αλλά παραμελείται το θύμα πράγμα απαράδεκτο ιδιαίτερα 

σήμερα με την πρόοδο της Θυματολογίας. Πράγματι το θύμα δεν συμμετέχει πουθενά. 

Εισπράττει, μάλιστα, ένα αίσθημα αδικίας εφόσον βλέπει τελικά να γίνεται ο δράστης και όχι 

εκείνο το πραγματικό αντικείμενο προσοχής. Σχετικά με τον δράστη, αυτός δεν βοηθείται, 

ουσιαστικά, στο να αποκτήσει συναίσθηση ευθύνης και να αναγνωρίσει την ενοχή του απέναντι 

στο θύμα. Η σχέση μεταξύ των δύο παραμένει πάντοτε πολεμική και εχθρική και το κέρδος - αν 

πράγματι υπάρχει - κατανέμεται ανισομερώς προς την πλευρά του δράστη. Τέλος η Πολιτεία 

είναι λιγότερο παρούσα και το κόστος μικρότερο από ότι στο τιμωρητικό σύστημα.  

                                                 
11 Όπου υπάρχει + το µέγεθος είναι µεγαλύτερο ή εντονότερο. Αντίθετα όπου υπάρχει – το µέγεθος 
είναι (ή τείνει να είναι) µικρότερο. 



Αντίθετα στο σύστημα της επανορθωτικής δικαιοσύνης, η συμμετοχή και των δύο μερών 

(θύματος και δράστη) είναι απαραίτητη. Είδαμε, παραπάνω, ότι το θύμα δίνει μεγαλύτερη 

σημασία στην έκφραση συγγνώμης από ότι στην οικονομική αποκατάσταση. Επομένως, δεν 

είναι νοητή μία τέτοια διαδικασία χωρίς τη συμμετοχή του θύματος. Από μόνη της όμως μπορεί 

μεν να ικανοποιήσει βραχυπρόθεσμα το θύμα, δεν εξασφαλίζει, όμως, ότι δεν θα επαναληφθεί 

η ίδια παραβατική συμπεριφορά και στο μέλλον, δεν εξαλείφει, δηλαδή, τον κίνδυνο της 

υποτροπής. Δεν μπορεί, δηλαδή, να έχει μακροχρόνια αποτελέσματα, αν δεν συνοδεύεται από 

άλλα μέτρα. Θα αποτελεί μία όαση στην έρημο της ανθρώπινης διαδρομής. Όταν, όμως, το 

άτομο, συνεχίζοντας το ταξίδι του, βγει από αυτή την όαση, θα ξαναβρεθεί αντιμέτωπο με την 

καυτή άμμο της πραγματικής ζωής.  

Τι προέχει, όμως, στην πράξη; Η αποκατάσταση της (διαταραχθείσας) κοινωνικής ειρήνης ή η 

αποκατάσταση της τρωθείσας εμπιστοσύνης του θύματος προς μία ασφαλή και ειρηνική 

διαβίωση μέσα στο κοινωνικό σύνολο; Ιδεατά, θα έπρεπε να επιδιώκονται, παράλληλα, και οι 

δύο στόχοι. Δεν μπορούμε, για παράδειγμα, να φθάσουμε στον πρώτο στόχο μέσω της τιμωρίας 

και στο δεύτερο μέσω της επανόρθωσης. Οι δύο αυτές κυρώσεις σπάνια εμφανίζονται ως 

συμπληρωματικές. Συνήθως, η τιμωρία αναιρεί τα οποιαδήποτε θετικά στοιχεία της 

επανόρθωσης. Πρέπει, επομένως, να προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε την επανορθωτική 

διαδικασία και για τους δύο στόχους. Το άτομο, ήτοι ο δράστης της εγκληματικής πράξης, 

πρέπει να επανορθώσει το κακό που προξένησε και απέναντι στο συγκεκριμένο άτομο (π.χ. 

μέσω μεσολάβησης) και απέναντι στην ολότητα (π.χ. μέσω κοινωφελούς εργασίας). Μπορεί, 

επομένως, να λαμβάνουν χώρα περισσότερες από μία επανορθωτικές διαδικασίες, ανάλογα με 

το τι στοχεύει η κάθε μία. Εδώ, βέβαια, τίθεται το ερώτημα, κατά πόσον το έγκλημα είναι 

υπόθεση του δράστη και του θύματος και κατά πόσον αλλά και πότε υπεισέρχεται ως τρίτος 

παράγοντας το κοινωνικό σύνολο.  

Ας πάρουμε, για παράδειγμα, μία κλοπή. Παράλληλα με την αξίωση του θύματος για 

αποζημίωση - αποκατάσταση, υπάρχει και το κοινωνικό σύνολο εφόσον προσβλήθηκαν τα 

δικαιώματα στην ασφάλεια και την αμοιβαία εμπιστοσύνη στις συναλλαγές. Όσο σημαντικό 

εμφανίζεται το να αποκατασταθεί η ζημία στο συγκεκριμένο άτομο, άλλο τόσο σημαντικό 

εμφανίζεται και το να αποκατασταθεί η τρωθείσα αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των πολιτών.  

Υπό αυτή την έννοια, η επανόρθωση αποτελεί, ασφαλώς, μία πληρέστερη απάντηση σε 

σχέση με τα πρότυπα της τιμωρίας και της επανένταξης. Απώτερος, βέβαια, στόχος είναι να 

φθάσουμε στο σημείο να μην αισθάνεται χαμένος ο ένας από τους δύο. Ορθά τονίσθηκε, 

παραπάνω, ότι πρέπει να επιδιώκεται, τελικά, η αρχή «κερδισμένος προς κερδισμένο». Ούτε το 

θύμα πρέπει να μείνει με το συναίσθημα ότι αδικήθηκε αλλά ούτε και ο δράστης με το 

συναίσθημα ότι χρησιμοποιήθηκε ως εκπαιδευτικό εργαλείο.  

Ο στόχος αυτός, αν και φαίνεται εξαιρετικά δύσκολος δεν είναι και ανεπίτευκτος. Υπάρχουν 

ειδικοί επιστήμονες που μπορεί να βοηθήσουν ουσιαστικά προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε να 

μην αισθάνεται το ένα από τα δύο μέρη ότι αδικήθηκε. 

Όπως προαναφέραμε, η επανόρθωση πρέπει να συνυπάρχει με άλλα εναλλακτικά μέτρα και, 

ιδίως, εκείνο της αλλαγής συμπεριφοράς με μεθόδους προηγμένες που θα μας δώσουν οι 

επιστήμες του ανθρώπου και ιδιαίτερα η ψυχολογία. Παράλληλα, πρέπει να εξευρεθεί εργασία 

στο άτομο και να βγει από το περιβάλλον του.  

Ασφαλώς, όλα αυτά τα προγράμματα κοστίζουν πολλά χρήματα. Γι’ αυτό και οι ειδικοί 

επιμένουν ότι η διαμόρφωση του χαρακτήρα πρέπει να ολοκληρωθεί σε μικρή ηλικία στην 

οικογένεια και το σχολείο. Το κόστος είναι πολύ μικρότερο και τα αποτελέσματα πιο 

μακροχρόνια.   

Εάν δεν επέλθει μία ουσιαστική αλλαγή στη συμπεριφορά, η επανορθωτική διαδικασία, από 

μόνη της, θα αποτελεί, ασφαλώς, μία πιο ανθρώπινη αντιμετώπιση των προβληματικών 

καταστάσεων εφόσον θα συμμετέχει ενεργητικά και το θύμα, δεν μπορεί, όμως, να αποτελέσει 

μία ολική και σφαιρική αντιμετώπιση της κατάστασης.  

Τέλος, η επανορθωτική απάντηση, εμφανίζεται πιο προχωρημένη από τις καταργητικές 

θέσεις του Louk Hulsman. Οι τελευταίες στόχευσαν, κυρίως, (και ορθά) να καταγγείλουν το 



παράλογο της ποινικής - σωφρονιστικής απάντησης και μιλούσαν, δευτερευόντως, για τα 

εναλλακτικά μέτρα που θα αντικαταστήσουν την ποινή. Η επανορθωτική διαδικασία θεωρεί ως 

δεδομένο την αδυναμία και τις «αδυναμίες» της ποινικής σωφρονιστικής λύσης ρίχνοντας το 

βάρος στα μέτρα με τα οποία θα επιτευχθεί η κοινωνική ειρήνη. 

 


