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Λ. Ειςαγωγι
Σο παρόν Ειςαγωγικό εγχειρίδιο για τθν πρόλθψθ τθσ υποτροπισ και τθν κοινωνικι
επανζνταξθ των παραβατϊν αποτελεί μζροσ μιασ ςειράσ πρακτικϊν εργαλείων που
αναπτφςςονται από το Γραωείο των Θνωμζνων Εκνϊν για τα Ναρκωτικά και το
Ζγκλθμα με ςκοπό τθ ςτιριξθ των χωρϊν ςτθν πρόλθψθ του εγκλιματοσ, ςτθν
εωαρμογι μεταρρυκμίςεων ςτο πεδίο τθσ ποινικισ δικαιοςφνθσ και ςτθν ενίςχυςθ τθσ
κυριαρχίασ του νόμου. Σα εργαλεία αυτά ςτοχεφουν ςτθ ςυνδρομι των χωρϊν, ϊςτε
να εωαρμόηουν τα πρότυπα και τουσ κανόνεσ των Θνωμζνων Εκνϊν που διζπουν τθν
πρόλθψθ του εγκλιματοσ και τθν ποινικι δικαιοςφνθ.1 Σο Ειςαγωγικό εγχειρίδιο
τονίηει τθν καίρια ςθμαςία που ζχουν τα αποτελεςματικά προγράμματα και μζτρα για
τθν επίβλεψθ και τθν αρωγι των παραβατϊν, κακϊσ και για τθ ςτιριξθ τθσ κοινωνικισ
τουσ επανζνταξθσ με ςκοπό τθν πρόλθψθ τθσ υποτροπισ. Οι ζγκλειςτοι παραβάτεσ
ζρχονται τθ χρονικι ςτιγμι τθσ αποωυλάκιςισ τουσ αντιμζτωποι με οριςμζνεσ
ιδιαίτερα ςοβαρζσ προκλιςεισ, και οι κοινότθτεσ* κακίςτανται αναςωαλείσ, όταν οι
παραβάτεσ που διατρζχουν υψθλό κίνδυνο και αντιμετωπίηουν μεγάλεσ ανάγκεσ
αποωυλακίηονται χωρίσ επαρκι προετοιμαςία, επίβλεψθ ι ςτιριξθ.
Καμία εγκλθματοπρολθπτικι ςτρατθγικι δεν είναι πλιρθσ χωρίσ αποτελεςματικά
μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ τθσ υποτροπισ. Είναι προωανζσ ότι ςε
μια ολοκλθρωμζνθ ςτρατθγικι πρζπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν το γεγονόσ ότι θ
δθμόςια αςωάλεια επθρεάηεται από τον μεγάλο αρικμό εγκλθμάτων που
διαπράττονται από άτομα τα οποία ζχουν ιδθ υποςτεί ποινικζσ κυρϊςεισ, αλλά δεν
ζχουν ακόμθ απόςχει από το ζγκλθμα. Χωρίσ αποτελεςματικζσ παρεμβάςεισ, το
ενδεχόμενο υποτροπισ εξακολουκεί να υπάρχει. Πολλοί παραβάτεσ, ακόμθ και
φςτερα από κάποια χρονικι περίοδο εγκλειςμοφ ςτθ ωυλακι, δεν επανεντάςςονται
ςτθν κοινότθτα ωσ νομοταγείσ πολίτεσ. Αυτόσ είναι ο λόγοσ που θ φπαρξθ
αποτελεςματικϊν προγραμμάτων κοινωνικισ ζνταξθσ ι επανζνταξθσ αποτελεί
επείγουςα ανάγκθ. Σα προγράμματα αυτά αποτελοφν μζςα κεμελιϊδουσ ςθμαςίασ
για τθν πρόλθψθ τθσ υποτροπισ και τθν αφξθςθ τθσ δθμόςιασ αςωάλειασ, δφο
ιδιαίτερα ςθμαντικοφσ ςτόχουσ ςτο πεδίο τθσ κοινωνικισ πολιτικισ ςε όλεσ τισ χϊρεσ.
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Σα
εργαλεία
αυτά
είναι
διακζςιμα
ςτθν
θλεκτρονικι
διεφκυνςθ
www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/tools.html?ref=%20menuside.
* Με τον όρο «κοινότθτα» αποδίδεται ο πρωτότυποσ όροσ “community”, ο οποίοσ ςτθν αγγλικι
γλϊςςα δθλϊνει ζνα ςφνολο ατόμων που είτε ηουν ςτθν ίδια περιοχι είτε μοιράηονται ζνα κοινό
χαρακτθριςτικό,
π.χ.
εκνικότθτα,
κριςκευμα,
επάγγελμα
κ.λπ.
(ενδεικτικά
βλ.
https://en.oxforddictionaries.com/definition/community
και
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/community *τελευταία πρόςβαςθ: 12-07-2017]).
Μαηί με το οριςτικό άρκρο “the” θ λζξθ “community” ςυμπίπτει ςθμαςιολογικά με το κοινωνικό ςφνολο
ι τθν κοινωνία εν γζνει. Ωσ εκ τοφτου ο όροσ αυτόσ, όπου υπάρχει ςτθν παροφςα ζκδοςθ (είτε ωσ
ουςιαςτικό *κοινότθτα+ είτε ωσ επικετικόσ προςδιοριςμόσ *κοινοτικόσ –ι –ό+), αναωζρεται κατά
περίπτωςθ ςτθν τοπικι ι ςτθν ευρφτερθ κοινωνία, ι ςε ομάδα ατόμων με κάποιο κοινό γνϊριςμα
(.τ.Μ.).

2

Σα διεκνι πρότυπα και οι κανόνεσ επαναλαμβάνουν εμωατικά ότι θ κοινωνικι
αποκατάςταςθ των παραβατϊν και θ επιτυχισ επανζνταξι τουσ ςτθν κοινότθτα
ςυγκαταλζγονται ςτουσ βαςικοφσ ςτόχουσ τθσ ποινικισ διαδικαςίασ. το πλαίςιο αυτό
υπογραμμίηουν τθ ςθμαςία που ζχουν για τθ ςτιριξθ τθσ επανζνταξθσ των
παραβατϊν οι παρεμβάςεισ, ωσ μζςο για τθν πρόλθψθ νζων εγκλθμάτων και τθν
προςταςία τθσ κοινωνίασ. τθν πραγματικότθτα κα μποροφςε να υποςτθριχκεί εφλογα
ότι θ υιοκζτθςθ μζτρων για τθ διαςωάλιςθ τθσ αποτελεςματικισ επανζνταξθσ των
κρατουμζνων ςτθν κοινότθτα αποτελεί ζναν από τουσ καλφτερουσ και οικονομικά
αποδοτικότερουσ τρόπουσ για τθν πρόλθψθ του ενδεχομζνου υποτροπισ τουσ.
Όταν υπάρχουν και μποροφν να κινθτοποιθκοφν πόροι τθσ ωυλακισ και τθσ
κοινότθτασ, είναι εωικτι θ αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ τθσ διαδικαςίασ επανόδου
του παραβάτθ με ςτόχο τθ μείωςθ του ενδεχομζνου υποτροπισ. Μποροφν να
εκπονοφνται προγράμματα με ςκοπό τθ ςφνδεςθ των παρεμβάςεων που γίνονται ςτο
πλαίςιο τθσ ποινικισ δικαιοςφνθσ ι του ςωωρονιςτικοφ ςυςτιματοσ με εκείνεσ που
βαςίηονται ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ και πραγματοποιοφνται από διάωορεσ
κυβερνθτικζσ ι μθ κυβερνθτικζσ υπθρεςίεσ. Ο κφριοσ ςτόχοσ αυτϊν των παρεμβάςεων
είναι θ παροχι βοικειασ ςτουσ παραβάτεσ, ϊςτε να υπερνικιςουν το ςτίγμα μιασ
ποινικισ καταδίκθσ, τισ επιβλαβείσ ςυνζπειεσ του εγκλειςμοφ και τα πολυάρικμα
εμπόδια που αντιμετωπίηουν ςτθν προςπάκειά τουσ να επανενταχκοφν ςτθν
κοινότθτα.
ιμερα αρκετζσ χϊρεσ αναγνωρίηουν ρθτά τθ ςθμαςία που ζχει θ κεμελιϊδθσ αυτι
πτυχι τθσ πρόλθψθσ του εγκλιματοσ και ζχουν προβεί ςτθν ανάπτυξθ και ςτθ
κεςμοκζτθςθ ενόσ τρόπου λειτουργίασ τθσ επανζνταξθσ των παραβατϊν ςτο πλαίςιο
του ςυςτιματοσ τθσ ποινικισ τουσ δικαιοςφνθσ.2 Όταν οι πόροι είναι περιοριςμζνοι,
εξακολουκεί να υπάρχει θ δυνατότθτα να ευκυγραμμιςτοφν οι υωιςτάμενεσ
ςωωρονιςτικζσ και περί ποινϊν πολιτικζσ με τον ςυνολικό ςτόχο τθσ επανζνταξθσ των
παραβατϊν και να υιοκετθκοφν ςχετικϊσ απλά μζτρα που μποροφν να αποδϊςουν
ςθμαντικά αποτελζςματα ςτο πεδίο τθσ πρόλθψθσ του εγκλιματοσ. Ωςτόςο ςτισ
περιςςότερεσ χϊρεσ χαμθλοφ και μεςαίου ειςοδιματοσ τα προγράμματα κοινωνικισ
επανζνταξθσ εξακολουκοφν να μθ γίνονται επαρκϊσ κατανοθτά και να είναι, ςε
γενικζσ γραμμζσ, ανεπαρκϊσ ανεπτυγμζνα.
2

Για παράδειγμα, ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ και τθσ Βορείου Λρλανδίασ θ
επανεγκατάςταςθ των παραβατϊν είναι κάτι που λαμβάνεται ςοβαρά υπ’ όψιν και περιλαμβάνει
πολυάρικμεσ κυβερνθτικζσ υπθρεςίεσ, κακϊσ και άλλα ενδιαωερόμενα μζρθ. τισ Θνωμζνεσ Πολιτείεσ
Αμερικισ το ομοςπονδιακό πρόγραμμα «δεφτερθσ ευκαιρίασ» ςτοχεφει ςτθν εξουςιοδότθςθ τοπικϊν
αρχϊν και κοινοτιτων, ϊςτε να επιλαμβάνονται του προβλιματοσ τθσ επανζνταξθσ των παραβατϊν.
τθν Κίνα το Γραωείο Επανζνταξθσ Παραβατϊν δθμιουργικθκε παράλλθλα με τθν ανάπτυξθ των
δυνατοτιτων του κοινοτικοφ ςωωρονιςμοφ ςε διάωορα επίπεδα. τον Καναδά παρζχονται επί ςειρά
πολλϊν ετϊν ςε περιωερειακό και εκνικό επίπεδο υπθρεςίεσ κοινοτικοφ ςωωρονιςμοφ, ςτο πλαίςιο των
οποίων ςυμμετζχουν κοινότθτεσ και λοιπζσ κυβερνθτικζσ υπθρεςίεσ ςε προςπάκειεσ πρόλθψθσ τθσ
υποτροπισ μζςω τθσ διευκόλυνςθσ τθσ επανζνταξθσ των παραβατϊν. τθν Αυςτραλία τα προγράμματα
διαχείριςθσ τθσ επανόδου των παραβατϊν αποτελοφν μζροσ του ςωωρονιςτικοφ τοπίου εδϊ και πολλά
ζτθ. τθ ιγκαποφρθ βρίςκεται υπό ανάπτυξθ, ςτο πλαίςιο τθσ ίδιασ τθσ ςωωρονιςτικισ υπθρεςίασ, θ
νζα υπθρεςία του «υπαλλιλου επανζνταξθσ», που ζχει τθν εντολι να ςυνεργάηεται ςτενά με
οργανϊςεισ οι οποίεσ βαςίηονται ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ.
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Σο Ειςαγωγικό εγχειρίδιο παρουςιάηει ςτο αναγνωςτικό κοινό υποςχόμενεσ
πρακτικζσ και προγράμματα για τθ μείωςθ τθσ εγκλθματικισ υποτροπισ, κίγοντασ τισ
προκλιςεισ που αωοροφν τθν κοινωνικι επανζνταξθ και που αντιμετωπίηονται από
όλουσ τουσ παραβάτεσ, ιδίωσ δε από όςουσ εκτίουν ι ζχουν εκτίςει ποινι εγκλειςμοφ.
Σο εργαλείο αυτό μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε διάωορεσ περιςτάςεισ, κακϊσ και ςτο
πλαίςιο προγραμμάτων τεχνικισ βοικειασ και ανάπτυξθσ ικανοτιτων. Αποβλζπει
ωςτόςο ςτο να βοθκιςει ιδιαίτερα τθ ςτιριξθ μεταρρυκμίςεων και τθν εκπόνθςθ
προγραμμάτων ςε χϊρεσ χαμθλοφ και μεςαίου ειςοδιματοσ.3
Θ ζμωαςθ θ οποία δίνεται ςτο Ειςαγωγικό εγχειρίδιο ςε προγράμματα με ςτόχο τθν
αρωγι των κρατουμζνων κατά τθ διάρκεια του εγκλειςμοφ τουσ και κατόπιν αυτοφ,
δεν υποδθλϊνει ςε καμία περίπτωςθ ότι ο εγκλειςμόσ αποτελεί ζνα απαραίτθτο ι κατ’
ανάγκθ χριςιμο μζςο αναμόρωωςθσ παραβατϊν και ζνταξισ τουσ ςτθν κοινωνία. Σα
επιτυχι προγράμματα κοινωνικισ επανζνταξθσ για παραβάτεσ δεν κακιςτοφν
αναγκαίο τον εγκλειςμό τουσ. τθν πραγματικότθτα οι εναλλακτικζσ κυρϊςεισ, όπωσ θ
κεραπεία που βαςίηεται ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ, θ κοινοτικι επίβλεψθ ι θ
κοινωωελισ εργαςία, είναι ςυχνά εξίςου (αν όχι περιςςότερο) αποτελεςματικζσ ςε
ςφγκριςθ με οποιοδιποτε πρόγραμμα που μπορεί να προςωερκεί εντόσ τθσ ωυλακισ.
Ωςτόςο πρζπει να αναγνωριςτεί πωσ τα προγράμματα κοινωνικισ επανζνταξθσ ζχουν
ιδιαίτερθ ςθμαςία για κάκε άτομο του οποίου θ ηωι, θ αυτοπεποίκθςθ, θ
αυτοαποτελεςματικότθτα, οι κοινωνικζσ ςχζςεισ και θ κζςθ ςτθν κοινότθτα ζχουν
διαταραχκεί ζντονα από ζνα χρονικό διάςτθμα εγκλειςμοφ ςτθ ωυλακι. Όςο
μεγαλφτερθ είναι θ διάρκεια τθσ κράτθςθσ ενόσ ατόμου, τόςο πιο ζντονθ είναι θ
ςυναναςτροωι του με εγκλθματικά ςτοιχεία και θ ςυνταφτιςι του με εγκλθματικζσ
αξίεσ, τόςο χειρότερθ είναι θ επιδείνωςθ των οικογενειακϊν και κοινωνικϊν του
ςχζςεων, και τόςο μεγαλφτερεσ είναι οι δυςκολίεσ με τισ οποίεσ το άτομο αυτό
ζρχεται αντιμζτωπο (όπωσ κάκε άτομο ςε μια τζτοια περίπτωςθ), όταν επιςτρζψει
ςτθν κοινότθτα.
Σο Ειςαγωγικό εγχειρίδιο είναι ςχεδιαςμζνο προσ χριςθ από όλουσ όςοι
ςυμμετζχουν ςτθν ποινικι διαδικαςία, ςυμπεριλαμβανομζνων των αρμοδίων για τθ
χάραξθ πολιτικισ, νομοκετϊν, δικαςτικϊν λειτουργϊν, υπαλλιλων για τθν επιβολι
του νόμου, διευκυντϊν και προςωπικοφ ςωωρονιςτικϊν καταςτθμάτων, επιμελθτϊν
δοκιμαςίασ και επιμελθτϊν για τουσ απολυκζντεσ υπό όρουσ, παροχζων υπθρεςιϊν,
μελϊν μθ κυβερνθτικϊν οργανϊςεων (ΜΚΟ), κακϊσ και κάκε άλλου ενδιαωερομζνου
για τθν πρόλθψθ του εγκλιματοσ και τθ μεταχείριςθ των παραβατϊν. Οι αναγνϊςτεσ,
αναλόγωσ του δικοφ τουσ ρόλου ι ενδιαωζροντοσ, ενδζχεται να βρουν οριςμζνα
3

Ο όροσ «ειςόδθμα» αναωζρεται ςτο κατά κεωαλιν ακακάριςτο εκνικό ειςόδθμα (ΑΕΕ), το κφριο
κριτιριο τθσ Παγκόςμιασ Σράπεηασ για τθν κατάταξθ οικονομιϊν για αναλυτικοφσ και λειτουργικοφσ
ςκοποφσ. Βάςει των λειτουργικϊν δανειοδοτικϊν κατθγοριϊν τθσ Σράπεηασ κάκε οικονομία
ταξινομείται ωσ χαμθλοφ ειςοδιματοσ, μεςαίου ειςοδιματοσ (υποδιαιροφμενθ ςε κατϊτερου μεςαίου
και ανϊτερου μεςαίου) ι υψθλοφ ειςοδιματοσ. ε γενικζσ ςυηθτιςεισ ο όροσ «αναπτυςςόμενεσ
οικονομίεσ» χρθςιμοποιείται ςυνικωσ για να δθλϊςει το ςφνολο των οικονομιϊν χαμθλοφ και μεςαίου
ειςοδιματοσ.
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κεωάλαια περιςςότερο ςχετικά και χριςιμα ςε ςχζςθ με άλλα. Ενϊ καταβλικθκε
προςπάκεια αποωυγισ περιττϊν επαναλιψεων, κάκε κεωάλαιο είναι ςτο μζτρο του
δυνατοφ αυτοτελζσ, προκειμζνου να δίνει ςτουσ αναγνϊςτεσ τθ δυνατότθτα
επικζντρωςθσ ςε ηθτιματα αμεςότερου γι’ αυτοφσ ενδιαωζροντοσ. Κατά ςυνζπεια,
κάκε κεωάλαιο μπορεί να λειτουργιςει και ωσ βάςθ για κάποια ειδικι ενότθτα
κατάρτιςθσ.
Σο Ειςαγωγικό εγχειρίδιο δεν υπαγορεφει οδθγίεσ· θ ενθμζρωςι του προζρχεται
από διακζςιμα ςτοιχεία για επιτυχείσ πρακτικζσ ςε κζματα κοινωνικισ επανζνταξθσ
και, κατά περίπτωςθ, παρζχει ςυμβουλζσ που αωοροφν τον ςχεδιαςμό και τθν
υλοποίθςθ προγραμμάτων. Με γριγορα προςβάςιμθ διάταξθ παραπομπϊν
προςωζρει μια επιςκόπθςθ παραγόντων που ζχουν ηωτικι ςθμαςία κατά τθν
εωαρμογι προγραμμάτων κοινωνικισ επανζνταξθσ, κάνοντασ ςυχνζσ αναωορζσ ςτα
ςχετικά διεκνι πρότυπα και κανόνεσ. Καλφπτει προγράμματα τα οποία μποροφν να
εκτελεςτοφν κατά τθ διάρκεια του εγκλειςμοφ ςτθ ωυλακι και κατόπιν αυτοφ, κακϊσ
και –ςε μικρότερο βακμό– προγράμματα που μποροφν να προςωερκοφν ωσ
εναλλακτικι επιλογι αντί του εν λόγω εγκλειςμοφ. Αποδίδει ιδιαίτερθ προςοχι ςε
προγράμματα που εςτιάηονται ςτθν επάνοδο των παραβατϊν ςτθν κοινότθτα φςτερα
από μια περίοδο κράτθςισ τουσ και τα οποία τουσ παρζχουν αρωγι, προκειμζνου να
αντεπεξζλκουν ςτισ προκλιςεισ με τισ οποίεσ ζρχονται αντιμζτωποι, όταν
επιςτρζψουν ςτο ευρφτερο κοινωνικό περιβάλλον.
Σο Ειςαγωγικό εγχειρίδιο εςτιάηεται κατά κφριο λόγο ςε παρεμβάςεισ με ςτόχο τθν
αντιμετϊπιςθ των αναγκϊν και των περιςτάςεων των παραβατϊν ςε ατομικι βάςθ,
κακϊσ και τθν αφξθςθ τθσ πικανότθτασ αποχισ τουσ από το ζγκλθμα. Κατά ςυνζπεια,
δεν εςτιάηεται ςτα ευρφτερα δομικά, κοινωνικά και οικονομικά προβλιματα που
ορκϊσ χαρακτθρίηονται ωσ τα βαςικά αίτια του εγκλιματοσ. Δεν κάνει αναωορά ςτθν
πιεςτικι ανάγκθ για πρωτογενι πρόλθψθ του εγκλιματοσ, μζτρα κοινωνικισ ζνταξθσ,
εδραίωςθ τθσ ειρινθσ, πρόςβαςθ ςτθν εκπαίδευςθ και τθν απαςχόλθςθ, οικονομικι
ανάπτυξθ ι για οποιαδιποτε από τισ υπόλοιπεσ ευρείεσ κοινωνικζσ παρεμβάςεισ που
απαιτοφνται κατά πρϊτον για τθν πρόλθψθ του εγκλιματοσ. Και αυτό για τον απλό
λόγο ότι το πεδίο τθσ κεματικισ του Ειςαγωγικοφ εγχειριδίου είναι ςκοπίμωσ
περιοριςμζνο ςτα μζτρα «τριτογενοφσ πρόλθψθσ», που ςτοχεφουν ςτθν πρόλθψθ τθσ
υποτροπισ.
Σο Ειςαγωγικό εγχειρίδιο περιλαμβάνει κεωάλαια τα οποία πραγματεφονται τισ
ιδιαίτερεσ ανάγκεσ και περιςτάςεισ των γυναικϊν, των παιδιϊν και των νεαρισ θλικίασ
παραβατϊν, κακϊσ και διάωορων άλλων ειδικϊν ομάδων. Τπάρχουν επιπλζον ομάδεσ
κρατουμζνων που αντιμετωπίηουν ςυγκεκριμζνεσ προκλιςεισ ςτα ηθτιματα που
αωοροφν τθν επανζνταξθ, οι οποίεσ δεν εξετάηονται ςε αυτό το εγχειρίδιο: πολιτικοί
κρατοφμενοι, κρατοφμενοι που τζκθκαν υπό κράτθςθ παράνομα ι των οποίων θ
κράτθςθ πραγματοποιικθκε ωσ προλθπτικό μζτρο, κρατοφμενοι που κατά τθ διάρκεια
του εγκλειςμοφ τουσ υποβλικθκαν ςε βαςανιςτιρια ι ςε ςκλθρι τιμωρία,
κρατοφμενοι που ενεπλάκθςαν ςε ζνοπλθ ςφγκρουςθ, όπωσ οι ςτρατιϊτεσ ι οι
πολεμιςτζσ (περιλαμβανομζνων και των παιδιϊν-ςτρατιωτϊν), ι καταδικαςμζνοι
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υπάλλθλοι από τον χϊρο τθσ δικαιοςφνθσ ι τθσ αςτυνομίασ. τθν πραγματικότθτα
λίγα ςτοιχεία είναι γνωςτά για αποτελεςματικά προγράμματα που ζχουν ωσ ςτόχο τθν
αντιμετϊπιςθ των ειδικϊν περιςτάςεων και αναγκϊν αυτϊν των ομάδων. Ομοίωσ, το
Ειςαγωγικό εγχειρίδιο δεν καλφπτει οριςμζνεσ ιδιαίτερεσ προκλιςεισ που προκφπτουν
όταν επιχειρείται θ εκπόνθςθ προγραμμάτων κοινωνικισ επανζνταξθσ ςε χϊρεσ μετά
από ςφγκρουςθ.
Σο κεωάλαιο II πραγματεφεται με ςυντομία τθ ςθμαςία που ζχει θ εκ μζρουσ των
χωρϊν και κοινοτιτων επζνδυςθ ςε προγράμματα κοινωνικισ επανζνταξθσ.
Παρουςιάηει οριςμζνεσ βαςικζσ ζννοιεσ και κάνει λόγο για τα ςυναωι διεκνι πρότυπα
και κανόνεσ. Σο κεωάλαιο III εξετάηει κάποια χριςιμα διδάγματα που αωοροφν τον
τρόπο εωαρμογισ επιτυχϊν προγραμμάτων επανζνταξθσ. Παρζχει οριςμζνεσ
ςυμβουλζσ ςε κζματα ςχετικά με τθν εκπόνθςθ και τθ διαχείριςθ προγραμμάτων οι
οποίεσ βαςίηονται ςτθν εμπειρία των υπαρχόντων προγραμμάτων και ςτθ ςυναωι
ζρευνα. Σα δφο επόμενα κεωάλαια είναι εςτιαςμζνα ςε προγράμματα επανζνταξθσ
που πραγματοποιοφνται ςε ωυλακζσ, περιλαμβανομζνων και προγραμμάτων προ τθσ
αποωυλάκιςθσ (κεωάλαιο IV), κακϊσ και ςε προγράμματα επανζνταξθσ και
μεταςωωρονιςτικισ μζριμνασ που προςωζρονται μετά τθν αποωυλάκιςθ ενόσ
παραβάτθ ι κατά τθ διάρκεια αποωυλάκιςισ του υπό κακεςτϊσ επίβλεψθσ (κεωάλαιο
V). Σο κεωάλαιο VI παρουςιάηει βαςιηόμενα ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ μθ ωυλακτικά
μζτρα που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν είτε επιπροςκζτωσ είτε αντί μιασ ποινισ
εγκλειςμοφ. Σο κεωάλαιο VII παρουςιάηει οριςμζνεσ εξειδικευμζνεσ παρεμβάςεισ και
προγράμματα επανζνταξθσ για ανιλικουσ παραβάτεσ, ενϊ το κεωάλαιο VIII αςχολείται
με τθν εκπόνθςθ προγραμμάτων ευαίςκθτων ςε κζματα ωφλου, κακϊσ και με
προγράμματα που αποςκοποφν ςτθν αντιμετϊπιςθ των πολφ ειδικϊν περιςτάςεων
και αναγκϊν που ζχουν οι γυναίκεσ παραβάτιδεσ και τα παιδιά τουσ.
το κεωάλαιο IX αναγνωρίηεται ότι θ εκπόνθςθ προγραμμάτων πρζπει να ταιριάηει
με τισ περιςτάςεισ και τισ ειδικζσ προκλιςεισ που αντιμετωπίηονται από τισ διάωορεσ
ομάδεσ παραβατϊν. Για παράδειγμα, τόςο οι ςεξουαλικοί παραβάτεσ, όςο και τα μζλθ
βίαιων ςυμμοριϊν αντιμετωπίηουν προβλιματα τα οποία απαντϊνται αποκλειςτικά
ςτον τφπο εγκλθματία όπου ανικουν. Οι παραβάτεσ μεγαλφτερθσ θλικίασ, οι ψυχικά
αςκενείσ παραβάτεσ ι οι κρατοφμενοι που ηουν με τον ιό HIV ι/και με άλλεσ χρόνιεσ
νόςουσ ζχουν ιδιαίτερεσ ανάγκεσ που απαιτοφν εξειδικευμζνθ προςοχι. Άλλεσ ομάδεσ
κρατουμζνων αντιμετωπίηουν ςυγκεκριμζνεσ δυςκολίεσ για τθν απόκτθςθ πρόςβαςθσ
ςε υωιςτάμενα προγράμματα - κάτι που ιςχφει, παραδείγματοσ χάριν, για τουσ
αλλοδαποφσ κρατουμζνουσ, τουσ κρατουμζνουσ που υπάγονται ςε κακεςτϊσ υψθλισ
αςωαλείασ, κακϊσ και τουσ κρατουμζνουσ που αντιμετωπίηουν κάποια μακθςιακι
δυςκολία. Σο κεωάλαιο ςυνοψίηει μερικζσ από τισ πλζον υποςχόμενεσ προςεγγίςεισ
για τθν αντιμετϊπιςθ αυτϊν των διαωόρων ειδϊν προκλιςεων.
Σο Ειςαγωγικό εγχειρίδιο ολοκλθρϊνεται με γλωςςάριο όρων (παράρτθμα I) και
βιβλιογραωία (παράρτθμα II).
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II. Γιατί να επενδφςουμε ςτθν κοινωνικι επανζνταξθ των
παραβατϊν
Σο κεωάλαιο ΛΛ κζτει υπό εξζταςθ τθ ςθμαςία που ζχει θ επζνδυςθ ςτα προγράμματα
κοινωνικισ επανζνταξθσ για παραβάτεσ και ιδίωσ θ διαχείριςθ τθσ επανόδου των
κρατουμζνων ςτθν κοινότθτα, με ςκοπό τθν πρόλθψθ τθσ υποτροπισ και τθ ςυμβολι
ςτθ δθμόςια αςωάλεια. Είναι προωανζσ πωσ κάτι τζτοιο πρζπει να αποτελεί μζροσ
οποιαςδιποτε ολοκλθρωμζνθσ εγκλθματοπρολθπτικισ ςτρατθγικισ. Βρίςκεται ςε
ςυμωωνία με τα διεκνι πρότυπα που κεωροφν τθν αποκατάςταςθ των παραβατϊν
και τθν επιτυχι τουσ επανζνταξθ ςτθν κοινότθτα ωσ βαςικοφσ ςκοποφσ τθσ ποινικισ
διαδικαςίασ. το κεωάλαιο αυτό εξθγείται τι ςθμαίνει ο όροσ «κοινωνικι επανζνταξθ»
και παρουςιάηονται άλλεσ ςθμαντικζσ ζννοιεσ, όπωσ οι «παράγοντεσ κινδφνου», θ
«αποχι από το ζγκλθμα», θ «υποτροπι» και θ «επάνοδοσ των παραβατϊν».
Οι παρεμβάςεισ για τθ ςτιριξθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ των παραβατϊν δεν
απαιτοφν απαραιτιτωσ τθν κράτθςθ αυτϊν των ατόμων. Αντικζτωσ, πολλζσ από τισ εν
λόγω παρεμβάςεισ μποροφν να πραγματοποιθκοφν αποτελεςματικότερα ςτο
ευρφτερο κοινωνικό περιβάλλον παρά ςε κάποιο ίδρυμα. τθν πραγματικότθτα ο
εγκλειςμόσ ςτθ ωυλακι μπορεί ςυχνά να δυςχεράνει ςοβαρά τθν κοινωνικι
επανζνταξθ ενόσ παραβάτθ. Όταν είναι αναγκαίοσ για τθν προςταςία του κοινωνικοφ
ςυνόλου ο εγκλειςμόσ ενόσ παραβάτθ ςτθ ωυλακι, το χρονικό του διάςτθμα πρζπει
να χρθςιμοποιείται εποικοδομθτικά, ϊςτε να διαςωαλίηεται ςτον μεγαλφτερο δυνατό
βακμό πωσ το άτομο αυτό, μόλισ επιςτρζψει ςτθν κοινότθτα, κα είναι όχι μόνο
πρόκυμο αλλά και ικανό να ηιςει με ςεβαςμό ςτον νόμο. το ςθμείο εκείνο μπορεί να
προςωερκεί επιπλζον ςτιριξθ με ςκοπό τθν αρωγι αυτοφ του ατόμου, προκειμζνου
να υλοποιιςει τθ δφςκολθ εκείνθ μετάβαςθ, κακϊσ και με ςτόχο τθν εξαςωάλιςθ του
ότι θ κοινότθτα είναι πρόκυμθ και ικανι να το υποδεχκεί.
Οι περιςςότεροι παραβάτεσ αντιμετωπίηουν ςθμαντικά προβλιματα κοινωνικισ
προςαρμογισ ςτα οποία μπορεί να περιλαμβάνονται ο οικογενειακόσ και κοινοτικόσ
ςτιγματιςμόσ και εξοςτρακιςμόσ, κακϊσ και ο επακόλουκοσ αρνθτικόσ αντίκτυποσ ςτθ
δυνατότθτά τουσ να βρουν εργαςία ι ςτζγθ, να επιςτρζψουν ςτθν τυπικι εκπαίδευςθ
ι να αναπτφξουν, για πρϊτθ ωορά ι εκ νζου, ατομικό και κοινωνικό κεωάλαιο. Αν δεν
λάβουν βοικεια για τθν αντιμετϊπιςθ αυτϊν των προβλθμάτων, εμπλζκονται ςυχνά
ςε ζναν κφκλο αποτυχθμζνθσ κοινωνικισ ζνταξθσ, υποτροπισ, νζασ καταδίκθσ και
κοινωνικισ απόρριψθσ. Αν οι κοινότθτεσ δεν κατανοιςουν και δεν αποδεχκοφν τθ
ςθμαςία που ζχει θ διαςωάλιςθ τθσ επιτυχοφσ επανζνταξθσ των παραβατϊν, κα
παραμείνουν απρόκυμεσ ι ανιμπορεσ να διευκολφνουν αυτι τθ διαδικαςία ι να
διαδραματίςουν ενεργό ρόλο ςτθν κοινωνικι αποκατάςταςθ των παραβατϊν.
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Α. Σι είναι θ κοινωνικι (επαν)ζνταξθ;
Θ «κοινωνικι ζνταξθ» αναωζρεται ςτθ διαδικαςία ενςωμάτωςθσ ενόσ ατόμου,
κοινωνικά και ψυχολογικά, ςτο κοινωνικό του περιβάλλον. τα πεδία ωςτόςο τθσ
πρόλθψθσ του εγκλιματοσ και τθσ ποινικισ δικαιοςφνθσ, όπου γίνεται ςυχνι του
χριςθ, ο όροσ αυτόσ αναωζρεται ειδικότερα ςε διάωορεσ μορωζσ παρεμβάςεων και
προγραμμάτων που ςτοχεφουν ςε άτομα με ςκοπό τθν αποτροπι τθσ εμπλοκισ τουσ
ςτθν εγκλθματικότθτα ι (για τα άτομα που βρίςκονται ιδθ ςε ςφγκρουςθ με τον νόμο)
τθ μείωςθ του ενδεχομζνου υποτροπισ τουσ. υνεπϊσ οι παρεμβάςεισ κοινωνικισ
ζνταξθσ αποτελοφν προςπάκειεσ διάωορων ςυνιςτωςϊν του ςυςτιματοσ δικαιοςφνθσ
-ςε ςυνεργαςία με κοινωνικοφσ ωορείσ, μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ, εκπαιδευτικά
ιδρφματα, κοινότθτεσ και τισ οικογζνειεσ των παραβατϊν- με ςκοπό τθ ςτιριξθ τθσ
επιτυχοφσ κοινωνικισ ζνταξθσ των ατόμων που βρίςκονται ςε κίνδυνο να διαπράξουν
αδίκθμα για πρϊτθ ωορά ι εκ νζου.
Θ εκπόνθςθ προγραμμάτων μπορεί να πραγματοποιείται για διάωορεσ ομάδεσ
ατόμων που βρίςκονται ςε κίνδυνο να τελζςουν αδίκθμα για πρϊτθ ωορά ι εκ νζου,
ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται και παιδιά, κακϊσ και νεαρά άτομα των οποίων θ
κοινωνικοποίθςθ βρίςκεται ακόμθ «ςε εξζλιξθ»· μπορεί επίςθσ να πραγματοποιείται
για άτομα που προζρχονται από ομάδεσ οι οποίεσ εμωανίηουν τθν τάςθ να
αντιμετωπίηουν οριςμζνεσ ιδιαίτερεσ προκλιςεισ ςτα κζματα που αωοροφν τθν
κοινωνικι ζνταξθ, όπωσ οι μειονοτικζσ ομάδεσ, οι μετανάςτεσ ι τα άτομα που
πάςχουν από ψυχικι αςκζνεια ι αντιμετωπίηουν πρόβλθμα κατάχρθςθσ ουςιϊν.
Κάποιεσ από αυτζσ τισ ομάδεσ μπορεί πράγματι να αντιμετωπίηουν καταςτάςεισ
πλιρουσ κοινωνικοφ αποκλειςμοφ και να χρειάηονται αρωγι, προκειμζνου να
ξεπεράςουν ςχεδόν ανυπζρβλθτα εμπόδια ςτα κζματα που αωοροφν τθν κοινωνικι
ζνταξθ.
το παρόν Ειςαγωγικό εγχειρίδιο ο όροσ «προγράμματα κοινωνικισ επανζνταξθσ»
αναωζρεται ςυγκεκριμζνα ςε παρεμβάςεισ ςχεδιαςμζνεσ να προςωζρουν αρωγι ςε
παραβάτεσ που ζχουν τοποκετθκεί ςε ίδρυμα, όπωσ αναμορωωτιριο, κζντρο
κράτθςθσ ι ωυλακι, ψυχιατρικό ίδρυμα ι κζντρο αποτοξίνωςθσ εςωτερικισ
διαμονισ.4
Περιλαμβάνουν
προςωερόμενα
ςε
ωυλακζσ
προγράμματα
αποκατάςταςθσ, προγράμματα εκπαίδευςθσ και προγράμματα προ τθσ
αποωυλάκιςθσ, κακϊσ και παρεμβάςεισ πραγματοποιοφμενεσ κατά τθ διάρκεια τθσ
υπό όρουσ απόλυςθσ, παρεμβάςεισ μετά τθν αποωυλάκιςθ και παρεμβάςεισ
μεταςωωρονιςτικισ μζριμνασ. Ο πρωταρχικόσ ςκοπόσ των προγραμμάτων κοινωνικισ
4

Οι ζννοιεσ που χρθςιμοποιοφνται εδϊ υπόκεινται ςε μεταβαλλόμενουσ οριςμοφσ και
μεταωράηονται ςε άλλεσ γλϊςςεσ με διάωορουσ τρόπουσ. Ακόμθ και θ γλϊςςα που χρθςιμοποιείται
ςτουσ ςυναωείσ διεκνείσ κανόνεσ και πρότυπα ζχει με τθν πάροδο των ετϊν εξελιχκεί και μεταβλθκεί
και θ ίδια. Σο 1955, για παράδειγμα, ςτουσ τοιχειϊδεισ Κανόνεσ για τθ Μεταχείριςθ των Κρατουμζνων
(Human Rights: A Compilation of International Instruments, Volume I [First Part], Universal Instruments
[United Nations publication, Sales No. E.02.XIV.4 {Vol. I, Part 1}], sect. J, No. 34) ζγινε λόγοσ για
«κοινωνικι αποκατάςταςθ» των κρατουμζνων, αντί για «κοινωνικι επανζνταξθ».
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επανζνταξθσ είναι θ παροχι ςτουσ παραβάτεσ τθσ αρωγισ και τθσ επίβλεψθσ που
χρειάηονται, ϊςτε να μάκουν να ηουν χωρίσ ζγκλθμα και να αποωφγουν τθν υποτροπι.
Ο ςκοπόσ τουσ είναι να βοθκιςουν τουσ παραβάτεσ να απόςχουν από το ζγκλθμα, να
επανενταχκοφν επιτυχϊσ ςτθν κοινότθτα και να αποωφγουν μια εκ νζου διολίςκθςι
τουσ ςτθν εγκλθματικότθτα.
Γενικά υπάρχουν δφο κφριεσ κατθγορίεσ προγραμμάτων κοινωνικισ επανζνταξθσ:
α) Προγράμματα και παρεμβάςεισ που προςωζρονται ςτο ίδιο το ιδρυματικό
περιβάλλον, πριν από τθν αποωυλάκιςθ των παραβατϊν, με ςκοπό να τουσ
βοθκιςουν ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων, ςτθν αντιμετϊπιςθ παραγόντων κινδφνου
που ςυνδζονται με τθν εγκλθματικι τουσ ςυμπεριωορά και ςτθν απόκτθςθ των
απαραίτθτων δεξιοτιτων, ϊςτε να εκπλθρϊνουν τισ ανάγκεσ τουσ και να ηουν με
ςεβαςμό προσ τον νόμο, κακϊσ και με ςκοπό να τουσ προετοιμάςουν για τθν
αποωυλάκιςθ και τθν επάνοδό τουσ ςτθν κοινωνία· και β) προγράμματα βαςιηόμενα
ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ, κάποιεσ ωορζσ ςτο πλαίςιο ενόσ προγράμματοσ υπό όρουσ
απόλυςθσ, με ςκοπό τθ διευκόλυνςθ τθσ κοινωνικισ επανζνταξθσ των παραβατϊν
μετά τθν αποωυλάκιςι τουσ. Πολλά από τα προγράμματα που εμπίπτουν ςτθ δεφτερθ
κατθγορία βαςίηονται ςτθν πραγματοποίθςθ κάποιασ μορωισ κοινοτικισ επίβλεψθσ
και ςτθν παροχι διάωορων μορωϊν ςτιριξθσ και αρωγισ ςτουσ παραβάτεσ, μερικζσ
ωορζσ και ςτισ οικογζνειζσ τουσ.
Σα τελευταία χρόνια οι παρεμβάςεισ μετά τθν αποωυλάκιςθ, περιλαμβανομζνων
και των παρεμβάςεων που βαςίηονται ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ, αναωζρονται
ποικιλοτρόπωσ ωσ «μεταςωωρονιςτικι μζριμνα», ωσ «μεταβατικζσ υπθρεςίεσ» ι ωσ
προγράμματα «κοινωνικισ επανζνταξθσ» ι «επανεγκατάςταςθσ».5 Κάποιεσ από
αυτζσ τισ παρεμβάςεισ μετά τθν αποωυλάκιςθ αρχίηουν ςτθν πραγματικότθτα ενϊ οι
παραβάτεσ είναι ακόμθ ζγκλειςτοι, με ςκοπό τθ διευκόλυνςθ τθσ προςαρμογισ τουσ
φςτερα από αυτι. ε μεγάλο αρικμό χωρϊν τονίηεται και πάλι θ διαχείριςθ τθσ
επανόδου των παραβατϊν ςτο κοινωνικό ςφνολο. Θ επάνοδοσ ςυνικωσ
πραγματοποιείται ςτθ λιξθ μιασ ωυλακτικισ ποινισ ι άλλθσ μορωισ εγκλειςμοφ·
μπορεί ωςτόςο να πραγματοποιθκεί και νωρίτερα, ςτο πλαίςιο ενόσ προγράμματοσ
υπό όρουσ απόλυςθσ, άλλεσ ωορζσ υπό κακεςτϊσ επίςθμθσ επίβλεψθσ και άλλεσ
χωρίσ καμία απολφτωσ επίβλεψθ ι αρωγι.
ε οριςμζνεσ χϊρεσ τα προγράμματα αυτά είναι γνωςτά ωσ «προγράμματα
επανεγκατάςταςθσ παραβατϊν». Θ Ζνωςθ Προïςτάμενων Επιμελθτϊν Δοκιμαςίασ του
Θνωμζνου Βαςιλείου τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ και τθσ Βορείου Λρλανδίασ ζχει
υιοκετιςει για το «πρόγραμμα επανεγκατάςταςθσ» τον ακόλουκο οριςμό:
«Μια ςυςτθματικι και τεκμθριωμζνθ διαδικαςία με τθν οποία λαμβάνονται μζτρα
ςυνεργαςίασ με τον παραβάτθ, κατά τθ διάρκεια τθσ κράτθςθσ και μετά τθν
αποωυλάκιςθ, ϊςτε να είναι οι κοινότθτεσ καλφτερα προςτατευμζνεσ από βλάβθ και
να μειϊνεται ςε ςθμαντικό βακμό θ υποτροπι. Εμπερικλείει το ςφνολο του ζργου που
5

Βλ. παράρτθμα I (γλωςςάριο όρων).
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επιτελείται με κρατουμζνουσ, τισ οικογζνειεσ και τουσ ςθμαντικοφσ τουσ άλλουσ, ςε
ςυνεργαςία με κεςμικοφσ και εκελοντικοφσ οργανιςμοφσ».
τθ ςυντριπτικι πλειονότθτά τουσ τα ζγκλειςτα άτομα τελικά αποωυλακίηονται. Θ
διαδικαςία επανόδου αποτελεί για τουσ παραβάτεσ μια μετάβαςθ γεμάτθ
ςυναιςκθματικι ςθμαςία και πρακτικζσ δυςκολίεσ. Θ διαδικαςία αυτι μπορεί
επιπροςκζτωσ να κζςει προκλιςεισ για τισ οικογζνειεσ των παραβατϊν και τθν
ευρφτερθ κοινότθτα. Κατά τισ προςπάκειεσ επομζνωσ που καταβάλλονται για τθ
ςτιριξθ τθσ επιτυχοφσ επανόδου των παραβατϊν ςτθν κοινότθτα πρζπει να
λαμβάνονται υπ’ όψιν τόςο οι ανάγκεσ τουσ, όςο και ο κίνδυνοσ που παρουςιάηουν
για τθν κοινοτικι αςωάλεια. Σα επιτυχι προγράμματα είναι ςυνικωσ εκείνα που
ευαιςκθτοποιοφν το κοινό γφρω από το πρόβλθμα και ςτα οποία υπάρχει ςυνεργαςία
με τοπικζσ κοινότθτεσ, ϊςτε να καταςτεί θ επανζνταξθ των παραβατϊν κάτι το εωικτό.

Β. Θ ςθμαςία των προγραμμάτων επανζνταξθσ
ε οριςμζνεσ ομάδεσ παραβατϊν τα ποςοςτά εγκλθματικισ υποτροπισ παραμζνουν
ιδιαιτζρωσ υψθλά. Παρ’ όλο που δεν διατίκενται ςτατιςτικά ςτοιχεία ςε παγκόςμια
κλίμακα, τα δεδομζνα από μεμονωμζνεσ χϊρεσ επιβεβαιϊνουν υψθλά ποςοςτά
υποτροπισ τα οποία ωκάνουν περίπου το 70% ι και παραπάνω. τθ Βραηιλία, θ οποία
ζχει 500.000 κρατουμζνουσ, ανατζκθκε ςτισ αρχζσ του 2012 από το Εκνικό υμβοφλιο
Δικαιοςφνθσ θ εκπόνθςθ μελζτθσ των ποςοςτϊν υποτροπισ ςε επτά ομοςπονδιακά
κρατίδια.6 το Θνωμζνο Βαςίλειο, ςφμωωνα με ςτατιςτικά ςτοιχεία προερχόμενα από
το Τπουργείο Δικαιοςφνθσ, τα ποςοςτά υποτροπισ ςε κάποιεσ ωυλακζσ επίςθσ
υπερζβαιναν το 70%.7 Πολλοί παραβάτεσ, ακόμθ και φςτερα από αυςτθρζσ ποινζσ
εγκλειςμοφ ςτθ ωυλακι, αποτυγχάνουν επανειλθμμζνα να απόςχουν από το ζγκλθμα
και να επανενταχκοφν ςτθν κοινότθτα ωσ νομοταγείσ πολίτεσ. Ο ίδιοσ ο εγκλειςμόσ
ςτθ ωυλακι αδυνατεί να αντιμετωπίςει τα προβλιματα των παραβατϊν που αωοροφν
τθν κοινωνικι ζνταξθ. Ακόμθ και ςε περιπτϊςεισ όπου κάποιοι παραβάτεσ ζχουν κατά
τθ διάρκεια τθσ κράτθςισ τουσ επιτφχει ζνα βακμό προόδου χάρθ ςτθ βοικεια που
ζχουν δεχκεί από αξιόπιςτα ςωωρονιςτικά προγράμματα, ςυχνά θ πρόοδοσ αυτι
χάνεται εξαιτίασ τθσ ζλλειψθσ ςυνζχιςθσ τθσ επίβλεψθσ και τθσ αρωγισ μετά τθν
αποωυλάκιςθ. υνεπϊσ είναι επίςθσ αυτονόθτο ότι οι αποτελεςματικζσ
εγκλθματοπρολθπτικζσ ςτρατθγικζσ, τόςο ςε τοπικό όςο και ςε εκνικό επίπεδο, πρζπει
να δίνουν ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν κοινωνικι ζνταξθ των παραβατϊν και ςτθν
επανζνταξθ των πρϊθν κρατουμζνων ςτθν κοινότθτα.8
6

Βλ. www.cnj.jus.br/noticias/cnj/18527-ipea-pesquisara-reincidencia-criminal-no-brasil.
Alan Travis, “Reoffending rates top 70% in some prisons, figures reveal”, The Guardian, 4
November 2010. Διατίκεται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ www.guardian.co.uk/uk/2010/nov/04/jail-lesseffective-community-service.
8
τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθ ςυνεργαςία και τθν τεχνικι αρωγι ςτο πεδίο τθσ πρόλθψθσ
του εγκλιματοσ ςτισ πόλεισ (Οικονομικό και Κοινωνικό υμβοφλιο, απόωαςθ 1995/9, παράρτθμα)
7
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Σα ςυςτιματα ποινικισ δικαιοςφνθσ πρζπει να ςχεδιάηουν και να πραγματοποιοφν
αποτελεςματικζσ παρεμβάςεισ κοινωνικισ επανζνταξθσ με ςτόχο τθν πρόλθψθ τθσ
υποτροπισ και τον τερματιςμό του κφκλου τθσ αποτυχθμζνθσ κοινωνικισ
ενςωμάτωςθσ. Οι παρεμβάςεισ αυτοφ του είδουσ δεν απαιτοφν απαραιτιτωσ τον
εγκλειςμό των παραβατϊν. Απεναντίασ πολλζσ από αυτζσ μποροφν να
πραγματοποιθκοφν αποτελεςματικότερα ςτο ευρφτερο κοινωνικό περιβάλλον παρά
ςε κάποιο ίδρυμα. τθν πραγματικότθτα μπορεί να υποςτθριχκεί εφλογα ότι είναι
ευκολότερο να μάκει κανείσ πϊσ να ςυμπεριωζρεται με κοινωνικά αποδεκτό τρόπο
ενϊ βρίςκεται ςτθν κοινότθτα παρά ςτο απομονωμζνο και δφςκολο περιβάλλον μιασ
ωυλακισ. Όταν, με ςκοπό τθν προςταςία τθσ κοινωνίασ, είναι αναγκαίοσ ο εγκλειςμόσ
ενόσ παραβάτθ ςτθ ωυλακι, θ κοινωνικι του επανζνταξθ ςυνικωσ εξαρτάται από το
αν χρθςιμοποιθκεί θ περίοδοσ του εγκλειςμοφ για να εξαςωαλιςτεί κατά το δυνατόν
ότι, επιςτρζωοντασ αυτό το άτομο ςτθν κοινότθτα, είναι όχι μόνο πρόκυμο αλλά και
ικανό να ηιςει με ςεβαςμό ςτον νόμο.
Οι κοινωνίεσ δεν ζχουν το περικϊριο να μθν επενδφςουν ςε προγράμματα
κοινωνικισ ζνταξθσ και επανζνταξθσ για παραβάτεσ. Σα προγράμματα αυτά
αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ οποιαςδιποτε ςωαιρικισ ςτρατθγικισ για τθν
πρόλθψθ του εγκλιματοσ. Χωρίσ ςυμπλθρωματικι επζνδυςθ ςε προγράμματα
αποκατάςταςθσ και επανζνταξθσ, οι δράςεισ επζνδυςθσ ςτισ ωυλακζσ δεν αποωζρουν
ςθμαντικι μείωςθ τθσ υποτροπισ. τθν πραγματικότθτα μπορεί να επιδεινϊςουν το
πρόβλθμα. Μια χρονικι περίοδοσ εγκλειςμοφ, κατά τθ διάρκεια τθσ οποίασ βρίςκεται
ζνασ παραβάτθσ υπό αυςτθρό ζλεγχο, μπορεί να αξιοποιθκεί για τθ ςτακεροποίθςθ
και τθν αποκατάςταςι του· ςυχνά ωςτόςο τα οωζλθ αυτά είναι εωιμερα, αν δεν
υπάρχουν υποςτθριηόμενα προγράμματα για τθν επανζνταξθ των κρατουμζνων. Σα εν
λόγω προγράμματα μποροφν να υλοποιθκοφν με μικρότερο κόςτοσ ςυγκριτικά με
αυτό τθσ κράτθςθσ και μποροφν να αποωζρουν οριςμζνα ιδιαιτζρωσ οικονομικά
αποτελζςματα. Θ μείωςθ του αρικμοφ των παραβατϊν που υποτροπιάηουν είναι κάτι
που ςθμαίνει λιγότερα κφματα, μεγαλφτερθ αςωάλεια ςτθν κοινότθτα και λιγότερθ
πίεςθ ςτισ υπθρεςίεσ επιβολισ του νόμου. Θ επιτυχισ επανζνταξθ των παραβατϊν
είναι κάτι που ςθμαίνει πωσ λιγότεροι από αυτοφσ κα εμωανιςτοφν και πάλι ενϊπιον
ποινικϊν δικαςτθρίων, κα επιςτρζψουν ςτθ ωυλακι, κα ςυμβάλουν ςτον
υπερκορεςμό των ωυλακϊν και κα αυξιςουν γενικά τισ δαπάνεσ του ςυςτιματοσ τθσ
ποινικισ δικαιοςφνθσ.
Κάκε ζγκλθμα ζχει κοινωνικό κόςτοσ, που μπορεί να είναι μεγάλο. Μαηί με το
κόςτοσ τθσ επιβολισ του νόμου, κακϊσ και τθσ εξιχνίαςθσ και ποινικισ δίωξθσ των
εγκλθμάτων, υπάρχει και το κόςτοσ του εγκλειςμοφ ςτθ ωυλακι, όπωσ και το κόςτοσ
για τα κφματα και τθν κοινότθτα. Σο κοινωνικό και οικονομικό κόςτοσ που
αναωζρεται ότι ζνα ςυνολικό και ολοκλθρωμζνο ςχζδιο για τθν πρόλθψθ του εγκλιματοσ κα πρζπει να
περιλαμβάνει, μεταξφ άλλων, μζτρα για τθν πρόλθψθ τθσ υποτροπισ μζςω τθσ παροχισ
«κοινωνικοεκπαιδευτικισ ςτιριξθσ μζςα ςτο πλαίςιο τθσ ποινισ, ςτθ ωυλακι και ωσ προετοιμαςία για
τθν αποωυλάκιςθ» και μζςω τθσ «ανάκεςθσ ςτο κοινωνικό ςφνολο ενόσ ενεργοφ ρόλου για τθν
κοινωνικι αποκατάςταςθ των παραβατϊν» (para. 3 [d] [ii]).
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ςυνεπάγεται θ αποτυχθμζνθ επανζνταξθ των παραβατϊν αποτελεί ςοβαρι πθγι
ανθςυχίασ για τουσ υπευκφνουσ χάραξθσ πολιτικισ ςε όλο τον κόςμο: 9
«Εάν ζνασ πρϊθν κρατοφμενοσ δεν επανενταχκεί επιτυχϊσ, υπάρχει για τθν κοινότθτα
άμεςο και ζμμεςο κόςτοσ. Εάν οι κρατοφμενοι υποτροπιάηουν μετά τθν αποωυλάκιςι
τουσ, θ κοινοτικι αςωάλεια τίκεται ςε κίνδυνο λόγω τθσ αυξθμζνθσ εγκλθματικότθτασ.
Τπάρχει το κόςτοσ που ςυνδζεται με τθν αςτυνόμευςθ και τθν εκδίκαςθ αυτϊν των
νζων αξιόποινων πράξεων, ςυν το κόςτοσ τθσ επιβολισ νζων κυρϊςεων. Τπάρχουν
κόςτθ για τθν κοινωνία που είναι ζμμεςα ι πολφ πιο δφςκολο να μετρθκοφν ποςοτικά,
όπωσ εκείνα που βαρφνουν τα κφματα των εγκλθμάτων αυτϊν, εκείνα που ςυνδζονται
με χαμζνεσ οικονομικζσ και κοινοτικζσ δυνατότθτεσ, κακϊσ και εκείνα που οωείλονται
ςτο γεγονόσ ότι υπάρχουν πρϊθν κρατοφμενοι οι οποίοι ςτθρίηονται ςε κοινωνικζσ
υπθρεςίεσ αντί να ςυνειςωζρουν ςτο κοινωνικό ςφνολο».
Επιπροςκζτωσ ο υπερςυνωςτιςμόσ ςτισ ωυλακζσ αποτελεί ςοβαρό πρόβλθμα ςε
μεγάλο αρικμό χωρϊν.10 Παρ’ όλο που ο εν λόγω υπερςυνωςτιςμόσ αντιπροςωπεφει
μια ςφνκετθ πρόκλθςθ, οι εγκάκειρκτοι πλθκυςμοί αυξάνονται, και ζνασ από τουσ
κφριουσ λόγουσ αυτισ τθσ αφξθςθσ είναι ο μεγάλοσ αρικμόσ παραβατϊν που
υποτροπιάηουν ι παραβιάηουν τουσ όρουσ του εντάλματοσ δοκιμαςίασ ι τθσ
αποωυλάκιςισ τουσ. Μολονότι ο υπερκορεςμόσ των ωυλακϊν αποτελεί ςφνκετο
πρόβλθμα, δεν υπάρχει αμωιβολία ότι οωείλεται εν μζρει ςτον μεγάλο αρικμό
υπότροπων παραβατϊν που διαβιοφν ςτισ ωυλακζσ, ςτουσ οποίουσ ο εγκλειςμόσ ζχει
αςκιςει μικρι ι μθδαμινι επίδραςθ ςε ό,τι αωορά τθν αποχι τουσ από το ζγκλθμα.
Βαςικι ςτρατθγικι για τθ μείωςθ του αρικμοφ των ζγκλειςτων ατόμων ςτισ ωυλακζσ
είναι θ παροχι ςε αυτά αποτελεςματικϊν προγραμμάτων αποκατάςταςθσ και θ
ςυνδρομι τθσ κοινωνικισ τουσ επανζνταξθσ μετά τθν αποωυλάκιςθ.11 Δυςτυχϊσ ο
ίδιοσ ο υπερςυνωςτιςμόσ ςτισ ωυλακζσ επθρεάηει τθ δυνατότθτα που υπάρχει ςε
αυτζσ για προςωορά ουςιαςτικϊν προγραμμάτων αποκατάςταςθσ και τείνει να
περιορίηει τθν πρόςβαςθ των κρατουμζνων ςτα υπάρχοντα προγράμματα.
Σο πρόβλθμα των υπότροπων παραβατϊν ςυνιςτά μια επιπλζον ςοβαρι πθγι
ανθςυχίασ. Μεγάλο ποςοςτό παραβατϊν διζρχεται από το ςωωρονιςτικό ςφςτθμα
ςυχνά για ςχετικϊσ μικρισ βαρφτθτασ εγκλιματα, εκτίοντασ διαδοχικζσ και ςχετικά
ςφντομεσ περιόδουσ κράτθςθσ ςτθ ωυλακι. Παρ’ όλο που τα εγκλιματα αυτά είναι
ςχετικά μικρότερθσ ςοβαρότθτασ (πρωτίςτωσ μικροαδικιματα κατά τθσ ιδιοκτθςίασ),
ο αντίκτυποσ που αςκοφν οι υπότροποι αυτοί παραβάτεσ ςτισ κοινότθτεσ και ςτθ
δθμόςια αςωάλεια, κακϊσ και ςτθν εμπιςτοςφνθ του κοινοφ ςτο ςφςτθμα
9

M. Borzycki and T. Makkai, Prisoner Reintegration Post-release (Canberra, Australian Institute of
Criminology, 2007), ς. 25.
10
United Nations Office on Drugs and Crime, Introductory Handbook on Prison Overcrowding (υπό
ζκδοςθ).
11
F. Lösel, “Counterblast: the prison overcrowding crisis and some constructive perspectives for
crime policy”, Howard Journal of Criminal Justice, vol. 46, No. 5 (2007), ς. 512-519.
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δικαιοςφνθσ, είναι ςθμαντικόσ. Μεγάλο μζροσ τθσ ςυμπεριωοράσ αυτϊν των
παραβατϊν μπορεί να ςυνδεκεί με κατάχρθςθ ουςιϊν και εκιςμοφσ, ψυχικζσ
διαταραχζσ, ζλλειψθ εργαςιακϊν δεξιοτιτων και άλλα προβλιματα. Λόγω του ότι
ςυνικωσ εκτίουν βραχφχρονεσ ποινζσ, θ πρόςβαςι τουσ ςε κεραπευτικά και λοιπά
προγράμματα κατά τθ διάρκεια τθσ κράτθςθσ είναι αρκετά περιοριςμζνθ και
εξακολουκοφν να διατρζχουν υψθλό κίνδυνο υποτροπισ. Δυςτυχϊσ λίγοι τζτοιοι
παραβάτεσ, κατά τθ διάρκεια του εγκλειςμοφ ςτθ ωυλακι, ςυμμετζχουν ςε
προγράμματα κατά τρόπο ουςιαςτικό και ακόμθ λιγότεροι από αυτοφσ δζχονται
ςτιριξθ ι υποβάλλονται ςε επίβλεψθ μετά τθν αποωυλάκιςι τουσ. Όχι μόνο
ςυνιςτοφν πραγματικι πθγι ανθςυχίασ για τθ δθμόςια αςωάλεια, αλλά επιπλζον
προκαλοφν υπερςυνωςτιςμό ςτισ ωυλακζσ και ζχουν ελάχιςτεσ ευκαιρίεσ ζνταξθσ ςτον
βαςικό κορμό τθσ κοινωνίασ. Κατά ςυνζπεια, είναι ςθμαντικό να ζχουν οι υπότροποι
παραβάτεσ προτεραιότθτα ςτθν πρόςβαςθ ςε προγράμματα αποκατάςταςθσ και
επανζνταξθσ, και να υποβάλλονται ςε αποτελεςματικι κοινοτικι επίβλεψθ –όπωσ και
ςε διαχείριςθ παραβατϊν– μετά τθν αποωυλάκιςι τουσ.12
ε χϊρεσ χαμθλοφ και μεςαίου ειςοδιματοσ οι αρμόδιοι για τθ χάραξθ πολιτικισ
διςτάηουν κάποιεσ ωορζσ να προτείνουν τθν προςωορά ςτουσ παραβάτεσ αρωγισ και
υπθρεςιϊν που δεν διατίκενται εφκολα ακόμθ και ςτουσ απλοφσ πολίτεσ. Πρόκειται
όντωσ για περίπλοκο ηιτθμα και, ςυχνά, για μια δφςκολθ απόωαςθ. Παρ’ όλα αυτά, οι
υπεφκυνοι για τθ λιψθ αποωάςεων πρζπει τελικά να κυμοφνται ότι θ αρωγι για τθν
επανζνταξθ είναι απαραίτθτθ όχι μόνο για χάρθ των παραβατϊν, αλλά -ακόμθ
ςθμαντικότερο- για τθν αςωάλεια τθσ κοινότθτασ, προσ όωελοσ των ενδεχόμενων
μελλοντικϊν κυμάτων και εντζλει για τθν κοινωνικοοικονομικι ανάπτυξθ των χωρϊν.

Γ. Αποχι από το ζγκλθμα και πρόλθψθ τθσ υποτροπισ
Θ διευκόλυνςθ τθσ επανζνταξθσ των παραβατϊν είναι ζνα ςφνκετο ζργο, και τα
αποτελζςματα των ειδικϊν παρεμβάςεων είναι ςυχνά δφςκολο να μετρθκοφν.13 Ο
τελικόσ δείκτθσ ενόσ επιτυχοφσ προγράμματοσ κοινωνικισ επανζνταξθσ εξακολουκεί
να είναι θ μειωμζνθ εγκλθματικι υποτροπι. Ο όροσ «υποτροπι» («τζλεςθ αδικιματοσ
εκ νζου») αναωζρεται ςτο αν ζνα άτομο, που αποτελεί αντικείμενο παρζμβαςθσ
(τιμωρίασ) τθσ ποινικισ δικαιοςφνθσ, τελζςει ι δεν τελζςει νζο αδίκθμα ςε
υςτερότερο χρόνο. ε ατομικό επίπεδο θ υποτροπι προλαμβάνεται, όταν ζνασ
παραβάτθσ απόςχει από το ζγκλθμα.
Ζνασ προωανισ ςτόχοσ των προγραμμάτων επανζνταξθσ είναι θ ενκάρρυνςθ των
παραβατϊν να απόςχουν από το ζγκλθμα, να παφςουν τθν εκ νζου διάπραξθ
12

P. Dawson and L. Cuppleditch, “An impact assessment of the Prolific and other Priority Offender
Programme”, Home Office Online Report 08/07 (London, Home Office, 2007).
13
C. T. Griffiths, Y. Dandurand and D. Murdoch, The Social Reintegration of Offenders and Crime
Prevention (Ottawa, Public Safety Canada, National Crime Prevention Centre, 2007).
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αδικιματοσ. Ο όροσ «αποχι» αναωζρεται ςτθ διαδικαςία κατά τθν οποία, με ι χωρίσ
τθν παρζμβαςθ των υπθρεςιϊν τθσ ποινικισ δικαιοςφνθσ, οι παραβάτεσ τερματίηουν
τισ παραβατικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ και διάγουν ηωι απαλλαγμζνθ από το ζγκλθμα.
Αυτό είναι κάτι που ςυνικωσ επιτυγχάνεται μζςα ςε κάποιο χρονικό διάςτθμα.
Θ αποχι από το ζγκλθμα ςυνδζεται με οριςμζνουσ παράγοντεσ. Παραδείγματα
αυτϊν των παραγόντων είναι θ απόκτθςθ νζων δεξιοτιτων, θ πλιρθσ απαςχόλθςθ,
μια ςθμαντικι, μακροχρόνια ςυντροωικι ςχζςθ ι θ δθμιουργία οικογζνειασ (ιδίωσ για
τισ γυναίκεσ). Οι αλλαγζσ ςτθν οικογενειακι και εργαςιακι κατάςταςθ αποτελοφν
βαςικοφσ παράγοντεσ για τθν εξιγθςθ τθσ αποχισ. Είναι δφςκολο ωςτόςο να
προςδιοριςτεί θ αιτιϊδθσ ςχζςθ ανάμεςα ςε αυτοφσ τουσ παράγοντεσ και ςτθν
απουςία εγκλθματικισ ςυμπεριωοράσ ςε ζνα άτομο. φμωωνα με μια μελζτθ
παραβατϊν που βρίςκονταν υπό κακεςτϊσ δοκιμαςίασ ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο,
ωαίνεται πωσ θ αποχι κακίςταται λιγότερο πικανι κακϊσ αυξάνεται ο ςυνολικόσ
αρικμόσ των «προβλθματικϊν» κοινωνικϊν ςυνκθκϊν που αντιμετωπίηει ο
δοκιμαηόμενοσ.14 Θ επίτευξθ τθσ αποχισ είναι ςυχνά κάτι πολφ δφςκολο. Για τουσ
παραβάτεσ που ζχουν αναπτφξει μοτίβα υποτροπισ θ αποχι χαρακτθρίηεται ςυνικωσ
από αμωικυμία και αμωιταλάντευςθ.
Σα προγράμματα που βαςίηονται ςτθ κεωρία τθσ αποχισ δίνουν ζμωαςθ ςτθ
μακροπρόκεςμθ αλλαγι παρά ςτον βραχυπρόκεςμο ζλεγχο, αναγνωρίηοντασ ότι είναι
απίκανο να αποτελεί θ πρόοδοσ κάτι το άμεςο ι ςυνεχζσ. Σο ςθμείο εςτίαςθσ
βρίςκεται ςτθ ςτιριξθ των παραβατϊν, ϊςτε να δουν τον εαυτό τουσ μζςα από ζνα
καινοφριο και κετικότερο πρίςμα, με ελπίδα για το μζλλον. Βάςει αυτισ τθσ κεϊρθςθσ
θ επιτυχισ κοινωνικι επανζνταξθ ενόσ παραβάτθ ςτθρίηεται ςε ζνα ςυνδυαςμό
κινιτρου, ανκρϊπινου και κοινωνικοφ κεωαλαίου. Ο όροσ «ανκρϊπινο κεωάλαιο»
αναωζρεται εν μζρει ςτθν ικανότθτα του ατόμου να πραγματοποιεί αλλαγζσ και να
επιτυγχάνει ςτόχουσ. Ο όροσ «κοινωνικό κεωάλαιο» περιλαμβάνει παράγοντεσ όπωσ θ
απαςχόλθςθ και το υποςτθρικτικό οικογενειακό περιβάλλον ι άλλεσ ςχζςεισ.15

Δ. Αντιμετϊπιςθ παραγόντων κινδφνου
Θ πρόλθψθ τθσ υποτροπισ απαιτεί αποτελεςματικζσ παρεμβάςεισ οι οποίεσ
βαςίηονται ςτθν κατανόθςθ των παραγόντων που κζτουν τουσ παραβάτεσ ςε κίνδυνο
και δυςχεραίνουν τθν επιτυχι επανζνταξι τουσ ςτο κοινωνικό ςφνολο (όπωσ είναι, για
παράδειγμα, θ πρόωρθ κυματοποίθςθ, οι μακθςιακζσ δυςκολίεσ, θ κατάχρθςθ
ουςιϊν, το μθ υποςτθρικτικό οικογενειακό περιβάλλον, θ φπαρξθ ψυχικισ και
14

S. Farrall, Rethinking What Works with Offenders: Probation, Social Context and Distance from
Crime (Cullompton, Devon, Willan Publishing, 2002), ς. 212.
15
Resource Material Series No. 82 (Tokyo, Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and
th
the Treatment of Offenders, 2010), Work Product of the 145 International Training Course, “The
Effective Resettlement of Offenders by Strengthening ‘Community Reintegration Factors’”, Visiting
Experts’ Papers, S. Pitts, ς. 3 κ.εξ.
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ςωματικισ αςκζνειασ κ.ά.). Οριςμζνοι παράγοντεσ κινδφνου είναι δυναμικοί –κάτι που
ςθμαίνει ότι επιδζχονται αλλαγι– ενϊ άλλοι όχι.16 Οι δυναμικοί παράγοντεσ κινδφνου
μποροφν να αντιμετωπιςτοφν με προγράμματα εντόσ ι εκτόσ του πλαιςίου του
ςυςτιματοσ ποινικισ δικαιοςφνθσ.
Σα προγράμματα επανζνταξθσ εκπονοφνται ςυνικωσ με βάςθ τθν τρζχουςα
αντίλθψθ για τουσ ςυνδεόμενουσ με τθν υποτροπι δυναμικοφσ παράγοντεσ κινδφνου,
τισ ανάγκεσ που ζχουν οι παραβάτεσ, κακϊσ και τισ προκλιςεισ με τισ οποίεσ ζρχονται
αντιμζτωποι μετά τθν αποωυλάκιςι τουσ. Σα προγράμματα ποικίλλουν αναλόγωσ των
παραγόντων κινδφνου και του είδουσ τθσ πρόκλθςθσ απζναντι ςτθν κοινωνικι ζνταξθ
που είναι ςχεδιαςμζνα ϊςτε να αντιμετωπίηουν. Μεγάλοσ αρικμόσ προγραμμάτων
εςτιάηεται ςε ςυγκεκριμζνεσ προκλιςεισ που αντιμετωπίηονται από παραβάτεσ, όπωσ
θ χριςθ ναρκωτικϊν ουςιϊν, θ εξάρτθςθ από τζτοιεσ ουςίεσ ι θ ανεργία. Πολλά
προγράμματα επανζνταξθσ ζχουν ςχεδιαςτεί για ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ
παραβατϊν, όπωσ οι υπότροποι, οι τοξικοεξαρτθμζνοι, οι νεαρισ θλικίασ, οι ψυχικά
αςκενείσ ι οι επικίνδυνοι ςεξουαλικοί παραβάτεσ.17
Οι περιςςότεροι παραβάτεσ αντιμετωπίηουν ζνα ωάςμα κοινωνικϊν, οικονομικϊν
και προςωπικϊν προκλιςεων που ζχουν τθν τάςθ να εξελίςςονται ςε εμπόδια για τθν
κοινωνικι τουσ ζνταξθ. Κάποιεσ από αυτζσ τισ προκλιςεισ οωείλονται ςτο κοινωνικό
περιβάλλον του παραβάτθ, ςτθν οικογζνειά του, ςε κάποια ομάδα ςυνομθλίκων του,
ςε εκ μζρουσ του κατάχρθςθ ουςιϊν ι ςε χαμθλό του επίπεδο εκπαίδευςθσ και
δεξιοτιτων. Ζνασ παραβάτθσ ενδζχεται να ζχει ιςτορικό κοινωνικισ απομόνωςθσ και
περικωριοποίθςθσ, ςωματικισ ι ςυναιςκθματικισ κακοποίθςθσ, ανεπαρκοφσ
απαςχόλθςθσ ι ανεργίασ, κακϊσ και ανάμειξθσ ςε εγκλθματικό τρόπο ηωισ που
ξεκίνθςε ςε πρϊιμθ θλικία. Μπορεί επίςθσ να δοκιμάηεται από ςωματικζσ και
διανοθτικζσ αναπθρίεσ, κακϊσ και από προβλιματα υγείασ, περιλαμβανομζνων και
προβλθμάτων που ςχετίηονται με κατάχρθςθ ουςιϊν και τοξικομανία. Πολλοί
παραβάτεσ πάςχουν από ςοβαρά ελλείμματα δεξιοτιτων τα οποία τουσ δυςκολεφουν
να αγωνιςτοφν και να επιτφχουν μζςα ςτθν κοινότθτα: ανεπαρκείσ διαπροςωπικζσ
δεξιότθτεσ, χαμθλό επίπεδο τυπικισ εκπαίδευςθσ, αναλωαβθτιςμό ι ζλλειψθ των
ςτοιχειωδϊν γνϊςεων αρικμθτικισ, ανεπαρκι γνωςτικι ι ςυναιςκθματικι
λειτουργία, ι ζλλειψθ δεξιοτιτων ςχεδιαςμοφ και οικονομικισ διαχείριςθσ.18
Σα πραγματοποιοφμενα μζςα ςε ιδρφματα και τα βαςιηόμενα ςτισ τοπικζσ
κοινότθτεσ προγράμματα επανζνταξθσ μποροφν να αντιμετωπίςουν τουσ δυναμικοφσ
παράγοντεσ κινδφνου μζςω τθσ εςτίαςισ τουσ ςτα κίνθτρα, ςτθν εκπαίδευςθ, ςτθν
ανάπτυξθ δεξιοτιτων, ςτθν απαςχόλθςθ, ςτον χϊρο διαμονισ, ςτισ διαπροςωπικζσ
16

G. Harper and C. Chitty, eds., The Impact of Corrections on Re-offending: A Review of ‘What
rd
Works’, 3 ed., Home Office Research Study 291 (London, Home Office, Research, Development and
Statistics Directorate, 2005).
17
Βλ. Y. Dandurand and others, Conditional Release Violations, Suspensions and Revocations: A
Comparative Analysis (Vancouver, International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice
Policy, 2008), ς. 8· και Griffiths, Dandurand and Murdoch, The Social Reintegration of Offenders and
Crime Prevention, ς. 4.
18
Ό.π.
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ςχζςεισ, ςτθ κεραπεία από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, ςτθν ψυχιατρικι περίκαλψθ,
κακϊσ και ςτισ γνωςτικζσ και ςυμπεριωορικζσ παρεμβάςεισ. Επ’ αυτοφ, θ επίτευξθ
κετικϊν αποτελεςμάτων είναι περιςςότερο πικανι, όταν οι παρεμβάςεισ και οι
υπθρεςίεσ διαπνζονται από μια «βαςιηόμενθ ςτο ςκζνοσ» προςζγγιςθ με ςτόχο τθ
χρθςιμοποίθςθ προςωπικϊν και κοινοτικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων για τθν παροχι
αρωγισ ςτουσ παραβάτεσ, ϊςτε να αντιμετωπίςουν τισ προςωπικζσ τουσ προκλιςεισ
και να επανενταχκοφν επιτυχϊσ ςτθν κοινότθτα.19 Ερευνθτικά ςτοιχεία ζχουν επίςθσ
εντοπίςει οριςμζνεσ ζγκαιρεσ προλθπτικζσ παρεμβάςεισ οι οποίεσ μποροφν να
μειϊςουν τουσ παράγοντεσ κινδφνου. τισ παρεμβάςεισ αυτζσ περιλαμβάνονται θ
προςχολικι αγωγι, ο οικογενειακόσ αλωαβθτιςμόσ, θ πλθροωόρθςθ και θ ςτιριξθ για
τθν ανατροωι των παιδιϊν, θ εκπαίδευςθ ςτθ λογικι ςκζψθ και ςτισ κοινωνικζσ
δεξιότθτεσ, θ οργανωτικι αλλαγι ςτα ςχολεία και ςτισ μεκόδουσ διδαςκαλίασ τθσ
ανάγνωςθσ.20
Κάκε παρζμβαςθ, ανεξαρτιτωσ τθσ μεκόδου τθσ, πραγματοποιείται με τον
καλφτερο δυνατό τρόπο, όταν υλοποιείται ςτο πλαίςιο ενόσ ολοκλθρωμζνου
προγράμματοσ που είναι ςχεδιαςμζνο για τθν εναςχόλθςθ με τα ιδιαίτερα
προβλιματα και τισ προκλιςεισ που αντιμετωπίηει ζνασ παραβάτθσ ςε προςωπικι
βάςθ.21 Όταν οι παράγοντεσ που προδιακζτουν ζναν παραβάτθ ςτθν εκδιλωςθ
εγκλθματικισ ςυμπεριωοράσ, κακϊσ και οι ωυςικζσ και κοινωνικζσ του ανάγκεσ,
αντιμετωπίηονται με αδιάλειπτο και ολιςτικό τρόπο τόςο κατά τθ διάρκεια του
εγκλειςμοφ ςτθ ωυλακι όςο και μετά, είναι περιςςότερο πικανόν να παράγονται
κετικά αποτελζςματα ςε ςχζςθ με τθν επανζνταξθ.22 Αυτόσ είναι ο λόγοσ που ζχει
ςθμαςία να δίνεται ζμωαςθ ςε ολοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ οι οποίεσ βαςίηονται ςτο
ςυνεχζσ τθσ ωροντίδασ, με ςτόχο τθν παροχι αρωγισ ςτουσ παραβάτεσ ςε ςτακερι
βάςθ μζςα και ζξω από τθ ωυλακι. Είναι προωανζσ ότι θ προετοιμαςία για τθν
επάνοδο κα πρζπει να αρχίηει πριν από τθν αποωυλάκιςθ ενόσ παραβάτθ. Μετά τθν
αποωυλάκιςθ οι παρεμβάςεισ κα πρζπει να διευκολφνουν τθν ομαλι μετάβαςθ από
τθ ωυλακι προσ τθν κοινότθτα, να ενιςχφουν τα οωζλθ που ζχουν αποκτθκεί μζςα ςτθ
ωυλακι διά μζςου κεραπευτικϊν και εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων, και να
ςυνεχίηονται μζχρι τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ τθσ επανζνταξθσ.23 Θ προςζγγιςθ αυτι
αναωζρεται ςυχνά ωσ «αδιάλειπτθ μζριμνα», ζνασ τρόποσ παρζμβαςθσ που εκτείνεται
ςε όλο το ωάςμα του ςυςτιματοσ.24
19

S. Maruna and T. LeBel, “Revisiting ex-prisoner re-entry: a buzzword in search of a narrative”, ςτο
Reform and Punishment: The Future of Sentencing, S. Rex and M. Tonry, eds. (Cullompton, Devon, Willan
Publishing, 2002), ς. 158-180.
20
Griffiths, Dandurand and Murdoch, The Social Reintegration of Offenders and Crime Prevention, ς.
4.
21
Ό.π.
22
J. Travis, A. L. Solomon and M. Waul, From Prison to Home: The Dimensions and Consequences of
Prisoner Reentry (Washington, D.C., Urban Institute, Justice Policy Center, 2001).
23
A. Fox, “Aftercare for drug-using prisoners: lessons from an international study”, Probation
Journal, vol. 49, No. 2 (2002), ς. 120-129.
24
Βλ. M. Borzycki, Interventions for Prisoners Returning to the Community (Canberra, Australian
Government Attorney-General’s Department, 2005).
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Δυςτυχϊσ αυτά τα είδθ προγραμμάτων ςπανίωσ είναι διακζςιμα ςτουσ
περιςςότερουσ παραβάτεσ, που ςυνικωσ ζχουν λιγοςτζσ ι ανφπαρκτεσ κοινωνικζσ και
οικονομικζσ ευκαιρίεσ. Θ κατάςταςθ αυτϊν των παραβατϊν, ιδίωσ ςε χϊρεσ χαμθλοφ
και μεςαίου ειςοδιματοσ, μπορεί να επιδεινϊνεται εξαιτίασ ακραίασ ωτϊχειασ,
κοινωνικοφ αποκλειςμοφ και απουςίασ πρόςβαςθσ ςε οποιαδιποτε μορωι
υγειονομικισ περίκαλψθσ, εκπαίδευςθσ ι αρωγισ. ε τζτοιεσ περιπτϊςεισ το μόνο
που κάνει ο εγκλειςμόσ ςτθ ωυλακι είναι να οξφνει τα προβλιματα που ιδθ
αντιμετωπίηουν οι παραβάτεσ.

Ε. Προγράμματα επανζνταξθσ και το ςφςτθμα ποινικισ
δικαιοςφνθσ
Σα προγράμματα κοινωνικισ επανζνταξθσ εμπεριζχουν επίςθσ παρεμβάςεισ οι οποίεσ
πραγματοποιοφνται φςτερα από ςφλλθψθ, με ςτόχο τθν εκτροπι ενόσ παραβάτθ από
το ςφςτθμα ποινικισ δικαιοςφνθσ προσ ζνα εναλλακτικό μζτρο, περιλαμβανομζνθσ και
κάποιασ διαδικαςίασ που ςχετίηεται με τθν αποκαταςτατικι δικαιοςφνθ ι ενόσ
κατάλλθλου κεραπευτικοφ προγράμματοσ. Οι παρεμβάςεισ επανζνταξθσ μποροφν
επίςθσ να υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο κφρωςθσ που εκτελείται ςτθν κοινότθτα –
παραδείγματοσ χάριν, δοκιμαςίασ ι κοινωωελοφσ εργαςίασ– με ςτόχο να βοθκθκοφν
οι παραβάτεσ ϊςτε να ενταχκοφν ςτθν κοινότθτα, πικανϊσ υπό κάποιο κακεςτϊσ
επίβλεψθσ, και να επανορκϊςουν τισ ςχζςεισ που επθρεάςτθκαν από τθν εγκλθματικι
τουσ ςυμπεριωορά. υγκριτικά με τον εγκλειςμό ςτθ ωυλακι οι εκτελοφμενεσ ςτθν
κοινότθτα κυρϊςεισ αυτοφ του είδουσ κεωροφνται ςυχνά πολφ πιο αποτελεςματικόσ
τρόποσ ςτιριξθσ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ των παραβατϊν, κακϊσ με τισ εν λόγω
κυρϊςεισ αποωεφγεται θ υποβολι των ατόμων αυτϊν ςτισ περικωριοποιθτικζσ και
επιβλαβείσ ςυνζπειεσ τθσ ωυλάκιςθσ. Με τθ χριςθ των εκτελοφμενων ςτθν κοινότθτα
κυρϊςεων αποωεφγεται θ απομάκρυνςθ των παραβατϊν από το ευρφτερο κοινωνικό
περιβάλλον και θ ζκκεςι τουσ ςε μια κατάςταςθ όπου ςτο τζλοσ κα πρζπει να
αντιμετωπίςουν δφςκολα προβλιματα ςε ςχζςθ με τθν επάνοδό τουσ μετά τθν
αποωυλάκιςθ. τθν πραγματικότθτα ο πρωταρχικόσ ςκοπόσ των κοινοτικϊν κυρϊςεων
είναι θ ζνταξθ των παραβατϊν ςτθν κοινότθτα, με ηθτοφμενο τθ μείωςθ του κινδφνου
μελλοντικισ βλάβθσ και υποτροπισ.
χεδιάγραμμα Ι. Προγράμματα κοινωνικισ (επαν)ζνταξθσ και θ ποινικι διαδικαςία
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Πρόωρθ ι υπό
όρουσ απόλυςθ

Κυρϊςεισ εκτελοφμενεσ
ςτθν κοινότθτα
(π.χ.
δοκιμαςία, κοινωωελισ
εργαςία
και
αποκαταςτατικι
δικαιοςφνθ)

Μετά
τθν υπό
όρουσ
απόλυςθ
Προγράμματα προ τθσ
αποωυλάκιςθσ
και
προγράμματα
επανόδου

Φυλακι/κζντρο κράτθςθσ
(εκπαιδευτικά,
επαγγελματικά
προγράμματα
και
προγράμματα κοινωνικισ
αποκατάςταςθσ)
Μεταςωωρονι
ςτικι μζριμνα
Παράκαμψθ (π.χ.
παραπομπι ςε
κεραπευτικι
μονάδα)
↑
Αντί τθσ ποινικισ διαδικαςίασ

↑

το πλαίςιο κφρωςθσ
Προετοιμαςία
τθσ ποινικισ δικαιοςφνθσ και υποςτιριξθ
τθσ κοινωνικισ επανόδου

↑

↑

Μετά τθν
Μετά
αποωυλάκιςθ με ι χωρίσ
τθν
επίβλεψθ
υπό όρουσ
απόλυςθ

Όπωσ απεικονίηεται ςτο ςχεδιάγραμμα Λ, οι παρεμβάςεισ κοινωνικισ επανζνταξθσ
μποροφν να υλοποιθκοφν ςε διάωορα ςτάδια τθσ ποινικισ διαδικαςίασ, ακόμθ δε και
εκτόσ τθσ διαδικαςίασ αυτισ, όταν οι παραβάτεσ εκτρζπονται προσ εναλλακτικζσ
υπθρεςίεσ και προγράμματα. Σα προγράμματα επανζνταξθσ καλφπτουν ζνα ευρφ
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ωάςμα υπθρεςιϊν και πρωτοβουλιϊν που χρθματοδοτοφνται ι υποςτθρίηονται από
το ςφςτθμα ποινικισ δικαιοςφνθσ, ςυχνά ςε ςυνεργαςία με κοινοτικοφσ ωορείσ και μθ
κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ. Σα επιτυχι προγράμματα ςυνικωσ ςτοχεφουν ςτθν
αντιμετϊπιςθ των δυναμικϊν παραγόντων κινδφνου που ςυνδζονται με τθν
υποτροπι. Μερικά προγράμματα εςτιάηονται ςε ςυγκεκριμζνεσ προκλιςεισ που
αντιμετωπίηουν οι παραβάτεσ, όπωσ θ κατάχρθςθ ουςιϊν ι θ ανεργία, κακϊσ και ςε
ειδικζσ ομάδεσ παραβατϊν, όπωσ οι ςεξουαλικοί παραβάτεσ ι οι νεαροί παραβάτεσ
υψθλοφ κινδφνου. Είναι προωανζσ πωσ υπάρχουν επίςθσ κάποιοι παραβάτεσ που
ζχουν ιδιαίτερεσ ανάγκεσ, αντιμετωπίηουν ειδικζσ περιςτάςεισ ι προζρχονται ακόμα
και από ιδιαίτερα πολιτιςμικά υπόβακρα, οι οποίοι χρειάηονται αρωγι μζςω
εξειδικευμζνων προγραμμάτων.25
ε οριςμζνα δικαιοδοτικά ςυςτιματα κάτι τζτοιο περιλαμβάνει μζτρα για κάποια
οριςτικι ολοκλιρωςθ μιασ επιτυχοφσ διαδικαςίασ κοινωνικισ επανζνταξθσ μζςω τθσ
«απάλειψθσ» ι τθσ ακφρωςθσ τθσ καταγραωισ τθσ ποινικισ καταδίκθσ του παραβάτθ.
τον Καναδά, παραδείγματοσ χάριν, θ ςωράγιςθ του ποινικοφ μθτρϊου ενόσ
παραβάτθ ο οποίοσ ζχει απόςχει από τθν εγκλθματικότθτα και ζχει ςυμπλθρϊςει ζνα
χρονικό διάςτθμα ςτθν κοινότθτα χωρίσ ζγκλθμα, είναι κάτι που αποτελεί ςθμαντικό
βιμα ςτθν πορεία τθσ κοινωνικισ του επανζνταξθσ, κακϊσ και επίςθμθ αναγνϊριςθ
τθσ επιτυχίασ αυτοφ του ατόμου.26

Η. Διεκνι πρότυπα
Θ αποκατάςταςθ των παραβατϊν και θ επιτυχισ τουσ επανζνταξθ ςτθν κοινότθτα
ςυγκαταλζγονται ςτουσ βαςικοφσ ςκοποφσ των ςυςτθμάτων ποινικισ δικαιοςφνθσ.
Αυτό είναι κάτι που αναγνωρίηεται με ςαωινεια τόςο ςτο διεκνζσ δίκαιο για τα
δικαιϊματα του ανκρϊπου, όςο και ςτα πρότυπα και ςτουσ κανόνεσ των Θνωμζνων
Εκνϊν,27 μεγάλοσ αρικμόσ εκ των οποίων ζχει άμεςθ ςυνάωεια με τθν αποκατάςταςθ
και τθν κοινωνικι επανζνταξθ των παραβατϊν. ε αυτά εμπεριζχονται πρότυπα που
ςχετίηονται με παρεμβάςεισ ςτισ ωυλακζσ (περιλαμβανομζνθσ και τθσ εκπαίδευςθσ,
τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και άλλων προγραμμάτων) και με τθν ανάγκθ να
διαςωαλιςτεί θ διατιρθςθ τθσ επικοινωνίασ των παραβατϊν με τον ζξω κόςμο·
πρότυπα που εωαρμόηονται ςτθν πρόωρθ αποωυλάκιςθ των παραβατϊν· πρότυπα
που κακιςτοφν αναγκαία τθν παροχι αρωγισ και ςτιριξθσ ςτουσ παραβάτεσ μετά τθν
25

W. Willis and J.-P. Moore, Reintegration of Indigenous Prisoners, Research and Public Policy Series,
No. 90 (Canberra, Australian Institute of Criminology, 2008).
26
R. Ruddell and L. T. Winfree, “Setting aside criminal convictions in Canada: a successful approach
to offender reintegration”, The Prison Journal, vol. 86, No. 4 (2006), ς. 452-469.
27
Για ταχεία πρόςβαςθ ςτα περιςςότερα από τα πρότυπα των Θνωμζνων Εκνϊν που αναωζρονται
ςτο παρόν Ειςαγωγικό εγχειρίδιο, βλ. Compendium of United Nations Standards and Norms in Crime
Prevention and Criminal Justice, δθμοςιευκζν το 2006 από το Γραωείο των Θνωμζνων Εκνϊν για τα
Ναρκωτικά
και
το
Ζγκλθμα.
Διατίκεται
ςτθν
θλεκτρονικι
διεφκυνςθ
www.unodc.org/pdf/compendium/compendium_2006.pdf.
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αποωυλάκιςι τουσ· πρότυπα που προωκοφν τθν κοινοτικι ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία
τθσ επανζνταξθσ· και πρότυπα τα οποία ενκαρρφνουν, αντί του εγκλειςμοφ, το μζτρο
τθσ παράκαμψθσ και τθ χριςθ προγραμμάτων που βαςίηονται ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ.
Σο Διεκνζσ φμωωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιϊματα28 διακθρφςςει ότι «το
ςωωρονιςτικό ςφςτθμα κα περιλαμβάνει μεταχείριςθ των κρατουμζνων τθσ οποίασ
ουςιαςτικόσ ςκοπόσ κα είναι θ βελτίωςθ και θ κοινωνικι τουσ αποκατάςταςθ» (άρκρο
10, παράγραωοσ 3). Οι τοιχειϊδεισ Κανόνεσ για τθ Μεταχείριςθ των Κρατουμζνων29
προβλζπουν ότι:
«58. Ο ςκοπόσ και θ δικαιολόγθςθ μιασ ποινισ ςτερθτικισ τθσ ελευκερίασ ι ενόσ
παρόμοιου μζτρου είναι ςε τελευταία ανάλυςθ θ προςταςία τθσ κοινωνίασ από το
ζγκλθμα. Ο ςκοπόσ αυτόσ μπορεί να επιτευχκεί μόνο αν το χρονικό διάςτθμα
ςτζρθςθσ τθσ ελευκερίασ χρθςιμοποιείται προκειμζνου να εξαςωαλιςτεί ςτο μζτρο
του δυνατοφ ότι ο παραβάτθσ, μετά τθν επιςτροωι του ςτθν κοινωνία, όχι μόνο κα
επικυμεί αλλά και κα ζχει τθν ικανότθτα να ηει ςεβόμενοσ τον νόμο και να εξαςωαλίηει
τα προσ το ηθν».
Επιπλζον oι κανόνεσ αναωζρονται λεπτομερζςτερα ςτον ςκοπό αυτισ τθσ
μεταχείριςθσ:
«65. Θ μεταχείριςθ των ατόμων που ζχουν καταδικαςτεί ςε ποινι ςτερθτικι τθσ
ελευκερίασ ι ςε άλλο, παρόμοιο μζτρο κα αποςκοπεί, όςο θ διάρκεια τθσ ποινισ το
επιτρζπει, ςτθν ανάπτυξθ τθσ βοφλθςθσ και των ικανοτιτων τουσ που κα τουσ
επιτρζψουν να ηιςουν, μετά τθν αποωυλάκιςι τουσ, με ςυμμόρωωςθ προσ τον νόμο
και με τθ δυνατότθτα να ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ τουσ. Θ εν λόγω μεταχείριςθ
κα ενκαρρφνει τον αυτοςεβαςμό τουσ και κα αναπτφςςει το αίςκθμα ευκφνθσ τουσ».
ιμερα οι ξεχωριςτοί παράγοντεσ που κα πρζπει να εωαρμόηονται ςτισ γυναίκεσ
κρατοφμενεσ αναγνωρίηονται ςτουσ προςωάτωσ υιοκετθκζντεσ Κανόνεσ των
Θνωμζνων Εκνϊν για τθ Μεταχείριςθ των Γυναικϊν Κρατουμζνων και Μθ Φυλακτικά
Μζτρα για Γυναίκεσ Παραβάτιδεσ (Κανόνεσ τθσ Μπανγκόκ).30
τθν απόωαςθ με τθν οποία υιοκετεί αυτοφσ τουσ κανόνεσ θ Γενικι υνζλευςθ
αναγνωρίηει πωσ κάποιεσ γυναίκεσ παραβάτιδεσ δεν ςυνιςτοφν κίνδυνο για τθν
κοινωνία και, όπωσ ιςχφει για όλουσ τουσ παραβάτεσ, ο εγκλειςμόσ αυτϊν των
γυναικϊν μπορεί να δυςχεράνει περιςςότερο τθν κοινωνικι τουσ επανζνταξθ.
Επιπροςκζτωσ με τον κανόνα 46 απαιτείται από τισ ςωωρονιςτικζσ αρχζσ, ςε
ςυνεργαςία με υπθρεςίεσ επιμελθτϊν δοκιμαςίασ ι/και υπθρεςίεσ κοινωνικισ
πρόνοιασ, τοπικζσ κοινοτικζσ ομάδεσ και μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ, να ςχεδιάηουν
και να εωαρμόηουν ολοκλθρωμζνα προγράμματα επανζνταξθσ για πριν και μετά τθν
αποωυλάκιςθ, τα οποία κα λαμβάνουν υπ’ όψιν τισ ανάγκεσ των γυναικϊν που
αωοροφν αποκλειςτικά το ωφλο τουσ.

28

Γενικι υνζλευςθ, απόωαςθ 2200 A (XXI), παράρτθμα.
Human Rights: A Compilation of International Instruments, Volume I (First Part), Universal
Instruments (United Nations publication, Sales No. E.02.XIV.4 [Vol. Λ, Part 1]), sect. J, No. 34.
30
Γενικι υνζλευςθ, απόωαςθ 65/229, παράρτθμα.
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Αναωορικά με τουσ ανιλικουσ παραβάτεσ (κάτω των 18 ετϊν), ςτθν παράγραωο 1
του άρκρου 40 τθσ φμβαςθσ για τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ31 αναωζρεται πωσ τα
κράτθ μζρθ κα πρζπει να αναγνωρίηουν «τθν επικυμθτότθτα προαγωγισ τθσ
επανζνταξθσ του παιδιοφ και τθσ ανάλθψθσ εκ μζρουσ του ενόσ εποικοδομθτικοφ
ρόλου ςτθν κοινωνία». Οι τοιχειϊδεισ Κανόνεσ των Θνωμζνων Εκνϊν για τθν
Απονομι Δικαιοςφνθσ ςε Ανθλίκουσ (Κανόνεσ του Πεκίνου)32 τονίηουν τθ ςθμαςία που
ζχει θ παροχι των απαιτοφμενων εγκαταςτάςεων, των υπθρεςιϊν και τθσ λοιπισ
αναγκαίασ αρωγισ, κακϊσ κάτι τζτοιο μπορεί να προάγει τα ςυμωζροντα του
ανθλίκου κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ αποκαταςτατικισ διαδικαςίασ. Οι κανόνεσ αυτοί
απαιτοφν να καταβάλλονται προςπάκειεσ, ϊςτε «να παρζχεται ςτουσ ανθλίκουσ ςε
όλα τα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ θ αναγκαία αρωγι, όπωσ κατάλυμα, εκπαίδευςθ ι
επαγγελματικι κατάρτιςθ, απαςχόλθςθ ι οποιαδιποτε άλλθ χριςιμθ και πρακτικι
αρωγι, με ςκοπό τθ διευκόλυνςθ τθσ αποκαταςτατικισ διαδικαςίασ» (κανόνασ 24.1).
Δεδομζνου ότι θ προαγωγι τθσ ευεξίασ του ανιλικου παραβάτθ είναι υψίςτθσ
ςθμαςίασ, οι κανόνεσ τονίηουν τθ ςθμαςία που ζχει θ παροχι υπθρεςιϊν και αρωγισ
για τθν προαγωγι των ςυμωερόντων του ανθλίκου κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ
διαδικαςίασ αποκατάςταςθσ. φμωωνα με τουσ κανόνεσ, ο ςκοπόσ τθσ εκπαίδευςθσ
και τθσ μεταχείριςθσ που προςωζρονται ςτουσ νεαρισ θλικίασ παραβάτεσ που είναι
τοποκετθμζνοι ςε ιδρφματα είναι θ «παροχι ωροντίδασ, προςταςίασ, εκπαίδευςθσ και
επαγγελματικϊν δεξιοτιτων με τθν προοπτικι να βοθκθκοφν, ϊςτε να αναλάβουν
κοινωνικά εποικοδομθτικοφσ και παραγωγικοφσ ρόλουσ ςτθν κοινωνία» (κανόνασ
26.1).
Θ ζμωαςθ που δίνεται ςτθ «νομοταγι ςυμπεριωορά» και ςτουσ «κοινωνικά
εποικοδομθτικοφσ ρόλουσ» ωσ ςκοποφσ τθσ μεταχείριςθσ είναι κάτι που αναωζρεται
προωανϊσ ςτθν πρόλθψθ τθσ υποτροπισ (εκ νζου τζλεςθσ αξιόποινθσ πράξθσ) ωσ
πρωταρχικό ςκοπό τθσ παρζμβαςθσ τθσ ποινικισ δικαιοςφνθσ. Οι Κατευκυντιριεσ
Γραμμζσ για τθν Πρόλθψθ του Εγκλιματοσ33 αναγνωρίηουν ότι θ πρόλθψθ του
εγκλιματοσ είναι κάτι που περιλαμβάνει ζνα ευρφ ωάςμα προςεγγίςεων,
περιλαμβανομζνων και μζτρων για «τθν πρόλθψθ τθσ υποτροπισ μζςω τθσ αρωγισ
για τθν κοινωνικι επανζνταξθ των παραβατϊν, κακϊσ και άλλων προλθπτικϊν
μθχανιςμϊν (προγραμμάτων επανζνταξθσ)» (κατευκυντιρια γραμμι 6 [d]). Οι
Κατευκυντιριεσ Γραμμζσ των Θνωμζνων Εκνϊν για τθν Πρόλθψθ τθσ
Παραβατικότθτασ των Ανθλίκων (Κατευκυντιριεσ Γραμμζσ του Ριάντ)34 επίςθσ κάνουν
λόγο για τθ ςθμαςία των μζτρων με ςτόχο τθ διευκόλυνςθ τθσ κοινωνικοποίθςθσ και
τθσ ζνταξθσ όλων των ανθλίκων και των νεαρϊν ατόμων (κατευκυντιρια γραμμι 10).
Σα μζτρα που ςυνιςτϊνται από τα πρότυπα αυτά για τθ διευκόλυνςθ τθσ κοινωνικισ
ενςωμάτωςθσ των ανιλικων παραβατϊν είναι επίςθσ ςυναωι με τθν κοινωνικι τουσ
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United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531.
Γενικι υνζλευςθ, απόωαςθ 40/33, παράρτθμα.
33
Οικονομικό και Κοινωνικό υμβοφλιο, απόωαςθ 2002/13, παράρτθμα.
34
Γενικι υνζλευςθ, απόωαςθ 45/112, παράρτθμα.
32
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επανζνταξθ φςτερα από μια περίοδο κράτθςθσ ι κατά τθ διάρκεια ζκτιςθσ εκ μζρουσ
τουσ ποινισ εκτελοφμενθσ ςτθν κοινότθτα.
Λεπτομερζςτερεσ αναωορζσ ςε ςχετικά διεκνι πρότυπα γίνονται ςτα επόμενα
κεωάλαια.
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ΛΛΛ. Εωαρμογι επιτυχϊν προγραμμάτων επανζνταξθσ
Δεν είναι αςυνικιςτθ θ εφρεςθ περιπτϊςεων ςτισ οποίεσ γίνεται ςε νόμουσ και ςε
πολιτικζσ υποκετικά παραδεκτό ότι ςτισ ωυλακζσ και ςτθν κοινότθτα υλοποιοφνται
προγράμματα επανζνταξθσ, ακόμθ και αν ςτθν πραγματικότθτα τζτοια προγράμματα
είναι ςχεδόν ανφπαρκτα, είναι ιδιαιτζρωσ υποτυπϊδθ ι είναι διακζςιμα μόνο ςε πολφ
μικρό ποςοςτό παραβατϊν. Είναι απολφτωσ ςαωζσ ότι αυτά τα προγράμματα,
ελλείψει ξεκάκαρων και αποτελεςματικϊν ςτρατθγικϊν για τθ χάραξθ, εωαρμογι και
ςτιριξι τουσ, κα παραμείνουν παντελϊσ ανεπαρκι για τθν παροχι αρωγισ ςτουσ
παραβάτεσ και για τθν προςταςία τθσ κοινότθτασ.
Σο κεωάλαιο ΛΛI εξετάηει τον τρόπο με τον οποίο μποροφν να ςυνεργαςτοφν θ
αςτυνομία, οι ςωωρονιςτικοί υπάλλθλοι, κυβερνθτικζσ υπθρεςίεσ και οργανιςμοί που
βαςίηονται ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ με ςτόχο τθν αντιμετϊπιςθ οριςμζνων από τισ
προκλιςεισ που ςυνδζονται με τθν εκπόνθςθ και τθ διαχείριςθ επιτυχϊν
προγραμμάτων επανζνταξθσ. Σονίηει τθ ςυνεργαςία μεταξφ των υπθρεςιϊν εκείνων
που εςτιάηονται από κοινοφ ςτθν πρόλθψθ τθσ υποτροπισ. Τπογραμμίηει τθν ανάγκθ
αδιάλειπτθσ μζριμνασ και εξετάηει τον τρόπο με τον οποίο μποροφν να ςχεδιάηονται
και να υλοποιοφνται προγράμματα με ςτόχο τθν αντιμετϊπιςθ των πολλαπλϊν και
διαωορετικϊν αναγκϊν που ζχουν διάωορεσ ομάδεσ παραβατϊν. Επιχειρεί να
αντλιςει οριςμζνα διδάγματα από παλαιότερεσ πρωτοβουλίεσ και από τρζχουςεσ
πρακτικζσ. Σο κεωάλαιο ολοκλθρϊνεται με τθν επιςκόπθςθ του ηθτιματοσ που
ςυνιςτά θ μζτρθςθ του αντικτφπου τον οποίο ζχουν οι πρωτοβουλίεσ για τθν
επανζνταξθ ςτθν κοινοτικι αςωάλεια και ςτθν πρόλθψθ τθσ υποτροπισ.

Α. Χάραξθ ςτρατθγικισ για τθν επανζνταξθ
Μια ςτρατθγικι προςζγγιςθ απζναντι ςτθν ανάπτυξθ ολοκλθρωμζνθσ πρόλθψθσ τθσ
υποτροπισ και επανζνταξθσ των παραβατϊν αποτελεί ςαωϊσ κάτι το επιβεβλθμζνο.
Τπάρχουν ωςτόςο κάποια αναπόδραςτα δεδομζνα τα οποία κα πρζπει να
λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά τθ ςφλλθψθ και εωαρμογι παρεμβάςεων που ςκοπεφουν
ςτθν πρόλθψθ τθσ υποτροπισ μζςω τθσ επίβλεψθσ των παραβατϊν και τθσ αρωγισ
προσ αυτοφσ, κακϊσ και μζςω τθσ διαςωάλιςθσ τθσ επιτυχοφσ κοινωνικισ τουσ
επανζνταξθσ. Σα δεδομζνα αυτά είναι τα εξισ:

 Οι προτεραιότθτεσ που ζχει κάκε κοινότθτα αναωορικά με τθν πρόλθψθ του
εγκλιματοσ ποικίλλουν, και το ίδιο ιςχφει με τισ προτεραιότθτεσ τισ οποίεσ ζχει
ςχετικά με τα προγράμματα παρζμβαςθσ και με τα προγράμματα πρόλθψθσ τθσ
υποτροπισ.
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 Οι πρϊθν παραβάτεσ ζρχονται αντιμζτωποι με απειράρικμεσ προκλιςεισ που τουσ
προδιακζτουν ςτθν τζλεςθ νζου αδικιματοσ μετά τθν αποωυλάκιςι τουσ. Για τθν
πρόλθψθ τθσ διάπραξθσ νζου αδικιματοσ είναι αναγκαία θ αντιμετϊπιςθ των
παραγόντων που τθν πυροδότθςαν ςτο παρελκόν.

 Μεγάλοσ αρικμόσ πρϊθν παραβατϊν ζχει πολλαπλζσ ανάγκεσ που πρζπει να
αντιμετωπίηονται ολιςτικά, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται περιοριςμζνεσ δζςμεσ
δεξιοτιτων, προβλιματα κατάχρθςθσ ουςιϊν, κακϊσ και απουςία ςτιριξθσ από το
οικογενειακό και κοινοτικό περιβάλλον. Μεγάλοσ αρικμόσ ςυνυωαςμζνων,
μακροχρόνιων προβλθμάτων επιβάλλει μακροπρόκεςμεσ λφςεισ και ςθμαντικζσ
παρεμβάςεισ.

 Είναι επιτακτικισ ςθμαςίασ να αναπτφςςονται από τισ παρεχόμενεσ ςτα ιδρφματα
και ςτθν κοινότθτα υπθρεςίεσ επανζνταξθσ ςυνεργατικζσ εταιρικζσ ςχζςεισ με
άλλεσ κυβερνθτικζσ υπθρεςίεσ και οργανϊςεισ που βαςίηονται ςτισ τοπικζσ
κοινότθτεσ, με ςτόχο τθν ανάπτυξθ αδιάλειπτων παρεμβάςεων με τισ οποίεσ
κινθτοποιείται το ςφνολο των διακζςιμων πόρων για τθν αρωγι και, όταν είναι
αναγκαίο, για τθν επίβλεψθ των παραβατϊν.

 Θ ςυνεργαςία με τουσ παραβάτεσ είναι ςυνικωσ αποτελεςματικότερθ από τθ
διαχείριςι τουσ.

 Σο ωφλο είναι κάτι που παίηει ρόλο, ζχοντασ επίςθσ ςθμαςία για τθν αντιμετϊπιςθ
των ιδιαίτερων αναγκϊν και περιςτάςεων των γυναικϊν κατά τθν ανάπτυξθ
παρεμβάςεων επανζνταξθσ.

 τισ παρεμβάςεισ επανζνταξθσ που προορίηονται για ανιλικουσ παραβάτεσ πρζπει
να λαμβάνονται υπ’ όψιν εξελικτικοί και εκπαιδευτικοί παράγοντεσ.

 υχνά είναι αναγκαία θ αντιμετϊπιςθ των ςυγκεκριμζνων και ενδεχομζνωσ
μοναδικϊν αναγκϊν που ζχουν οι παραβάτεσ οι οποίοι ανικουν ςε μειονοτικζσ
ομάδεσ. Τπάρχουν αξιοςθμείωτεσ δυνατότθτεσ για περαιτζρω ανάπτυξθ και
ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των εκνικϊν μειονοτικϊν κοινοτιτων ςτθν παροχι
αρωγισ προσ τουσ πρϊθν παραβάτεσ για τθν επανζνταξι τουσ ςτθν κοινότθτα.

 υχνά απαιτείται ιδιαίτερθ προςοχι για τθν αντιμετϊπιςθ των μοναδικϊν
προκλιςεων τισ οποίεσ κζτει θ παροχι αρωγισ ςε παραβάτεσ, προκειμζνου να
επιςτρζψουν ςε αγροτικζσ και απομακρυςμζνεσ κοινότθτεσ.35

35

Θ λίςτα αυτι είναι προςαρμοςμζνθ από το ζργο των Griffiths, Dandurand και Murdoch, The
Social Reintegration of Offenders and Crime Prevention, ς. 41.
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Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ Αμερικισ
Κοινοτικζσ ςτρατθγικζσ
τισ Θνωμζνεσ Πολιτείεσ Αμερικισ το Εκνικό Λνςτιτοφτο ωωρονιςμοφ, το Αςτικό
Λνςτιτοφτο και το Τπουργείο Δικαιοςφνθσ των Θνωμζνων Πολιτειϊν ζχουν αναπτφξει
διαδικτυακοφσ πόρουσ, προκειμζνου να χαράςςουν οι κοινότθτεσ τισ δικζσ τουσ
ςτρατθγικζσ για τθν αφξθςθ τθσ δθμόςιασ αςωάλειασ μζςω του ςχεδιαςμοφ τθσ
μετάβαςθσ των παραβατϊν από τθ ωυλακι ςτο ευρφτερο κοινωνικό περιβάλλον. Θ
ανάπτυξθ αυτι αποςκοπεί ςτθν κινθτοποίθςθ των τοπικϊν κοινοτιτων και ςτθν
ενκάρρυνςθ για τθ χάραξθ τοπικϊν ςτρατθγικϊν και τθν ανάπτυξθ αιςκιματοσ
ευκφνθσ. Μεγάλοσ αρικμόσ πολιτειϊν ςυςτινει ςυμβοφλια για τθν πολιτικι ςτα
κζματα που αωοροφν τθν επάνοδο, προκειμζνου να ςχεδιάηουν πολιτικζσ, να
ςυντονίηουν τθν εκπόνθςθ προγραμμάτων ςε όλεσ τισ πολιτειακζσ υπθρεςίεσ, να
κινθτοποιοφν κοινοτικοφσ πόρουσ και να βελτιϊνουν τθ διαδικαςία επανόδου.
Μια
δζςμθ
εργαλείων
διατίκεται
www.urban.org/projects/tjc/toolkit/.

ςτθν

θλεκτρονικι

διεφκυνςθ

Οι ολοκλθρωμζνεσ ςτρατθγικζσ ςυνικωσ περιλαμβάνουν πολλαπλά κυβερνθτικά
επίπεδα, ςυντονιςμό μεταξφ του ςυνόλου των υπθρεςιϊν (υγείασ, εκπαίδευςθσ,
ςωωρονιςτικισ διοίκθςθσ, επιβολισ του νόμου κ.λπ.) και κινθτοποίθςθ κοινοτικϊν
πόρων.

1. Χαρακτθριςτικά των επιτυχϊν παρεμβάςεων επανζνταξθσ
Με βάςθ τα διακζςιμα ςτοιχεία ωαίνεται πωσ οι πλζον επιτυχείσ παρεμβάςεισ για τθν
επανζνταξθ των παραβατϊν είναι εκείνεσ οι οποίεσ:






Αντανακλοφν τισ προτεραιότθτεσ τθσ κοινότθτασ μζςα ςτθν οποία
αναπτφςςονται, ςτα ηθτιματα που αωοροφν τθ δθμόςια αςωάλεια.
Προκαλοφν τθ ςυμμετοχι τθσ κοινότθτασ τόςο ςτον ςχεδιαςμό όςο και ςτθν
υλοποίθςι τουσ και καλλιεργοφν ςτθν κοινότθτα ιςχυρό αίςκθμα ευκφνθσ.
Εςτιάηονται ςε μια ςυγκεκριμζνθ ομάδα-ςτόχο που αποτελείται από παραβάτεσ,
κακϊσ και ςτισ ειδικζσ προκλιςεισ που αντιμετωπίηουν τα άτομα αυτά.
Επιδεικνφουν ευαιςκθςία ςτα κζματα που αωοροφν το ωφλο.
τθρίηονται ςε αξιόπιςτεσ μεκόδουσ για τθν εκτίμθςθ των αναγκϊν και των
παραγόντων κινδφνου που αντιμετωπίηουν οι παραβάτεσ.
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Κακιςτοφν τουσ παραβάτεσ υπόλογουσ και υπεφκυνουσ για τισ προςωπικζσ τουσ
επιλογζσ και πράξεισ.
Αν ο παραβάτθσ είναι ζγκλειςτοσ, ξεκινοφν κατά τθ διάρκεια τθσ κράτθςισ του
όςο το δυνατόν νωρίτερα και ςυνεχίηονται κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ μετάβαςισ
του ςτθν κοινότθτα και τθσ ςτακεροποίθςισ του ςε αυτι (αδιάλειπτθ μζριμνα).
Επιτυγχάνουν ιςορροπία ανάμεςα ςτθν επιτιρθςθ και τον ζλεγχο, από τθ μία
πλευρά, και ςτθ ςτιριξθ και τθν αρωγι από τθν άλλθ.
Προςωζρουν αρωγι με τρόπο ολοκλθρωμζνο και ςωαιρικό, και αντιμετωπίηουν
τον μεγάλο αρικμό αλλθλζνδετων προκλιςεων με τισ οποίεσ ζρχονται
αντιμζτωποι οι παραβάτεσ.
Προςωζρονται ωσ μια ςυντονιςμζνθ προςπάκεια όλων των εμπλεκόμενων
υπθρεςιϊν και υποςτθρίηονται από ιςχυρι υπθρεςιακι ςυνεργαςία
(υποςτθρίηονται από εταιρικζσ ςχζςεισ, διυπθρεςιακι ςυνεργαςία και
πρωτόκολλα πλθροωοριϊν, ςαωι προςδιοριςμό των αντίςτοιχων ρόλων και
ευκυνϊν, κακϊσ και ευκρινι διάρκρωςθ των οωειλόμενων υπθρεςιϊν,
περιλαμβανομζνων και των ςχετικϊν χρονικϊν πλαιςίων).
Τποςτθρίηονται από αξιόπιςτεσ πρακτικζσ διαχείριςθσ υποκζςεων, κακϊσ και
από επαρκι ςυςτιματα διαχείριςθσ πλθροωοριϊν· οι παραβάτεσ χρειάηονται
ζνα μόνο ςθμείο επαωισ και ςτιριξθσ για τθν πρόςβαςι τουσ ςτισ υπθρεςίεσ.
Περιλαμβάνουν μια καλοςχεδιαςμζνθ ςτρατθγικι ςε ό,τι αωορά τθν
επικοινωνία, κακϊσ και τισ ςχζςεισ με τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ.
Διακζτουν ζνα ιςχυρό ςτοιχείο αξιολόγθςθσ το οποίο τουσ επιτρζπει να
εξελίςςονται, να αυτοβελτιϊνονται και να παραμζνουν υπόλογεσ απζναντι ςτθν
κοινότθτα για τα παραγόμενα αποτελζςματα όςον αωορά τθ μείωςθ του
εγκλιματοσ.36













2. Επιςκόπθςθ του νομικοφ και κανονιςτικοφ πλαιςίου
Θ βελτίωςθ του υπάρχοντοσ νομικοφ και κανονιςτικοφ πλαιςίου των προγραμμάτων
αποκατάςταςθσ και επανζνταξθσ είναι ςυχνά απαραίτθτθ. Μια ςτρατθγικι προςζγγιςθ
του ςχεδιαςμοφ πολιτικϊν και προγραμμάτων που αωοροφν τθν επανζνταξθ των
παραβατϊν απαιτεί τουλάχιςτον ενδελεχι επιςκόπθςθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ και
των υωιςτάμενων πολιτικϊν, κακϊσ και μια προςπάκεια επιςιμανςθσ οποιωνδιποτε
νομικϊν ι κανονιςτικϊν εμποδίων που ενδεχομζνωσ παρεμποδίηουν τθ διυπθρεςιακι
ςυνεργαςία και τθν παροχι ςτουσ παραβάτεσ αποτελεςματικισ επίβλεψθσ και αρωγισ
ςτθν κοινότθτα. Προςοχι χρειάηονται ενδεχομζνωσ διάωορεσ πτυχζσ τθσ ιςχφουςασ
νομοκεςίασ, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται:
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Με βάςθ το ζργο των Griffiths, Dandurand και Murdoch, The Social Reintegration of Offenders
and Crime Prevention, ς. 41.
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 Οι νόμοι και οι πολιτικζσ που ρυκμίηουν τθν επιβολι ποινϊν. Σο ποινικό δίκαιο
και οι διατάξεισ του που αωοροφν τθν επιβολι ποινϊν ζχουν αντίκτυπο ςτο
ποιοσ καταδικάηεται ςε ποινι εγκλειςμοφ ςτθ ωυλακι, ςτθ χρονικι διάρκεια τθσ
ποινισ αυτισ, κακϊσ και ςτον λόγο για τθν επιβολι τθσ. Σο γεγονόσ αυτό
επθρεάηει κακοριςτικά τθ ωφςθ και τθ ςθμαςία των υλοποιοφμενων ςτθ ωυλακι
προγραμμάτων επανζνταξθσ, και απαιτεί προςοχι.

 Οι νόμοι που ρυκμίηουν τθν επιβολι ποινϊν και οι βαςιηόμενεσ ςτισ τοπικζσ
κοινότθτεσ εναλλακτικζσ επιλογζσ. Θ ιςχφουςα νομοκεςία κακορίηει το αν είναι
εωικτι θ επιβολι μθ ωυλακτικϊν ποινϊν, κακϊσ και το πόςο ςυχνά μποροφν οι
ποινζσ αυτζσ να χρθςιμοποιοφνται για διάωορεσ κατθγορίεσ παραβατϊν και για
διάωορουσ τφπουσ εγκλθμάτων.

 Οι νομικζσ διατάξεισ που ςχετίηονται με το μζτρο τθσ παράκαμψθσ. Σα
προγράμματα παράκαμψθσ είναι καίριασ ςθμαςίασ για τθν κοινωνικι
επανζνταξθ των παραβατϊν και μποροφν να διευκολφνουν τθν ζγκαιρθ
πρόςβαςι τουσ ςε κατάλλθλεσ παρεμβάςεισ. Θ ιςχφουςα νομοκεςία που
ρυκμίηει τθ χριςθ διακριτικισ εξουςίασ ςε διάωορα επίπεδα του ςυςτιματοσ
ποινικισ δικαιοςφνθσ και τθ δυνατότθτα εκτροπισ των παραβατϊν προσ μθ
ποινικζσ παρεμβάςεισ ςτον χϊρο τθσ δικαιοςφνθσ, ςυχνά χρειάηεται κριτικι
εξζταςθ, αποςαωινιςθ ι ενδυνάμωςθ.

 Η νομοκεςία που ςχετίηεται με το μζτρο τθσ δοκιμαςίασ. Αποτελείται από
νόμουσ και πολιτικζσ που διζπουν τουσ ςκοποφσ, τθ διακεςιμότθτα τθσ
δοκιμαςίασ ωσ επιλογισ για τθν επιβολι ποινισ, τουσ όρουσ που περιζχονται ςε
ζνα ζνταλμα δοκιμαςίασ, κακϊσ και τθ ωφςθ τθσ επίβλεψθσ που παρζχεται ςε
παραβάτεσ οι οποίοι τελοφν υπό δοκιμαςία. Αποτελείται επίςθσ από νόμουσ που
ρυκμίηουν τθ ςφςταςθ και τισ αρμοδιότθτεσ μιασ υπθρεςίασ δοκιμαςίασ.

 Η νομοκεςία που ρυκμίηει τθν επιβολι ποινϊν. Θ επιμζτρθςθ, θ μείωςθ (ιδίωσ
λόγω καλισ διαγωγισ) και θ εκτζλεςθ τθσ ποινισ ζχουν αντίκτυπο ςτθν εξζλιξθ
του παραβάτθ και ςτθν τελικι του επάνοδο ςτθν κοινότθτα.

 Η ςωφρονιςτικι νομοκεςία. Οι νόμοι και οι κανονιςμοί που διζπουν τθ διοίκθςθ
των ωυλακϊν κακορίηουν εν μζρει το είδοσ των προγραμμάτων και των
παρεμβάςεων επανζνταξθσ των οποίων θ υλοποίθςθ είναι εωικτι μζςα ςτθ
ωυλακι.

 Η νομοκεςία που ρυκμίηει τθν υπό όρουσ απόλυςθ. Οι νόμοι και οι πολιτικζσ που
ρυκμίηουν τθ δθμιουργία των διάωορων προγραμμάτων για τθν υπό όρουσ
απόλυςθ και τθν πρόωρθ αποωυλάκιςθ –ρφκμιςθ ςτθν οποία περιλαμβάνονται
και τα ηθτιματα που αωοροφν τθν επιλεξιμότθτα, τθ διαδικαςία, τθ διαδικαςία
λιψθσ αποωάςεων, τουσ όρουσ, τθν επίβλεψθ και τθ διαχείριςθ των
προγραμμάτων- κακορίηουν τθ ςυχνότθτα χριςθσ των προγραμμάτων για τθν
υπό όρουσ απόλυςθ ι τθν πρόωρθ αποωυλάκιςθ, κακϊσ και τον βακμό ςτον
οποίο ςχεδιάηονται ϊςτε να ςυμβάλλουν ςτθν κοινωνικι επανζνταξθ των
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παραβατϊν. Όταν δεν υπάρχει τζτοια νομοκεςία, κα πρζπει να κεςπίηεται κατά
προτεραιότθτα.

 Η αςτυνομικι νομοκεςία. Οι νόμοι και οι πολιτικζσ που ρυκμίηουν τισ
αςτυνομικζσ υπθρεςίεσ, που ορίηουν τθν εξουςία και τισ αρμοδιότθτζσ τουσ, που
κακορίηουν τθ διοικθτικι τουσ δομι και κζτουν τισ ςυνολικζσ παραμζτρουσ μζςα
ςτισ οποίεσ αςκοφνται τα αςτυνομικά κακικοντα, κα πρζπει επίςθσ να
υποβάλλονται ςε προςεκτικι εξζταςθ. Οι νόμοι αυτοί μποροφν να καταςτοφν
περιςςότερο ςχετικοί με τθν κοινωνικι επανζνταξθ των παραβατϊν
κατευκφνοντασ και κακιςτϊντασ εωικτι τθ ςυνεργαςία των αςτυνομικϊν
υπαλλιλων και υπθρεςιϊν με τθ ςωωρονιςτικι υπθρεςία και με κοινοτικζσ
οργανϊςεισ, με ςτόχο τθ διευκόλυνςθ τθσ επίβλεψθσ και τθσ επανζνταξθσ των
παραβατϊν.

 Η νομοκεςία για τθν προςταςία τθσ ιδιωτικισ ηωισ. Οι νόμοι που ρυκμίηουν τθν
προςταςία τθσ ιδιωτικισ ηωισ (όπωσ και τθν πρόςβαςθ ςτθν πλθροωόρθςθ),
κακϊσ και ο τρόποσ με τον οποίο εωαρμόηονται, μποροφν να διευκολφνουν ι να
δυςχεράνουν τθν ανταλλαγι πλθροωοριϊν μεταξφ των διάωορων υπθρεςιϊν, θ
ςυνεργαςία των οποίων είναι απαραίτθτθ για τθ ςτιριξθ τθσ επανζνταξθσ των
παραβατϊν.

 Η νομοκεςία που ρυκμίηει τθν προςταςία και τθν εκπαίδευςθ του παιδιοφ. Οι
νόμοι που ρυκμίηουν τθν προςταςία και τθν εκπαίδευςθ του παιδιοφ ςυχνά
ςυνδζονται ςτενά με τθν επανζνταξθ των ανιλικων παραβατϊν,
περιλαμβανομζνθσ και τθσ προςταςίασ των παιδιϊν που είναι ζγκλειςτα μαηί με
τισ μθτζρεσ τουσ.

 Η νομοκεςία για τθ δικαιοςφνθ ανθλίκων. Θ επανζνταξθ των ανιλικων
παραβατϊν αξίηει να αντιμετωπίηεται κατά προτεραιότθτα. Οι ιςχφοντεσ νόμοι
που διζπουν τθ δικαιοςφνθ ανθλίκων πρζπει επομζνωσ να υποβάλλονται ςε
κριτικι εξζταςθ υπό το πρίςμα του αν, μεταξφ άλλων, προβλζπουν εναλλακτικζσ
επιλογζσ αντί του εγκλειςμοφ ςτθ ωυλακι, αν αωινουν περικϊριο για το μζτρο
τθσ παράκαμψθσ, αν διαςωαλίηουν τθν παροχι επαρκϊν προγραμμάτων και
εκπαίδευςθσ ςε ανθλίκουσ που ςτεροφνται τθν ελευκερία τουσ και αν
διευκολφνουν τθν πρόωρθ αποωυλάκιςθ και τθν κοινωνικι επανζνταξθ των
ανιλικων παραβατϊν.

 Η νομοκεςία που ρυκμίηει τθν επιλεξιμότθτα για υπθρεςίεσ. Διάωοροι νόμοι και
κανονιςμοί που διζπουν τθν παροχι διάωορων προγραμμάτων κεραπευτικισ
αγωγισ, υπθρεςιϊν και ςτιριξθσ μποροφν να επθρεάςουν τθν πρόςβαςθ των
παραβατϊν ςε αυτζσ τισ υπθρεςίεσ. Είναι αναγκαία θ επιςιμανςθ και θ άρςθ
των εμποδίων για τθν πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ. Οι νόμοι και οι πολιτικζσ που
ρυκμίηουν τθν πρόςβαςθ ςε ιατρικζσ υπθρεςίεσ και ςε ωαρμακευτικι αγωγι
ςυχνά ςυνδζονται ιδιαίτερα με τθν κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκονται οι
παραβάτεσ κατά τθν επάνοδό τουσ ςτθν κοινότθτα, κυρίωσ οι παραβάτεσ που
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αντιμετωπίηουν ςοβαρζσ αςκζνειεσ, κάποιο ψυχικό νόςθμα ι πρόβλθμα
κατάχρθςθσ ουςιϊν, κακϊσ και οι ζγκυεσ γυναίκεσ και τα παιδιά.

 Η νομοκεςία και οι ςυμβάςεισ που ςχετίηονται με τθ διεκνι μεταφορά
παραβατϊν. Οι εν ιςχφι νόμοι και ςυμβάςεισ ενδεχομζνωσ να διευκολφνουν ι να
μθ διευκολφνουν τθν εκελοφςια επιςτροωι των αλλοδαπϊν παραβατϊν ςτθ
χϊρα ικαγενείασ τουσ.

 Η νομοκεςία περί ναρκωτικϊν. Οι νόμοι και οι κανονιςμοί που ορίηουν τισ
διατάξεισ για τα δικαςτιρια τα οποία ζχουν ωσ ςτόχο τθν απεξάρτθςθ από τα
ναρκωτικά, μπορεί να ζχουν κετικό αντίκτυπο ςτθ μείωςθ τθσ υποτροπισ και
των κεμελιωδϊν προβλθμάτων εκιςμοφ που αντιμετωπίηουν οι τοξικομανείσ
παραβάτεσ.37

3. Απαραίτθτα βιματα κατά τθν εωαρμογι μιασ ςτρατθγικισ επανζνταξθσ
Όπωσ είναι κατανοθτό, δεν υπάρχει κάποια απλι ςυνταγι για τθ χάραξθ
αποτελεςματικισ και ςυνολικισ ςτρατθγικισ με ςκοπό τθν πρόλθψθ τθσ υποτροπισ
και τθ ςτιριξθ τθσ κοινωνικισ επανζνταξθσ των παραβατϊν. Θ ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ
αυτισ ενδεχομζνωσ να είναι εωικτι με τθ κζςπιςθ νζασ νομοκεςίασ. ε άλλεσ
περιπτϊςεισ μπορεί να δοκεί ζμωαςθ ςτθ δθμιουργία νζων λειτουργιϊν ι μονάδων
ευκφνθσ που κα ζχουν ςαωι εντολι να παρζχουν ςτιριξθ ςτθν επανζνταξθ των
παραβατϊν.
Θ Κίνα, για παράδειγμα, ςυνζςτθςε προςωάτωσ το Γραωείο Αρωγισ για τθν
Επανεγκατάςταςθ και Εκπαίδευςθσ Αποωυλακιςμζνων Ατόμων, ταυτόχρονα με τθ
δθμιουργία κζντρων μεταςωωρονιςτικισ μζριμνασ και μετάβαςθσ για
αποωυλακιςμζνουσ παραβάτεσ, κακϊσ και με τον πειραματιςμό τθσ με διάωορεσ
μορωζσ επιβολισ ποινϊν που εκτελοφνται ςτθν κοινότθτα και με εναλλακτικζσ
επιλογζσ που αωοροφν τθν υπό όρουσ απόλυςθ. Θ ςωωρονιςτικι υπθρεςία τθσ
ιγκαποφρθσ ζχει ςυςτιςει τθν υπθρεςία του «υπαλλιλου επανζνταξθσ», ο οποίοσ
ζχει ςαωι εντολι να ςυνεργάηεται ςτενά με οργανϊςεισ που βαςίηονται ςτισ τοπικζσ
κοινότθτεσ. Είναι προωανζσ ότι θ προςζγγιςθ τθσ κάκε χϊρασ κακορίηεται ςε μεγάλο
βακμό από τθν ιςχφουςα νομοκεςία, από τουσ -ςυχνά περιοριςμζνουσ- πόρουσ που
είναι διακζςιμοι ςτο δικαιικό ςφςτθμα και ςτθν κοινότθτα, κακϊσ και από τθ
δεκτικότθτα του πλθκυςμοφ ςε προοδευτικζσ πρωτοβουλίεσ για τθν πρόλθψθ τθσ
υποτροπισ και τθν κοινωνικι επανζνταξθ. Οριςμζνα ωςτόςο από τα απαραίτθτα
βιματα που περιλαμβάνονται ςτον ςχεδιαςμό και ςτθν εωαρμογι μιασ ςτρατθγικισ
για τθν κοινωνικι επανζνταξθ των παραβατϊν, είναι ςε μεγάλο βακμό παρόμοια. το
37

Σα δικαςτιρια με ςτόχο τθν απεξάρτθςθ από τα ναρκωτικά αποςκοποφν ςτθ διακοπι τθσ
κατάχρθςθσ ουςιϊν και τθσ ςυναωοφσ εγκλθματικισ δραςτθριότθτασ των παραβατϊν μζςω
προγραμμάτων απεξάρτθςθσ και αποκατάςταςθσ, διαταςςόμενων από δικαςτιριο (βλ. United Nations
Office on Drugs and Crime, “Drug treatment courts work!” 2005. Διατίκεται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ
www.unodc.org/pdf/drug_treatment_courts_flyer.pdf).
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χιμα II, αμζςωσ παρακάτω, επιςθμαίνονται κάποια από αυτά τα απαραίτθτα
βιματα.
Θ χάραξθ μιασ ςυνολικισ ςτρατθγικισ είναι κατά κανόνα αναγκαίο να ειςάγεται με
λεπτομερι επιςκόπθςθ των υωιςτάμενων υπθρεςιϊν, πολιτικϊν και πρακτικϊν,
κακϊσ και με ευρεία διαβοφλευςθ για τα ςυγκεκριμζνα προβλιματα ςχετικά με τθν
πρόλθψθ του εγκλιματοσ και τθν κοινωνικι επανζνταξθ που αντιμετωπίηονται από
τθν κοινότθτα. το Βιετνάμ, για παράδειγμα, πριν από τθν εωαρμογι μιασ εκνικισ
ςτρατθγικισ για τθν κοινωνικι επανζνταξθ των ανιλικων παραβατϊν, προθγικθκε
μια αρκοφντωσ εκτενισ μελζτθ που εκπονικθκε με τθ βοικεια του Σαμείου των
Θνωμζνων Εκνϊν για τα Παιδιά (UNICEF) και είχε ωσ αντικείμενο τα προβλιματα που
προκφπτουν και τισ τοπικζσ πρακτικζσ που υωίςτανται ςε πζντε επαρχίεσ.

χιμα II. τοιχεία ςτρατθγικισ
θμείο αωετθρίασ
↓



Εντοπιςμόσ των βαςικϊν ενδιαωερόμενων μερϊν
Ενκάρρυνςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των βαςικϊν ενδιαωερόμενων μερϊν και εςτίαςθ
τθσ προςοχισ τουσ ςτθν κοινωνικι επανζνταξθ των παραβατϊν
Κατανόθςθ τθσ ωφςθσ και τθσ ζκταςθσ των τοπικϊν προβλθμάτων που αωοροφν τθν
επάνοδο, κακϊσ και των πόρων και των κοινωνικϊν ςυνκθκϊν όπου επιςτρζωει ο
παραβάτθσ



Αντιμετϊπιςθ των προκλιςεων
↓








Ενςωμάτωςθ μιασ εντολισ για κοινωνικι επανζνταξθ ςτθν εντολι, ςτθν αποςτολι
και ςτα προγράμματα εργαςίασ των διάωορων υπθρεςιϊν
Κριτικι εξζταςθ και, εν ανάγκθ, τροποποίθςθ των νόμων και πολιτικϊν που
βρίςκονται ςε ιςχφ
Εντοπιςμόσ και κινθτοποίθςθ πόρων για τθ χρθματοδότθςθ τθσ εωαρμογισ τθσ
ςτρατθγικισ
Εξαςωάλιςθ πρόςκετων πόρων ωσ αναγκαίων
φναψθ διυπθρεςιακϊν ςυμωωνιϊν και πρωτοκόλλων
Προϊκθςθ τθσ ενοποίθςθσ των ςυςτθμάτων και διαςωάλιςθ τθσ ςυνζχειασ τθσ
ωροντίδασ
Εκπαίδευςθ του κοινοφ για τουσ ενεχόμενουσ κινδφνουσ και τισ ανάγκεσ των
παραβατϊν των οποίων θ επανζνταξθ χρειάηεται υποςτιριξθ
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Μάκθςθ
↓
 Προςεκτικι παρακολοφκθςθ τθσ εωαρμογισ τθσ ςτρατθγικισ
 Μζτρθςθ των αποτελεςμάτων και αξιολόγθςθ του αντικτφπου τθσ ςτρατθγικισ

ε ό,τι αωορά τθν επιδίωξθ κοινοτικισ ςυνεργαςίασ για τθν υλοποίθςθ
βαςιηόμενων ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ προγραμμάτων επανζνταξθσ, οι τοιχειϊδεισ
Κανόνεσ των Θνωμζνων Εκνϊν για τα Μθ τερθτικά τθσ Ελευκερίασ Μζτρα (Κανόνεσ
του Σόκιο)38 προςωζρουν τθν ακόλουκθ, χριςιμθ ςυμβουλι:
18. Κατανόθςθ και ςυνεργαςία του κοινοφ
18.1 «Οι κυβερνθτικζσ υπθρεςίεσ, ο ιδιωτικόσ τομζασ και το ευρφ κοινό κα πρζπει να
ενκαρρφνονται, προκειμζνου να παρζχουν ςτιριξθ ςε εκελοντικζσ οργανϊςεισ οι
οποίεσ προάγουν τα μθ ςτερθτικά τθσ ελευκερίασ μζτρα».
18.2 «Κα πρζπει να διοργανϊνονται ςε τακτικι βάςθ ςυνζδρια, ςεμινάρια, ςυμπόςια
και άλλεσ δραςτθριότθτεσ, προκειμζνου να ενιςχφεται θ επίγνωςθ τθσ ανάγκθσ για
ςυμμετοχι του κοινοφ ςτθν εωαρμογι των μθ ςτερθτικϊν τθσ ελευκερίασ μζτρων».
18.3 «Κα πρζπει να αξιοποιοφνται όλα τα είδθ των μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ,
προκειμζνου να ςυμβάλλουν ςτθ δθμιουργία εποικοδομθτικισ ςτάςθσ εκ μζρουσ του
κοινοφ και να οδθγοφν ςε δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ ευνοοφν μια ευρφτερθ εωαρμογι
τθσ μθ ςτερθτικισ τθσ ελευκερίασ μεταχείριςθσ, κακϊσ και τθν κοινωνικι επανζνταξθ
των παραβατϊν».
18.4 «Κα πρζπει να καταβάλλεται κάκε προςπάκεια για τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ
ςχετικά με τθ ςπουδαιότθτα του ρόλου του ςτθν εωαρμογι των μθ ςτερθτικϊν τθσ
ελευκερίασ μζτρων».

Β. Εκπόνθςθ προγραμμάτων
Αρχικά μια από τισ δυςκολότερεσ εργαςίεσ από αυτζσ που περιλαμβάνονται ςτον
ςχεδιαςμό προγραμμάτων επανζνταξθσ είναι ο κακοριςμόσ των ςτόχων, του εφρουσ
και των μεκόδων τουσ. Σο ηθτοφμενο είναι θ πραγματοποίθςθ επιλογϊν και
ενδεχομζνωσ θ ευκυγράμμιςθ των επιλογϊν αυτϊν με τισ προτεραιότθτεσ που ζχει θ
κοινότθτα ςτα κζματα που αωοροφν τθν πρόλθψθ του εγκλιματοσ. Ο ςτοχευόμενοσ
πλθκυςμόσ παραβατϊν πρζπει να ορίηεται με απόλυτθ ςαωινεια, και οι παράγοντεσ
38

Γενικι υνζλευςθ, απόωαςθ 45/110, παράρτθμα.
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κινδφνου, οι ανάγκεσ και οι ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ τθσ ομάδασ-ςτόχου πρζπει να
κατανοοφνται πλιρωσ. Παρακάτω περιγράωονται οριςμζνα από τα κφρια βιματα που
είναι αναγκαία για τθν εκπόνθςθ ενόσ επιτυχοφσ προγράμματοσ επανζνταξθσ.

1. Κατανόθςθ του ατόμου που αποωυλακίηεται
Για τθν εκπόνθςθ προγραμμάτων κοινωνικισ επανζνταξθσ που ανταποκρίνονται ςτισ
ανάγκεσ των αποωυλακιηομζνων και ςτισ ανθςυχίεσ τθσ κοινότθτασ για το κζμα τθσ
δθμόςιασ αςωάλειασ, πρζπει να επιςθμαίνονται τόςο οι ανθςυχίεσ του κοινωνικοφ
ςυνόλου όςο και τα χαρακτθριςτικά τα οποία ζχουν, κακϊσ και οι προκλιςεισ ςτο
ηιτθμα τθσ επανζνταξθσ τισ οποίεσ αντιμετωπίηουν, οι αντίςτοιχοι παραβάτεσ.
Οριςμζνεσ πρωτοβουλίεσ μπορεί τελικά να εςτιάηονται κυρίωσ ςε νεαροφσ παραβάτεσ,
ενϊ άλλεσ μπορεί να επικεντρϊνονται ςε παραβάτεσ που αντιμετωπίηουν προβλιματα
κατάχρθςθσ ουςιϊν. Θ γνϊςθ, για παράδειγμα, των μορωϊν με τισ οποίεσ
προςχωροφν και ςυμμετζχουν ςε μια ςυμμορία οι παραβάτεσ που επανεντάςςονται
ςε μια δεδομζνθ κοινότθτα, είναι κάτι που μπορεί να διευκολφνει τθν αναγνϊριςθ
εκείνων που διατρζχουν μεγαλφτερο κίνδυνο υποτροπισ και να υποδείξει ζνα
διαωορετικό είδοσ παρζμβαςθσ για τθν επανζνταξθ. Σο είδοσ αυτό επεξεργαςίασ
πλθροωοριϊν για τον πλθκυςμό των παραβατϊν ενδεχομζνωσ να είναι ιδθ διακζςιμο
από τα ςωωρονιςτικά καταςτιματα.

2. Κατανόθςθ τθσ κοινοτικισ ικανότθτασ

Χαρτογράφθςθ τθσ επανόδου των κρατουμζνων
«Ο ςκοπόσ τθσ λιψθσ, ανάλυςθσ και χαρτογράωθςθσ δεδομζνων που αωοροφν τθν
επάνοδο των κρατουμζνων είναι θ παροχι ενθμζρωςθσ ςτο κοινό, ςε κυβερνθτικοφσ
αξιωματοφχουσ, αρμοδίουσ χάραξθσ πολιτικισ, παροχείσ υπθρεςιϊν, πρϊθν
κρατουμζνουσ και ςε άλλα άτομα, για τθν τοπικι δυναμικι τθσ επανόδου των
κρατουμζνων. τθ ςυνζχεια τα εν λόγω ενδιαωερόμενα μζρθ μποροφν να
αξιοποιιςουν αυτι τθν ενθμζρωςθ με ςτόχο τθ βελτίωςθ και τθ λεπτομερζςτερθ
επεξεργαςία τθσ τοπικισ πολιτικισ, τθσ παροχισ υπθρεςιϊν και των κοινοτικϊν
αντιδράςεων ςτο ηιτθμα τθσ επανόδου. Μια πρωτοβουλία για τθ χαρτογράωθςθ τθσ
επανόδου κα πρζπει να οδθγεί ςτθ διαμόρωωςθ εταιρικισ ςχζςθσ μεταξφ των
τοπικϊν ενδιαωερόμενων μερϊν, με ςτόχο τθν κακοδιγθςθ αυτισ τθσ διαδικαςίασ
διάχυςθσ τθσ χαρτογράωθςθσ τθσ επανόδου, ϊςτε να βελτιϊνονται οι κοινότθτεσ».
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Πθγι: N. G. La Vigne, J. Cowan and D. Brazzell, Mapping Prisoner Reentry: An Action
Research Guidebook, 2nd ed. (Washington, D.C., Urban Institute, Justice Policy Center,
2006).
Διατίκεται
ςτθν
θλεκτρονικι
διεφκυνςθ
www.urban.org/UploadedPDF/411383_reentry_guidebook.pdf.

Ο ςτόχοσ είναι θ εκπόνθςθ κατάλλθλων προγραμμάτων τα οποία ανταποκρίνονται
ςτισ ανθςυχίεσ τθσ κοινότθτασ, αξιοποιοφν τα δυνατά τθσ ςθμεία και τθσ επιτρζπουν
να διαχειριςτεί τουσ κινδφνουσ ςτουσ οποίουσ ενδεχομζνωσ εκτίκεται. Είναι ςθμαντικό
επομζνωσ να υπάρχει πρόςβαςθ ςε δεδομζνα για τισ κοινότθτεσ ςτισ οποίεσ ηουν οι
παραβάτεσ ι ςχεδιάηουν να επιςτρζψουν. Θ ικανότθτα των κοινοτιτων αυτϊν να
υποδζχονται πρϊθν κρατουμζνουσ εξαρτάται από τθν ικανότθτά τουσ να προςωζρουν
υπθρεςίεσ και επίβλεψθ.
Για να διευκολυνκεί ο λεπτομερισ ςχεδιαςμόσ των ςτοιχείων που αωοροφν τθν
επάνοδο των παραβατϊν ζχουν αναπτυχκεί οριςμζνεσ μζκοδοι ςτισ οποίεσ
χρθςιμοποιοφνται δεδομζνα ςυςτιματοσ γεωγραωικϊν πλθροωοριϊν και
πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ. Θ βάςθ μιασ πρωτοβουλίασ για τον ςχεδιαςμό τθσ
επανόδου ςυνίςταται από χάρτεσ οι οποίοι απεικονίηουν τθ ςυγκζντρωςθ
αποωυλακιςμζνων ατόμων ςτθν τοπικι περιοχι. Θ χαρτογράωθςθ μπορεί να
προςωζρει πολφτιμθ πλθροωόρθςθ για τον τρόπο με τον οποίο θ επάνοδοσ των
κρατουμζνων ενδεχομζνωσ επθρεάςει τισ τοπικζσ κοινότθτεσ, κακϊσ και για τον
βακμό ςτον οποίο μποροφν οι υπάρχοντεσ πόροι και υπθρεςίεσ να αντιμετωπίςουν τισ
ανάγκεσ του πλθκυςμοφ που επιςτρζωει. Σα αποτελζςματα αυτϊν των
χαρτογραωιςεων οδθγοφν ςυχνά ςτθν επιςιμανςθ των κοινοτιτων ςτισ οποίεσ
επιςτρζωει δυςανάλογα υψθλόσ αρικμόσ παραβατϊν, οδθγϊντασ κατά ςυνζπεια ςε
απόωαςθ για επικζντρωςθ υπθρεςιϊν και επίβλεψθσ ςτισ περιοχζσ όπου
αποωυλακίηονται παραβάτεσ. Σο γεγονόσ αυτό μπορεί να χρθςιμεφςει για τθν αφξθςθ
τθσ πρόςβαςθσ ςε υπθρεςίεσ και για τθν προϊκθςθ τθσ δυνατότθτασ των παροχζων
υπθρεςιϊν να κατανοοφν τθν κοινότθτα ςτθν οποία ηουν οι παραβάτεσ.
Θ ανάλυςθ και θ χαρτογράωθςθ των δεδομζνων που αωοροφν τθν -ςε τοπικό
επίπεδο- επάνοδο μποροφν να εμψυχϊςουν και να βελτιϊςουν τισ κοινοτικζσ
προςπάκειεσ για τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που ςχετίηονται με τθν επάνοδο και
τθν επανζνταξθ. Όταν τα δεδομζνα διαχζονται με προςοχι και παρουςιάηονται με
ςτρατθγικό τρόπο, ϊςτε να αποτελζςουν βάςθ για κετικοφ περιεχομζνου κοινοτικι
δράςθ, θ χαρτογράωθςθ μπορεί να ςυμβάλει ςθμαντικά ςε μια ςτρατθγικι κοινοτικισ
ςυμμετοχισ μζςω τθσ εξαςωάλιςθσ τθσ ςτιριξθσ και τθσ ςυμμετοχισ των
ενδιαωερόμενων μερϊν τθσ κοινότθτασ.39

39

D. Brazzell, “Informing and engaging communities through reentry mapping”, Reentry Mapping
Brief (Washington, D.C., Urban Institute, 2007).
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3. χεδιαςμόσ προγραμμάτων
Ζχει διαπιςτωκεί ότι τα παρακάτω διδάγματα είναι καίριασ ςθμαςίασ κατά τθν
εκπόνθςθ επιτυχϊν προγραμμάτων. Αυτά:











Κζτουν εωικτοφσ και ρεαλιςτικοφσ ςτόχουσ και προςδοκίεσ.
Διακζτουν ςαωζσ κεωρθτικό μοντζλο και διάρκρωςθ, όςον αωορά τθ λογικι
του προγράμματοσ.
Ορίηουν ακριβι κριτιρια ςε ό,τι αωορά τθν επιλεξιμότθτα για το πρόγραμμα
(ςτόχουσ).
Δίνουν προςοχι ςτισ δυςκολίεσ εωαρμογισ και υλοποίθςθσ (για παράδειγμα,
διατθρϊντασ ιςορροπία ανάμεςα ςτθν επίβλεψθ και τθν αρωγι,
διαςωαλίηοντασ διυπθρεςιακι ςυνεργαςία κ.λπ.).
Εξαςωαλίηουν τθ διακεςιμότθτα των αναγκαίων ανκρϊπινων και οικονομικϊν
πόρων.
Παρακολουκοφν και αξιολογοφν.
Διατθροφν τθν εμπιςτοςφνθ των επαγγελματιϊν, τθσ αςτυνομίασ, των
δικαςτϊν και των τοπικϊν κοινοτιτων.
υμπεριλαμβάνουν τθν κοινότθτα.
Ηθτοφν τθ γνϊμθ των επωωελουμζνων.

4. Χρθματοδότθςθ προγραμμάτων

Ολοκλθρωμζνα προγράμματα
«Όλο και περιςςότερο αναγνωρίηεται το γεγονόσ ότι κάκε παρζμβαςθ, ανεξαρτιτωσ
περιεχομζνου, υλοποιείται με τον καλφτερο δυνατό τρόπο ςτο πλαίςιο ενόσ
ολοκλθρωμζνου προγράμματοσ το οποίο είναι ςχεδιαςμζνο για τθν αντιμετϊπιςθ των
ειδικϊν ηθτθμάτων, των μειονεκτθμάτων και των προβλθμάτων που αντιμετωπίηει ζνασ
κρατοφμενοσ ςε ατομικι βάςθ».
Πθγι: M. Borzycki and E. Baldry, “Promoting integration: the provision of prisoner
post-release services”, Trends and Issues in Crime and Criminal Justice (Canberra,
Australian Institute of Criminology, September 2003).

Θ εξαςωάλιςθ ςυνεχοφσ χρθματοδότθςθσ για τα προγράμματα επανζνταξθσ είναι
κάτι που ςυχνά αποτελεί πρόκλθςθ, ιδίωσ όταν πρζπει να διατεκοφν πόροι από
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διαωορετικζσ υπθρεςίεσ για διαωορετικζσ πτυχζσ του προγράμματοσ. Σα
προγράμματα επανζνταξθσ δεν είναι απαραιτιτωσ δαπανθρά· επειδι ωςτόςο πρζπει
να ςτθρίηονται ςτθ ςυνειςωορά διάωορων υπθρεςιϊν που χρθματοδοτοφνται μζςω
διαωορετικϊν μθχανιςμϊν, είναι ςυχνά πολφ ςθμαντικό να κίγεται το ηιτθμα τθσ
χρθματοδότθςθσ ζγκαιρα κατά τθ διαδικαςία εκπόνθςθσ του προγράμματοσ και να
εξαςωαλίηεται θ εκ μζρουσ κάκε υπθρεςίασ ςαωισ επίγνωςθ του τι απαιτείται να
ςυνειςωζρει ςτο πρόγραμμα, κακϊσ και θ δζςμευςι τθσ να προβεί ςε αυτι τθ
ςυνειςωορά. Θ χρθματοδότθςθ προγραμμάτων υλοποιοφμενων μζςα ςτισ ωυλακζσ
πρζπει να είναι εγγεγραμμζνθ ςε προχπολογιςμό και να αναγνωρίηεται ωσ κάτι
τουλάχιςτον εξίςου ςθμαντικό με κάκε άλλθ όψθ τθσ διοίκθςθσ των ωυλακϊν.

5. Διυπθρεςιακι ςυνεργαςία
φμωωνα με νζα μοντζλα παροχισ υπθρεςιϊν για τθν προςωορά αδιάλειπτθσ
μζριμνασ κατά τθ διάρκεια του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ ωυλακι ςτθν κοινότθτα,
απαιτείται θ παροχι υπθρεςιϊν μζςα από ολοκλθρωμζνεσ εταιρικζσ ςχζςεισ μεγάλου
αρικμοφ οργανιςμϊν ςτουσ οποίουσ περιλαμβάνονται οι ςωωρονιςτικζσ αρχζσ, κακϊσ
και οι κυβερνθτικοί και μθ κυβερνθτικοί οργανιςμοί που είναι αρμόδιοι για τθν
παροχι κεραπευτικϊν και προνοιακϊν υπθρεςιϊν. Με βάςθ αυτά τα μοντζλα
απαιτείται θ εωαρμογι αξιόπιςτων πρακτικϊν διαχείριςθσ περιπτϊςεων, ςυνικωσ με
τθν τοποκζτθςθ ενόσ διαχειριςτι περίπτωςθσ ςε κεντρικό ςθμείο για τθν παροχι ι τθ
μεςιτεία κεραπείασ, ςτιριξθσ, ακόμθ και επίβλεψθσ. Κατά κανόνα ςυνιςτάται θ
ανάλθψθ του πρωταγωνιςτικοφ ρόλου ςτθν εταιρικι ςχζςθ, κακϊσ και θ ανάλθψθ τθσ
ευκφνθσ για τον ςυντονιςμό τθσ παρζμβαςθσ, από μία μόνο υπθρεςία. υχνά αυτό
είναι εν μζρει και ηιτθμα βοικειασ ςτουσ διάωορουσ εταίρουσ και ςε άλλα
ενδιαωερόμενα μζρθ, προκειμζνου να αναπτφξουν ζνα κοινό όραμα για το τι πρζπει
να επιτευχκεί, κακϊσ και μια κοινι γλϊςςα ϊςτε να επικοινωνοφν καλφτερα για τουσ
ςκοποφσ του προγράμματοσ και τθ διαδικαςία.
Πρακτικά θ διυπθρεςιακι ςυνεργαςία χρειάηεται ςυχνά υποςτιριξθ από
λεπτομερείσ ςυμωωνίεσ ςυνεργαςίασ και πρωτόκολλα που διατυπϊνουν με ςαωινεια
τισ ευκφνεσ που ζχει θ κάκε υπθρεςία, τουσ πόρουσ που κα δεςμεφςει, κακϊσ και τθν
υπθρεςιακι τθσ υποχρζωςθ.
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Βιετνάμ
Εργαςία με βάςθ κοινοφσ οριςμοφσ
Για τθν απομάκρυνςθ τθσ ςφγχυςθσ που μπορεί να υπάρχει εν ςχζςει με κάποιεσ από
τισ ζννοιεσ που εμπεριζχονται ςε ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα ςωωρονιςτικϊν
μεταρρυκμίςεων, οριςμζνεσ ωορζσ είναι χριςιμοσ ο ςχεδιαςμόσ ενόσ
επικοινωνιακοφ εργαλείου που μπορεί να βοθκιςει τουσ ςυμμετζχοντεσ να
αναπτφξουν κοινι γλϊςςα.
το Βιετνάμ, για παράδειγμα, το Τπουργείο Δικαιοςφνθσ και το τοπικό γραωείο
τθσ UNICEF ζχουν εκπονιςει ζνα δίγλωςςο (αγγλικό/βιετναμικό) λεξικό με κζμα τθ
δικαιοςφνθ ανθλίκων, το οποίο παρζχει οριςμοφσ βαςικϊν όρων με τρόπο τοπικά
ςυναωι και ςφμωωνο με τθν εκνικι νομοκεςία. Σο επικοινωνιακό αυτό εργαλείο
αναπτφχκθκε κατά τθ διάρκεια ενόσ χρονικοφ διαςτιματοσ και βαςίςτθκε ςε
διαμορωοφμενθ ςυναίνεςθ. Βοικθςε όλα τα ενδιαωερόμενα μζρθ να καταλιξουν ςε
ςυμωωνία για μια κοινι γλϊςςα. Είναι επίςθσ χριςιμο για τθ διαςωάλιςθ ςτακερισ
μεταωραςτικισ απόδοςθσ των νζων εννοιϊν από τθ μία γλϊςςα ςτθν άλλθ.
Πθγι: United Nations Children’s Fund and Ministry of Justice of Viet Nam, Juvenile
Justice Lexicon (Hanoi, 2009).

Σο ιδεϊδεσ κα ιταν οι οργανιςμοί-εταίροι να μποροφν να βαςίηονται ςε κάποιο
ςφςτθμα διαχείριςθσ πλθροωοριϊν, παρζχοντασ ςυγχρόνωσ τθ δζουςα προςταςία ςτισ
εμπιςτευτικζσ πλθροωορίεσ και προςτατεφοντασ τα άτομα από το ενδεχόμενο
κατάχρθςθσ των πλθροωοριϊν αυτϊν.

Χαρακτθριςτικά των επιτυχϊν διυπθρεςιακϊν προςεγγίςεων τθσ επανζνταξθσ









αωινεια των ςκοπϊν.
υγκεκριμζνθ κατανομι πόρων.
αωινεια του ρόλου του αντίςτοιχου προςωπικοφ (και τθσ υπθρεςίασ).
Υπαρξθ θγεςίασ και αίςκθμα ευκφνθσ, με ςτόχο τθν προϊκθςθ των εξελίξεων.
Διαδικαςίεσ για τθν από κοινοφ λιψθ αποωάςεων.
Εκτίμθςθ τθσ ςθμαςίασ του ρόλου των οικογενειϊν.
Καλζσ επαωζσ και διαδικαςίεσ επίλυςθσ των προβλθμάτων επικοινωνίασ.
ωςτι επίβλεψθ του προςωπικοφ και επζνδυςθ ςτθν ανάπτυξθ και ςτθν
εκπαίδευςθ.
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τοιχεία αναςτοχαςμοφ και αξιολόγθςθσ τθσ προόδου που ζχει επιτευχκεί
προσ τθν κατεφκυνςθ εκπλιρωςθσ των διακθρυγμζνων ςκοπϊν, κακϊσ και
ανακεϊρθςθ των διαδικαςιϊν ςε περίπτωςθ που είναι αναποτελεςματικζσ ι
αποδειχκοφν τροχοπζδθ.

Πθγι: A. Haggel, “Key elements of effective practice: resettlement” (London, Youth
Justice Board, 2004).

Θ διυπθρεςιακι ςυνεργαςία ςυνικωσ υπθρετείται ςωςτά, όταν επιςθμοποιείται
και ςυνοδεφεται από ςαωι πρωτόκολλα που ρυκμίηουν τθν κατανομι των πόρων, τθν
ανταλλαγι πλθροωοριϊν και τθν επίλυςθ προβλθμάτων. Οι αντίςτοιχοι ρόλοι και οι
ευκφνεσ τθσ κάκε υπθρεςίασ πρζπει να ορίηονται και να κατανοοφνται με ςαωινεια,
το δε προςωπικό τθσ κάκε υπθρεςίασ μπορεί να αποκομίςει όωελοσ από τθν
κατανόθςθ των αντίςτοιχων (και ςυχνά διαωορετικϊν) πολιτικϊν και πρακτικϊν που
εωαρμόηονται από άλλεσ υπθρεςίεσ. Θ ςυλλογικι παροχι υπθρεςιϊν μπορεί να
βελτιωκεί με ενδεδειγμζνα πρωτόκολλα διυπθρεςιακισ ςυνεργαςίασ και με
ςυμωωνίεσ ανταλλαγισ πλθροωοριϊν. Όταν είναι εωικτό, οι ςυμμετζχοντεσ
οργανιςμοί μπορεί να εξετάςουν τθ δυνατότθτα ςφνδεςθσ των ςυςτθμάτων
πλθροωόρθςθσ, ϊςτε να μποροφν να ανταλλάςςονται και να αναλφονται
αποτελεςματικά (ανάλογα με τθν περίπτωςθ) δεδομζνα από το πεδίο τθσ ποινικισ
δικαιοςφνθσ, τθσ υγείασ, τθσ εργαςίασ και των κοινωνικϊν υπθρεςιϊν.
Θ κατανόθςθ τθσ ςθμαςίασ που ζχει θ ανταλλαγι πλθροωόρθςθσ, παράλλθλα με
τθν τιρθςθ τθσ εμπιςτευτικισ ωφςθσ οριςμζνων πλθροωοριϊν, είναι κάτι που
αποτελεί ζνα ςθμαντικό πρϊτο βιμα. Είναι ςθμαντικό να προςδιοριςτεί ζνα
ρεαλιςτικό υποςφνολο από πλθροωορίεσ που να επιδζχονται ανταλλαγι και να
μποροφν να τεκοφν ςτθ διάκεςθ των αρμοδίων για τθ λιψθ αποωάςεων. Μζροσ τθσ
λφςθσ αποτελεί ςυνικωσ ο ςχεδιαςμόσ διαδικαςιϊν μζςω των οποίων μπορεί ζνα
άτομο να δϊςει τθν εν επιγνϊςει ςυναίνεςι του, ϊςτε να επιτρζπεται θ διυπθρεςιακι
πρόςβαςθ ςτα προςωπικά του ςτοιχεία.
Θ ςτενι ςυνεργαςία μεταξφ των διάωορων ςυμμετεχουςϊν υπθρεςιϊν είναι κάτι
που τισ διευκολφνει να γνωςτοποιιςουν ςτο κοινό τθν εςτίαςι τουσ ςτθν κοινοτικι
αςωάλεια και ςτθν πρόλθψθ τθσ υποτροπισ. Θ δθμιουργία και θ διατιρθςθ (ςε
υπθρεςίεσ και οργανιςμοφσ) μθχανιςμϊν για τθν εποπτεία των υπθρεςιϊν, τθν
επικοινωνία που βαςίηεται ςτθν ανταλλαγι πλθροωοριϊν, κακϊσ και τθν επίλυςθ
προβλθμάτων, αποτελεί κατά κανόνα κάτι χριςιμο. υχνά είναι απαραίτθτθ θ
ςφςταςθ μιασ επιτροπισ απαρτιηόμενθσ από υψθλόβακμουσ αξιωματοφχουσ και
κοινοτικοφσ θγζτεσ, με ςκοπό τθν παροχι ενόσ κεντρικοφ ςυντονιςτικοφ μθχανιςμοφ
και τθν κακοδιγθςθ τθσ ςυνολικισ κοινοτικισ ςτρατθγικισ. Σο ζργο μιασ τζτοιασ
επιτροπισ πρζπει να υποςτθρίηεται ικανοποιθτικά από προςωπικό που μπορεί να
διευκολφνει τισ ςυνικεισ επαωζσ μεταξφ των υπθρεςιϊν, να προετοιμάηει και να
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διευκολφνει τθν πραγματοποίθςθ ςυναντιςεων, και να διεκπεραιϊνει τθν
προετοιμαςία του υλικοφ.

6. Ο ρόλοσ τθσ αςτυνομίασ
Οι πρωτοβουλίεσ για τθν επανζνταξθ των παραβατϊν και τθν πρόλθψθ τθσ υποτροπισ
ταιριάηουν πολφ καλά με το μοντζλο τθσ κοινοτικισ αςτυνόμευςθσ και με τθν ζμωαςι
του ςτθν επίλυςθ τθσ υποκείμενθσ αιτίασ ενόσ προβλιματοσ τθσ εγκλθματικότθτασ διά
μζςου τθσ ςυνεργαςίασ με άλλεσ υπθρεςίεσ και με τα τοπικά ενδιαωερόμενα μζρθ. Θ
αςτυνομία ζχει ςθμαντικό ρόλο να διαδραματίςει ςτισ πρωτοβουλίεσ για τθν
επανζνταξθ των κρατουμζνων. Είναι γνωςτό ότι ςε πολλζσ περιπτϊςεισ παρζχει τθν
θγετικι ικανότθτα που είναι απαραίτθτθ για τθ διαςωάλιςθ τθσ επιτυχοφσ ζκβαςθσ
των πρωτοβουλιϊν. Για τον λόγο αυτό πρζπει θ αςτυνομία να διευρφνει τθν
παραδοςιακι τθσ αντίλθψθ για τθν επιβολι του νόμου, ϊςτε να περιλθωκοφν ςε αυτι
τθν αντίλθψθ θ πρόλθψθ του εγκλιματοσ, θ επίλυςθ προβλθμάτων, θ κοινοτικι
δζςμευςθ και θ φπαρξθ ςτρατθγικϊν εταιρικϊν ςχζςεων. Όςοι ςυμμετζχουν ςτθ
ςτιριξθ τθσ επανζνταξθσ των παραβατϊν ζχουν να αποκομίςουν πολλά από τθ
ςυμμετοχι τθσ αςτυνομίασ. Θ ςυμμετοχι αυτι μπορεί επίςθσ να προςωζρει
υποςτιριξθ τόςο ςτθν επίβλεψθ των παραβατϊν, όςο και ςτα κακικοντα αρωγισ ςτο
πλαίςιο τθσ κοινότθτασ, κακϊσ και να ενκαρρφνει τθ ςυμμόρωωςθ των παραβατϊν με
τουσ όρουσ τθσ απόλυςθσ ι τθσ δοκιμαςίασ.

Αςτυνομία και επανζνταξθ παραβατϊν
«Ωσ βαςικό ενδιαωερόμενο μζροσ ςτθ μείωςθ τθσ υποτροπισ μεταξφ των
αποωυλακιςμζνων, θ αςτυνομία μπορεί να ανταποκρίνεται:






υνάπτοντασ εταιρικι ςχζςθ με τισ υπθρεςίεσ επιμελθτϊν δοκιμαςίασ και τισ
υπθρεςίεσ επιμελθτϊν για τουσ απολυκζντεσ υπό όρουσ, με ςτόχο τθ βελτίωςθ
τθσ επίβλεψθσ.
Διευκολφνοντασ
τθν
πραγματοποίθςθ
ςυναντιςεων
ςτισ
οποίεσ
ενθμερϊνονται οι αποωυλακιηόμενοι κρατοφμενοι για τισ προςδοκίεσ και τθ
ςτιριξθ τθσ κοινότθτασ.
υλλζγοντασ και ανταλλάςςοντασ πλθροωορίεσ με κζμα τθν εκδιλωςθ
ςυμπεριωοράσ θ οποία υποδεικνφει προβλιματα με τθν κοινωνικι επανζνταξθ
(για παράδειγμα, ςυναναςτροωι με παλιζσ κακζσ παρζεσ, παραβίαςθ
περιοριςμϊν που απορρζουν από τθν επιβολι απαγόρευςθσ κυκλοωορίασ).
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Αξιοποιϊντασ υπάρχουςεσ εταιρικζσ ςχζςεισ (και εντάςςοντασ νζουσ εταίρουσ)
με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ ςυλλογικισ δράςθσ των πρωτοβουλιϊν που
ςχετίηονται με τθν επάνοδο.
υνδζοντασ τουσ πρϊθν παραβάτεσ με υπθρεςίεσ και κοινοτικοφσ πόρουσ.
Επικοινωνϊντασ με τουσ κατοίκουσ, με ςτόχο τθν υπζρβαςθ των εμποδίων που
οωείλονται ςε προγενζςτερεσ επιβλαβείσ πράξεισ».

Πθγι: N. G. La Vigne and others, Prisoner Reentry and Community Policing:
Strategies for Enhancing Public Safety (Washington, D. C., Urban Institute, Justice Policy
Center,
2006).
Διατίκεται
ςτθν
θλεκτρονικι
διεφκυνςθ
www.urban.org/UploadedPDF/411061_COPS_reentry_monograph.pdf.

Γ. Παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ προγραμμάτων
Θ παροφςα ενότθτα προορίηεται να αποτελζςει μια γενικι ειςαγωγι ςτα βαςικά
ςτοιχεία που ςυνιςτοφν τθν παρακολοφκθςθ και τθν αξιολόγθςθ προγραμμάτων, τα
οποία επιπλζον είναι ςυναωι με τα προγράμματα κοινωνικισ επανζνταξθσ. Σο
Γραωείο των Θνωμζνων Εκνϊν για τα Ναρκωτικά και το Ζγκλθμα ευελπιςτεί να
μπορζςει ςτο εγγφσ μζλλον να εκδϊςει πρόςκετεσ οδθγίεσ και περιςςότερο
ςτοχευμζνο υλικό πάνω ςτο ςθμαντικό αυτό ηιτθμα.

1. Θ ανάγκθ παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ των προγραμμάτων
Κατά τθν εκπόνθςθ τεκμθριωμζνων προγραμμάτων γίνεται υποκετικά δεκτό ότι τα
αποτελζςματά τουσ υπόκεινται ςε παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ, ϊςτε να
διακριβϊνεται το αν επιτυγχάνονται οι ςκοποί και οι ςτόχοι τουσ. Κατά τθν εκπόνθςθ
των προγραμμάτων αυτϊν γίνεται επίςθσ υποκετικά δεκτό ότι τα πορίςματα τθσ
αξιολόγθςθσ υποβάλλονται ςε κριτικι εξζταςθ και ενςωματϊνονται ςτθν εκπόνθςθ
μελλοντικϊν προγραμμάτων. Επιπροςκζτωσ γίνεται υποκετικά δεκτό πωσ τα
διδάγματα που ζχουν εξαχκεί από προθγοφμενα προγράμματα και ορκζσ πρακτικζσ
ζχουν επιςθμανκεί και λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά τον ςχεδιαςμό μελλοντικϊν
παρεμβάςεων. Όλα αυτά εδράηονται ςτθ χριςθ ςαωϊν κριτθρίων με τα οποία
μποροφν να μετρθκοφν τα αποτελζςματα των προγραμμάτων, κακϊσ και ςτθ χριςθ
αξιόπιςτων διαδικαςιϊν και τεχνικϊν μζτρθςθσ.
ε πολφ γενικζσ γραμμζσ θ αξιολόγθςθ ενόσ προγράμματοσ ςυνεπάγεται τθ
διακρίβωςθ του αν οι ςτόχοι του ιταν ι δεν ιταν οι ενδεδειγμζνοι, κακϊσ και το αν οι
δραςτθριότθτεσ υλοποιικθκαν αποτελεςματικά και αν επιτεφχκθκαν οι ςτόχοι. Θ
αξιολόγθςθ μάσ βοθκά να κατανοιςουμε τθν αιτία και τον βακμό ςτον οποίο τα
ςκοποφμενα αποτελζςματα επιτυγχάνονται με κάποιο ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα ι
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παρζμβαςθ. Μασ ενθμερϊνει επίςθσ για τον ευρφτερο αντίκτυπο αυτϊν των
παρεμβάςεων ςτα ενδιαωερόμενα μζρθ και ςτουσ κεςμοφσ.
Εκτόσ από τθν υποςτιριξθ μθχανιςμϊν λογοδοςίασ, θ ςωςτι αξιολόγθςθ είναι μια
ςθμαντικι πθγι δεδομζνων για τα επιτευχκζντα αποτελζςματα και, ωσ τζτοια,
αποτελεί εργαλείο εξαγωγισ διδαγμάτων που ςυμβάλλει ςτθν απόκτθςθ γνϊςεων
ςχετικά με τον καλφτερο δυνατό τρόπο επίτευξθσ ςυγκεκριμζνων ςκοπϊν και ςτόχων
των προγραμμάτων. Όταν ςυγκρίνονται και αντιπαραβάλλονται τα πορίςματα των
αξιολογιςεων διάωορων προγραμμάτων που αποβλζπουν ςτουσ ίδιουσ ςκοποφσ,
είναι εωικτι θ επιςιμανςθ ορκϊν πρακτικϊν και θ εξαγωγι και ευρεία διάδοςθ
διδαγμάτων, με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ γενικισ ποιότθτασ που ζχει θ εκπόνθςθ
προγραμμάτων ςτο ςφνολο του τομζα.40
φμωωνα με τουσ Κανόνεσ αξιολόγθςθσ ςτο ςφςτθμα των Ηνωμζνων Εκνϊν:41
«Θ αξιολόγθςθ αποτελεί μια όςο το δυνατόν πιο ςυςτθματικι και αμερόλθπτθ
εκτίμθςθ δραςτθριότθτασ, ςχεδίου, προγράμματοσ, ςτρατθγικισ, πολιτικισ,
ηθτιματοσ, κζματοσ, τομζα, επιχειρθςιακοφ τομζα, κεςμικϊν επιδόςεων κ.ά.
Εςτιάηεται ςε προςδοκϊμενα και πραγματοποιθκζντα επιτεφγματα, εξετάηοντασ τθ
ςειρά των αποτελεςμάτων, τισ διαδικαςίεσ, τουσ παράγοντεσ του ευρφτερου πλαιςίου
και τθν αιτιότθτα, με ςκοπό τθν κατανόθςθ των επιτευγμάτων ι τθσ ζλλειψθσ αυτϊν.
Αποβλζπει ςτθ διακρίβωςθ τθσ ςυνάωειασ, του αντικτφπου, τθσ αποτελεςματικότθτασ,
τθσ αποδοτικότθτασ και τθσ βιωςιμότθτασ των παρεμβάςεων και των ςυμβολϊν των
οργανιςμϊν που ανικουν ςτο ςφςτθμα των Θνωμζνων Εκνϊν. Μια αξιολόγθςθ κα
πρζπει να παρζχει τεκμθριωμζνθ ενθμζρωςθ που να είναι αξιόπιςτθ, ωερζγγυα και
χριςιμθ, επιτρζποντασ τθν ζγκαιρθ ενςωμάτωςθ των ποριςμάτων, των ςυςτάςεων και
των διδαγμάτων ςτισ διαδικαςίεσ λιψθσ αποωάςεων των οργανιςμϊν που ανικουν
ςτο ςφςτθμα των Θνωμζνων Εκνϊν και των μελϊν του».
Θ ουςία τθσ αξιολόγθςθσ ενόσ προγράμματοσ ζγκειται ςτθ μζτρθςθ των
αποτελεςμάτων του (τόςο των ςκοποφμενων όςο και των τυχαίων), κακϊσ και ςτθ
ςυςχζτιςθ αυτισ τθσ μζτρθςθσ με τουσ ςτόχουσ και τουσ ςκοποφσ του. Ο οριςμόσ τθσ
λζξθσ «αξιολόγθςθ» τον οποίο δίνει θ Επιτροπι Αναπτυξιακισ Βοικειασ του
Οργανιςμοφ Οικονομικισ υνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ (ΟΟΑ) ζχει υιοκετθκεί από το
ςφνολο των κφριων υπθρεςιϊν ανάπτυξθσ διεκνϊσ. Ο οριςμόσ αναωζρεται ςε πζντε
κριτιρια αξιολόγθςθσ τα οποία κα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται κατά τθν εκτίμθςθ των
παρεμβάςεων. Σα κριτιρια αυτά μποροφν να ςυνοψιςκοφν ωσ εξισ:
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Βλ. επίςθσ Inter-agency Panel on Juvenile Justice, Criteria for the Design and Evaluation of Juvenile
Justice Reform Programmes (United Nations Office on Drugs and Crime, 2010). Διατίκεται ςτθν
θλεκτρονικι
διεφκυνςθ
www.unodc.org/documents/justice-and-prisonreform/crimeprevention/Criteria_E_book.pdf.
41
United Nations Evaluation Group, “Norms for evaluation in the UN system” (2005), para. 1.2.
Διατίκεται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ www.escwa.un.org/divisions/pptcd/upload/uneg.pdf.
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Θ ςυνάφεια ενόσ ςχεδίου ι προγράμματοσ είναι ο βακμόσ ςτον οποίο οι ςκοποί
του βρίςκονται ςε ςυμωωνία με τισ ανάγκεσ των επωωελουμζνων, τισ ανάγκεσ και
τισ προτεραιότθτεσ τθσ χϊρασ, τα ςχετικά διεκνι πρότυπα, τισ παγκόςμιεσ
προτεραιότθτεσ, κακϊσ και τισ πολιτικζσ των εταίρων και των δωρθτϊν.
Θ αποδοτικότθτα είναι ζνα μζτρο του πόςο καλά οι ςυμβολζσ (κεωάλαια,
εμπειρογνωμοςφνθ, χρόνοσ κ.λπ.) μετατρζπονται ςε αποτελζςματα.
Θ αποτελεςματικότθτα είναι ο βακμόσ ςτον οποίο ζνα ςχζδιο ι πρόγραμμα
πραγματϊνει τουσ ςκοποφσ του και τα προςδοκϊμενα επιτεφγματα, και αποδίδει
τα προγραμματιςμζνα αποτελζςματα.
Ο αντίκτυποσ είναι τα κετικά ι αρνθτικά, πρωτογενι και δευτερογενι
μακροπρόκεςμα αποτελζςματα τα οποία προκφπτουν από μια παρζμβαςθ, άμεςα
ι ζμμεςα, εκοφςια ι ακοφςια. Ο αντίκτυποσ αποτελεί ζνα μζτρο όλων των
ςθμαντικϊν αποτελεςμάτων του προγράμματοσ, κετικϊν ι αρνθτικϊν,
αναμενόμενων ι απρόοπτων, τα οποία προκφπτουν για τουσ επωωελουμζνουσ του
προγράμματοσ και για λοιπά επθρεαηόμενα μζρθ.
Θ βιωςιμότθτα είναι ο βακμόσ ςτον οποίο τα οωζλθ του ςχεδίου ι του
προγράμματοσ κα διαρκζςουν μετά τθ λιξθ του, κακϊσ και θ πικανότθτα ςυνεχϊν,
μακροπρόκεςμων οωελϊν.

Σα κριτιρια αυτά είναι αλλθλεξαρτϊμενα και όχι αλλθλοαποκλειόμενα. Δεν
αποκλείουν κατ’ ανάγκθ άλλα κριτιρια που επίςθσ κα μποροφςαν να
χρθςιμοποιθκοφν με ςτόχο τθν καλφτερθ εςτίαςθ μιασ αξιολόγθςθσ ςτα ειδικά
χαρακτθριςτικά μιασ παρζμβαςθσ ι του πλαιςίου τθσ.42

2. Θ μζτρθςθ του αντικτφπου των προγραμμάτων κοινωνικισ επανζνταξθσ
Ζνασ λόγοσ ςτον οποίο οωείλεται θ δυςκολία εντοπιςμοφ ορκϊν πρακτικϊν εν ςχζςει
με προγράμματα επανζνταξθσ απορρζει από το γεγονόσ ότι πολλζσ υπθρεςίεσ είναι
ικανοποιθμζνεσ απλϊσ με τθ μζτρθςθ τθσ ποςοτικισ απόδοςθσ των προγραμμάτων
και δεν δίνουν αρκετι προςοχι ςτο περιςςότερο αμωιλεγόμενο και δφςκολο ζργο τθσ
μζτρθςθσ των αποτελεςμάτων τουσ.
Θ αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ ενόσ προγράμματοσ παρζμβαςθσ
εμπεριζχει τουλάχιςτον τρία βαςικά βιματα:


Σον ζλεγχο για
αποτελεςμάτων.

42

διαπίςτωςθ

τυχόν

αλλαγισ

των

παρακολουκοφμενων

Inter-agency Panel on Juvenile Justice, Criteria for the Design and Evaluation of Juvenile Justice
Reform Programmes, ς. 11-14.
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Σθν απόδοςθ τθσ αλλαγισ των παρατθροφμενων αποτελεςμάτων ςτο πρόγραμμα
(δθλαδι, προκλικθκε θ αλλαγι από το πρόγραμμα ι λόγω μιασ από τισ δράςεισ
του;).
Σθν αποτίμθςθ τθσ αξίασ τθσ αλλαγισ ςε ςυνάρτθςθ ι ςε ςφγκριςθ με πρότυπα,
ςτόχουσ, ςθμεία αναωοράσ ι με άλλα προγράμματα.

Μια αξιολόγθςθ προχποκζτει πωσ οι ςκοποί και οι ςτόχοι του αξιολογοφμενου
προγράμματοσ ζχουν διευκρινιςτεί και οριοκετθκεί με ςαωινεια, από απόψεωσ
μετριςιμων αποτελεςμάτων. Αυτό δυςτυχϊσ είναι κάτι που δεν ιςχφει πάντοτε (όταν,
για παράδειγμα, τα ςκοποφμενα αποτελζςματα δεν εκωράηονται ωσ μετριςιμεσ
αλλαγζσ με τθν πάροδο του χρόνου· όταν οι ςκοποί είναι εξωπραγματικοί ι
αλλθλοςυγκρουόμενοι· και όταν δεν διευκρινίηονται οι ςτόχοι ι τα μζτρα τθσ
επιτυχίασ).
Επιπροςκζτωσ το πϊσ μποροφν οριςμζνα παρατθροφμενα αποτελζςματα να
αποδοκοφν με λογικό και δικαιολογθμζνο τρόπο ςε ζνα πρόγραμμα, είναι ηιτθμα
περίπλοκο. Σο ζργο τθσ «απόδοςθσ», όπωσ αναωζρεται ςυχνά το ηιτθμα αυτό, πολλζσ
ωορζσ δυςχεραίνεται από τθν ανεπαρκι εςωτερικι εγκυρότθτα του προγράμματοσ.
Όταν θ εςωτερικι εγκυρότθτα ενόσ προγράμματοσ δεν είναι καλά τεκμθριωμζνθ, θ
απόδοςθ μετατρζπεται ςυνικωσ ςε ςθμαντικι πρόκλθςθ. Περιπλζκεται επίςθσ από τα
αποτελζςματα πολυάρικμων προγραμμάτων και από διάωορεσ κοινωνικζσ και
κεςμικζσ αλλαγζσ που είναι από μόνεσ τουσ αρκετά δφςκολο να απομονωκοφν από τα
αποτελζςματα του αξιολογοφμενου προγράμματοσ. Είναι προωανζσ ότι θ εκτίμθςθ τθσ
αποτελεςματικότθτασ ενόσ προγράμματοσ γίνεται ιδιαίτερα δφςκολθ, όταν είναι
ςακρι θ λογικι βάςθ επί τθσ οποίασ προςδιορίηεται ο βακμόσ ςτον οποίο οι
παρατθροφμενεσ αλλαγζσ των αποτελεςμάτων μποροφν να αποδοκοφν κατά ζγκυρο
τρόπο ςτο ίδιο το πρόγραμμα.

3. Μζτρθςθ τθσ υποτροπισ
Όπωσ ζχει επιςθμανκεί από τουσ ερευνθτζσ, «οι άνκρωποι εγκλθματοφν για πολλοφσ
λόγουσ και παφουν να εγκλθματοφν επίςθσ για πολλοφσ λόγουσ».43 Θ παρζμβαςθ τθσ
ποινικισ δικαιοςφνθσ δεν αποτελεί κατ’ ανάγκθ τον ςθμαντικότερο παράγοντα που
επιδρά ςτθν αποχι από το ζγκλθμα. Παρ’ όλα αυτά, θ αποχι (θ απουςία υποτροπισ)
ςυνιςτά το επικυμθτό αποτζλεςμα των παρεμβάςεων επανζνταξθσ και ςυνικωσ
μετριζται με βάςθ κάποιο δείκτθ, όπωσ είναι θ εκ νζου τζλεςθ αδικιματοσ, θ εκ νζου
καταδίκθ ι ο εκ νζου εγκλειςμόσ ςτθ ωυλακι.
Ωςτόςο τα ποςοςτά υποτροπισ είναι δφςκολο να τεκμθριωκοφν. Οι υπολογιςμοί
των ποςοςτϊν αυτϊν επθρεάηονται από τον τρόπο και χρόνο μζτρθςθσ τθσ υποτροπισ
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- θ οποία επιπροςκζτωσ μπορεί να μετρθκεί ςε διαωορετικά ςθμεία των επαωϊν ενόσ
γνωςτοφ παραβάτθ με το ςφςτθμα ποινικισ δικαιοςφνθσ.44 Θ μζτρθςθ τθσ υποτροπισ
(βαςιηόμενθ είτε ςε επίςθμα ςτοιχεία είτε ςε αυτοαναωερόμενεσ μελζτεσ) είναι
πάντοτε δυςχερισ. Θ χριςθ των ποςοςτϊν εκ νζου καταδίκθσ (ωσ δείκτθ τθσ
υποτροπισ) είναι κάτι που βρίκει από ατζλειεσ: τθρίηεται ςε αρικμό τζλεςθσ
αξιόποινων πράξεων που είναι χαμθλότεροσ του πραγματικοφ, αποτελϊντασ επίςθσ
ζνα κριτιριο βαςιηόμενο ςτθ λογικι του «όλα ι τίποτα»· δεν εξθγεί αλλαγζσ ςτθ
ωφςθ, τθ ςοβαρότθτα ι τθ ςυχνότθτα των τελεςκειςϊν αξιόποινων πράξεων.
υνεπϊσ, ακόμθ και αν θ υποτροπι ςυνιςτά απαραίτθτο δείκτθ επιδόςεων των
προγραμμάτων επανζνταξθσ, είναι αναγκαία θ ςυμπλιρωςι τθσ από άλλουσ,
ακριβζςτερουσ δείκτεσ.
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IV. Προγράμματα επανζνταξθσ εκτελοφμενα ςε ωυλακζσ
Σο κεμελιϊδεσ αυτό κεωάλαιο του Ειςαγωγικοφ εγχειριδίου αρχίηει με μια
επιςκόπθςθ οριςμζνων από τα διεκνι πρότυπα και τουσ κανόνεσ που εωαρμόηονται
ςτα προγράμματα τα οποία εκτελοφνται ςε ωυλακζσ. Τπογραμμίηει τθ ςθμαςία που
ζχουν τα υλοποιοφμενα ςε ωυλακζσ προγράμματα κεραπείασ, εκπαίδευςθσ και
αποκατάςταςθσ για τθν προετοιμαςία των κρατουμζνων με ςκοπό τθν επιτυχι τουσ
επάνοδο ςτθν κοινότθτα, κακϊσ και για τθν πρόλθψθ τθσ υποτροπισ. Αποτιμά
οριςμζνα γνωςτικά-ςυμπεριωορικά και λοιπά κεραπευτικά προγράμματα, όπωσ και
περιςςότερο εξειδικευμζνα προγράμματα που αντιμετωπίηουν τουσ παράγοντεσ
κινδφνου και τισ ανάγκεσ των παραβατϊν, και τουσ βοθκοφν ςτθν προετοιμαςία τουσ
για τισ προκλιςεισ με τισ οποίεσ κα ζρκουν αντιμζτωποι μετά τθν αποωυλάκιςι τουσ.
ε αυτά περιλαμβάνεται ο προ τθσ αποωυλάκιςθσ ςχεδιαςμόσ προγραμμάτων και
υπθρεςιϊν μετάβαςθσ, που ςυχνά είναι αποωαςιςτικισ ςθμαςίασ για τθν επιτυχι
επάνοδο των παραβατϊν ςτθν κοινότθτα και για τθν αποχι τουσ από το ζγκλθμα.
Οι παραβάτεσ που βρίςκονται ςτθ ωυλακι ζρχονται αντιμζτωποι με ζνα ωάςμα
κοινωνικϊν, οικονομικϊν και προςωπικϊν προκλιςεων, που τείνουν να περιπλζκουν
αιςκθτά τθν κοινωνικι τουσ επανζνταξθ. Οριςμζνεσ από αυτζσ τισ προκλιςεισ
αποτελοφν ςυνζπεια τθσ ίδιασ τθσ κατάςταςθσ και των παρελκόντων βιωμάτων των
παραβατϊν. Άλλεσ προκλιςεισ αποτελοφν άμεςθ επίπτωςθ του εγκλειςμοφ και τθσ
ςυνικουσ ςτάςθσ και προδιάκεςθσ που ζχει θ κοινότθτα απζναντι ςτουσ πρϊθν
παραβάτεσ.
Σο ιςτορικό των παραβατϊν μπορεί να περιλαμβάνει κοινωνικι απομόνωςθ και
περικωριοποίθςθ, ςωματικι ι ςυναιςκθματικι κακοποίθςθ, ανεπαρκι απαςχόλθςθ ι
ανεργία και ανάμειξθ ςε εγκλθματικό τρόπο ηωισ που ξεκίνθςε ςε νεαρι θλικία. υχνά
οι παραβάτεσ δοκιμάηονται από ςωματικζσ και ψυχικζσ αναπθρίεσ, κακϊσ και από
προβλιματα υγείασ που μπορεί να ςχετίηονται με κατάχρθςθ ουςιϊν και τοξικομανία.
Πολλοί από αυτοφσ αντιμετωπίηουν ελλείμματα δεξιοτιτων που δυςχεραίνουν τθν
ανταγωνιςτικότθτα και τθν ευδοκίμθςι τουσ ςτθν κοινότθτα: ανεπαρκείσ
διαπροςωπικζσ ικανότθτεσ, χαμθλό επίπεδο τυπικισ εκπαίδευςθσ, αναλωαβθτιςμό ι
ζλλειψθ των ςτοιχειωδζςτερων γνϊςεων αρικμθτικισ, ανεπαρκι γνωςτικι ι
ςυναιςκθματικι λειτουργία ι/και ζλλειψθ δεξιοτιτων ςχεδιαςμοφ και οικονομικισ
διαχείριςθσ.
Ο ίδιοσ ο εγκλειςμόσ μπορεί να ζχει ςτουσ παραβάτεσ διάωορεσ «παράπλευρεσ
ςυνζπειεσ»45: Μπορεί να ζχουν χάςει τα προσ το ηθν, τα προςωπικά τουσ υπάρχοντα,
τθ δυνατότθτά τουσ να ςυντθροφν ςπίτι για τουσ ίδιουσ και τθν οικογζνειά τουσ·
μπορεί, κατά τθ διάρκεια τθσ κράτθςισ τουσ, να προςβλικθκαν από κάποιο ςοβαρό
νόςθμα· μπορεί να ζχουν χάςει ςθμαντικζσ προςωπικζσ ςχζςεισ, και τα κοινωνικά τουσ
δίκτυα μπορεί εξαιτίασ του εγκλειςμοφ να ζχουν υποςτεί βλάβθ· επίςθσ μπορεί να
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ζχουν βιϊςει προβλιματα ψυχικισ υγείασ ι να ζχουν αποκτιςει αντιπαραγωγικζσ
ςυνικειεσ και ςτάςεισ.46 Είναι γνωςτό πωσ οι ςυνκικεσ κράτθςθσ και το κακεςτϊσ τθσ
ωυλακισ ςυμβάλλουν ςτθν ιδρυματοποίθςθ των παραβατϊν, κάτι που ςυνικωσ
δυςχεραίνει τθν ικανότθτά τουσ για κοινωνικι επανζνταξθ μετά τθν αποωυλάκιςθ.
Χωρίσ αποτελεςματικά προγράμματα με ςτόχο τθν παροχι βοικειασ ςτουσ
παραβάτεσ, ϊςτε να αντιμετωπίςουν τισ πολλαπλζσ αυτζσ προκλιςεισ, θ πικανότθτα
επιτυχοφσ κοινωνικισ τουσ επανζνταξθσ είναι πολφ χαμθλι.
Σα προγράμματα που υλοποιοφνται ςε ιδρυματικό περιβάλλον και είναι
ςχεδιαςμζνα ϊςτε να προετοιμάηουν τουσ παραβάτεσ για τθν επάνοδό τουσ ςτθν
κοινωνία περιλαμβάνουν διάωορα γνωςτικά-ςυμπεριωορικά προγράμματα και
προγράμματα ανάπτυξθσ δεξιοτιτων, κακϊσ και ωροντίδα ψυχικισ υγείασ, κεραπεία
τθσ τοξικοεξάρτθςθσ, εκπαίδευςθ, επαγγελματικι κατάρτιςθ, ςυμβουλευτικι και
κακοδιγθςθ (mentoring). Σα προγράμματα αυτά είναι ςτον μεγαλφτερο δυνατό
βακμό αποτελεςματικά, όταν ςτθρίηονται ςε πλιρθ διαγνωςτικι εκτίμθςθ των
παραβατϊν και τθσ κατάςταςισ τουσ. Οι εκτιμιςεισ αυτζσ πρζπει να διενεργοφνται
όςο το δυνατόν ταχφτερα μετά τθν ειςαγωγι ενόσ παραβάτθ ςε ιδρυματικό
περιβάλλον και, ει δυνατόν, πρζπει να χρθςιμεφουν ωσ βάςθ ενόσ ολοκλθρωμζνου και
εξατομικευμζνου ςχεδίου παρζμβαςθσ. Οι αποτελεςματικζσ παρεμβάςεισ εξαρτϊνται
από αξιόπιςτεσ μεκόδουσ υλοποίθςθσ προγραμμάτων και από ορκζσ πρακτικζσ
διαχείριςθσ περιπτϊςεων, κακϊσ και από τθν παρουςία καλά εκπαιδευμζνου
προςωπικοφ που διακζτει τισ απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ και τθν εμπειρογνωμοςφνθ για
τθ διαχείριςθ και τθν υλοποίθςθ των παρεμβάςεων.
Σα αποτελεςματικά προγράμματα που εκτελοφνται ςε ιδρυματικό περιβάλλον
ζχουν τθν τάςθ να εςτιάηονται ςε οριςμζνουσ δυναμικοφσ παράγοντεσ κινδφνου και ςε
άλλεσ προκλιςεισ που απαιτοφν προςοχι, με ςτόχο τθν προετοιμαςία των παραβατϊν
για τθν αποωυλάκιςθ και τθν επιτυχι κοινωνικι τουσ επανζνταξθ. Πολλοί κρατοφμενοι
ωςτόςο εκτίουν αρκετά ςφντομεσ ποινζσ που κακιςτοφν ανζωικτθ τθ ςυμμετοχι τουσ
ςε προγράμματα. Δεδομζνου ότι θ πρόςβαςθ ςε αυτά τα προγράμματα είναι ςυνικωσ
περιοριςμζνθ και θ ςυμμετοχι ςε αυτά είναι κατά κανόνα προαιρετικι, πολλοί
κρατοφμενοι δεν μποροφν να ςυμμετάςχουν ι δεν ςυμμετζχουν ςε κατάλλθλα
προγράμματα, αποωυλακιηόμενοι ςτθ ςυνζχεια και επιςτρζωοντασ ςτθν κοινότθτα
χωρίσ να ζχουν προετοιμαςτεί κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου προ τθσ αποωυλάκιςθσ.
Είναι αναγκαία επομζνωσ θ προςωορά κατάλλθλων προγραμμάτων ςτο ευρφτερο
κοινωνικό περιβάλλον.
Οριςμζνα εξειδικευμζνα προγράμματα μποροφν και αυτά να προςωζρονται ςε
χρονικι ςτιγμι που βρίςκεται κοντά ςτθν αποωυλάκιςθ του παραβάτθ, ςυνικωσ ςε
ςυνεργαςία με οργανιςμοφσ που βαςίηονται ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ και είναι
εωοδιαςμζνοι με τα μζςα για τθν παροχι υπθρεςιϊν μεταςωωρονιςτικισ μζριμνασ
και μεταπαρακολοφκθςθσ (follow-up) ςτουσ παραβάτεσ μετά τθν αποωυλάκιςι τουσ.
Θ κεραπεία και θ ςτιριξθ που λαμβάνουν οι παραβάτεσ κατά τθ διάρκεια του
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εγκλειςμοφ τουσ πρζπει ςυχνά να ςυνεχίηονται και μετά τθν αποωυλάκιςθ, με ςκοπό
τθ διαςωάλιςθ τθσ επιτυχοφσ επανόδου τουσ ςτθν κοινότθτα. Ζχει ςθμαςία επομζνωσ
να ςχεδιάηεται θ αποωυλάκιςθ των παραβατϊν κατά τρόπο ϊςτε να λαμβάνουν
αδιάλειπτεσ υπθρεςίεσ και ςτιριξθ αμζςωσ μετά τθν επάνοδό τουσ ςτο ευρφτερο
κοινωνικό περιβάλλον. Αυτό επιτυγχάνεται από ςωωρονιςτικοφσ υπαλλιλουσ οι
οποίοι δθμιουργοφν τουσ απαραίτθτουσ ςυνδζςμουσ και ςυνεργάηονται με υπθρεςίεσ
υγείασ και με διάωορουσ παροχείσ υπθρεςιϊν που βαςίηονται ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ.
Κάκε πρόγραμμα πρζπει να είναι ςχεδιαςμζνο με ευαιςκθςία ςτα κζματα που
αωοροφν το ωφλο και να αντιμετωπίηει κατά περίπτωςθ τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ και τθν
κατάςταςθ των γυναικϊν. Σα προγράμματα πρζπει επίςθσ να επιδεικνφουν
ευαιςκθςία ςτα πολιτιςμικά ηθτιματα, και οι επαγγελματίεσ που τα υλοποιοφν κα
πρζπει να ζχουν ικανότθτεσ ςτα ηθτιματα αυτά. Θ πολιτιςμικι γνϊςθ πρζπει να είναι
κεςμοκετθμζνθ, και τα προγράμματα πρζπει να υλοποιοφνται, όπωσ απαιτείται, με
τρόπο που αντανακλά και ςζβεται τθν πολιτιςμικι ποικιλομορωία. ε αυτό
περιλαμβάνεται, κατά τθν υλοποίθςθ των προγραμμάτων, θ χριςθ των γλωςςϊν με
τισ οποίεσ οι παραβάτεσ διακζτουν τθ μεγαλφτερθ άνεςθ.

Α. Διεκνι πρότυπα
τουσ τοιχειϊδεισ Κανόνεσ για τθ Μεταχείριςθ των Κρατουμζνων γίνονται πολλζσ
αναωορζσ ςτισ ςυνκικεσ κράτθςθσ και ςτθ διοίκθςθ των ωυλακϊν. Οι επικρατοφςεσ
ςυνκικεσ μζςα ςτισ ωυλακζσ, οι πόροι που είναι διακζςιμοι ςτισ ςωωρονιςτικζσ αρχζσ,
κακϊσ και θ ποιότθτα και ικανότθτα του ςωωρονιςτικοφ προςωπικοφ είναι ηθτιματα
που όλα τουσ ςχετίηονται ςε μεγάλο βακμό με το εάν θ εμπειρία του εγκλειςμοφ
επικουρεί ι ενδεχομζνωσ παρεμποδίηει τθν επιτυχι κοινωνικι επανζνταξθ των
παραβατϊν μετά τθν αποωυλάκιςθ. Οι κανόνεσ αυτοί κάνουν επίςθσ λόγο για τθ ωφςθ
και τον ςκοπό τθσ μεταχείριςθσ που πρζπει να παρζχεται ςτουσ κρατουμζνουσ,
αναωζροντασ τα εξισ (κανόνασ 65):
«65. Θ μεταχείριςθ των ατόμων που ζχουν καταδικαςτεί ςε ποινι ςτερθτικι τθσ
ελευκερίασ ι ςε άλλο, παρόμοιο μζτρο κα αποςκοπεί, όςο θ διάρκεια τθσ ποινισ το
επιτρζπει, ςτθν ανάπτυξθ τθσ βοφλθςθσ και των ικανοτιτων τουσ που κα τουσ
επιτρζψουν να ηιςουν, μετά τθν αποωυλάκιςι τουσ, με ςυμμόρωωςθ προσ τον νόμο
και με τθ δυνατότθτα να ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ τουσ. Θ εν λόγω μεταχείριςθ
κα ενκαρρφνει τον αυτοςεβαςμό τουσ και κα αναπτφςςει το αίςκθμα ευκφνθσ τουσ».
Ο κανόνασ 80 αναωζρεται ςυγκεκριμζνα ςτθ ςθμαςία που ζχει θ προετοιμαςία των
κρατουμζνων για τθν αποωυλάκιςθ και τθν επανζνταξι τουσ:
«80. Από τθν ζναρξθ τθσ ποινισ ενόσ κρατουμζνου κα εξετάηεται το μζλλον του μετά
τθν αποωυλάκιςθ και κα του προςωζρεται ενκάρρυνςθ και βοικεια, ϊςτε να διατθρεί
ι να ςυνάπτει ςχζςεισ με άτομα ι υπθρεςίεσ εκτόσ του καταςτιματοσ που μποροφν να
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προαγάγουν τα ςυμωζροντα τθσ οικογζνειάσ του, κακϊσ και τθ δικι του κοινωνικι
αναπροςαρμογι».
Ζνασ από τουσ κανόνεσ αωορά τθ βιομθχανικι δραςτθριότθτα ςτισ ωυλακζσ και τθν
ανάγκθ παροχισ εργαςίασ ςτουσ παραβάτεσ θ οποία, ςτο μζτρο του δυνατοφ, κα είναι
«τζτοια ϊςτε να διατθρεί ι να επαυξάνει τθν ικανότθτα των κρατουμζνων να
εξαςωαλίηουν τα προσ το ηθν με ζντιμο τρόπο μετά τθν αποωυλάκιςθ» (κανόνασ 71,
παράγραωοσ 4) και θ οποία μοιάηει με τθν εργαςία που εκτελείται εκτόσ των ωυλακϊν
(κανόνασ 72, παράγραωοσ 1). Επιπροςκζτωσ ςτθν παράγραωο 1 του κανόνα 76
προβλζπεται ότι «κα υπάρχει ζνα ςφςτθμα για δίκαιθ αποηθμίωςθ τθσ εργαςίασ των
κρατουμζνων».47
Σα διεκνι πρότυπα προάγουν τθν εξατομικευμζνθ μεταχείριςθ των κρατουμζνων
και για τον λόγο αυτό αποδίδουν ιδιαίτερθ ζμωαςθ ςτθν ανάγκθ διενζργειασ
κατάλλθλων αξιολογιςεων των παραβατϊν όςο το δυνατόν ςυντομότερα μετά τθν
ειςαγωγι τουσ ςτθ ωυλακι, κακϊσ και ςε τακτικι βάςθ κατόπιν αυτισ. Επιπλζον
υπάρχουν οριςμζνα διεκνι πρότυπα που αωοροφν τθν επικοινωνία των παραβατϊν
με τθν οικογζνεια και τθν κοινότθτα, τθν εκπαίδευςθ και τθν επαγγελματικι
κατάρτιςθ, ςτα οποία αξίηει να δοκεί ςτο ςθμείο αυτό οριςμζνθ προςοχι.

1. Αξιολόγθςθ και εξατομικευμζνθ μεταχείριςθ
Οι τοιχειϊδεισ Κανόνεσ για τθ Μεταχείριςθ των Κρατουμζνων αναγνωρίηουν τθν
ανάγκθ εξατομίκευςθσ τθσ μεταχείριςθσ ςφμωωνα με τισ προςωπικζσ ανάγκεσ των
παραβατϊν (κανόνεσ 59-63). Για τον ςκοπό αυτό είναι αναγκαία θ κατάλλθλθ
αξιολόγθςθ των κρατουμζνων και θ προετοιμαςία ενόσ προγράμματοσ μεταχείριςθσ
που να ενδείκνυται για τισ ανάγκεσ, τισ ικανότθτεσ και τισ κλίςεισ τουσ (κανόνασ 69).
Οι Κανόνεσ των Θνωμζνων Εκνϊν για τθν Προςταςία Ανθλίκων τερθμζνων τθσ
Ελευκερίασ τουσ48 τονίηουν τόςο τθ ςθμαςία τθσ αξιολόγθςθσ των τοποκετθμζνων ςε
ιδρφματα νεαρϊν παραβατϊν και τθσ κατανόθςθσ των αναγκϊν τουσ, όςο και τθν
υποχρζωςθ προςωοράσ ςε αυτοφσ επαρκϊν προγραμμάτων τα οποία αςχολοφνται με
τισ ανάγκεσ τουσ και τισ προκλιςεισ που αντιμετωπίηουν. τθν πραγματικότθτα οι
υωιςτάμενοι κανόνεσ προτείνουν τθν αξιολόγθςθ των νεαρισ θλικίασ παραβατϊν και
των αναγκϊν τουσ προτοφ καταδικαςτοφν ςε οποιαςδιποτε μορωισ κράτθςθ, κακϊσ
και τθν εκπόνθςθ εκκζςεων προ τθσ επιβολισ ποινισ ι εκκζςεων κοινωνικισ
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ζρευνασ.49 Περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ για τα πρότυπα που αωοροφν τθν επανζνταξθ
των ανιλικων παραβατϊν παρουςιάηονται ςτο κεωάλαιο VII του Ειςαγωγικοφ
εγχειριδίου.
Αναωορικά με τισ γυναίκεσ, οι Κανόνεσ τθσ Μπανγκόκ ηθτοφν τθν εωαρμογι
μεκόδων αξιολόγθςθσ και κατάταξθσ που να ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ που
αωοροφν αποκλειςτικά το ωφλο και ςτθν κατάςταςθ των γυναικϊν κρατουμζνων «με
ςκοπό τθ διαςωάλιςθ κατάλλθλου και εξατομικευμζνου ςχεδιαςμοφ και εωαρμογισ
προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ ζγκαιρθσ αποκατάςταςθσ, τθσ μεταχείριςθσ και τθσ
επανζνταξθσ των εν λόγω κρατουμζνων ςτθν κοινωνία» (κανόνασ 40). Ο κανόνασ 41
ουςιαςτικά προςδιορίηει τι πρζπει να επιτυγχάνεται μζςα από μια τζτοια, ευαίςκθτθ
ςε κζματα ωφλου προςζγγιςθ:
«41. Θ ευαίςκθτθ ςε κζματα ωφλου εκτίμθςθ κινδφνου και κατάταξθ των
κρατουμζνων:
α) Κα λαμβάνει υπ’ όψιν τον γενικϊσ χαμθλότερο κίνδυνο τον οποίο ςυνιςτοφν οι
γυναίκεσ κρατοφμενεσ για άλλα άτομα, κακϊσ και τισ ιδιαιτζρωσ επιβλαβείσ ςυνζπειεσ
που μποροφν τα μζτρα υψθλισ αςωαλείασ και τα αυξθμζνα επίπεδα απομόνωςθσ να
ζχουν ςτισ γυναίκεσ κρατοφμενεσ·
β) κα επιτρζπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά τθ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ τθσ
κατανομισ και τθσ ποινισ ουςιϊδεισ πλθροωορίεσ για το υπόβακρο των γυναικϊν,
όπωσ για τθ βία τθν οποία ενδεχομζνωσ ζχουν βιϊςει, τθν φπαρξθ ιςτορικοφ ψυχικισ
αναπθρίασ και κατάχρθςθσ ουςιϊν, και τθν φπαρξθ γονικϊν ευκυνϊν και άλλων
ευκυνϊν παροχισ ωροντίδασ·
γ) κα εξαςωαλίηει ότι ςτα ςχζδια ποινισ των γυναικϊν εμπεριζχονται προγράμματα
και υπθρεςίεσ αποκατάςταςθσ που ανταποκρίνονται ςτισ ςχετιηόμενεσ αποκλειςτικϊσ
με το ωφλο ανάγκεσ τουσ·
δ) κα εξαςωαλίηει ότι οι γυναίκεσ οι οποίεσ ζχουν ανάγκεσ για ωροντίδα ψυχικισ
υγείασ ςτεγάηονται ςε χϊρουσ διαμονισ που δεν είναι περιοριςτικοί και υπάγονται
ςτο χαμθλότερο δυνατό επίπεδο αςωαλείασ, και ότι λαμβάνουν ενδεδειγμζνθ
κεραπεία, αντί να τοποκετοφνται ςε μονάδεσ υψθλότερου επιπζδου αςωαλείασ
αποκλειςτικά και μόνο εξαιτίασ των ψυχικϊν τουσ προβλθμάτων».

2. Επαωζσ με το οικογενειακό και ευρφτερα κοινωνικό περιβάλλον
Σο δικαίωμα των κρατουμζνων να διατθροφν επικοινωνία με τα μζλθ τθσ οικογζνειάσ
τουσ και να δζχονται επιςκζψεισ από αυτά είναι κάτι που τονίηεται επίςθσ ςτουσ
τοιχειϊδεισ Κανόνεσ για τθ Μεταχείριςθ των Κρατουμζνων, εν μζρει ωσ μζςο
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τοιχειϊδεισ Κανόνεσ των Θνωμζνων Εκνϊν για τθν Απονομι Δικαιοςφνθσ ςε Ανθλίκουσ (Κανόνεσ
του Πεκίνου), κανόνασ 16.
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προετοιμαςίασ των παραβατϊν για τθν επάνοδό τουσ ςτο ευρφτερο κοινωνικό
περιβάλλον (κανόνασ 79):
«79. Κα δίνεται ιδιαίτερθ προςοχι ςτθ διατιρθςθ και ςτθ βελτίωςθ των ςχζςεων
μεταξφ ενόσ κρατουμζνου και τθσ οικογζνειάσ του, εωόςον οι ςχζςεισ αυτζσ είναι
επικυμθτζσ και προσ το ςυμωζρον και των δφο».50
Θ επικοινωνία με τθν οικογζνεια ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία για τουσ ανιλικουσ
παραβάτεσ. Θ διατιρθςθ ι θ αποκατάςταςθ επαωϊν και ςχζςεων ςυχνά είναι
προαπαιτοφμενο για τθν επιτυχι επανζνταξθ. Οι Κανόνεσ των Θνωμζνων Εκνϊν για
τθν Προςταςία Ανθλίκων τερθμζνων τθσ Ελευκερίασ τουσ τονίηουν τθν ανάγκθ
διατιρθςθσ τθσ επικοινωνίασ των ανιλικων κρατουμζνων με τον ζξω κόςμο, με ςκοπό
τθν προετοιμαςία επιςτροωισ τουσ ςτθν κοινότθτα (κανόνασ 59):
«59. Κα πρζπει να παρζχεται κάκε μζςο για τθ διαςωάλιςθ τθσ επαρκοφσ
επικοινωνίασ των ανθλίκων με τον ζξω κόςμο, κάτι το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο
μζροσ του δικαιϊματοσ για δίκαιθ και ανκρωπιςτικι μεταχείριςθ και είναι απολφτωσ
απαραίτθτο για τθν προετοιμαςία των ανθλίκων ενόψει τθσ επανόδου τουσ ςτθν
κοινωνία. Οι ανιλικοι κα πρζπει να επιτρζπεται να επικοινωνοφν με τισ οικογζνειεσ
και τα ωιλικά τουσ πρόςωπα, κακϊσ και με άλλα άτομα ι εκπροςϊπουσ ευυπόλθπτων
εξωτερικϊν οργανιςμϊν, να εξζρχονται των χϊρων κράτθςθσ, προκειμζνου να
πραγματοποιιςουν επίςκεψθ ςτο ςπίτι και ςτθν οικογζνειά τουσ, και να λαμβάνουν
ειδικι άδεια εξόδου τουσ από τον χϊρο κράτθςθσ για εκπαιδευτικοφσ,
επαγγελματικοφσ ι άλλουσ ςθμαντικοφσ λόγουσ».
Οι Κανόνεσ κάνουν επίςθσ λόγο για «το δικαίωμα κάκε ανθλίκου ςτερθμζνου τθσ
ελευκερίασ του να δζχεται τακτικζσ και ςυχνζσ επιςκζψεισ, καταρχιν μία ωορά τθν
εβδομάδα και όχι λιγότερο από μία ωορά τον μινα, ςε ςυνκικεσ οι οποίεσ δείχνουν
ςεβαςμό ςτθν ανάγκθ του ανθλίκου για ιδιωτικι ηωι, επαωι και απεριόριςτθ
επικοινωνία με τθν οικογζνεια και τον ςυνιγορο υπεράςπιςθσ» (κανόνασ 60), κακϊσ
και για το δικαίωμα να επικοινωνεί γραπτϊσ ι διά τθλεωϊνου τουλάχιςτον δφο ωορζσ
τθν εβδομάδα με το πρόςωπο τθσ επιλογισ του και να λαμβάνει αλλθλογραωία
(κανόνασ 61). Οι ευρωπαϊκοί κανόνεσ για τουσ ανιλικουσ παραβάτεσ οι οποίοι
υπόκεινται ςε κυρϊςεισ και μζτρα προχωροφν περαιτζρω, ορίηοντασ ότι οι διοικιςεισ
των ιδρυμάτων ζχουν κακικον να προςωζρουν ςτουσ ανθλίκουσ αρωγι, ϊςτε να

50

Βλ. επίςθσ τθν αρχι 19 του ϊματοσ των Αρχϊν για τθν Προςταςία Όλων των Ατόμων τα οποία
Σελοφν υπό Οποιαςδιποτε Μορωισ Κράτθςθ (Γενικι υνζλευςθ, απόωαςθ 43/173, παράρτθμα) και τθ
Διακιρυξθ τθσ Καμπάλα για τισ υνκικεσ ςτισ Φυλακζσ τθσ Αωρικισ (Οικονομικό και Κοινωνικό
υμβοφλιο, απόωαςθ 1997/36, παράρτθμα), para. 6.
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διατθροφν επαρκείσ επαωζσ με τον ζξω κόςμο, και να τουσ παρζχουν τα πρόςωορα
μζςα για τον ςκοπό αυτό.51
χετικά με τισ γυναίκεσ κρατοφμενεσ, οι Κανόνεσ τθσ Μπανγκόκ ενκαρρφνουν τθν
φπαρξθ επαωϊν ανάμεςα ςτισ γυναίκεσ αυτζσ και τα παιδιά τουσ (ι τον κθδεμόνα των
παιδιϊν) και ηθτοφν τθ λιψθ μζτρων για τθν αντιςτάκμιςθ των μειονεκτθμάτων που
αντιμετωπίηουν όςεσ γυναίκεσ κρατοφνται ςε ιδρφματα μακριά από τθν κατοικία τουσ
(κανόνασ 26). Προςκζτουν ότι οι επιςκζψεισ ςτισ οποίεσ ςυμμετζχουν παιδιά, κατά
προτίμθςθ για εκτεταμζνα χρονικά διαςτιματα, πρζπει να πραγματοποιοφνται ςε
περιβάλλον που ςυμβάλλει ςε μια κετικι εμπειρία επίςκεψθσ, περιλαμβανομζνθσ και
τθσ ςτάςθσ του προςωπικοφ, και επιτρζπει τθν ελεφκερθ επαωι μεταξφ τθσ μθτζρασ
και του παιδιοφ (κανόνασ 28). Εντζλει ηθτοφν τθν καταβολι προςπακειϊν για τθ
διευκόλυνςθ τθσ πραγματοποίθςθσ επιςκζψεων ςτισ γυναίκεσ κρατοφμενεσ ωσ ζνα
ςθμαντικό προαπαιτοφμενο για τθ διαςωάλιςθ τθσ ψυχικισ τουσ ευεξίασ και τθσ
κοινωνικισ τουσ επανζνταξθσ. Ωςτόςο ορίηουν επίςθσ ότι, εξαιτίασ τθσ πικανισ
φπαρξθσ προθγοφμενθσ εμπειρίασ ενδοοικογενειακισ βίασ, πρζπει να
πραγματοποιείται ςυηιτθςθ με τισ γυναίκεσ ςχετικά με το ςε ποιον κα πρζπει να
επιτρζπεται να τισ επιςκζπτεται (κανόνεσ 43-44).

3. Εκπαίδευςθ και επαγγελματικι κατάρτιςθ
Σα διεκνι πρότυπα αναωζρονται επίςθσ ςτθν ανάγκθ παροχισ εκπαίδευςθσ ςτουσ
κρατουμζνουσ (και ςτθ κζςπιςθ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ για νεαροφσ ι
αναλωάβθτουσ κρατουμζνουσ) και ςτθν ενςωμάτωςθ αυτϊν των προγραμμάτων ςτο
εκπαιδευτικό ςφςτθμα τθσ χϊρασ, ϊςτε να διαςωαλιςτεί ότι οι κρατοφμενοι μποροφν
να ςυνεχίςουν τθν εκπαίδευςι τουσ μετά τθν αποωυλάκιςθ χωρίσ ιδιαίτερθ δυςκολία
(τοιχειϊδεισ Κανόνεσ για τθ Μεταχείριςθ των Κρατουμζνων, κανόνασ 77). Θ
παράγραωοσ 7 τθσ Διακιρυξθσ τθσ Καμπάλα για τισ υνκικεσ ςτισ Φυλακζσ τθσ
Αωρικισ52 ςυνδζει ςυγκεκριμζνα τθν παροχι εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ για τθν
ανάπτυξθ δεξιοτιτων με τθν ανάγκθ διευκόλυνςθσ τθσ κοινωνικισ επανζνταξθσ των
κρατουμζνων μετά τθν αποωυλάκιςι τουσ.
Θ αρχι 8 των Βαςικϊν Αρχϊν για τθ Μεταχείριςθ των Κρατουμζνων53 αναωζρεται
ςτθν ανάγκθ να κακίςτανται οι κρατοφμενοι ικανοί «να αναλάβουν μια αμειβόμενθ
και πλιρουσ νοιματοσ εργαςία θ οποία κα διευκολφνει τθν επανζνταξι τουσ ςτθν
εγχϊρια αγορά εργαςίασ και κα τουσ επιτρζπει να ςυνειςωζρουν ςτθν οικονομικι
ςτιριξθ τθ δικι τουσ και των οικογενειϊν τουσ».
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Βλ. κανόνεσ 84 και 85 των ευρωπαϊκϊν κανόνων για τουσ ανιλικουσ παραβάτεσ οι οποίοι
υπόκεινται ςε κυρϊςεισ ι μζτρα (ςφςταςθ CM/Rec [2008] 11, υιοκετθκείςα από τθν Επιτροπι
Τπουργϊν του υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ ςτισ 5 Νοεμβρίου 2008).
52
Οικονομικό και Κοινωνικό υμβοφλιο, απόωαςθ 1997/36, παράρτθμα.
53
Γενικι υνζλευςθ, απόωαςθ 45/111, παράρτθμα.
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Αναωορικά με τουσ νεαρισ θλικίασ παραβάτεσ, οι Κανόνεσ των Θνωμζνων Εκνϊν
για τθν Προςταςία Ανθλίκων τερθμζνων τθσ Ελευκερίασ τουσ αναωζρουν τθν
εκπαίδευςθ και τθν επαγγελματικι κατάρτιςθ ωσ δφο από τα κφρια μζςα
προετοιμαςίασ ενόσ ανθλίκου για τθν επιτυχι του επανζνταξθ ςτθν κοινότθτα.

Β. Αξιολογιςεισ των παραβατϊν
Αμζςωσ μετά τθν ανάγκθ εξατομικευμζνθσ μεταχείριςθσ ςφμωωνα με τισ ατομικζσ
ανάγκεσ και τα ιςχυρά ςθμεία των παραβατϊν, ο ςτόχοσ τθσ πρόλθψθσ τθσ υποτροπισ
και τθσ προςταςίασ τθσ κοινωνίασ από μελλοντικά εγκλιματα απαιτεί επίςθσ
αξιολόγθςθ των κινδφνων που παρουςιάηει κάκε παραβάτθσ.
Οι παραβάτεσ παρουςιάηουν ςυνικωσ ζνα ευρφ ωάςμα παραγόντων κινδφνου και
αναγκϊν, που πρζπει να αντιμετωπίηεται ςτο ςφνολό του με ςκοπό τθν πρόλθψθ τθσ
υποτροπισ. Ωςτόςο θ επιτυχισ επιςιμανςθ, ςτόχευςθ και αντιμετϊπιςθ αυτϊν των
παραγόντων, των αναγκϊν και των ιςχυρϊν ςθμείων εξαρτάται από τθν φπαρξθ ενόσ
αποτελεςματικοφ ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ με το οποίο κα προςδιορίηονται αυτζσ οι
ανάγκεσ και κα μετριζται θ αλλαγι του βακμοφ ςτον οποίο παρουςιάηονται.
Οι αξιολογιςεισ μποροφν και κα πρζπει να πραγματοποιοφνται ςε διάωορα ςτάδια
τθσ ποινικισ διαδικαςίασ και τθσ διαδικαςίασ κοινωνικισ αποκατάςταςθσ. τθν
πραγματικότθτα θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ κα πρζπει να είναι ςυνεχισ, ενϊ θ
ακρίβεια και θ ςυνάωειά τθσ κα πρζπει περιοδικά να υποβάλλονται ςε επανεξζταςθ.
Οι παραβάτεσ κα πρζπει να ενθμερϊνονται για τθν εν λόγω διαδικαςία και κα πρζπει
να τουσ παρζχεται θ δυνατότθτα ενεργοφσ ςυμμετοχισ ςε αυτι.
Παράλλθλα με οποιαδιποτε αξιολόγθςθ που μπορεί να διενεργθκεί κατά τθ
διάρκεια τθσ κράτθςθσ ενόσ παραβάτθ ςτθ ωυλακι, θ διενζργεια αξιολόγθςθσ
ςυνιςτάται και: α) τθ χρονικι ςτιγμι όπου ορίηεται θ αρμόηουςα κφρωςθ ι μζτρο, ι
όταν εξετάηεται θ δυνατότθτα παράκαμψθσ τθσ τυπικισ ποινικισ διαδικαςίασ· β) κατά
τθν ζναρξθ μιασ περιόδου επίβλεψθσ· γ) όποτε ςυμβαίνουν ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτθ
ηωι ενόσ παραβάτθ· δ) όταν εξετάηεται το ενδεχόμενο μεταβολισ ςτθ ωφςθ ι ςτο
επίπεδο τθσ επίβλεψθσ· ι ε) κατά τθ λιξθ του μζτρου τθσ επίβλεψθσ.54
Μια αξιολόγθςθ ωςτόςο δεν είναι πλιρθσ χωρίσ τθν φπαρξθ ςυμπλθρωματικισ
αξιολόγθςθσ των προςτατευτικϊν παραγόντων (ι παραγόντων ανκεκτικότθτασ). Οι
παράγοντεσ αυτοί μειϊνουν τουσ κινδφνουσ αρχικισ εμωάνιςθσ και επανάλθψθσ τθσ
παραβατικισ ςυμπεριωοράσ θ οποία ςυνδζεται με τουσ παράγοντεσ κινδφνου.55
54

Βλ. κανόνεσ 69 και 70 των κανόνων δοκιμαςίασ του υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ (φςταςθ CM/Rec
[2010] 1, υιοκετθκείςα από τθν Επιτροπι Τπουργϊν του υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ ςτισ 20 Λανουαρίου
2010).
55
F. Lösel and D. Bender, “Protective factors and resilience”, ςτο Early Prevention of Adult Antisocial
Behaviour, D. P. Farrington and J. W. Coid, eds. (Cambridge, Cambridge University Press, 2003), ς. 130204.
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θμαντικι επίςθσ είναι θ αξιολόγθςθ των βαςικϊν δεξιοτιτων και τθσ εκπαίδευςθσ
του παραβάτθ με ςτόχο τον ςχεδιαςμό μελλοντικϊν παρεμβάςεων, ζχοντασ κατά νου
ότι θ ζλλειψθ βαςικϊν δεξιοτιτων δεν ςχετίηεται κατ’ ανάγκθ με τθν υποτροπι, αλλά
ςχετίηεται με άλλουσ παράγοντεσ που είναι γνωςτό πωσ ςυνδζονται με τθν τζλεςθ
αξιόποινθσ πράξθσ: τθν ανεπαρκι ςχολικι εμπειρία ι προςαρμογι· τθν ανεργία· τον
κοινωνικό αποκλειςμό· κακϊσ και διάωορουσ ψυχολογικοφσ ι γνωςτικοφσ παράγοντεσ
που ςυνδζονται με τθν αυτοαντίλθψθ και με τισ ςτάςεισ απζναντι ςτθν τζλεςθ
αξιόποινθσ πράξθσ.56
Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ περιλαμβάνει ςυνικωσ αρκετά ςτάδια, όπωσ:









Σθν προετοιμαςία για τθν αξιολόγθςθ και τον εντοπιςμό πθγϊν
πλθροωόρθςθσ.
Σθ ςυλλογι και τθν καταγραωι πλθροωοριϊν με κζμα τισ ανάγκεσ, τουσ
κινδφνουσ, τθν ανταποκριςιμότθτα και τισ ςυνκικεσ, κάποιεσ ωορζσ με τθ
χριςθ διακζςιμων τεςτ και εργαλείων αξιολόγθςθσ.
Σθν ανάπτυξθ και τθν κατανόθςθ (ερμθνεία).
Σθ διατφπωςθ κρίςεων.
Σθ λιψθ αποωάςεων και τθ διατφπωςθ ςυςτάςεων ςε ςυνεννόθςθ με τον
παραβάτθ.
Σον ςχεδιαςμό παρζμβαςθσ (εκπόνθςθ ενόσ ςχεδίου παρζμβαςθσ).
Σθ διαχείριςθ/κοινοποίθςθ πλθροωοριϊν.

1. Θ αξιολόγθςθ του κινδφνου υποτροπισ ενόσ παραβάτθ
Για τθν αξιολόγθςθ των βαςικϊν παραγόντων που μπορεί να ζχουν αντίκτυπο ςτο
ενδεχόμενο υποτροπισ ενόσ παραβάτθ υπάρχουν μζκοδοι και εργαλεία. Αυτοί οι
παράγοντεσ κινδφνου ορίηονται ωσ προγενζςτεροι παράγοντεσ οι οποίοι αυξάνουν τθν
πικανότθτα (κίνδυνο) υποτροπισ και τον δυνθτικό κίνδυνο που μπορεί, κατά
ςυνζπεια, να ςυνιςτά ζνασ παραβάτθσ για το κφμα και τθν κοινότθτα. Για τθν όςο το
δυνατόν πιο ςυςτθματικι αναγνϊριςθ των παραγόντων κινδφνου ςε μεμονωμζνουσ
παραβάτεσ ζχουν αναπτυχκεί και εγκρικεί επιςιμωσ οριςμζνα εργαλεία για
διαωορετικοφσ τφπουσ παραβατϊν.
Θ γνϊςθ των παραγόντων κινδφνου που ςυνδζονται με τθν υποτροπι μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί για τθν κατάρτιςθ των προωίλ των παραβατϊν υψθλοφ κινδφνου
(εγκλθματολογικϊν προωίλ) με ςκοπό τθ διευκόλυνςθ των επαγγελματιϊν και των
αρμοδίων για τθ λιψθ αποωάςεων, ϊςτε να αναγνωρίηουν τα υποψιωια άτομα για
διάωορεσ μορωζσ παρζμβαςθσ. Μια μελζτθ, παραδείγματοσ χάριν, των παραγόντων
κινδφνου που ςυνδζονται όχι μόνο με τθν υποτροπι, αλλά και με τθ ςοβαρι
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υποτροπι, επζτρεψε ςε ερευνθτζσ ςτθν Ολλανδία να παρουςιάςουν ζνα
εγκλθματολογικό προωίλ για νεαροφσ παραβάτεσ. Σο προωίλ αυτό προςδιορίηει
κάποιουσ παράγοντεσ οι οποίοι ομαδοποιοφνται ςε επτά κατθγορίεσ: α) Οικογενειακό
περιβάλλον· β) παράγοντεσ κινδφνου που ςχετίηονται με τζλεςθ αξιόποινθσ πράξθσ,
κακϊσ και χριςθ ουςιϊν· γ) ιςτορικό εγκλθματικισ ςυμπεριωοράσ· δ) ψυχολογικοί –
γνωςτικοί παράγοντεσ· ε) ψυχοπάκεια· ςτ) κοινωνικι ςυμπεριωορά και
διαπροςωπικζσ ςχζςεισ· και η) ςυμπεριωορά κατά τθ διάρκεια τθσ παραμονισ ςε
ίδρυμα, κατά περίπτωςθ.57

2. Πλαίςιο κινδφνου–αναγκϊν-ανταποκριςιμότθτασ
Σα ςτοιχεία υποδεικνφουν ότι θ ςυςςϊρευςθ παραγόντων κινδφνου ςτθ ηωι ενόσ
ατόμου ςυνδζεται με υψθλότερθ πικανότθτα εμπλοκισ ςε εγκλθματικι
ςυμπεριωορά.58 Πολφ ζργο ζχει παραχκεί κατά τθν προςπάκεια εφρεςθσ ενόσ
εμπειρικοφ πλαιςίου που να μπορεί να ςτθρίηει αποωάςεισ οι οποίεσ αωοροφν τθ
μεταχείριςθ των παραβατϊν και τθν επιτυχι τουσ επανζνταξθ ςτθν κοινότθτα. Σο
πλαίςιο κινδφνου–αναγκϊν-ανταποκριςιμότθτασ (ΚΑΑ)59 αποτελεί ζνα από τα πλαίςια
εκείνα που αρχικϊσ βαςίςτθκαν ςτθν ζρευνα για τον εντοπιςμό των παραγόντων
κινδφνου που ςυνδζονται με τθν υποτροπι (βλ. ςχιμα III, παρακάτω). Αυτοί οι
παράγοντεσ κινδφνου δεν είναι κατ’ ανάγκθ αιτιϊδεισ· θ αναγνϊριςι τουσ ωςτόςο
οδιγθςε ςτθ διατφπωςθ τθσ ζννοιασ των «εγκλθματογόνων αναγκϊν» οι οποίεσ
ςυνδζονται με τουσ παράγοντεσ και ςχετίηονται, κατά ςυνζπεια, με τθν υποτροπι με
περιςςότερο «αιτιϊδθ τρόπο».
Οι εγκλθματογόνοι αυτζσ ανάγκεσ μποροφν να γίνουν αντιλθπτζσ ωσ προβλιματα
που πρζπει να αντιμετωπίηονται κεραπευτικά, περιλαμβανομζνων και διάωορων
γνωςτικϊν-ςυμπεριωορικϊν τεχνικϊν παρζμβαςθσ. Δεδομζνου ωςτόςο ότι θ
αποτελεςματικότθτα αυτισ τθσ κεραπείασ ενδζχεται να επθρεάηεται από τον τρόπο
και το πλαίςιο πραγματοποίθςισ τθσ (κεραπευτικά ςτοιχεία, εςτίαςθ ςε γνωςτικζσ
διαδικαςίεσ, ςυνάωεια με τον κάκε παραβάτθ ξεχωριςτά και οργανωμζνθ επίβλεψθ)
ςτον ίδιο βακμό που μπορεί να επθρεάηεται από το κίνθτρο, τα χαρακτθριςτικά και
τθν κατάςταςθ των ίδιων των παραβατϊν, το πρότυπο πλαίςιο κατζλθξε να
περιλαμβάνει και μια τρίτθ διάςταςθ: τθν ανταποκριςιμότθτα.
Σο πλαίςιο κινδφνου-αναγκϊν-ανταποκριςιμότθτασ (ΚΑΑ) είναι αρκετά ιςχυρό,
αλλά ζχει επίςθσ υποςτεί κριτικι για το γεγονόσ ότι αποδίδει υπερβολικι ζμωαςθ
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ςτον κίνδυνο και δεν τονίηει αρκετά το ευρφτερο κοινωνικό πλαίςιο και τισ ςυνκικεσ.
Σο πλαίςιο αυτό ενδεχομζνωσ να μθν προςδιορίηει επαρκϊσ τουσ παράγοντεσ
ανταποκριςιμότθτασ, τον ρόλο του κινιτρου και τθν αναγνϊριςθ τθσ ταυτότθτασ του
παραβάτθ.60
χιμα III. Σο πλαίςιο κινδφνου-αναγκϊν-ανταποκριςιμότθτασ (ΚΑΑ)

Κ

Κίνδυνοσ


Σι γνωρίηουμε για τα χαρακτθριςτικά των παραβατϊν τα οποία ςυνδζονται με
τθν υποτροπι;
Οι παράγοντεσ κινδφνου δεν είναι κατ’ ανάγκθ αιτιϊδεισ παράγοντεσ
(ςυμπεριωορικοί και γνωςτικοί δείκτεσ).
Οι παράγοντεσ κινδφνου μποροφν να είναι ςτατικοί ι δυναμικοί.
Οι παραβάτεσ υψθλοφ κινδφνου μποροφν να αναγνωριςτοφν.





Α Ανάγκεσ





Ανάγκεσ που είναι εγκλθματογόνοι (ςυνδεόμενεσ με τθν υποτροπι).
Ανάγκεσ που μποροφν να αντιμετωπιςτοφν κεραπευτικά ι με άλλεσ
παρεμβάςεισ.
Οι ανάγκεσ μπορεί να ποικίλλουν αναλόγωσ του τφπου του παραβάτθ
(παραδείγματοσ χάριν, βίαιοι παραβάτεσ).
Οι ανάγκεσ μπορεί να ποικίλλουν αναλόγωσ τθσ θλικίασ (νεαροί
παραβάτεσ).

Α Ανταποκριςιμότθτα



Γενικι ανταποκριςιμότθτα (ζμωαςθ ςε γνωςτικζσ παρεμβάςεισ
κοινωνικισ μάκθςθσ υλοποιοφμενεσ μζςα ςε υποςτθρικτικι δομι).
Ειδικι ανταποκριςιμότθτα (κίνθτρο, ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά των
παραβατϊν, ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ, πολιτιςμόσ).

Σο ςχιμα IV περιγράωει τουσ γενικοφσ παράγοντεσ που ςχετίηονται με τθν
υποτροπι και τισ ςυνδεόμενεσ εγκλθματογόνουσ ανάγκεσ. Θ κεραπεία που ςτοχεφει
ςτο να βοθκιςει τουσ παραβάτεσ να αντιμετωπίςουν αυτζσ τισ ανάγκεσ μπορεί να
παρζχεται είτε ςε ιδρυματικό είτε ςτο κοινωνικό περιβάλλον, ςυνικωσ υπό κάποια
μορωι επίβλεψθσ. Φυςικά θ πρόκλθςθ εξακολουκεί να βρίςκεται ςτθ δυςκολία του
να μεταωραςτεί το αωθρθμζνο πρότυπο, επί του οποίου ςτθρίηεται το πλαίςιο, ςε
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ςυγκεκριμζνεσ παρεμβάςεισ που να είναι προςαρμοςμζνεσ ςε διαωορετικζσ ομάδεσ
παραβατϊν.
χιμα IV. Παράγοντεσ ςυνδεόμενοι με τθν υποτροπι και τισ εγκλθματογόνουσ ανάγκεσ
Λςτορικό αντικοινωνικισ ςυμπεριωοράσ

↓
Δείκτεσ
Πρϊιμθ και ςυνεχισ
ανάμειξθ ςε αντικοινωνικζσ
πράξεισ ςε διάωορα περιβάλλοντα

Ανάγκεσ

Αντικοινωνικι προςωπικότθτα

↓
Δείκτεσ
*Προςωπικότθτα+
παρορμθτικι,
παράτολμθ,
θδονοκθρικι,
επικετικι,
ευζξαπτθ,
ψευδολογικι

Ανάγκεσ

Ανάπτυξθ μθ εγκλθματικισ
εναλλακτικισ ςυμπεριωοράσ
ςε επικίνδυνεσ καταςτάςεισ

Ανάπτυξθ δεξιοτιτων
για τθν επίλυςθ προβλθμάτων,
ανάπτυξθ δεξιοτιτων για τθ διαχείριςθ
και τθν επιτυχι αντιμετϊπιςθ ςυναιςκθμάτων

Αντικοινωνικζσ γνωςτικζσ λειτουργίεσ

Αντικοινωνικζσ ςτάςεισ

↓
Δείκτεσ
Αξίεσ,
πεποικιςεισ και
εκλογίκευςθ

Ανάγκεσ
Μείωςθ των αντικοινωνικϊν
γνωςτικϊν λειτουργιϊν,
μείωςθ τθσ ριψοκίνδυνθσ ςκζψθσ,
ανάπτυξθ εναλλακτικϊν δυνατοτιτων
αντί τθσ ριψοκίνδυνθσ ςκζψθσ
Κατάχρθςθ ουςιϊν

↓
Δείκτεσ
Κατάχρθςθ ουςιϊν και εξάρτθςθ

↓
Δείκτεσ
Φιλικά πρόςωπα με εγκλθματικι δράςθ,
απομόνωςθ από άλλα άτομα με κετικι
κοινωνικι ςυμπεριωορά

Ανάγκεσ
Μείωςθ τθσ ςυναναςτροωισ με δράςτεσ
εγκλιματοσ και ενίςχυςθ
των ςυναναςτροωϊν με άλλα άτομα

Οικογενειακά προβλιματα

↓
Δείκτεσ
υγκρουόμενεσ ςχζςεισ με
οικογζνεια, ςφηυγο
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Ανάγκεσ

Ανάγκεσ

Μείωςθ τθσ κατάχρθςθσ ουςιϊν και
αντιμετϊπιςθ τθσ εξάρτθςθσ
χολείο/εργαςία

Ανάπτυξθ κετικϊν ςχζςεων και εκμάκθςθ
τρόπων αντιμετϊπιςθσ ςυγκροφςεων
Αναψυχι με κετικό κοινωνικό περιεχόμενο

↓

↓

Δείκτεσ

Δείκτεσ

Χαμθλό επίπεδο προςιλωςθσ
ςτο ςχολείο και χαμθλζσ
ςχολικζσ επιδόςεισ·
ανεργία, ανικανότθτα λειτουργίασ
ςτθν εργαςία

Ανάγκεσ
Ενίςχυςθ των επιδόςεων,
ικανοποίθςθ από τθν
εργαςία/το ςχολείο

Χαμθλό επίπεδο προςιλωςθσ
ςε κοινοτικζσ δραςτθριότθτεσ
και ςε δραςτθριότθτεσ
κετικοφ κοινωνικοφ περιεχομζνου

Ανάγκεσ
Λκανοποιθτικζσ δραςτθριότθτεσ
κετικοφ κοινωνικοφ περιεχομζνου,
ςχζςεισ με κετικό κοινωνικό περιεχόμενο,
κοινωνικι αποδοχι

3. Σο πρότυπο τθσ καλισ ηωισ
Σο «πρότυπο τθσ καλισ ηωισ» ςτθρίηεται ςτθν υποκετικι παραδοχι ότι οι άνκρωποι
επιδιϊκουν αναπόωευκτα τθν εκπλιρωςθ οριςμζνων ςτόχων ι τθν απόκτθςθ βαςικϊν
ανκρϊπινων αγακϊν, όπωσ είναι θ γνϊςθ, θ αυτονομία, θ ωιλία, θ κοινωνικι
αναγνϊριςθ ι θ ευτυχία. Δευτερεφοντα αγακά, όπωσ είναι οι ςχζςεισ, θ απαςχόλθςθ
ι θ εκπαίδευςθ, παρζχουν μζςα για τθν απόκτθςθ των βαςικϊν αγακϊν. Από αυτι
τθν άποψθ οι παρεμβάςεισ δεν κα πρζπει μόνο να διαχειρίηονται ι να μειϊνουν τον
κίνδυνο τθσ υποτροπισ, αλλά και να βοθκοφν τα άτομα να επιτυγχάνουν τουσ
βαςικοφσ τουσ ςτόχουσ χωρίσ να βλάπτουν άλλα άτομα. Σο πρότυπο αυτό ςτρζωει τθν
προςοχι των μεκόδων αξιολόγθςθσ ςτουσ ςτόχουσ, ςτο κίνθτρο και ςτισ
δικαιολογθμζνεσ απογοθτεφςεισ των παραβατϊν.
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Γ. Εκπόνθςθ προγραμμάτων ςτισ ωυλακζσ
Θ ενότθτα αυτι ομαδοποιεί διάωορουσ τφπουσ υλοποιοφμενων ςτισ ωυλακζσ
προγραμμάτων ςε ζξι γενικζσ κατθγορίεσ (ςχιμα V), χωρίσ να περιλαμβάνει
προγράμματα για τθν προετοιμαςία τθσ επανόδου ι προγράμματα προ τθσ
αποωυλάκιςθσ, τα οποία κα ςυηθτθκοφν ξεχωριςτά. Οι κατθγορίεσ αυτζσ
αποτελοφνται από τθ ςωματικι υγειονομικι περίκαλψθ· τθ ωροντίδα ψυχικισ υγείασ
και τθν ψυχολογικι υποςτιριξθ· τθ κεραπεία για τθν κατάχρθςθ ουςιϊν· τα
προγράμματα που αςχολοφνται με τθ ςυμπεριωορά και τισ ςτάςεισ
(περιλαμβανομζνθσ και τθσ γνωςτικισ-ςυμπεριωορικισ κεραπείασ)· τθν εκπαίδευςθ
και τθν επαγγελματικι κατάρτιςθ· και τθν εργαςιακι πείρα.
χιμα V. Σφποι προγραμμάτων που υλοποιοφνται ςτισ ωυλακζσ
o
o
o
o
o
o

ωματικι υγειονομικι περίκαλψθ
Φροντίδα ψυχικισ υγείασ και ψυχολογικι υποςτιριξθ
Κεραπεία για τθν κατάχρθςθ ουςιϊν
Επεξεργαςία ςυμπεριωοράσ και ςτάςεων
Εκπαίδευςθ και επαγγελματικι κατάρτιςθ
Εργαςιακι πείρα

πάνια υπάρχει ςτισ ωυλακζσ θ δυνατότθτα προςωοράσ όλων αυτϊν των
προγραμμάτων ςε όλουσ τουσ κρατουμζνουσ που τα χρειάηονται. Μζχρι να μπορζςει
ζνασ κρατοφμενοσ να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε κάποιο πρόγραμμα, πρζπει ςυνικωσ να
περιμζνει, μερικζσ ωορζσ και επί ςειρά ετϊν. Σο γεγονόσ αυτό επθρεάηει εμωανϊσ το
κίνθτρο που ζχει, κακϊσ και τθν πικανότθτα να ολοκλθρϊςει το πρόγραμμα και να
επιτφχει. Είναι γνωςτό πωσ ο χαμθλόσ βακμόσ ςυμμετοχισ ςε ζνα πρόγραμμα ι θ μθ
ολοκλιρωςι του, κακϊσ και θ απόρριψθ των κανόνων και των πρωτοκόλλων του,
αποτελεί ςυνικωσ ζνδειξθ ανεπιτυχοφσ εναςχόλθςθσ και χαμθλισ πικανότθτασ για
επιτυχι επανζνταξθ.

1. ωματικι υγειονομικι περίκαλψθ
Οι άνκρωποι που οδθγοφνται ςτισ ωυλακζσ προζρχονται ςυνικωσ, κατά κφριο λόγο,
από τομείσ τθσ κοινωνίασ που χαρακτθρίηονται από χαμθλό εκπαιδευτικό επίπεδο και
κοινωνικοοικονομικι ςτζρθςθ. Πριν από τον εγκλειςμό τουσ, πολλοί από αυτοφσ τουσ
ανκρϊπουσ μπορεί επί ςειρά πολλϊν ετϊν να μθν είχαν επαωι με υπθρεςίεσ υγείασ
(ι να μθν είχαν ποτζ τζτοια επαωι), ζχοντασ ςυγχρόνωσ ακολουκιςει ζναν τρόπο
ηωισ επικίνδυνο για τθν υγεία τουσ. Για τουσ λόγουσ αυτοφσ θ ςωματικι και ψυχικι
υγεία των κρατουμζνων είναι ςυνικωσ χειρότερθ από αυτι του γενικοφ πλθκυςμοφ.
Οι ψυχικζσ αςκζνειεσ, θ τοξικοεξάρτθςθ, τα οδοντικά προβλιματα, οι δερματοπάκειεσ
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και τα μεταδοτικά νοςιματα αποτελοφν μεταξφ των κρατουμζνων ςυχνά προβλιματα
υγείασ. Παράλλθλα κάποιοι παραβάτεσ μπορεί να ζχουν ιδθ υποβλθκεί ςε αγωγι για
τθ κεραπεία νοςιματοσ ςτο ευρφτερο κοινωνικό περιβάλλον, και θ ςυνζχεια τθσ
κεραπευτικισ τουσ αγωγισ είναι απολφτωσ αναγκαία τόςο για τθν υγεία των
παραβατϊν, όςο και για τθ δθμόςια υγεία.
Θ διαςωάλιςθ τθσ εκπλιρωςθσ, μζςα ςτισ ωυλακζσ, των αναγκϊν που ζχουν οι
κρατοφμενοι ςε κζματα υγείασ είναι κάτι που όχι μόνο κα ςυμβάλει ςτθν επιτυχι τουσ
επανζνταξθ ςτθν κοινότθτα, αλλά και κάτι που λαμβάνει υπ’ όψιν και τθν κινθτικότθτα
που υπάρχει ανάμεςα ςτισ ωυλακζσ και τθν κοινότθτα μζςω των παραβατϊν, του
προςωπικοφ και των επιςκεπτϊν. Κα πρζπει επομζνωσ (με ςκοπό και τθν πρόλθψθ
εξάπλωςθσ μεταδοτικϊν νοςθμάτων ςτθν κοινότθτα, που ζχουν εμωανιςτεί ςε
ωυλακζσ) να βρίςκονται οι εντόσ των ωυλακϊν υπθρεςίεσ υγείασ ςε ςυμωωνία με τα
πρότυπα που ιςχφουν ςτθν κοινότθτα και με τθν ανάγκθ προςταςίασ τθσ δθμόςιασ
υγείασ.61 Λδεωδϊσ κα πρζπει οι υπθρεςίεσ αυτζσ να είναι ενςωματωμζνεσ ςτο
ςφςτθμα δθμόςιασ υγείασ ι τουλάχιςτον κα πρζπει να ζχουν ιδιαίτερα ιςχυροφσ
δεςμοφσ με αντίςτοιχεσ υπθρεςίεσ. Σζλοσ, θ υγειονομικι περίκαλψθ δεν κα πρζπει να
περιορίηεται ςε κεραπευτικι ωροντίδα, αλλά κα πρζπει επιπλζον να περιλαμβάνει τθν
πρόλθψθ, τθν προαγωγι τθσ υγείασ, τθν αναπαραγωγικι υγεία, τθ μθτρικι και
παιδικι υγεία, κακϊσ και τθν παρθγορθτικι υγειονομικι περίκαλψθ.
τισ περιςςότερεσ χϊρεσ οι εντόσ των ωυλακϊν υπθρεςίεσ πρόλθψθσ, κεραπείασ
και περίκαλψθσ είναι ςπανίωσ επαρκείσ, ιδίωσ ςε χϊρεσ χαμθλοφ ι μεςαίου
ειςοδιματοσ. ε γενικζσ γραμμζσ θ υγεία, θ διατροωι και οι ςυνκικεσ υγιεινισ
υπολείπονται
των
αποδεκτϊν
προδιαγραωϊν
ςε
μεγάλο
βακμό,
υποχρθματοδοτοφνται και επθρεάηονται από ζλλειψθ ωαρμάκων, ιατρικοφ
προςωπικοφ και ιατρικοφ εξοπλιςμοφ – μια κατάςταςθ θ οποία ζχει ιδιαιτζρωσ
αρνθτικό αντίκτυπο ςε υπερκορεςμζνεσ ωυλακζσ.

α) HIV, θπατίτιδα και φυματίωςθ
Παράλλθλα με τον ιό HIV, θ ωυματίωςθ αποτελεί μια από τισ κφριεσ αιτίεσ κανάτου
ςτισ ωυλακζσ. Οι αςκζνειεσ αυτζσ μποροφν να προλθωκοφν, όπωσ θ θπατίτιδα B και C.
Θ θπατίτιδα και θ ωυματίωςθ είναι ιάςιμεσ αςκζνειεσ. τθν πραγματικότθτα ωςτόςο
τα ποςοςτά του ιοφ HIV, τθσ ωυματίωςθσ και τθσ θπατίτιδασ B και C εμωανίηουν τθν
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Θ αρχι τθσ ιςοδφναμθσ ωροντίδασ αποτελεί κεμελιϊδθ αρχι διάωορων διεκνϊν οργάνων,
περιλαμβανομζνου και του άρκρου 12 του Διεκνοφσ υμωϊνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και
Μορωωτικά Δικαιϊματα (Γενικι υνζλευςθ, απόωαςθ 2200 Α *XXI], παράρτθμα)· τθσ αρχισ 9 των
Βαςικϊν Αρχϊν για τθ Μεταχείριςθ των Κρατουμζνων· τθσ αρχισ 1 των Αρχϊν Λατρικισ Δεοντολογίασ
ςχετικά με τον ρόλο του προςωπικοφ υγείασ, ιδίωσ των ιατρϊν, για τθν προςταςία των ατόμων που
τελοφν υπό οποιαςδιποτε μορωισ κράτθςθ από τα Βαςανιςτιρια και από Άλλθ κλθρι, Απάνκρωπθ ι
Σαπεινωτικι Μεταχείριςθ ι Σιμωρία (Γενικι υνζλευςθ, απόωαςθ 37/194, παράρτθμα)· και τθσ αρχισ 1
των κατευκυντιριων γραμμϊν τθσ Παγκόςμιασ Οργάνωςθσ Τγείασ για τθ HIV λοίμωξθ και το AIDS ςτισ
ωυλακζσ (Κοινό Πρόγραμμα των Θνωμζνων Εκνϊν για το HIV/AIDS, ζγγραωο UNAIDS/99.47/E).
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τάςθ να είναι ςθμαντικά υψθλότερα ςτισ ωυλακζσ από ό,τι ςτον γενικό πλθκυςμό.
Όταν αποωυλακίηονται και επιςτρζωουν ςτισ κοινότθτζσ τουσ άνκρωποι που ηουν με
τον ιό HIV, ενδζχεται να μεταδϊςουν τθν αςκζνεια αυτι ςτουσ ςεξουαλικοφσ τουσ
ςυντρόωουσ ι ςτα άτομα με τα οποία χρθςιμοποιοφν ςφριγγεσ από κοινοφ, που
μπορεί να μθ γνωρίηουν ότι διατρζχουν κίνδυνο μόλυνςθσ από τθν αςκζνεια.62
Ζνα από τα βαςικά ςτοιχεία των προλθπτικϊν παρεμβάςεων ςε ωυλακζσ είναι θ
διαςωάλιςθ τθσ ποιοτικισ και χριςιμθσ ενθμζρωςθσ των κρατουμζνων και του
ςωωρονιςτικοφ προςωπικοφ γφρω από τον ιό HIV και το AIDS, τθ ωυματίωςθ και τθν
θπατίτιδα, ενθμζρωςθ που κα περιλαμβάνει και τον τρόπο μετάδοςθσ αυτϊν των
αςκενειϊν, τισ ςυμπεριωορζσ εκείνεσ με τισ οποίεσ μποροφν να εξαπλωκοφν, τον
τρόπο πρόλθψθσ τθσ μετάδοςθσ και τον τρόπο ςχεδιαςμοφ τθσ κεραπείασ και τθσ
περίκαλψθσ τόςο μζςα ςτθ ωυλακι, όςο και μετά τθν αποωυλάκιςθ. Κάκε
κρατοφμενοσ κα πρζπει να εκπαιδεφεται ςχετικά με τον ιό HIV και το AIDS αμζςωσ
μετά τθν ειςαγωγι του ςτθ ωυλακι, κατά τθ διάρκεια τθσ κράτθςισ του, κακϊσ και
μετά τθν αποωυλάκιςθ. Ιδθ το 1993 ςτισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ του για τθ HIV
λοίμωξθ και το AIDS ςτισ ωυλακζσ (βλ. υποςθμείωςθ 61 ανωτζρω) θ Παγκόςμια
Οργάνωςθ Τγείασ ςυνζςτθςε να τίκενται ςτθ διάκεςθ των κρατουμζνων
προωυλακτικά «κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ κράτθςισ τουσ» και «πριν από οιαδιποτε
μορωι αδείασ εξόδου ι αποωυλάκιςθσ». Θ εξζταςθ για τον ιό HIV κα πρζπει να είναι
εμπιςτευτικι, προςβάςιμθ ςε εκελοντικι βάςθ, να ςυνοδεφεται από υπθρεςίεσ
ςυμβουλευτικισ πριν και μετά τθ διενζργειά τθσ και να ςυνδζεται με πρόςβαςθ ςε
κεραπευτικι αγωγι. Θ πρόςβαςθ ςε αςωαλι ζνεςθ και ο αςωαλισ εξοπλιςμόσ για τθν
πραγματοποίθςθ δερματοςτιξίασ (τατουάη) μειϊνουν περαιτζρω τον κίνδυνο
μετάδοςθσ του ιοφ HIV και τθσ θπατίτιδασ μεταξφ των κρατουμζνων, κακϊσ και (ςε
περίπτωςθ τυχαίων τρυπθμάτων) προσ τα μζλθ του ςωωρονιςτικοφ προςωπικοφ.
Περιςςότερθ ςθμαςία ζχει ο προςεκτικόσ ςχεδιαςμόσ τθσ αποωυλάκιςθσ των
κρατουμζνων που ζχουν μολυνκεί από τον ιό HIV και το AIDS, θπατίτιδα και
ωυματίωςθ, ϊςτε να διαςωαλίηεται ότι τα άτομα αυτά κα λαμβάνουν αδιάλειπτεσ
υπθρεςίεσ και ςτιριξθ μετά τθν επάνοδό τουσ ςτθν κοινότθτα. Θ ςυνζχεια τθσ
μζριμνασ είναι κάτι που μπορεί να επιτευχκεί μζςα από τθν φπαρξθ ςτενϊν δεςμϊν
και ςυνεργαςίασ ανάμεςα ςτο ςωωρονιςτικό προςωπικό και ςε παροχείσ υπθρεςιϊν
οι οποίοι βαςίηονται ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ. Θ ζλλειψθ ςχεδιαςμοφ και ςυνεργαςίασ
αυτοφ του είδουσ μπορεί να ζχει ςυνζπειεσ ςτθ δθμόςια υγεία, κακϊσ θ διακοπι ι ο
πρόωροσ τερματιςμόσ τθσ κεραπευτικισ αγωγισ για ανκρϊπουσ με μολυςματικζσ
αςκζνειεσ αυξάνει τόςο τον κίνδυνο μετάδοςθσ μετά τθν αποωυλάκιςθ ενόσ
παραβάτθ, όςο και τον κίνδυνο ανκεκτικότθτασ ςτθ κεραπεία. Θ διακοπι
ωαρμακευτικισ αγωγισ που είναι κρίςιμθ για τθ διαχείριςθ τθσ ψυχικισ και ωυςικισ
κατάςταςθσ ενόσ ατόμου μπορεί να ζχει ςτον παραβάτθ περαιτζρω ςοβαρζσ
ςυνζπειεσ (κατάχρθςθ ουςιϊν, επανεμωάνιςθ οδφνθσ και ςυμπτωμάτων).
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Σζλοσ, κα πρζπει να εξετάηεται θ δυνατότθτα παροχισ παρθγορθτικισ περίκαλψθσ
και θ δυνατότθτα αποωυλάκιςθσ για λόγουσ ςυμπόνιασ ςτουσ ζγκλειςτουσ ωορείσ του
AIDS ι ςε άλλουσ κρατουμζνουσ που πάςχουν από ανίατθ αςκζνεια.

β) Στοματικι υγεία
Μεγάλοσ αρικμόσ κρατουμζνων οδθγείται ςτθ ωυλακι ζχοντασ κακι ςτοματικι υγεία.
Σο γεγονόσ αυτό μπορεί να οωείλεται ςε περιοριςμζνθ πρόςβαςθ ςε οδοντιάτρουσ, ςε
περιοριςμζνεσ γνϊςεισ γφρω από τθ ςτοματικι υγιεινι ι ςτισ ςυνζπειεσ που ζχουν το
αλκοόλ, ο καπνόσ και τα ναρκωτικά ςτα οφλα και ςτα δόντια. Οι χριςτεσ οπιοφχων, για
παράδειγμα, ενδζχεται μζςα ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα από τθν ειςαγωγι τουσ
ςτθ ωυλακι να αναωζρουν ζντονο πονόδοντο, αν θ εκ μζρουσ τουσ χριςθ οπιοφχων
ζχει μειωκεί, κάτι που ςυνεπάγεται ότι κα χρειαςτοφν επειγόντωσ οδοντιατρικι
ωροντίδα. Θ απϊλεια των δοντιϊν και θ κακι υγιεινι ζχουν επιπτϊςεισ όχι μόνο από
αιςκθτικισ πλευράσ, αλλά και ςτθν ικανότθτα τθσ ομιλίασ και τθσ βρϊςθσ,
προκαλϊντασ επίςθσ κακοςμία του ςτόματοσ. υνεπϊσ ςχετίηονται ςυνολικά και με
τθν κοινωνικι επανζνταξθ των παραβατϊν. Κα πρζπει επομζνωσ να διατίκενται ςε
όλεσ τισ ωυλακζσ οδοντιατρικζσ υπθρεςίεσ που να παρζχονται από πιςτοποιθμζνθ
οδοντιατρικι ομάδα. Κα πρζπει να αντιμετωπίηονται τα ζκτακτα και τα χρόνια
προβλιματα, ενϊ κα πρζπει να παρζχεται ςε όλουσ τουσ κρατουμζνουσ ενθμζρωςθ
για τθ ςτοματικι υγιεινι.

2. Φροντίδα ψυχικισ υγείασ και ψυχολογικι υποςτιριξθ
Ο ίδιοσ ο εγκλειςμόσ ζχει αρνθτικό αντίκτυπο ςτθν ψυχικι υγεία. Ο επιπολαςμόσ
ψυχικϊν διαταραχϊν είναι ςυνικωσ πολφ πιο ζντονοσ μεταξφ των κρατουμζνων από
όςο είναι ςτον γενικό πλθκυςμό, και οι γυναίκεσ παραβάτιδεσ ωαίνεται γενικϊσ πωσ
είναι περιςςότερο πικανόν, ςε ςχζςθ με τουσ άνδρεσ κρατουμζνουσ, να διαγνωςτεί ότι
πάςχουν από ψυχικι αςκζνεια. Οι κρατοφμενοι που υποωζρουν από ψυχικζσ
διαταραχζσ ζχουν ςυχνά μεγαλφτερθσ διάρκειασ ποινικά ιςτορικά και είναι
περιςςότερο πικανόν να βιϊνουν προβλιματα κατάχρθςθσ ουςιϊν. Σα άτομα αυτά
δεν είναι κατ’ ανάγκθ πικανότερο να είναι βίαιοι παραβάτεσ· ωςτόςο είναι ιδιαίτερα
ςαωζσ ότι μια ψυχικι αςκζνεια που δεν ζχει τφχει κεραπείασ και θ (ςυχνά
ταυτοχρόνωσ
εμωανιηόμενθ)
κατάχρθςθ
ουςιϊν
ι/και
ουςιοεξάρτθςθ
ςυγκαταλζγονται ςτουσ ιςχυρότερουσ προγνωςτικοφσ δείκτεσ του ενδεχομζνου
υποτροπισ. Θ προςωορά αποτελεςματικισ κεραπείασ ςε κρατουμζνουσ οι οποίοι
πάςχουν από ψυχικι αςκζνεια και θ λιψθ ειδικϊν μζτρων με ςτόχο τθ διευκόλυνςθ
τθσ προετοιμαςίασ τουσ για τθν αποωυλάκιςθ αποτελοφν προαπαιτοφμενα για τθν
επιτυχι κοινωνικι τουσ επανζνταξθ. Ζχει επομζνωσ μεγάλθ ςθμαςία θ εφρεςθ
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τρόπων, προκειμζνου να διευκολφνεται θ πρόςβαςθ που ζχουν ςτισ ωυλακζσ οι
βαςιηόμενοι ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ παροχείσ υπθρεςιϊν ωροντίδασ ψυχικισ υγείασ,
και για να προάγεται θ παροχι υπθρεςιϊν που βρίςκονται ςε ςυμωωνία με τα
κοινοτικά πρότυπα.
Κα πρζπει να αναγνωριςτεί ότι ο εγκλειςμόσ ζχει ςυχνά ιδιαίτερα επιβλαβείσ
ςυνζπειεσ ςε άτομα με ψυχικζσ αναπθρίεσ. Θ ωροντίδα ψυχικισ υγείασ κα πρζπει να
παρζχεται ςυμωϊνωσ προσ τθν αρχι του ελάχιςτα περιοριςτικοφ περιβάλλοντοσ και,
όταν αυτό είναι εωικτό, τα άτομα με ψυχικζσ αναπθρίεσ ι αςκζνειεσ κα πρζπει να
εκτρζπονται από το ςφςτθμα τθσ ποινικισ δικαιοςφνθσ κατά τθν ζναρξθ τθσ επαωισ
τουσ με αυτό. Από μόνθ τθσ θ ζλλειψθ δθμόςιων υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ δεν κα
πρζπει ποτζ και επ’ ουδενί να χρθςιμοποιείται ωσ δικαιολογία για τον εγκλειςμό ςτθ
ωυλακι ανκρϊπων που πάςχουν από ψυχικι διαταραχι. Οι Αρχζσ για τθν Προςταςία
των Ατόμων με Ψυχικά Νοςιματα και τθ Βελτίωςθ των Τπθρεςιϊν Ψυχικισ Τγείασ63
κακιςτοφν ςαωζσ ότι τα άτομα με ψυχικζσ αναπθρίεσ δικαιοφνται να λαμβάνουν
κεραπευτικι αγωγι και ωροντίδα, ςτο μζτρο του δυνατοφ, εντόσ του ευρφτερου
κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ (αρχι 7).
Θ κεραπεία δεν κα πρζπει να πραγματοποιείται χωρίσ τθν ελεφκερθ και εν
επιγνϊςει ςυναίνεςθ του προςϊπου που αωορά, και κα πρζπει να είναι
εξατομικευμζνθ περιλαμβάνοντασ ζναν ιςορροπθμζνο ςυνδυαςμό ψυχοκοινωνικϊν,
ιατρικϊν και άλλων υποςτθρικτικϊν παρεμβάςεων. Θ αποκλειςτικι ςτιριξθ ςτθ
ωαρμακευτικι αγωγι για τθ διαχείριςθ ςυμπτωμάτων οδφνθσ είναι κάτι που κα
πρζπει να αποωεφγεται. Θ κάκε παρζμβαςθ κα πρζπει ςε περιοδικι βάςθ να
παρακολουκείται όςον αωορά τθν τιρθςθ και τα προςδοκϊμενα αποτελζςματα,
κακϊσ και για αρνθτικζσ ςυνζπειεσ. Θ ςυνζχεια τθσ ωροντίδασ πρζπει να είναι
διαςωαλιςμζνθ. Όταν οι κρατοφμενοι που ιδθ τελοφν υπό κεραπευτικι αγωγι
μετάγονται ςε άλλο ίδρυμα ι αποωυλακίηονται και επιςτρζωουν ςτθν κοινότθτα,
πρζπει να λαμβάνονται μζτρα για τθν εξαςωάλιςθ τθσ ςυνζχειασ τθσ ιατρικισ
ωροντίδασ και τθσ αδιάλειπτθσ πρόςβαςθσ των ατόμων αυτϊν ςτθν ενδεδειγμζνθ
ωαρμακευτικι αγωγι. Αυτό είναι αναγκαίο όχι μόνο για τθν πρόλθψθ των ακραίων
αρνθτικϊν ςυνεπειϊν που μπορεί να ζχει ςτουσ παραβάτεσ θ διακοπι τθσ κεραπείασ
τουσ (ςτισ οποίεσ περιλαμβάνεται και θ ραγδαία επιδείνωςθ τθσ ψυχικισ τουσ
ευεξίασ), αλλά και για τθν πρόλθψθ τθσ εκδιλωςθσ προβλθματικισ ςυμπεριωοράσ και
τθσ υποτροπισ. Για τθν προαγωγι τθσ δθμόςιασ αςωάλειασ και τθν αφξθςθ τθσ
πικανότθτασ επιτυχοφσ κοινωνικισ επανζνταξθσ οι παραβάτεσ αυτοί πρζπει να
ςυνεχίςουν να λαμβάνουν κεραπευτικι αγωγι μετά τθν αποωυλάκιςι τουσ, και θ
παροχι τθσ αγωγισ αυτισ πρζπει να είναι καλά ςυντονιςμζνθ ανάμεςα ςτισ
ςωωρονιςτικζσ και τισ υγειονομικζσ αρχζσ, ςε ατομικι βάςθ. Θ μετάβαςθ ςτθ μετά τθν
αποωυλάκιςθ και βαςιηόμενθ ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ κεραπευτικι αγωγι είναι κάτι
που απαιτεί προςεκτικό ςχεδιαςμό. Θ διαςωάλιςθ τθσ ςυνζχειασ τθσ ωροντίδασ μετά
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τθν αποωυλάκιςθ των κρατουμζνων αυτϊν ζχει προωανϊσ καίρια ςθμαςία για τθν
επιτυχι κοινωνικι τουσ επανζνταξθ.
Πρζπει να λαμβάνονται μζτρα για τθν υποςτιριξθ τθσ ψυχολογικισ ευεξίασ των
κρατουμζνων και για τθν πρόλθψθ τθσ εμωάνιςθσ παραγόντων κινδφνου για τθν
ψυχικι υγεία. τα άτομα που βρίςκονται ςε ανάγκθ ι ςε κίνδυνο κα πρζπει να
προςωζρονται όςο το δυνατόν νωρίτερα ψυχοκοινωνικζσ παρεμβάςεισ, όπωσ
ςυμβουλευτικι και ψυχοκεραπεία. Οι ςωωρονιςτικοί υπάλλθλοι πρζπει να
αντιλαμβάνονται τισ περιπτϊςεισ όπου οι κρατοφμενοι διατρζχουν κίνδυνο να
βιϊςουν ιδιαίτερα ζντονθ ςτενοχϊρια και ανθςυχία. Οι καταςτάςεισ που είναι
ιδιαίτερα αγχωτικζσ ι οδυνθρζσ για τουσ παραβάτεσ πρζπει να τίκενται υπό
παρακολοφκθςθ, και οι παρεμβάςεισ πρζπει να παρζχονται όπωσ απαιτείται. Σζτοιεσ
καταςτάςεισ, για παράδειγμα, προκφπτουν κατά τθ χρονικι ςτιγμι όπου ζνασ
παραβάτθσ ειςάγεται ςτθ ωυλακι ι όταν του ανακοινϊνεται επιςιμωσ μια αρνθτικι
δικαςτικι απόωαςθ, δυςάρεςτεσ ειδιςεισ από τθν οικογζνειά του, κάποια ακφρωςθ
επίςκεψθσ από αυτι ι μια αρνθτικι απόωαςθ ςχετικά με αίτθςθ πρόωρθσ
αποωυλάκιςθσ. Άλλεσ επιςωαλείσ καταςτάςεισ προκφπτουν επίςθσ κατά τθ χρονικι
ςτιγμι μεταγωγισ ςε άλλθ ωυλακι, όταν λαμβάνονται πεικαρχικά μζτρα εναντίον
ενόσ παραβάτθ ι εναντίον άλλου κρατουμζνου με τον οποίο ζχει ωιλικι ςχζςθ, ι ςε
περιπτϊςεισ τραυματιςμοφ, κανάτου ι αυτοκτονίασ άλλου κρατουμζνου.

3. Κεραπεία τθσ τοξικοεξάρτθςθσ
Ζχει μεγάλθ ςθμαςία για τα τοξικοεξαρτθμζνα άτομα γενικϊσ, ιδιαίτερα δε για εκείνα
που βρίςκονται ςε επαωι με τον νόμο, να ζχουν πρόςβαςθ ςε τεκμθριωμζνθ
κεραπεία τθσ τοξικοεξάρτθςθσ. τισ περιςςότερεσ χϊρεσ μεγάλο ποςοςτό
κρατουμζνων πάςχει από κάποιο πρόβλθμα κατάχρθςθσ ουςιϊν. Οι παραβάτεσ που
εκδθλϊνουν ταυτοχρόνωσ κατάχρθςθ ναρκωτικϊν ουςιϊν και διαταραχζσ τθσ ψυχικισ
υγείασ χρειάηονται μια ολοκλθρωμζνθ κεραπευτικι προςζγγιςθ.
Θ πλιρθσ ανάρρωςθ από τθν τοξικοεξάρτθςθ χρειάηεται χρόνο και απαιτεί
αποτελεςματικι κεραπεία ακολουκοφμενθ από αποτελεςματικι διαχείριςθ του
προβλιματοσ με τθν πάροδο του χρόνου. Σο μετά τθν αποωυλάκιςθ ςυνεχζσ τθσ
ωροντίδασ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό για τουσ τοξικοεξαρτθμζνουσ παραβάτεσ που
λαμβάνουν ωαρμακευτικι αγωγι. Θ πρόςβαςθ ςε κατάλλθλθ αγωγι για τθ κεραπεία
τθσ τοξικοεξάρτθςθσ είναι απολφτωσ αναγκαία για τθ διαςωάλιςθ τθσ επιτυχοφσ
κοινωνικισ επανζνταξθσ των τοξικομανϊν παραβατϊν.
Παρ’ όλο που κα πρζπει να ενκαρρφνονται θ ςυμμετοχι ςτθ κεραπεία και θ
ολοκλιρωςι τθσ, το κίνθτρο που ζχει ζνα άτομο να υπερνικιςει τον εκιςμό είναι κάτι
που ςυνικωσ εξακολουκεί να αποτελεί πρόβλθμα. Όταν εξετάηεται θ δυνατότθτα
πρόωρθσ αποωυλάκιςθσ ενόσ παραβάτθ, θ προοπτικι αυτι μπορεί να του προςωζρει
κίνθτρο ςυμμετοχισ ςε κεραπεία για ζνα ενδεδειγμζνο χρονικό διάςτθμα. Θ ςυνζχεια
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τθσ ωροντίδασ και τθσ ςτιριξθσ μετά τθν αποωυλάκιςθ ενόσ κρατουμζνου πρζπει να
ςχεδιάηεται και να διαςωαλίηεται μζςα από τθ ςτενι ςυνεργαςία ανάμεςα ςτθ
ςωωρονιςτικι διοίκθςθ και τουσ παροχείσ υπθρεςιϊν που βαςίηονται ςτισ τοπικζσ
κοινότθτεσ.

4. Προγράμματα για τθν αλλαγι ςυμπεριωορϊν και ςτάςεων
Με τθν πάροδο των ετϊν ζχουν εκπονθκεί πολυάρικμα είδθ προγραμμάτων που
ςτοχεφουν ςτθν αλλαγι των ςτάςεων και τθσ ςυμπεριωοράσ των παραβατϊν
παρακινϊντασ τουσ να αλλάξουν, αλλάηοντασ τισ γνωςτικζσ τουσ διεργαςίεσ,
αντιμετωπίηοντασ τα ςυναιςκιματά τουσ ι παρζχοντάσ τουσ κετικά παραδείγματα
προσ μίμθςθ. Οι ςτόχοι των προγραμμάτων αυτϊν ορίηονται ςυνικωσ ςε ςχζςθ με τθν
αποχι από το ζγκλθμα, κακϊσ και τον κοινωνικό προεγκλιματιςμό. Παρακάτω
περιγράωονται οριςμζνα παραδείγματα.

α) Γνωςτικά – ςυμπεριφορικά προγράμματα
Ζνα ςυχνό χαρακτθριςτικό των παραβατϊν είναι θ διαςτρεβλωμζνθ γνωςτικι
λειτουργία (αυτοδικαιολογθτικι ςκζψθ, παρερμθνεία των κοινωνικϊν ςτοιχείων,
μετάκεςθ ευκφνθσ, ελλιπισ θκικόσ ςυλλογιςμόσ, ςχιματα κυριαρχίασ και αίςκθςθ
ιδιαίτερων δικαιωμάτων κ.λπ.). Θ γνωςτικι-ςυμπεριωορικι κεραπεία μπορεί να
αντιμετωπίςει αυτά τα γνωςτικά ελλείμματα και τισ διαςτρεβλϊςεισ, μακαίνοντασ
τουσ παραβάτεσ να κατανοοφν τθ διαδικαςία τθσ ςκζψθσ και τισ επιλογζσ που
ςυνδζονται με τθν εγκλθματικι τουσ ςυμπεριωορά. Οι παραβάτεσ μποροφν να μάκουν
να διορκϊνουν οι ίδιοι τθ ςυλλογιςτικι τουσ και να αναγνωρίηουν, όπωσ και να
διορκϊνουν, τουσ προκατειλθμμζνουσ, ριψοκίνδυνουσ ι ελλιπείσ τρόπουσ με τουσ
οποίουσ ςκζπτονται. Οι παρεμβάςεισ αυτζσ ςυχνά περιλαμβάνουν εκπαίδευςθ ςτισ
γνωςτικζσ δεξιότθτεσ, διαχείριςθ κυμοφ (με ςκοπό τθν αντιμετϊπιςθ των μοτίβων
αυτόματων ςκζψεων που οδθγοφν ςε βίαιεσ αντιδράςεισ) και άλλεσ τεχνικζσ που
ςχετίηονται με τθν ανάπτυξθ κοινωνικϊν δεξιοτιτων και διαπροςωπικισ ωριμότθτασ,
τθν θκικι εξζλιξθ και τθν πρόλθψθ τθσ υποτροπισ. Αυτόσ ο τφποσ παρζμβαςθσ μπορεί
να ζχει ςθμαντικό αντίκτυπο ςτθ μείωςθ τθσ υποτροπισ.64
Οριςμζνοι επαγγελματίεσ ζχουν υποςτθρίξει ότι τα αποτελεςματικότερα είδθ
μεταχείριςθσ για παραβάτεσ ςτθρίηονται ςε γνωςτικζσ-ςυμπεριωορικζσ προςεγγίςεισ
και ςε προςεγγίςεισ κοινωνικισ μάκθςθσ, ιδίωσ όταν ςε αυτζσ λαμβάνονται υπ’ όψιν
τα ατομικά χαρακτθριςτικά του παραβάτθ, όπωσ, για παράδειγμα, θ διαπροςωπικι
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ευαιςκθςία, το διαπροςωπικό άγχοσ και θ λεκτικι νοθμοςφνθ.65 Είναι εμωανζσ ότι θ
γνωςτικι-ςυμπεριωορικι κεραπεία ςυγκαταλζγεται ςτα πλζον υποςχόμενα
αποκαταςτατικά είδθ μεταχείριςθσ για παραβάτεσ του ποινικοφ δικαίου. υγκριτικά
με άλλεσ κεραπευτικζσ προςεγγίςεισ θ αποτελεςματικότθτά τθσ κατατάςςεται γενικϊσ
ςτο υψθλότερο επίπεδο, από τθν άποψθ των αποτελεςμάτων τθσ ςτθν υποτροπι. Θ
κεραπεία αυτι διακζτει μια καλά ανεπτυγμζνθ κεωρθτικι βάςθ θ οποία ςτοχοποιεί
ρθτά τθν «εγκλθματικι ςκζψθ» ωσ παράγοντα που ςυμβάλλει ςτθν αποκλίνουςα
ςυμπεριωορά και μπορεί να προςαρμοςτεί ςε διάωορουσ παραβάτεσ. Όπωσ τα
περιςςότερα άλλα προγράμματα που υλοποιοφνται ςε ωυλακζσ, μπορεί να
προςωερκεί επιτυχϊσ και ςτο ευρφτερο κοινωνικό περιβάλλον, είτε ςτο πλαίςιο ενόσ
ολοκλθρωμζνου ςυνόλου παρεμβάςεων είτε ωσ ανεξάρτθτθ παρζμβαςθ.66

β) Προγράμματα διαχείριςθσ κυμοφ και ςυναιςκθματικοφ ελζγχου
Θ διαχείριςθ κυμοφ χρθςιμοποιείται με ςτόχο τθν παροχι βοικειασ ςτουσ παραβάτεσ,
ιδιαίτερα ςτουσ βίαιουσ, προκειμζνου να κζτουν υπό ζλεγχο τισ οργίλεσ αντιδράςεισ
τουσ. τα άτομα που διαπράττουν εγκλιματα εξαιτίασ ανεξζλεγκτου κυμοφ ανατίκεται
ςυχνά θ παρακολοφκθςθ τζτοιων προγραμμάτων, τα οποία αποτελοφνται από ειδικζσ
παρεμβάςεισ και μακιματα που ζχουν ςχεδιαςτεί με ςκοπό να μακαίνουν ςε ζνα
άτομο πϊσ να αναγνωρίηει τα δικά του ςυμπτϊματα κυμοφ, πϊσ να κατανοεί τι
πυροδότθςε τον κυμό του, πϊσ να ελζγχει τον κυμό αυτό, πϊσ να αςκεί περιςςότερο
ζλεγχο ςτα ςυναιςκιματά του, πϊσ να αναπτφςςει κετικζσ ςχζςεισ, πϊσ να
εκωράηεται δυναμικά και όχι οργιςμζνα, και πϊσ να αντιμετωπίηει δφςκολουσ
ανκρϊπουσ και καταςτάςεισ.
Σα προγράμματα αυτά μποροφν να υλοποιοφνται ςτο εςωτερικό τθσ ωυλακισ ι
ςτθν κοινότθτα. Σο πρόγραμμα CALM («Ζλεγχοσ Κυμοφ και Εκμάκθςθ Διαχείριςισ
του»), παραδείγματοσ χάριν, είναι ζνα ομαδικό πρόγραμμα και εργαλείο που
χρθςιμοποιείται από τθν Εκνικι Τπθρεςία Επιμελθτϊν Δοκιμαςίασ του Θνωμζνου
Βαςιλείου για τθν εκμάκθςθ νζων δεξιοτιτων ςε χριςτεσ των υπθρεςιϊν τθσ,
προκειμζνου να διαχειρίηονται τον κυμό τουσ και άλλα ςυναιςκιματα. Θ
παρακολοφκθςθ του προγράμματοσ από ζναν παραβάτθ μπορεί να αποτελεί
δικαςτικι εντολι, ςυνιςτϊντασ τμιμα ι όρο τθσ ποινισ του. Σο πρόγραμμα CALM
μακαίνει ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςε αυτό πϊσ να μιλοφν ςτουσ άλλουσ, πϊσ να
εκωράηουν ςυναιςκιματα και πϊσ να επιλφουν προβλιματα χωρίσ να γίνονται
επικετικοί. Οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να παρακολουκοφν όλεσ τισ ςυνεδρίεσ, να
προςζρχονται ςτθν ϊρα τουσ και να παραμζνουν μζχρι τζλουσ, να ςυμμετζχουν
ενεργά και να εκτελοφν εργαςίεσ ςτο χρονικό διάςτθμα μεταξφ των ςυνεδριϊν,
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εωόςον τουσ ηθτθκεί κάτι τζτοιο, να προςζρχονται ζχοντασ πνευματικι διαφγεια και
όχι υπό τθν επιρεια ναρκωτικϊν ουςιϊν, αλκοόλ ι διαλυτϊν, και να αντιμετωπίηουν
τουσ διδάςκοντεσ και τα άλλα μζλθ τθσ ομάδασ με ςεβαςμό.
Πριν από τθν παρακολοφκθςθ οποιουδιποτε μακιματοσ διαχείριςθσ κυμοφ, οι
ςυμμετζχοντεσ πρζπει να είναι ζτοιμοι και κινθτοποιθμζνοι. Σο χαμθλό επίπεδο
κινθτοποίθςθσ ςθμαίνει ότι είναι λιγότερο διατεκειμζνοι να μάκουν οτιδιποτε από τα
μακιματα. Οι παρεμβάςεισ πρζπει να είναι προςαρμοςμζνεσ ςτισ ατομικζσ ανάγκεσ
ενόσ παραβάτθ ι τουλάχιςτον ςε οριςμζνεσ ομάδεσ παραβατϊν. Οι ςυμμετζχοντεσ
πρζπει επίςθσ να ζχουν ευκαιρίεσ πρακτικισ εωαρμογισ των όςων ζχουν μάκει.

γ) Θεραπεία για τθν πρόλθψθ τθσ υποτροπισ
Θ κεραπεία για τθν πρόλθψθ τθσ υποτροπισ χρθςιμοποιείται ςυχνά ςε περιπτϊςεισ
που ςχετίηονται με εκιςμοφσ και διδάςκει ςτρατθγικζσ αντιμετϊπιςθσ για τθ
διατιρθςθ τθσ αλλαγμζνθσ ςυμπεριωοράσ. Οι ςτρατθγικζσ αυτζσ κακιςτοφν οριςμζνεσ
ωορζσ αναγκαία τθν αλλαγι ςτάςεων, κοινωνικϊν και γεωγραωικϊν περιβαλλόντων,
κακϊσ και τθν αποωυγι οριςμζνων «πυροκροτθτϊν» εκιςτικισ ςυμπεριωοράσ.67 ε
γενικζσ γραμμζσ θ πρόλθψθ τθσ υποτροπισ περιλαμβάνει ζνα πρόγραμμα
αυτοελζγχου που είναι ςχεδιαςμζνο ϊςτε να μακαίνει ςτουσ παραβάτεσ δεξιότθτεσ
που κα τουσ βοθκοφν να αναγνωρίηουν τα ςθμάδια τα οποία προειδοποιοφν ότι τα
ςυμπτϊματά τουσ ενδεχομζνωσ επιδεινϊνονται ι ότι μπορεί να οπιςκοδρομοφν ςε
κάποια ανεπικφμθτθ και ανκυγιεινι ςυμπεριωορά ι ςυνικεια.
Θ πρόλθψθ τθσ υποτροπισ δεν κεραπεφει οφτε αωαιρεί τθν παρόρμθςθ για τθν
εκδιλωςθ ςυγκεκριμζνθσ ςυμπεριωοράσ. Θ εκτεταμζνθ ωςτόςο εκπαίδευςθ και θ
επίγνωςθ του ςυμπεριωορικοφ αυτοφ μοτίβου αποτελοφν ςτοιχεία που ςυχνά είναι
απαραίτθτα, ϊςτε να διευκολυνκεί ζνασ παραβάτθσ ςτο να κατανοιςει το δικό του
μοτίβο ςυμπεριωοράσ. Περιλαμβάνουν τθν παροχι βοικειασ ςε αυτά τα άτομα,
προκειμζνου να αναγνωρίηουν ςυγκεκριμζνεσ προπαραβατικζσ ςκζψεισ, αιςκιματα
και ςυμπεριωορζσ, με ςτόχο να κατανοιςουν ίςωσ ότι θ ςυμπεριωορά τουσ αποτελεί
προïόν μιασ ςειράσ προβλζψιμων ςκζψεων, αιςκθμάτων και ςυμπεριωορϊν. Επίςθσ
τα άτομα ςυνειδθτοποιοφν τθν φπαρξθ περιςςότερο υγιϊν τρόπων αντιμετϊπιςθσ των
παρορμιςεϊν τουσ, είτε αυτζσ είναι ςεξουαλικισ ωφςεωσ είτε ςχετίηονται με
ναρκωτικζσ ουςίεσ, κυμό ι βιαιότθτα. Όταν όλοι αυτοί οι παράγοντεσ κατανοθκοφν
και αναλυκοφν, μπορεί να εκπονθκεί για κάκε παραβάτθ ζνα ατομικό ςχζδιο
πρόλθψθσ τθσ υποτροπισ.
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δ) Βαςικζσ δεξιότθτεσ ηωισ και ςχζςεων
Κατά τθ διάρκεια του εγκλειςμοφ οι παραβάτεσ δεν αςκοφν ζλεγχο ςε κακθμερινζσ
πτυχζσ τθσ ηωισ τουσ, και απαιτείται θ ςυμμόρωωςι τουσ με το περιοριςμζνο
περιβάλλον των ωυλακϊν. Οι κρατοφμενοι επομζνωσ, ιδίωσ δε όςοι ζχουν τεκεί υπό
κράτθςθ για εκτεταμζνο χρονικό διάςτθμα, βιϊνουν ςυνικωσ μειωμζνο βακμό
ανεξαρτθςίασ, αυτάρκειασ, αυτοεκτίμθςθσ και πρωτοβουλίασ. Μετά τθν αποωυλάκιςι
του ζνασ παραβάτθσ κα χρειαςτεί ξαωνικά να οργανϊςει τθ ηωι του ανεξάρτθτα και
εκτόσ του κλειςτοφ ςυςτιματοσ το οποίο δομοφςε τθν κακθμερινι του ηωι. Κάποιοι
παραβάτεσ, περιλαμβανομζνων και ατόμων νεαρισ θλικίασ, μπορεί να μθν είχαν ποτζ
τουσ μια πλιρθ ευκαιρία να αποκτιςουν τισ βαςικζσ δεξιότθτεσ που απαιτοφνται για
τθ διαχείριςθ τθσ κακθμερινότθτασ. Άλλοι παρουςιάηουν εμωανι ελλείμματα από
απόψεωσ διαπροςωπικισ ωριμότθτασ και διαπροςωπικϊν δεξιοτιτων, και μπορεί να
χρειάηονται βοικεια ϊςτε να αναπτφξουν μια γκάμα κοινωνικϊσ αποδεκτϊν
αντιδράςεων, δεξιότθτεσ για τθ διαχείριςθ και τθν επίλυςθ ςυγκροφςεων, κακϊσ και
τθν ικανότθτα περιςςότερο επιτυχοφσ ςυμμετοχισ τουσ ςε κοινωνικζσ
αλλθλεπιδράςεισ. Κάποια από τα πρότυπα κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ που μπορεί να
ζχουν μάκει κατά τθ διάρκεια του εγκλειςμοφ ςτθ ωυλακι, ίςωσ χρειαςτεί να τα
απομάκουν.
Σα προγράμματα για τθν ανάπτυξθ βαςικϊν δεξιοτιτων ηωισ και ςχζςεων μποροφν
να βοθκιςουν τουσ παραβάτεσ να αποκτιςουν ικανότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων,
επικοινωνίασ και επίλυςθσ ςυγκροφςεων· μποροφν επίςθσ να τουσ προςωζρουν
κάποια κακοδιγθςθ ςτον τρόπο με τον οποίο κα αναπτφξουν ικανότθτα
αυτοεκπροςϊπθςθσ, υπομονι, ζλεγχο των παρορμιςεων, διαχείριςθ κυμοφ και
εποικοδομθτικό δυναμιςμό, ςτοιχεία που όλα τουσ μποροφν να προετοιμάςουν ζναν
παραβάτθ, ϊςτε να προςαρμοςτεί ευκολότερα ςτθ ηωι μζςα ςτο ευρφτερο κοινωνικό
περιβάλλον.

ε) Κίνθτρο
Θ εφρεςθ ατόμων, θ παρακολοφκθςθ και θ ςυμμόρωωςθ με οποιοδιποτε πρόγραμμα
υλοποιοφμενο μζςα ςτθ ωυλακι είναι ςτοιχεία ςχεδόν πάντοτε προβλθματικά, ιδίωσ
όςον αωορά παραβάτεσ οι οποίοι ζχουν χαμθλό κίνθτρο για αλλαγι τθσ
ςυμπεριωοράσ ι του τρόπου ηωισ τουσ. Θ τιμωρία κακ’ εαυτιν δεν είναι πάντοτε
αρκετι για να δϊςει κίνθτρο ςε ζναν παραβάτθ, ϊςτε να αλλάξει και να απόςχει από
το ζγκλθμα. τθν πραγματικότθτα κα πρζπει να είναι απολφτωσ ςαωζσ ότι «οι
άνκρωποι δεν ανταποκρίνονται με κζρμθ ςτο να υωίςτανται εξευτελιςμό,
εξαναγκαςμό, επιτίμθςθ ι ςτζρθςθ τθσ επιλογισ».68 Δεν μπορεί να προςδοκάται από
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ζναν παραβάτθ να ανταποκρικεί διαωορετικά και να αποωφγει τθ μνθςικακία, τθν
αντίςταςθ και τισ ςυγκρουςιακζσ αντιδράςεισ. Σο ηιτθμα είναι με ποιον τρόπο μπορεί
ζνασ παραβάτθσ να κινθτοποιθκεί, ϊςτε να αλλάξει και να ςυμμετάςχει με ουςιαςτικό
τρόπο ςε προγράμματα που του παρζχονται.
Μπορεί να είναι χριςιμο ςτο ςθμείο αυτό να ςθμειωκεί ότι οι περιςςότεροι
παραβάτεσ ουςιαςτικά κινθτοποιοφνται από τουσ ίδιουσ ενδογενείσ παράγοντεσ
(εγγενείσ, οι οποίοι πθγάηουν εκ των ζνδον του ατόμου, όπωσ είναι θ επίτευξθ
εκτιμϊμενων ςτόχων, θ αποωυγι του πόνου, θ διαωυγι από ςυναιςκιματα
αποςτροωισ και θ κοινωνικι αναγνϊριςθ), κακϊσ και από τουσ ίδιουσ
διαπροςωπικοφσ παράγοντεσ (πράξεισ ενκάρρυνςθσ, απόκτθςθ κοινωνικισ αποδοχισ,
κετικι ενίςχυςθ από τθν ομάδα αναωοράσ ενόσ ατόμου κ.λπ.) όπωσ και κάκε άλλοσ
άνκρωποσ. Θ δυναμικι είναι ουςιαςτικά θ ίδια.
Ζνα ςυναωζσ ηιτθμα αωορά το εάν είναι εωικτι θ αποτίμθςθ του κινιτρου που ζχει
ζνασ παραβάτθσ ι το εάν είναι εωικτι θ ενίςχυςθ του κινιτρου του για αλλαγι.69 Οι
ζγκυρεσ μετριςεισ του κινιτρου ενόσ παραβάτθ, που αναωζρονται κάποιεσ ωορζσ ωσ
μετριςεισ τθσ «ετοιμότθτασ για αλλαγι» ι τθσ «ετοιμότθτασ για ςυμμετοχι ςε
υποςτθρικτικό πρόγραμμα», αποτελοφν ακόμθ κάτι το ςπάνιο. Μερικζσ ωορζσ
εναπόκειται ςτουσ ςυμβοφλουσ να χρθςιμοποιοφν τισ δικζσ τουσ επαγγελματικζσ
δεξιότθτεσ προκειμζνου να αξιολογοφν τθν προκυμία των παραβατϊν για ςυμμετοχι
τουσ ςε κεραπευτικά προγράμματα, ι τισ διαπροςωπικζσ τουσ δεξιότθτεσ και τθν
ικανότθτα να διαμορωϊνουν ςχζςεισ εμπιςτοςφνθσ με εκείνουσ που προςπακοφν να
βοθκιςουν. Προωανϊσ υπάρχει και το ηιτθμα του εάν το κίνθτρο ενόσ παραβάτθ για
αλλαγι αποτελεί προαπαιτοφμενο για κάποια επιτυχι παρζμβαςθ, κακϊσ και το εάν θ
κεραπεία είναι κάτι που μπορεί να επιβλθκεί και να διατθριςει τθν
αποτελεςματικότθτά του χωρίσ τθν φπαρξθ ενόσ τζτοιου κινιτρου.
Οι κεραπευτικζσ παρεμβάςεισ μποροφν να εμπνεφςουν ςτουσ παραβάτεσ τθν
αλλαγι και να τουσ προςωζρουν ςτιριξθ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ αυτισ
τθσ αλλαγισ. Βοικεια μποροφν να προςωζρουν και παρεμβάςεισ οι οποίεσ ςτοχεφουν
ςτθ μείωςθ τθσ αμωικυμίασ που αιςκάνεται ζνασ παραβάτθσ για τθν αλλαγι, ι ςτθν
ενίςχυςθ τθσ αυτοεκτίμθςθσ και τθσ αυτοπεποίκθςισ του. Θ χαμθλι αυτοπεποίκθςθ
είναι κάτι που μπορεί να αποκλείει τθν ελπίδα ι να γεννά αρνθτικζσ,
αυτοεκπλθροφμενεσ προθωθτείεσ και αμωικυμία, ςτοιχεία που μποροφν να
ματαιϊςουν τισ προςπάκειεσ που καταβάλλει ζνασ παραβάτθσ για να αλλάξει. Παρ’
όλα αυτά, οι άνκρωποι που είναι κινθτοποιθμζνοι για αλλαγι μπορεί να ανκίςτανται
ςε αυτι, όταν δεν πιςτεφουν ότι ζχουν τθν ικανότθτα να τθν πραγματοποιιςουν. Οι
παρεμβάςεισ είναι μερικζσ ωορζσ αναγκαίεσ, ϊςτε να αυξάνεται θ πίςτθ τουσ ςτθν
ικανότθτα να επιτελοφν μια ςυγκεκριμζνθ εργαςία (αυτοαποτελεςματικότθτα). Σζλοσ,
χριςιμεσ μπορεί να είναι οι παρεμβάςεισ οι οποίεσ ςτοχεφουν ςτο να βοθκιςουν ζναν
παραβάτθ να αντιμετωπίςει τθν προςωπικι του αδυναμία να ανεχτεί τα αιςκιματα
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που ςυνδζονται με τθν αλλαγι (όπωσ θ οδφνθ, θ διαπροςωπικι ευαλωτότθτα, ο
ωόβοσ του αγνϊςτου, ο ωόβοσ τθσ αποτυχίασ κ.λπ.).70

ςτ) Ευκαιρίεσ να γίνουν ενεργοί πολίτεσ
Θ κετικι ψυχικι υγεία εμπεριζχει αίςκθςθ εμπιςτοςφνθσ και αυτοςεβαςμοφ.
υνεπάγεται το να είναι και να αιςκάνεται κανείσ υπεφκυνοσ για τον εαυτό του και για
τουσ άλλουσ. Οριςμζνα προγράμματα που υλοποιοφνται ςε ωυλακζσ περιλαμβάνουν
τθν προςωορά εργαςιακϊν ευκαιριϊν ςτουσ κρατουμζνουσ· άλλα τοφσ παρζχουν τθν
ευκαιρία να προςωζρουν εκελοντικι εργαςία ςε προγράμματα που παρζχουν
βοικεια ςε άλλα άτομα. Τπάρχει ζνα αυξανόμενο ςφνολο ερευνϊν με κζμα τθν
αποκατάςταςθ των κρατουμζνων ωσ ενεργϊν πολιτϊν, είτε αυτό περιλαμβάνει τθν
καλλιζργεια λαχανικϊν και τθν προςωορά τθσ παραγωγισ ςε κάποιο ξενϊνα γυναικϊν
είτε τθν παραγωγι βρεωικϊν ενδυμάτων για άτομα που βρίςκονται ςε ανάγκθ. Οι
κρατοφμενοι είναι ενεργοί πολίτεσ, όταν επιδεικνφουν υπευκυνότθτα μζςω τθσ
κετικισ τουσ ςυνειςωοράσ ςτθ ηωι μζςα ςτθ ωυλακι ι ςτθν ευρφτερθ κοινότθτα.

Ινδία
Μουςικοκεραπεία, χορόσ και κζατρο
Θ μουςικοκεραπεία ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ από τθ Διεφκυνςθ Φυλακϊν ςτθν
Λνδία. φμωωνα με τθ Διεφκυνςθ, «θ μουςικι αςκεί βακιά κετικι επίδραςθ ςτο ςϊμα
και ςτον νου μασ». Θ ςωωρονιςτικι διοίκθςθ ζχει δθμιουργιςει ςε κάκε ωυλακι μια
αίκουςα μουςικισ ςτθν οποία παίηουν οι κρατοφμενοι διάωορα είδθ μουςικϊν
οργάνων, όπωσ τάμπλα, τφμπανα μπόνγκο, αρμόνια, κικάρεσ, ςιτάρ, ςαράνγκι ι
ωλάουτα. Διοργανϊνονται επίςθσ μουςικοί διαγωνιςμοί μεταξφ των ωυλακϊν, ζτςι
ϊςτε να δθμιουργείται ςτισ μουςικζσ εκτελζςεισ πνεφμα ςυναγωνιςμοφ.
Οι ινδικζσ ωυλακζσ χρθςιμοποιοφν επίςθσ κεατροκεραπεία και χοροκεραπεία για
να αυξιςουν τον αυτοςεβαςμό και τθν αυτοπεποίκθςθ των κρατουμζνων, κακϊσ και
για να προβάλουν ςτο κοινό τθν ανκρϊπινθ και δθμιουργικι πλευρά των
κρατουμζνων. τθν Κεντρικι Φυλακι τθσ Μιντναποφρ επελζγθ μια ομάδα
κρατουμζνων για ζνα εντατικό εργαςτιριο χοροφ. Θχογράωθςαν τθ ωωνι τουσ για τθ
μουςικι και ζωτιαξαν οι ίδιοι τισ ενδυμαςίεσ τουσ. τθ ςυνζχεια ερμινευςαν κατά τθ
διάρκεια ενόσ ωεςτιβάλ χοροφ και ενζγραψαν ζνα CD ιχου - δραςτθριότθτεσ που
είχαν όλεσ τουσ πολφ κετικό αντίκτυπο ςτουσ ςυμμετζχοντεσ.
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Μια ζκκεςθ που εκπονικθκε για τθ μθ κυβερνθτικι οργάνωςθ Prison Reform Trust
υποδεικνφει διάωορεσ κατθγορίεσ ενεργοφσ ςυμμετοχισ ςτα κοινά εντόσ τθσ ωυλακισ:
α) Κακεςτϊτα ςτα οποία οι κρατοφμενοι βοθκοφν και ςτθρίηουν τουσ
ςυγκρατουμζνουσ τουσ· β) κακεςτϊτα κοινοτικισ ςτιριξθσ που περιλαμβάνουν
ςυνεργαςία με άτομα ι εργαςία για λογαριαςμό ατόμων εκτόσ τθσ ωυλακισ· γ)
προγράμματα αποκαταςτατικισ δικαιοςφνθσ, διά των οποίων οι κρατοφμενοι
ενκαρρφνονται να αναγνωρίςουν τθ βλάβθ που ζχουν προξενιςει και να
επανορκϊςουν· δ) δθμοκρατικι ςυμμετοχι ςτθ ηωι εντόσ τθσ ωυλακισ,
παραδείγματοσ χάριν με τθ ςυμμετοχι ςε ςυμβοφλια κρατουμζνων ι ςε άλλα
ωόρουμ· και ε) καλλιτεχνικά προγράμματα και ζργα ςυναωι με τα μζςα μαηικισ
ενθμζρωςθσ, όπωσ είναι οι ραδιοωωνικοί ςτακμοί και οι εωθμερίδεσ που βαςίηονται
ςε ωυλακζσ ι θ εντόσ αυτϊν εκτζλεςθ καλλιτεχνικϊν προγραμμάτων.71
τθν ζκκεςθ αυτι διαπιςτϊκθκε ότι οι κρατοφμενοι που ςυμμετείχαν ωσ εκελοντζσ
ςτα διάωορα προγράμματα είχαν τθν ευκαιρία να αποκτιςουν νζεσ δεξιότθτεσ και να
κερδίςουν τθν εμπιςτοςφνθ των άλλων, αφξθςαν τθν ικανότθτά τουσ για ανάλθψθ
ευκφνθσ, βρικαν νόθμα ςτον χρόνο παραμονισ τουσ ςτθ ωυλακι, αιςκάνκθκαν πωσ
είχαν τθν ευκαιρία να ανταποδϊςουν κάτι και βίωςαν τθν αλλαγι από το να είναι
πακθτικοί αποδζκτεσ (του ςυςτιματοσ) ςτο να ςυνειςωζρουν ςτθν κοινωνία. Θ ζκκεςθ
ολοκλθρϊνεται με πρακτικά μζτρα που μποροφν να λθωκοφν ςτισ ωυλακζσ με ςτόχο
τθν ανάπτυξθ και τθν προϊκθςθ ευκαιριϊν για τθν ενεργό ςυμμετοχι ςτα κοινά.72

η) Προγράμματα ςτιριξθσ μεταξφ ομοτίμων - μουςικά και καλλιτεχνικά προγράμματα
Πολλά προγράμματα τα οποία αναδεικνφουν τθ ςτιριξθ μεταξφ ομοτίμων, τθν
κακοδιγθςθ (mentoring) ι τθ βοικεια από εκελοντζσ, επικεντρϊνονται ςτθ ςτάςθ,
ςτθν πνευματικότθτα και ςε άλλουσ παράγοντεσ που υπόκεινται οριςμζνων
περιςςότερο ςυγκεκριμζνων βθμάτων που μπορεί ζνασ παραβάτθσ να
πραγματοποιιςει με ςτόχο τθν προετοιμαςία του για επιτυχι κοινωνικι επανζνταξθ.
τθν κατθγορία αυτι εμπίπτει ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ -απευκυνόμενων ςε
κρατουμζνουσ- καλλιτεχνικϊν, πολιτιςτικϊν ι μουςικϊν προγραμμάτων, κακϊσ και
προγραμμάτων διαλογιςμοφ, ίαςθσ και κινθτοποίθςθσ.
Πρόςωατεσ μεταρρυκμίςεισ που ειςιχκθςαν ςε ωυλακζσ για αδικιματα του
αςτικοφ δικαίου οι οποίεσ διευκφνονται από τθν Παλαιςτινιακι Αρχι επιτρζπουν
ςτουσ κρατουμζνουσ να ςυμμετζχουν ςε ψυχοκεραπεία μζςω τθσ τζχνθσ εντόσ των
ωυλακϊν και να ηωγραωίηουν τα μουντά, τςιμεντζνια τείχθ τθσ ωυλακισ. Ο
εξωραïςμόσ του περιβάλλοντόσ τουσ ζδωςε ςτουσ κρατουμζνουσ μια αίςκθςθ ευεξίασ
και επιτυχίασ, εμωυςϊντασ τουσ ενκουςιαςμό και κζλθςθ να αυξιςουν τθ
δραςτθριότθτά τουσ.
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Ηνωμζνο Βαςίλειο (Βόρειοσ Ιρλανδία)
Εκτίμθςθ τθσ τζχνθσ
Σο Καλλιτεχνικό Μδρυμα Φυλακϊν ςυςτάκθκε από τθ ωωρονιςτικι Τπθρεςία τθσ
Βορείου Λρλανδίασ, το υμβοφλιο Δοκιμαςίασ για τθ Βόρειο Λρλανδία, το Καλλιτεχνικό
υμβοφλιο τθσ Βορείου Λρλανδίασ, το υμβοφλιο Κοινοτικϊν χζςεων και το Κοινοτικό
Καλλιτεχνικό Φόρουμ. Ο ςκοπόσ του είναι θ παροχι πρόςβαςθσ ςτισ τζχνεσ ςε όλουσ
τουσ κρατουμζνουσ, αποωυλακιςμζνουσ, νεαροφσ παραβάτεσ και πρϊθν νεαροφσ
παραβάτεσ ςτθ Βόρειο Λρλανδία. Μζςω προγραμμάτων όπου ςυμμετζχουν
προςκεκλθμζνοι καλλιτζχνεσ (“artist-in-residence”) το Μδρυμα προάγει και διευρφνει
τθν εξάςκθςθ ςτισ τζχνεσ, κακϊσ και τθν εκτίμθςθ αυτϊν, για όλα εκείνα τα άτομα που
εκτίουν ωυλακτικζσ ποινζσ. Σα εργαςτιρια οργανϊνονται με βάςθ διάωορα
καλλιτεχνικά είδθ, ςτα οποία περιλαμβάνονται γραωι, δράμα, καλζσ τζχνεσ,
χειροτεχνίεσ, μουςικι, τςίρκο/ςωματικό κζατρο και χορόσ. Σα εργαςτιρια αυτά
προςωζρουν ςτουσ κρατουμζνουσ τθ δυνατότθτα να διερευνιςουν τθν πιο
δθμιουργικι τουσ πλευρά και να ενιςχφςουν τθν αυτοπεποίκθςι τουσ. Οι
κρατοφμενοι που εγγράωονται ςτο Καλλιτεχνικό Μδρυμα Φυλακϊν οριςμζνεσ ωορζσ
λαμβάνουν ςτιριξθ ςτα μετά τθν αποωυλάκιςθ καλλιτεχνικά τουσ εγχειριματα, κάτι
που αποτελεί μια μορωι βοικειασ για τθν επανζνταξι τουσ.
Πθγι: www.prisonartsfoundation.com/about/.

θ) Προγράμματα φροντίδασ ηϊων
Οι κρατοφμενοι που κατά τθ διάρκεια τθσ παραμονισ τουσ ςτθ ωυλακι ζχουν επαωι
με ηϊα ι –ακόμθ καλφτερα– ζχουν τθν ευκφνθ τθσ ωροντίδασ τουσ, είναι ςυνικωσ
καλφτερα προετοιμαςμζνοι για τθν επάνοδό τουσ ςτθν κοινότθτα. Τπάρχουν
προγράμματα τα οποία τουσ κακοδθγοφν ςτο να αναλάβουν τθν ευκφνθ ενόσ ηϊου,
κάτι που μπορεί να τουσ διδάξει ςεβαςμό και εκτίμθςθ για άλλεσ μορωζσ ηωισ.
Παράλλθλα τα προγράμματα αυτά μποροφν να προςωζρουν ευκαιρίεσ εκπαίδευςθσ
και μια κατάλλθλθ περίςταςθ για να μάκουν οι παραβάτεσ νζεσ δεξιότθτεσ,
αναπτφςςοντασ ςυγχρόνωσ τθν αυτοπεποίκθςθ και τθν αυτοαποτελεςματικότθτά
τουσ.
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Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ
Πρόγραμμα εκπαιδευμζνου ςκφλου
τισ Θνωμζνεσ Πολιτείεσ το «Πρόγραμμα Εκπαιδευμζνου κφλου» τθσ Πολιτειακισ
Φυλακισ του Κολοράντο αποτελεί ζνα πρόγραμμα που παρζχει ςτθν εκτόσ ωυλακισ
κοινότθτα προεκπαιδευμζνουσ ςκφλουσ. Σο πρόγραμμα αυτό, που ςυνιςτά μζροσ των
ωωρονιςτικϊν Επιχειριςεων του Κολοράντο, δίνει ςτουσ παραβάτεσ τθ δυνατότθτα
να μάκουν νζεσ δεξιότθτεσ, να βελτιϊςουν τθν αυτοεκτίμθςι τουσ και να λαμβάνουν
μιςκό που βαςίηεται ςτθν εργαςιακι τουσ απόδοςθ. Οι τρόωιμοι που ζχουν
παρακολουκιςει το πρόγραμμα είναι επιλζξιμοι για απόκτθςθ επαγγελματικισ
πιςτοποίθςθσ ςτο αντικείμενο τθσ τροποποίθςθσ τθσ ςυμπεριωοράσ των ςκφλων.
Πθγι: www.coloradoci.com/serviceproviders/puppy/index.html?intro.

Οριςμζνα προγράμματα από αυτά που υλοποιοφνται ςτισ ωυλακζσ ςτθρίηονται ςτισ
αρχζσ τθσ υποβοθκοφμενθσ από ηϊα κεραπείασ. ε μια όλο και μεγαλφτερθ ποικιλία
προγραμμάτων που εκτελοφνται ςε ωυλακζσ ζχουν ενςωματωκεί δραςτθριότθτεσ
υποβοθκοφμενεσ από ηϊα. Κρατοφμενοι που αντιμετωπίηουν διάωορων ειδϊν
ωυςικζσ και ςυναιςκθματικζσ ανάγκεσ ζχουν τθ δυνατότθτα να αλλθλεπιδροφν με ηϊα
(εκπαιδεφοντασ, κακαρίηοντασ ι κωπεφοντάσ τα), όπωσ με ςκφλουσ, άλογα και λάμα.
φμωωνα με μια μελζτθ, «οι ευκφνεσ και οι δραςτθριότθτεσ παροχισ ωροντίδασ που
ςυνδζονται με κάποιο κατοικίδιο αποτελοφν δεςμοφσ με μια πραγματικότθτα θ οποία,
διαωορετικά, μπορεί να μθν υπάρχει για ζνα άτομο που ηει ςε ίδρυμα. Σα ηϊα
ςυντροωιάσ παρζχουν επίςθσ ςτο άτομο μια διζξοδο, ϊςτε να καταδείξει τθν
ικανότθτά του να αναλάβει δζςμευςθ, όχι μόνο για τα κακικοντα που απαιτοφνται για
τθ ωροντίδα του ηϊου, αλλά και για το ηωντανό πλάςμα που εξαρτάται από το άτομο
αυτό».73
Καναδάσ
Θεραπευτικό πρόγραμμα για γυναίκεσ υποβοθκοφμενο από κατοικίδια
τα παραδείγματα αυτϊν των προγραμμάτων περιλαμβάνεται εκείνο τθσ
ωωρονιςτικισ Τπθρεςίασ του Καναδά, θ οποία ξεκίνθςε το 1998 ςτα καταςτιματα
κράτθςθσ γυναικϊν ζνα κεραπευτικό πρόγραμμα υποβοθκοφμενο από κατοικίδια.
Πθγι: www.lapsbc.ca/.
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Ζνα αναμορωωτιριο για νεαροφσ παραβάτεσ ςτο Dong Nai του Βιετνάμ ςυντθρεί
ζναν πολφ μικρό ηωολογικό κιπο με εξωτικά ηϊα, για τα οποία οι διαμζνοντεσ ζχουν
ςυλλογικι ευκφνθ.

5. Προγράμματα και δράςεισ που βαςίηονται ςτισ κρθςκευτικζσ
πεποικιςεισ
Οι ομάδεσ που βαςίηονται ςτισ κρθςκευτικζσ πεποικιςεισ μποροφν να προςωζρουν
ςτιριξθ αποωαςιςτικισ ςθμαςίασ ςτουσ κρατουμζνουσ. υχνά επίςθσ είναι ιδιαίτερα
ικανζσ ςτθ ςυγκζντρωςθ κοινοτικϊν πόρων με ςτόχο τθν παροχι αρωγισ ςτουσ
παραβάτεσ. ε μεγάλο αρικμό ωτωχϊν χωρϊν οι βαςιηόμενεσ ςτισ κρθςκευτικζσ
πεποικιςεισ ομάδεσ προςωζρουν ουςιαςτικά τα μόνα ςωωρονιςτικά προγράμματα
που είναι προςβάςιμα ςτουσ παραβάτεσ.

Φίτηι
Το πνεφμα των παραβατϊν
Θ ζννοια του ςεβαςμοφ και τθσ αωοςίωςθσ ςτθ χϊρα (ςτον λαό), ςτθν πίςτθ και ςτθν
κυβζρνθςθ είναι κεμελιϊδουσ ςθμαςίασ για τουσ γθγενείσ κατοίκουσ των Φίτηι. Θ
Τπθρεςία Φυλακϊν και ωωρονιςτικοφ υςτιματοσ των Φίτηι κζτει το πνεφμα των
παραβατϊν ςτο επίκεντρο του ζργου τθσ. Ιδθ πριν από τθ ςυμπεριωορικι
ςυμβουλευτικι και άλλεσ προςεγγίςεισ ςτισ οποίεσ αξιοποιοφνται γνωςτικζσ μζκοδοι,
οι παραβάτεσ τίκενται ςε επαωι με τθν πίςτθ με τθν οποία ζχουν ανατραωεί και
λαμβάνουν κακοδιγθςθ και ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ από πνευματικοφσ μζντορεσ
του κρθςκεφματοσ τθσ επιλογισ τουσ.
Αντιμετωπίηονται ηθτιματα που αωοροφν τθν ψυχι, δεδομζνου ότι κάτι τζτοιο
βοθκά ςτο να «μαλακϊνουν» οι περιςςότεροι παραβάτεσ και να μποροφν να
τοποκετθκοφν ςε άλλα ςτάδια. Θ Τπθρεςία Φυλακϊν και ωωρονιςτικοφ υςτιματοσ
των Φίτηι αξιοποιεί πνευματικοφσ μζντορεσ ςε ςυνδυαςμό με ςυμπεριωορικοφσ
ςυμβοφλουσ, ϊςτε να δίνει το περικϊριο για μια περιςςότερο αντικειμενικι
διαδικαςία παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ των αλλαγϊν που εκδθλϊνουν οι
παραβάτεσ.
Πθγι: I. Naivalurua, “Community social reintegration: the Fiji approach”, ςτο Survey of
United Nations and Other Best Practices in the Treatment of Prisoners in the Criminal Justice
System, K. Aromaa and T. Viljanen, eds., HEUNI Publication Series, No. 65 (Helsinki, European
Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations, 2010), ς. 40.
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Παράλλθλα με τθν πνευματικι και ψυχικι ςτιριξθ που παρζχουν, οι δράςεισ που
βαςίηονται ςτισ κρθςκευτικζσ πεποικιςεισ μποροφν να ςυμβάλουν ςτθ δζςμευςθ και
ςτθν κινθτοποίθςθ των παραβατϊν, ϊςτε να αλλάξουν και να αναλάβουν τθν ευκφνθ
για τθν ίδια τουσ τθ ηωι. Οι βαςιηόμενεσ ςτισ κρθςκευτικζσ πεποικιςεισ ομάδεσ
μποροφν να βοθκιςουν τουσ κρατουμζνουσ να αναπτφξουν άτυπεσ επαωζσ με τθν
κοινότθτα και να προςωζρουν κρίςιμθσ ςθμαςίασ ςτιριξθ κατά τθ χρονικι περίοδο τθσ
επανόδου τουσ ςε αυτι. Ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ από αυτζσ τισ ομάδεσ διακζτει
μζντορεσ από τθν κοινότθτα, τόςο πριν όςο και μετά τθν αποωυλάκιςθ. ε πολλζσ
περιπτϊςεισ ζχουν δθμιουργιςει και διαχειριςτεί υπθρεςίεσ και πόρουσ -όπωσ κζντρα
θμιελεφκερθσ διαβίωςθσ ι κζντρα ανάρρωςθσ από κατάχρθςθ ουςιϊν– που
διαωορετικά δεν κα διετίκεντο ςε αποωυλακιςμζνουσ παραβάτεσ.

ιγκαποφρθ
Σπουδαίεσ Αποςτολζσ
Οι «πουδαίεσ Αποςτολζσ» ςτθ ιγκαποφρθ είναι ζνα μθ κερδοςκοπικό, βαςιηόμενο
ςτισ κρθςκευτικζσ πεποικιςεισ κζντρο απεξάρτθςθσ από ναρκωτικζσ ουςίεσ, το οποίο
προςωζρει ςτουσ χριςτεσ των υπθρεςιϊν του κατάρτιςθ ςτθν ξυλουργικι, ςτθ
ρεωλεξολογία, ςτθ ςυντιρθςθ αυτοκινιτων, ςτθ διαμόρωωςθ τοπίου και τθν
κθπουρικι, ςτθν κατεργαςία χαλκοφ με τθ χριςθ εργαλείων, ςτθ βιβλιοδετικι, ςτθν
τοποκζτθςθ κορνιηϊν (για καλλιτεχνικοφσ ςκοποφσ), ςτισ ικανότθτεσ χριςθσ
θλεκτρονικοφ υπολογιςτι, ςτο κζτεριγκ και ςτθν παραςκευι ωαγθτοφ. Οι «πουδαίεσ
Αποςτολζσ» ζχουν ανοίξει κοντά ςτα δικαςτιρια ζνα ιδιαίτερα δθμοωιλζσ εςτιατόριο
όπου απαςχολοφνται αποωυλακιςμζνα άτομα ωσ ςερβιτόροι και μάγειρεσ και ςτο
οποίο επιπλζον παρζχεται πλθροωόρθςθ και βοικεια ςε άτομα που ζχουν ζρκει ςε
ςφγκρουςθ με τον νόμο. Σο κοινό ςτθρίηει ςε μεγάλο βακμό το εςτιατόριο, δεδομζνου
ότι ο κόςμοσ μπορεί να δει τθν προςπάκεια που καταβάλλουν αποωυλακιςμζνα
άτομα, προκειμζνου να βελτιϊςουν τθ ηωι τουσ.
Σο Κζντρο Βαςιηόμενων ςτισ Κρθςκευτικζσ Πεποικιςεισ και Κοινοτικϊν
Πρωτοβουλιϊν του Τπουργείου Εργαςίασ των ΘΠΑ ζχει αναπτφξει μια Δζςμθ
Εργαλείων για τθν Επάνοδο των Κρατουμζνων Προοριηόμενθ για Βαςιηόμενουσ ςε
Θρθςκευτικζσ Πεποικιςεισ και Κοινοτικοφσ Οργανιςμοφσ, θ οποία περιλαμβάνει
κατευκυντιριεσ γραμμζσ που ορίηουν τον τρόπο ςχεδιαςμοφ ενόσ αποτελεςματικοφ
προγράμματοσ επανόδου, τον τρόπο ςφναψθσ εταιρικϊν ςχζςεων, τθ διαχείριςθ
περιπτϊςεων, τθν άρςθ των εμποδίων ςτθν απαςχόλθςθ διά μζςου υποςτθρικτικϊν
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υπθρεςιϊν, τθν κακοδιγθςθ των ενιλικων
παρακολοφκθςθ τθσ επιτυχίασ των προγραμμάτων.74

αποωυλακιςμζνων

και

τθν

6. Εκπαίδευςθ και επαγγελματικι κατάρτιςθ
Θ κοινωνικι επανζνταξθ είναι δυςχερζςτερθ για παραβάτεσ που ζχουν ανεπαρκι
βαςικι εκπαίδευςθ και ακατάλλθλεσ δεξιότθτεσ για τθν αγορά εργαςίασ. Οι
ανεπαρκείσ ευκαιρίεσ που ζχουν οι κρατοφμενοι για ςυμμετοχι τουσ ςε
επαγγελματικι και εκπαιδευτικι κατάρτιςθ είναι κάτι που τουσ δυςκολεφει να
ςχεδιάςουν μια επιτυχι και νομοταγι επάνοδό τουσ ςτθν κοινότθτα.

Ουκρανία
Χριςθ “webinars”
Οριςμζνεσ κατάδικεσ γυναίκεσ ςε ωυλακζσ τθσ Ουκρανίασ ςυμμετζχουν ςε εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ μζςω διαδικτυακϊν ςεμιναρίων (“webinars”). Σα ςεμινάρια
αυτά διακζτουν όλα τα πλεονεκτιματα ενόσ ςεμιναρίου εκτόσ από τθ διά ηϊςθσ
επικοινωνία ανάμεςα ςτον ειςθγθτι και ςτουσ ςυμμετζχοντεσ.

Κάποια προγράμματα μποροφν να διδάξουν ςτουσ τροωίμουσ λειτουργικζσ,
εκπαιδευτικζσ και επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ βάςει τθσ ηιτθςθσ ςτθν αγορά εργαςίασ
και των απαιτιςεων τθσ δθμόςιασ αςωάλειασ. Θ πρόςβαςθ ςτθν αγορά εργαςίασ
απαιτεί ζνα επίπεδο λειτουργικοφ αλωαβθτιςμοφ και αρικμθτιςμοφ, κακϊσ και άλλεσ
βαςικζσ εργαςιακζσ δεξιότθτεσ - ςτοιχεία που πολλοί κρατοφμενοι απλϊσ δεν ζχουν
κατορκϊςει να αποκτιςουν. Ο λειτουργικόσ αλωαβθτιςμόσ και ζνα πιςτοποιθτικό
βαςικισ ςχολικισ εκπαίδευςθσ (ι, ακόμθ καλφτερα, ζνα δίπλωμα ιςοδφναμο με
απολυτιριο μζςθσ εκπαίδευςθσ) διευκολφνουν τθν ζνταξθ ςε απαςχόλθςθ
ςτοιχειϊδουσ επιπζδου. Οι ςτοιχειϊδεισ εργαςίεσ μπορεί μεν να παρζχουν
περιοριςμζνεσ αποδοχζσ, επιδόματα και ευκαιρίεσ μετεξζλιξθσ, μπορεί να μθν είναι
ιδιαίτερα ανταποδοτικζσ κοινωνικά και ψυχολογικά, αλλά μολαταφτα προςωζρουν
πρακτικά ζνα ςθμείο ειςόδου ςτθν αγορά εργαςίασ.
Με τθν πρωτοβουλία EQUAL τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Απαςχόλθςθσ, Κοινωνικϊν
Τποκζςεων και Κοινωνικισ Ζνταξθσ τθσ Ευρωπαïκισ Επιτροπισ ζχουν
πραγματοποιθκεί βιματα για τθ βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ των κρατουμζνων ςτθν
εκπαίδευςθ και τθν κατάρτιςθ, με ςτόχο τθ διευκόλυνςθ τθσ επανζνταξισ τουσ ςτθν
74
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αγορά εργαςίασ. Θ Αυςτρία, θ Γερμανία, θ Γαλλία, θ Ολλανδία, θ Πορτογαλία, θ
ουθδία και το Θνωμζνο Βαςίλειο ζχουν ςυνεργαςτεί με επιτυχία για τθν ειςαγωγι εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ ςτισ ωυλακζσ τουσ.
Σο πρόγραμμα Telfi τθσ Αυςτρίασ περιλαμβάνει θλεκτρονικι μάκθςθ (e-learning) με
ςτόχο τθν προετοιμαςία των κρατουμζνων για μια νζα ηωι εκτόσ ωυλακισ. Με τθ
χριςθ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, διαδικτφου και ςφγχρονων εκπαιδευτικϊν
μεκόδων οι κρατοφμενοι μποροφν να ςυμμετζχουν εκελοντικά ςτα προγράμματα
αυτά, τα οποία είναι προςαρμοςμζνα ςτισ τρζχουςεσ ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ. Θ
αυςτριακι Διεφκυνςθ ωωρονιςτικισ Τπθρεςίασ ζχει αναπτφξει ζναν κεντρικό
εξυπθρετθτι (server) για τθν εκπαίδευςθ εντόσ των ωυλακϊν ο οποίοσ πλθροί τισ
απαιτιςεισ αςωαλείασ που υπάρχουν για κάκε ςωωρονιςτικό κατάςτθμα. Ζχει επίςθσ
αναπτυχκεί και προςαρμοςτεί για χριςθ ςτισ ωυλακζσ μακθςιακό λογιςμικό. Σο Telfi
εςτιάηεται ςτθν προςωπικι ςτιριξθ και ςε προγράμματα που ταιριάηουν με τισ
ικανότθτεσ του ατόμου. Περιλαμβάνει αλωαβθτιςμό, αρικμθτιςμό, διαχείριςθ
αποκεμάτων, μεταλλουργία, ξυλουργικι και άλλεσ επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ.
Παρόμοια προγράμματα διατίκενται και ςε άλλα μζλθ τθσ Ευρωπαïκισ Ζνωςθσ, ενϊ
ςτο ςχζδιο υπάρχει και ζνα ςτοιχείο υπερεκνικισ ςυνεργαςίασ από το οποίο μπορεί
να ωωελθκοφν οι κρατοφμενοι που εκτίουν ποινζσ εκτόσ των χωρϊν καταγωγισ τουσ.
τα Θνωμζνα Αραβικά Εμιράτα θ Γενικι Αςτυνομικι Διεφκυνςθ ςτο Αμποφ Ντάμπι
και το Τπουργείο Ανϊτερθσ Εκπαίδευςθσ εκπόνθςαν από κοινοφ ζνα περιεκτικό
επαγγελματικό πρόγραμμα που απευκφνεται ςε κρατουμζνουσ, το οποίο λαμβάνει υπ’
όψιν τόςο τα ατομικά προωίλ των εγκλείςτων, όςο και τισ ανάγκεσ τθσ τοπικισ αγοράσ
εργαςίασ. Οι ςτόχοι του προγράμματοσ είναι θ παροχι επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ςε
επαγγζλματα που ζχουν ηιτθςθ ςτθν τοπικι αγορά εργαςίασ, θ παροχι ςτουσ
κρατουμζνουσ χριςιμων και εποικοδομθτικϊν δραςτθριοτιτων, θ διευκόλυνςθ των
κρατουμζνων για εφρεςθ εργαςίασ μετά τθν αποωυλάκιςθ και θ μείωςθ του ποςοςτοφ
υποτροπισ και του δείκτθ ανεργίασ. τισ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ εγγραωισ
ςυγκαταλζγονται μια αξιολόγθςθ τθσ πεικαρχίασ και τθσ αωοςίωςθσ ενόσ
κρατουμζνου, θ θλικία, θ εκπαίδευςθ, οι προςωπικζσ δεξιότθτεσ και το ποινικό του
μθτρϊο. Σο πρόγραμμα διαρκεί 2 ζτθ και επιπλζον δίνει ςτουσ κρατουμζνουσ τθ
δυνατότθτα να ολοκλθρϊςουν τθν εκπαίδευςθ και μετά τθν αποωυλάκιςι τουσ. Μζχρι
το 2011 61 κρατοφμενοι είχαν αποπερατϊςει επιτυχϊσ τθν πρϊτθ ωάςθ.

7. Εργαςιακι πείρα
Σα διεκνι πρότυπα ορίηουν ωσ υποχρεωτικι τθν παροχι εργαςίασ ςτουσ
κρατουμζνουσ μζςα ςτισ ωυλακζσ, αλλά, ςυμωϊνωσ προσ τθν παράγραωο 2 του
κανόνα 71 των τοιχειωδϊν Κανόνων για τθ Μεταχείριςθ των Κρατουμζνων, μόνο οι
κατάδικοι κρατοφμενοι απαιτείται να εργάηονται. Για τουσ υπόδικουσ κρατουμζνουσ
δεν ιςχφει παρόμοια απαίτθςθ. τθν παράγραωο 6 του κανόνα 71 οι ςωωρονιςτικζσ
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διοικιςεισ ενκαρρφνονται να λαμβάνουν υπ’ όψιν τισ ατομικζσ προτιμιςεισ των
κρατουμζνων ςε ό,τι αωορά το είδοσ τθσ εργαςίασ που επικυμοφν να εκτελοφν. τθν
παράγραωο 1 του κανόνα 76, όπωσ και ςτισ Βαςικζσ Αρχζσ για τθ Μεταχείριςθ των
Κρατουμζνων (αρχι 8), προβλζπεται ότι θ εκτελοφμενθ εντόσ τθσ ωυλακισ εργαςία κα
πρζπει να είναι αμειβόμενθ και ότι κα πρζπει να είναι τζτοια που να διατθρεί ι να
επαυξάνει τθν ικανότθτα των κρατουμζνων να εξαςωαλίηουν ζντιμα τα προσ το ηθν
μετά τθν αποωυλάκιςθ. Ορίηεται επίςθσ ότι «θ οργάνωςθ και οι μζκοδοι εργαςίασ ςτα
καταςτιματα κα ομοιάηουν όςο το δυνατόν περιςςότερο με τθν οργάνωςθ και τισ
μεκόδουσ παρόμοιασ εργαςίασ θ οποία εκτελείται εκτόσ των καταςτθμάτων, ζτςι ϊςτε
να προετοιμάηονται οι κρατοφμενοι για τισ ςυνκικεσ μιασ ομαλισ επαγγελματικισ
ηωισ».75

Κατεχόμενα Παλαιςτινιακά Εδάφθ
Σο Γραωείο των Θνωμζνων Εκνϊν για τα Ναρκωτικά και το Ζγκλθμα ζχει κζςει ςε
εωαρμογι ςτα Κατεχόμενα Παλαιςτινιακά Εδάωθ ζνα πρόγραμμα με ςτόχο τθν
ενίςχυςθ τθσ διαχείριςθσ, τθσ λειτουργίασ και τθσ εποπτείασ των ωυλακϊν όπου
κρατοφνται παραβάτεσ του αςτικοφ δικαίου και οι οποίεσ διευκφνονται από τθν
Παλαιςτινιακι Αρχι. Ο κφριοσ ςκοπόσ του προγράμματοσ ιταν θ διαςωάλιςθ τθσ
ςυμμόρωωςθσ των ςωωρονιςτικϊν ιδρυμάτων και των κζντρων κοινωνικισ
αποκατάςταςθσ με τουσ τοιχειϊδεισ Κανόνεσ για τθ Μεταχείριςθ των Κρατουμζνων.
Μζςω αυτοφ δθμιουργικθκαν ςε δφο ωυλακζσ ζνα αρτοποιείο και ζνα εργαςτιριο
ραπτικισ, και υπάρχουν ςχζδια για τθν περαιτζρω λιψθ πρωτοβουλιϊν
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ςε περιςςότερα τζτοια ιδρφματα και κζντρα.

Σο γεγονόσ ότι υπάρχουν λιγοςτζσ (ι δεν υπάρχουν κακόλου) ευκαιρίεσ
απαςχόλθςθσ για ανκρϊπουσ που δεν διακζτουν κατάλλθλθ εργαςιακι πείρα, είναι
κάτι που για μεγάλο αρικμό παραβατϊν εξελίςςεται ςε πρόβλθμα. Οι ςωωρονιςτικζσ
αρχζσ πρζπει να δίνουν ιδιαίτερθ ζμωαςθ ςτθν ανάπτυξθ των επαγγελματικϊν
δεξιοτιτων και των ικανοτιτων απαςχολθςιμότθτασ που χρειάηονται οι παραβάτεσ για
τθν εφρεςθ και τθ διατιρθςθ εργαςίασ μετά τθν αποωυλάκιςι τουσ. Χωρίσ αυτζσ τισ
δεξιότθτεσ, θ κοινωνικι επανζνταξθ των παραβατϊν παραμζνει προβλθματικι.
Πολλζσ οικονομικζσ μονάδεσ που λειτουργοφν μζςα ςε ωυλακζσ επιτυγχάνουν να
δθμιουργοφν απαςχόλθςθ για κρατουμζνουσ ςτο πλαίςιο τθσ αποκαταςτατικισ
διαδικαςίασ. Ζνα τζτοιο παράδειγμα υπάρχει ςτθ ωυλακι Tihar τθσ Λνδίασ, ςτθν οποία
λειτουργεί αρτοποιείο, κλωςτοχωαντουργικό εργαςτιριο με χειροκίνθτο αργαλειό,
παραγωγι ειδϊν ζνδυςθσ, καταςκευι επίπλων, παραγωγι ςιναπζλαιου, κακϊσ και
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εργαςτιρια ηωγραωικισ και προϊόντων χαρτιοφ. Οι κρατοφμενεσ γυναίκεσ
καταςκευάηουν είδθ δαντζλασ, κάτι το οποίο τουσ αποωζρει ςχετικά υψθλζσ
αποδοχζσ.
Δυςτυχϊσ ωςτόςο ςε μεγάλο αρικμό ωυλακϊν, ςτο πλαίςιο των αποκαλοφμενων
«εργαςιακϊν προγραμμάτων», διαπράττονται καταχριςεισ – κατά παράβαςθ των
διεκνϊν προτφπων και κανόνων. τισ ωυλακζσ αυτζσ ανατίκεται ςτουσ κρατουμζνουσ
εργαςία ϊςτε να διατθροφνται απαςχολθμζνοι, ωσ μια μορωι τιμωρίασ ι απλϊσ
επειδι παρζχουν ωκθνι εργαςία. Οι κρατοφμενοι εκτελοφν εργαςία επιςτάτθ,
καταςκευάηουν ςτολζσ κρατουμζνων, εργάηονται ςε αγροκτιματα των ωυλακϊν με
ςτόχο τθν παραγωγι τροωίμων, παραςκευάηουν γεφματα ςτθ ωυλακι, κόβουν ξφλα
για καφςιμθ φλθ, ςυλλζγουν νερό από ποτάμια ι βάηουν πλυντιριο για κρατουμζνουσ
και ςωωρονιςτικοφσ υπαλλιλουσ. ε μεγάλο αρικμό ωυλακϊν, παγκοςμίωσ, θ εργαςία
είναι υποχρεωτικι. Θ υποχρεωτικι εργαςία για το ςφνολο των εγκλείςτων ωςτόςο,
περιλαμβανομζνων και των υποδίκων, δεν ςυνάδει με τουσ τοιχειϊδεισ Κανόνεσ για
τθ Μεταχείριςθ των Κρατουμζνων. τισ ωυλακζσ αυτζσ οι κρατοφμενοι δεν ζχουν
επιλογι για το αν επικυμοφν να εργαςτοφν ι όχι, και μπορεί να τιμωρθκοφν ςε
περίπτωςθ που αρνθκοφν να παράςχουν εργαςία. Άλλεσ ωυλακζσ μοιάηουν με
ςτρατόπεδα εργαςίασ, επιβάλλοντασ τιμωρθτικι ςωματικι εργαςία, ςυχνά ςτουσ
ςκλθροφσ εγκλείςτουσ που κρατοφνται ςε κακεςτϊσ υψθλισ αςωαλείασ. ε οριςμζνεσ
χϊρεσ ο κλάδοσ των ιδιωτικϊν ωυλακϊν προκαλεί ζνα βακμό αντιπαράκεςθσ, διότι
κάποια άτομα κεωροφν ότι οι ωυλακζσ αυτζσ δθμιουργοφν ζνα είδοσ καταναγκαςτικισ
εργαςίασ· επιπλζον οι ιδιωτικζσ ωυλακζσ μπορεί να ζχουν κίνθτρο να κρατοφν τουσ
εγκλείςτουσ ςτθ ωυλακι για μεγαλφτερα χρονικά διαςτιματα, ϊςτε να διατθροφν τθν
παροχι εργαςίασ.
Δεδομζνθσ τθσ μεγαλφτερθσ βαρφτθτασ που δίνεται ςτθ διαδικαςία τθσ κοινωνικισ
επανζνταξθσ, είναι απαραίτθτο να αποδίδεται περιςςότερθ ζμωαςθ ςτθν παροχι
βοικειασ ςτουσ παραβάτεσ, ϊςτε να μάκουν και να αποκτιςουν δεξιότθτεσ
αξιοποιιςιμεσ ςτθν αγορά εργαςίασ. Θ ανάκεςθ εργαςίασ ςτουσ κρατουμζνουσ είναι
κάτι που μπορεί να ζχει τα προτεριματά του, ιδιαίτερα εάν τουσ επιτρζπει να
κερδίηουν και να αποταμιεφουν κάποια χριματα. Σο να τουσ παρζχεται ωςτόςο θ
δυνατότθτα ανάπτυξθσ των επαγγελματικϊν τουσ δεξιοτιτων είναι αποωαςιςτικισ
ςθμαςίασ για τθν εφρεςθ απαςχόλθςθσ μετά τθν αποωυλάκιςθ. Θ απαςχόλθςθ είναι
κάτι βαςικό για τθν ικανότθτα ενόσ παραβάτθ να εξαςωαλίηει ςτζγαςθ, να δθμιουργεί
οικονομικι ςτακερότθτα, να ςτθρίηει τα μζλθ τθσ οικογζνειάσ του, να αποκτά
αυτοπεποίκθςθ, να κάνει ωίλουσ και εντζλει να απζχει από το ζγκλθμα.

Δ. Προγράμματα προ τθσ αποωυλάκιςθσ
Για τουσ παραβάτεσ θ περίοδοσ τθσ μετάβαςθσ από τθν οποιαςδιποτε μορωισ
κράτθςθ ςτθ διαβίωςθ μζςα ςτο ευρφτερο κοινωνικό περιβάλλον είναι κάτι το
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δφςκολο, περιλαμβανομζνου και του άγχουσ που ςυνδζεται με τθν υποβολι ςε
παρακολοφκθςθ ι επίβλεψθ ςτθν κοινότθτα μετά τθν αποωυλάκιςθ. Όπωσ
προαναωζρκθκε, ο εγκλειςμόσ κακ’ εαυτόν μπορεί να είχε διάωορεσ αρνθτικζσ
ςυνζπειεσ ςτθν ικανότθτα ενόσ παραβάτθ να ηει ςεβόμενοσ τον νόμο και
ανταποκρινόμενοσ ςτισ ανάγκεσ του. Ο παραβάτθσ μπορεί να ζχει μείνει πίςω ςε ό,τι
αωορά τθν τυπικι του εκπαίδευςθ, ενϊ μπορεί να ζχει απολζςει τα μζςα βιοποριςμοφ
του, τα προςωπικά του υπάρχοντα, τον χϊρο διαμονισ του, κακϊσ και ςθμαντικζσ
προςωπικζσ του ςχζςεισ. Ο εγκλειςμόσ μπορεί να ζχει προκαλζςει βλάβθ ςτο
κοινωνικό δίκτυο και ςτον οικογενειακό ιςτό ενόσ παραβάτθ, ο οποίοσ μπορεί και να
ζχει βιϊςει προβλιματα ψυχικισ υγείασ ι να ζχει αποκτιςει αντιπαραγωγικζσ
ςυνικειεσ και ςτάςεισ. Θ ζλλειψθ ςτζγθσ, ιδιαίτερα, είναι κάτι που μπορεί να κζςει
ζναν παραβάτθ ςε κίνδυνο υποτροπισ. Σζλοσ, χωρίσ τθν προοπτικι επικερδοφσ
απαςχόλθςθσ και χωρίσ τθν ικανότθτα για τθν εξαςωάλιςθ του βιοποριςμοφ ςτθν
κοινότθτα κα είναι ςυχνι θ διολίςκθςθ των παραβατϊν προσ εγκλθματικζσ
δραςτθριότθτεσ.
Δεδομζνων των ανωτζρω, οι παρεμβάςεισ για τθ ςτιριξθ τθσ επανζνταξθσ κα
πρζπει να ξεκινοφν ςτο ιδρυματικό περιβάλλον και να ςυνδζουν προςεκτικά τισ
υπθρεςίεσ που παρζχονται ςε αυτό με τισ υπθρεςίεσ που βαςίηονται ςτισ τοπικζσ
κοινότθτεσ. Σο γεγονόσ αυτό ςυνεπάγεται πολφ περιςςότερα από μια απλι
παραπομπι ςε υπθρεςίεσ βαςιηόμενεσ ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ κατά τθ χρονικι ςτιγμι
τθσ αποωυλάκιςθσ ενόσ κρατουμζνου. τθν πραγματικότθτα είναι λίγα τα ςτοιχεία που
δείχνουν ότι επικουροφν αποτελεςματικά τθ διαδικαςία επανζνταξθσ οι παρεμβάςεισ
με τισ οποίεσ απλϊσ παραπζμπονται οι παραβάτεσ ςε τζτοιεσ υπθρεςίεσ. Θ διενζργεια
παραπομπϊν αντί για παροχι ουςιαςτικισ μεταςωωρονιςτικισ μζριμνασ είναι γενικϊσ
αναποτελεςματικι. Αντικζτωσ πρζπει να ςυνδζεται θ εκπόνθςθ ιδρυματικϊν
προγραμμάτων με τισ παρεμβάςεισ που βαςίηονται ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ, ϊςτε να
διαςωαλίηεται θ ςυνζχεια τθσ ςτιριξθσ.76

Νότιοσ Αφρικι
Εκνικό Ινςτιτοφτο για τθν Πρόλθψθ του Εγκλιματοσ και τθν Επανζνταξθ των
Παραβατϊν
Σο Εκνικό Λνςτιτοφτο για τθν Πρόλθψθ του Εγκλιματοσ και τθν Επανζνταξθ των
Παραβατϊν, μια μθ κυβερνθτικι οργάνωςθ ςτο Κζιπ Σάουν τθσ Νοτίου Αωρικισ,
προςωζρει προγράμματα που αποςκοποφν ςτθ ςτιριξθ τθσ επανζνταξθσ των
παραβατϊν, κακϊσ και αρωγι για τθν επίλυςθ ςφνκετων προβλθμάτων που
ςχετίηονται με τθν επάνοδο και τθν επανεγκατάςταςθ ςτθν κοινωνία. Σα άτομα
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ςυνάπτουν κατόπιν επιλογισ τουσ ςυμβόλαιο με το Λνςτιτοφτο, κακιςτϊντασ αναγκαία
κατ’ αυτόν τον τρόπο τθν πλιρθ δζςμευςθ για τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ. Σο
Λνςτιτοφτο εργάηεται επίςθσ εντόσ των ωυλακϊν με ςτόχο να προςωζρει ςτουσ
παραβάτεσ τθν ευκαιρία να ςπουδάςουν με τθν υποςτιριξθ μιασ υποτροωίασ.
Τποτροωίεσ μποροφν να χορθγοφνται και ςτα παιδιά των παραβατϊν.
Πθγι: www.nicro.org.za/.

Είναι πραγματικά αναγκαίο οι παρεμβάςεισ να καταπραψνουν τθν ενδεχόμενθ
οδφνθ που ςυνδζεται με τθν επανζνταξθ και να αντιμετωπίηουν τισ μακροπρόκεςμεσ
ςυναιςκθματικζσ ανάγκεσ που ζχουν οι παραβάτεσ. Σα αποωυλακιςμζνα άτομα
βιϊνουν επίπεδα κατάκλιψθσ ι άγχουσ που υπερβαίνουν το ωυςιολογικό εφροσ.77
Ζρευνα ζχει δείξει ότι ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο οι κρατοφμενοι είναι λιγότερο πικανόν
να υποτροπιάςουν και επομζνωσ περιςςότερο πικανόν να επανενταχκοφν επιτυχϊσ
ςτθν κοινότθτα, αν κατά τθ διάρκεια του εγκλειςμοφ τουσ δζχονται επιςκζψεισ, αν
ζχουν ςυμμετάςχει ςε λζςχεσ εργαςίασ (job club) μζςα ςτθ ωυλακι, αν ζχουν επαωι
με υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ δοκιμαςίασ ι/και αν παρακολουκιςουν μακιματα
επίγνωςθσ του κφματοσ.78
Οι κρατοφμενοι μποροφν να επωωελθκοφν από τθν παρεχόμενθ προ τθσ
αποωυλάκιςθσ ςτιριξθ, ςτθν οποία περιλαμβάνονται θ παροχι καταλόγων με
διακζςιμεσ υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ και οι παραπομπζσ ςε υπθρεςίεσ ψυχικισ
υγείασ, όπου αυτζσ υπάρχουν. Οριςμζνα προγράμματα προςωζρουν ςτουσ
κρατουμζνουσ απλϊσ μια ευκαιρία να εκωράςουν λεκτικά και να ςυηθτιςουν τα
αιςκιματά τουσ για το γεγονόσ ότι ωεφγουν από το περιβάλλον τθσ ωυλακισ και
επανειςζρχονται ςτθν κοινότθτα. Κάποιεσ οργανϊςεισ ζχουν τθ δυνατότθτα να
ςυνεργαςτοφν με τουσ παραβάτεσ τόςο πριν όςο και μετά τθν αποωυλάκιςι τουσ,
ςτθρίηοντάσ τουσ κατ’ αυτόν τον τρόπο κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ κρίςιμθσ αυτισ
περιόδου.
Κάποιεσ παρεμβάςεισ μποροφν να ςχεδιαςτοφν με ςτόχο τθν προετοιμαςία των
παραβατϊν για τθν αποωυλάκιςθ και τθν επάνοδό τουσ. Οι περιςςότερεσ τζτοιεσ
παρεμβάςεισ υλοποιοφνται καλφτερα ςε ςυνεργαςία με υπθρεςίεσ που βαςίηονται
ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ, ϊςτε να διαςωαλίηεται ζνασ βακμόσ ςυνζχειασ τθσ
παρζμβαςθσ μετά τθν αποωυλάκιςθ ενόσ παραβάτθ. Λδιαίτερα ςθμαντικζσ είναι οι
αμζςωσ προθγοφμενεσ και οι αμζςωσ επόμενεσ εβδομάδεσ ςε ςχζςθ με τθν
αποωυλάκιςθ ενόσ παραβάτθ. Ό,τι ςυμβαίνει κατά τθ διάρκεια αυτϊν των λίγων
εβδομάδων κακορίηει ςυχνά το αν θ επανζνταξθ του παραβάτθ κα είναι επιτυχισ ι
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όχι. Ο ςχεδιαςμόσ τθσ επανόδου αποτελεί, δυςτυχϊσ, μια πτυχι τθσ διαδικαςίασ
κοινωνικισ αποκατάςταςθσ που δεν λαμβάνει πάντοτε αρκετι προςοχι.

1. Επικοινωνία με τθν οικογζνεια
Είναι ςθμαντικό να δζχονται οι παραβάτεσ βοικεια, προκειμζνου να διατθριςουν ι
να αποκαταςτιςουν τθν επικοινωνία με τθν οικογζνειά τουσ. Αυτό ωυςικά είναι
ιδιαίτερα ςθμαντικό για τουσ νεαροφσ παραβάτεσ, κακϊσ και για ενιλικουσ
παραβάτεσ που είναι βαςικοί παροχείσ ωροντίδασ ςε παιδιά.
Ο αντίκτυποσ που ζχουν οι επιςκζψεισ τθσ οικογζνειασ και των ωιλικϊν προςϊπων
ςτθν ψυχικι υγεία των κρατουμζνων, ςτο κίνθτρό τουσ για αποχι από το ζγκλθμα, ςτο
ενδεχόμενο μελλοντικισ τζλεςθσ αξιόποινθσ πράξθσ και ςτισ προοπτικζσ εφρεςθσ
ςτζγθσ και απαςχόλθςθσ μετά τθν αποωυλάκιςθ, είναι κάτι που ςυχνά υποτιμάται. Οι
περιςςότερεσ ςωωρονιςτικζσ διοικιςεισ περιορίηουν τον αρικμό των επιςκζψεων και
τον χρόνο που μποροφν οι κρατοφμενοι να περάςουν με τα μζλθ τθσ οικογζνειάσ τουσ,
και δεν δίνουν αρκετι προςοχι ςτισ ςυνκικεσ πραγματοποίθςθσ τθσ επίςκεψθσ και
ςτον κετικό ςυναιςκθματικό τουσ αντίκτυπο. Οι επιςκζψεισ ςτθ ωυλακι
αντιμετωπίηονται ςυχνά ςαν προνόμιο που μπορεί εφκολα να ανακλθκεί και όχι ωσ
μια ευκαιρία αποκατάςταςθσ των δεςμϊν των κρατουμζνων με τθν κοινότθτα και
προετοιμαςίασ τθσ επανόδου τουσ ςε αυτι. Μια ςαωζςτερθ εςτίαςθ ςτο ηιτθμα τθσ
κοινωνικισ επανζνταξθσ των παραβατϊν ζχει ςτρζψει τθν προςοχι των
επαγγελματιϊν και των αρμοδίων για τθ χάραξθ πολιτικισ ςτθ ςπουδαιότθτα που
ζχουν οι οικογενειακζσ ςχζςεισ. Θ πραγματοποίθςθ μικρϊν αλλαγϊν ςτισ υωιςτάμενεσ
πολιτικζσ και ςτουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ, κακϊσ και κάποια απλι εκπαίδευςθ του
προςωπικοφ, μποροφν να μετατρζψουν τισ επιςκζψεισ ςτθ ωυλακι ςε οργανωμζνεσ
ευκαιρίεσ παροχισ βοικειασ ςτουσ παραβάτεσ, ϊςτε να προετοιμαςτοφν για τθν
επάνοδό τουσ ςτθν κοινότθτα.
Οι ωυλακζσ απομονϊνουν τουσ παραβάτεσ από τισ οικογζνειζσ τουσ. Επιπλζον
ςυχνά οι κρατοφμενοι μετάγονται ςε ωυλακζσ ανάλογα με τον κίνδυνο αςωαλείασ που
παρουςιάηουν, και το γεγονόσ αυτό μπορεί να ςυνεπάγεται τθ μετακίνθςι τουσ
μακριά από το ςπίτι και τθν οικογζνειά τουσ. Οι κρατοφμενεσ γυναίκεσ, λόγω του ότι
είναι αρικμθτικά λιγότερεσ, είναι ιδιαίτερα πικανόν να τοποκετθκοφν ςε ιδρφματα
που βρίςκονται ακόμθ πιο μακριά από το ςπίτι τουσ ςε ςφγκριςθ με τουσ άνδρεσ
ςυγκρατουμζνουσ τουσ. Μια επίςκεψθ από τθν οικογζνεια, θ οποία πραγματοποιείται
κοντά ςτθ χρονικι ςτιγμι τθσ αποωυλάκιςθσ, μπορεί να αποτελζςει ευκαιρία για
προςωορά βοικειασ ςτον παραβάτθ και ςτθν οικογζνειά του, ϊςτε να κάνουν
οριςμζνα ρεαλιςτικά ςχζδια για τθ μεταβατικι περίοδο.
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ιγκαποφρθ
Σο Δίκτυο Κοινοτικισ Δράςθσ για τθν Αποκατάςταςθ των Πρϊθν Παραβατϊν (CARE)
τθσ ιγκαποφρθσ ζχει ςυντάξει ζνα ζνκετο ωυλλάδιο ςε μζγεκοσ παλάμθσ που ζχει τον
τίτλο «Κοινοτικοί πόροι και ςτιριξθ για τουσ παραβάτεσ και τισ οικογζνειζσ τουσ» και
περιλαμβάνει ζναν κατάλογο οργανϊςεων οι οποίεσ αςχολοφνται με τθν εργαςία, τθ
γενικι και προ τθσ αποωυλάκιςθσ ςτιριξθ, τα κοινοτικά οικογενειακά προγράμματα,
τθν ψυχικι υγεία και τθν εκπαίδευςθ, τθ βοικεια για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ
ενδοοικογενειακισ βίασ, τισ κρθςκευτικζσ ανάγκεσ, τουσ ξενϊνεσ και τα κζντρα
θμιελεφκερθσ διαβίωςθσ, τισ κεραπευτικζσ ομάδεσ για τουσ εκιςμοφσ και τισ ομάδεσ
ςτιριξθσ, κακϊσ και άλλουσ ωορείσ παροχισ κοινωνικϊν υπθρεςιϊν.
Διατίκεται
ςτθν
θλεκτρονικι
διεφκυνςθ
www.carenetwork.org.sg/index.php?option=com_content&view=article&id=5&ltemid=
12.
Θ ωωρονιςτικι Τπθρεςία τθσ ιγκαποφρθσ ζχει ειςαγάγει εξοπλιςμό
τθλεδιάςκεψθσ και εικονοτθλεδιάςκεψθσ, προκειμζνου να δϊςει τθ δυνατότθτα ςτα
μζλθ των οικογενειϊν των κρατουμζνων να βλζπουν και να ςυνομιλοφν με τουσ
ζγκλειςτουσ ςυγγενείσ τουσ, χωρίσ να υποχρεϊνονται, κατά ςυνζπεια, να
πραγματοποιοφν ζνα μακρφ ταξίδι μζχρι τθ ωυλακι. Με βάςθ επίςθσ τθν καλι
διαγωγι και το χαμθλό επίπεδο κινδφνου, ζνασ παραβάτθσ μπορεί να εκτίςει το
τελευταίο μζροσ τθσ ποινισ του ςτο ςπίτι του. Σο γεγονόσ αυτό διευκολφνει τθ
ςταδιακι επανζνταξθ του παραβάτθ ςτο οικογενειακό του περιβάλλον και ςτθν
κοινότθτα.
ε αρκετά ςωωρονιςτικά ςυςτιματα εκπονοφνται προγράμματα με ςτόχο τθ
διευκόλυνςθ τθσ πραγματοποίθςθσ επιςκζψεων ουςιαςτικισ ςθμαςίασ από τα μζλθ
των οικογενειϊν των εγκλείςτων. Θ ωωρονιςτικι Τπθρεςία τθσ Νοτίου Κορζασ ζχει
κτίςει μονοκατοικίεσ εντόσ των ςωωρονιςτικϊν καταςτθμάτων οι οποίεσ προορίηονται
για οικογενειακζσ ςυναντιςεισ, με ςκοπό να ζχουν οι ζγκλειςτοι τθ δυνατότθτα να
διαμζνουν μαηί με μζλθ τθσ οικογζνειάσ τουσ για μία νφκτα και δφο θμζρεσ, ϊςτε να
διατθροφν τισ οικογενειακζσ τουσ ςχζςεισ. Οι μονοκατοικίεσ αυτζσ για τθν
πραγματοποίθςθ οικογενειακϊν ςυναντιςεων λειτουργοφν ςιμερα μζςα ςε 41
ςωωρονιςτικά καταςτιματα ςε 40 περιοχζσ από όλθ τθν επικράτεια τθσ Δθμοκρατίασ
τθσ Νοτίου Κορζασ. Εκτόσ από τθ χριςθ αυτϊν των μονοκατοικιϊν, οι κρατοφμενοι
επιτρζπεται να ζχουν και θμζρεσ οικογενειακϊν ςυναντιςεων, κακϊσ και να
γευματίηουν με τα μζλθ τθσ οικογζνειάσ τουσ ςε ευχάριςτο περιβάλλον, όπωσ ςε
κιπουσ.
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Ρωςικι Ομοςπονδία
Ηλεκτρονικι επικοινωνία με τθν οικογζνεια
τθν περιωζρεια του Krasnoyarsk τθσ Ρωςικισ Ομοςπονδίασ επιτρζπονται ςιμερα
θλεκτρονικζσ αιτιςεισ για τθν πραγματοποίθςθ επιςκζψεων από τισ οικογζνειεσ των
εγκλείςτων, όπωσ επιςτολζσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου από τα μζλθ των εν λόγω
οικογενειϊν και βιντεοκλιςεισ, με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ οικογενειακισ επικοινωνίασ
και των ειδιςεων. Σα μζλθ των οικογενειϊν των κρατουμζνων μποροφν επίςθσ να
αγοράηουν θλεκτρονικά προϊόντα, για να χρθςιμοποιοφνται από τουσ ςυγγενείσ τουσ
που βρίςκονται ςτθ ωυλακι.

Παράλλθλα με τθ διευκόλυνςθ των επαωϊν ανάμεςα ςτουσ παραβάτεσ και τισ
οικογζνειζσ τουσ, κάποιεσ ωορζσ είναι ςθμαντικι θ προςωορά υπθρεςιϊν και ςτιριξθσ
ςτα μζλθ των οικογενειϊν και ςτα παιδιά των κρατουμζνων. Οι αποωυλακιςμζνοι
παραβάτεσ ςυχνά ςτθρίηονται ςτισ οικογζνειζσ τουσ για βοικεια ςτθν κάλυψθ
διάωορων άμεςων αναγκϊν, περιλαμβανομζνθσ τθσ ςτζγθσ, τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ
οικονομικισ ςτιριξθσ. Πολλζσ οικογζνειεσ ωςτόςο ιδθ αγωνίηονται ενάντια ςε
διάωορα προβλιματα και μπορεί να αδυνατοφν να προςωζρουν τθ ςτιριξθ που
προςδοκά ο παραβάτθσ. υχνά οι κρατοφμενοι χρθςιμοποιοφν τουσ χρθματικοφσ
πόρουσ τθσ οικογζνειασ, κάτι που ζχει αρνθτικό αντίκτυπο ςτθν οικονομικι τθσ
ςτακερότθτα.
Σα μζλθ τθσ οικογζνειασ ενδεχομζνωσ να ζχουν βιϊςει ζντονθ αγωνία κατά τθ
διάρκεια του εγκλειςμοφ ςτθ ωυλακι. Κάποια από αυτά μπορεί να ζχουν αλλάξει τόπο
διαμονισ ι να ζχουν δθμιουργιςει νζεσ ςχζςεισ. Σα μζλθ τθσ οικογζνειασ κα πρζπει
να ειδοποιοφνται εγκαίρωσ και να ενθμερϊνονται ςχετικά με τθν αποωυλάκιςθ του
παραβάτθ. Οι κοινωνικζσ υπθρεςίεσ μποροφν να κινθτοποιθκοφν, ϊςτε να
προςωζρουν αρωγι ςτα μζλθ τθσ οικογζνειασ και να τα βοθκιςουν να αντεπεξζλκουν
ςτα ςυναιςκθματικά, οικονομικά και διαπροςωπικά προβλιματα που ςχετίηονται με
τθν επάνοδο του παραβάτθ ςτθν οικογζνεια και ςτθν κοινότθτά του.

2. Προετοιμάηοντασ τθν κοινότθτα
Τπάρχουν διάωοροι τρόποι με τουσ οποίουσ μποροφν οι ωυλακζσ να βοθκιςουν τουσ
παραβάτεσ να ςυνδεκοφν με τθν κοινότθτα, διαχειριηόμενεσ παράλλθλα
οποιουςδιποτε δυνθτικοφσ κινδφνουσ για τθν προςταςία ι τθν αςωάλεια. Ζνασ από
αυτοφσ τουσ τρόπουσ είναι θ αξιοποίθςθ εκελοντϊν. Θ ςυνεργαςία με κοινοτικζσ
ομάδεσ και με οργανϊςεισ που βαςίηονται ςτισ κρθςκευτικζσ πεποικιςεισ είναι κάτι
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που επίςθσ μπορεί να ςυμβάλει ςτθ δθμιουργία τζτοιων ευκαιριϊν για τουσ
παραβάτεσ. ε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ μπορεί να επιτραπεί ςτουσ κρατουμζνουσ να
προςωζρουν εκελοντικά τισ υπθρεςίεσ ι τον χρόνο τουσ, προκειμζνου να ςτθρίξουν
κοινοτικζσ πρωτοβουλίεσ ι να ςυμμετάςχουν ςε κρθςκευτικζσ τελετζσ που
πραγματοποιοφνται ςτο ευρφτερο κοινωνικό περιβάλλον. Οριςμζνα προγράμματα
θμεριςιασ εξόδου από τθ ωυλακι, προςωρινισ άδειασ και semi-détention* (ανοικτισ
ζκτιςθσ τθσ ποινισ) μποροφν να βοθκιςουν τουσ παραβάτεσ να διατθριςουν ι να
αποκαταςτιςουν ςχζςεισ με τθν ζξω κοινωνία, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται και
ςχζςεισ με πικανοφσ εργοδότεσ και παροχείσ υπθρεςιϊν.

*Ημιελεφκερθ διαβίωςθ (γαλλικά ςτο πρωτότυπο) (.τ.Μ.).
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Ουγκάντα
Πρόγραμμα «Από τθ Φυλακι ςτο Σπίτι»
Γνωςτό και ωσ «Πρόγραμμα Κοινωνικισ Αποκατάςταςθσ και Επανζνταξθσ των
Παραβατϊν», το πρόγραμμα με τθν ονομαςία «Από τθ Φυλακι ςτο πίτι» τθσ
ωωρονιςτικισ Τπθρεςίασ τθσ Ουγκάντασ βαςίηεται ςε μια προςζγγιςθ θ οποία
ςτθρίηεται ςτθν αποκαταςτατικι δικαιοςφνθ και δίνει ζμωαςθ ςτθ μεςολάβθςθ και
ςτθ ςυμωιλίωςθ μεταξφ παραβατϊν, κυμάτων και τοπικϊν κοινοτιτων, με ςτόχο τθ
διόρκωςθ τθσ βλάβθσ που προκλικθκε από το ζγκλθμα. Σο πρόγραμμα ζχει
ςυμπεριλάβει ςε ςτακερι βάςθ επικεωαλισ τοπικϊν ςυμβουλίων, θγζτεσ ωατριϊν,
κρθςκευτικοφσ θγζτεσ, αςτυνομικοφσ, μεμονωμζνα μζλθ τθσ κοινότθτασ, κακϊσ και
οργανϊςεισ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν που εργάηονται ςτο πεδίο τθσ κοινωνικισ
αποκατάςταςθσ και επανζνταξθσ των παραβατϊν. Μια τζτοια οργάνωςθ είναι θ
Εταιρεία Αρωγισ Αποωυλακιςμζνων Ατόμων τθσ Ουγκάντασ, θ οποία ειδικεφεται ςτθ
μεταςωωρονιςτικι μζριμνα. Οι κοινότθτεσ ζχουν ευαιςκθτοποιθκεί και ενθμερωκεί
ςχετικά με το πρόγραμμα και ζχουν εκδθλϊςει προκυμία ςυμμετοχισ τουσ ςε αυτό. Θ
ςωωρονιςτικι υπθρεςία ζχει ςυνάψει, διά μζςου του προγράμματοσ δθμοτικισ
αςτυνόμευςθσ, εταιρικι ςχζςθ με τθν αςτυνομία, με κοινοτικά γραωεία διαςφνδεςθσ
και με μονάδεσ παιδικισ και οικογενειακισ προςταςίασ.

τθ Γαλλία το δικαςτιριο ι ο δικαςτισ που είναι αρμόδιοσ για τθν επιβολι τθσ
κφρωςθσ μπορεί να επιβάλει ςε κρατοφμενο τθν ποινι τθσ θμιελεφκερθσ διαβίωςθσ
(semi-détention). Θ ποινι αυτι επιτρζπει ςτον κρατοφμενο να εξζρχεται κατά τθ
διάρκεια τθσ θμζρασ από τθ ωυλακι, προκειμζνου να παρακολουκεί μακιματα, να
εργάηεται, να λαμβάνει ιατρικι κεραπευτικι αγωγι ι να ωροντίηει τθν οικογζνειά του.

ιγκαποφρθ
Πρόγραμμα «Κίτρινθ Κορδζλα»
Σο πρόγραμμα με τθν ονομαςία «Κίτρινθ Κορδζλα» εμπεριζχει τθ ςυνεργαςία
δθμόςιων, ιδιωτικϊν και μθ κυβερνθτικϊν ωορζων με ςκοπό τθν παροχι βοικειασ
ςτουσ πρϊθν παραβάτεσ, ϊςτε να βρουν απαςχόλθςθ και ςτζγθ, να επαναςυνδεκοφν
με τισ οικογζνειεσ και τα ωιλικά τουσ πρόςωπα, να μάκουν νζεσ δεξιότθτεσ και να
αιςκανκοφν καλοδεχοφμενοι ςτθν κοινωνία. Κατά τθ διάρκεια τθσ κράτθςισ τουσ ςτθ
ωυλακι οι ζγκλειςτοι αςχολοφνται με εργαςία θ οποία τουσ ςυνδζει με τον ζξω
κόςμο, εκπαιδευόμενοι, επί παραδείγματι, ςτθν καταςκευι ιςτοτόπων και
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εργαηόμενοι ζχοντασ ωσ αντικείμενο πραγματικά προγράμματα για εταιρείεσ.
Εργάηονται επίςθσ ςε ζνα αρτοηαχαροπλαςτείο που λειτουργεί μζςα ςτθ ωυλακι, το
οποίο παραςκευάηει ψωμί και πάςθσ ωφςεωσ προϊόντα αρτοηαχαροπλαςτικισ για
διάωορα καταςτιματα λιανικισ πϊλθςθσ ςτθ ιγκαποφρθ. το πλαίςιο του
προγράμματοσ προςωζρονται ςτουσ κρατουμζνουσ, μόλισ αποωυλακιςτοφν,
επαγγελματικι κατάρτιςθ και εργαςιακά προγράμματα διά μζςου μιασ υπθρεςίασ που
ονομάηεται υνεταιριςμόσ Επιχειριςεων Κοινωνικισ Αποκατάςταςθσ τθσ ιγκαποφρθσ
(SCORE), ϊςτε να βοθκθκοφν ςτθν εφρεςθ εργαςίασ.

Άλλεσ πρωτοβουλίεσ είναι περιςςότερο ωιλόδοξεσ. Σο πρόγραμμα με τθν ονομαςία
«Κίτρινθ Κορδζλα» τθσ ωωρονιςτικισ Τπθρεςίασ τθσ ιγκαποφρθσ, το οποίο ξεκίνθςε
το 2004, αωορά τθ ςυμμετοχι τθσ κοινότθτασ ςτθν αποδοχι των πρϊθν παραβατϊν
και των οικογενειϊν τουσ, και τθν προςωορά ςε αυτοφσ μιασ επιπλζον ευκαιρίασ, ϊςτε
να γίνουν παραγωγικά μζλθ τθσ κοινωνίασ.
Κατά τον ςχεδιαςμό τθσ αποωυλάκιςθσ των παραβατϊν ζχει επίςθσ μεγάλθ
ςθμαςία να γίνει κατανοθτό ποιοσ παραβάτθσ μπορεί να βρεκεί ςε κίνδυνο μετά τθν
αποωυλάκιςι του. Για τθν αξιολόγθςθ αυτοφ του κινδφνου και για τθ ςυνεκτίμθςι του
κατά τον ςχεδιαςμό τθσ επανόδου ενόσ παραβάτθ ςτθν κοινότθτα, είναι ςθμαντικό να
αξιοποιοφνται με τον καλφτερο δυνατό τρόπο όλεσ οι πλθροωορίεσ που είναι
διακζςιμεσ για οποιοδιποτε τυχόν ιςτορικό ςφγκρουςθσ, βίασ ι απειλϊν εκ μζρουσ ι
εναντίον αυτοφ του ατόμου.

3. Προετοιμαςία των κυμάτων
Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ
Αποκαταςτατικοί κφκλοι Huikahi
Οι αποκαταςτατικοί κφκλοι Huikahi ςτθ Χαβάθ ςυνιςτοφν μια ομαδικι διαδικαςία για
τον ςχεδιαςμό τθσ επανόδου ςτθν οποία ςυμμετζχει το ζγκλειςτο άτομο, θ οικογζνεια
και τα ωιλικά του πρόςωπα, και τουλάχιςτον ζνασ αντιπρόςωποσ τθσ ωυλακισ. Θ
διαδικαςία αυτι αναπτφχκθκε από το ςωωρονιςτικό κατάςτθμα Waiawa ςτο Oahu ςε
ςυνεργαςία με δφο οργανϊςεισ που βαςίηονται ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ, τουσ Φίλουσ
τθσ Αγωγισ του Πολίτθ και τθσ χετικισ με το Δίκαιο Εκπαίδευςθσ τθσ Χαβάθσ και τθν
Κοινοτικι υμμαχία για τισ Φυλακζσ.
Σα παιδιά ζγκλειςτων γονζων αντιμετωπίηουν ςοβαρζσ ςυναιςκθματικζσ και
ςωματικζσ επιπτϊςεισ, όπωσ αυξθμζνθ χριςθ ωαρμάκων, διαταραχζσ του φπνου,
άγχοσ, κατάκλιψθ, κακϊσ και αιςκιματα ενοχισ και ντροπισ. Οι κφκλοι Huikahi
παρζχουν ςτα ζγκλειςτα άτομα και ςτα αγαπθμζνα τουσ πρόςωπα μια διαδικαςία για
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τθν εφρεςθ τρόπων ανάρρωςθσ από το τραφμα που προκλικθκε από το ζγκλθμα και
τθν τιμωρία.

Θ επαναςφνδεςθ με τα κφματα και με άλλα άτομα που ζχουν επθρεαςτεί από τθ
ςυμπεριωορά ενόσ παραβάτθ είναι δφςκολθ διαδικαςία. ε πολλζσ περιπτϊςεισ οι
ςχζςεισ ζχουν υποςτεί ςοβαρι βλάβθ και δεν μποροφν να αποκαταςτακοφν εφκολα ι
άμεςα. Οι διαδικαςίεσ αποκαταςτατικισ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διαμεςολαβοφμενεσ
παρεμβάςεισ, αρχίηοντασ ενϊ ακόμθ οι παραβάτεσ βρίςκονται ςτθ ωυλακι, μποροφν
να τουσ βοθκιςουν να βρουν τθ κζςθ τουσ ςτθν κοινότθτα. Αυτό είναι κάτι που
οριςμζνεσ ωορζσ αναωζρεται ωσ «αποκαταςτατικι διαδικαςία επανζνταξθσ». τθν
πραγματικότθτα υπάρχει μια αναπτυςςόμενθ τάςθ για χριςθ αποκαταςτατικϊν
πρακτικϊν με ςτόχο τθ διευκόλυνςθ τθσ κοινωνικισ επανζνταξθσ των ζγκλειςτων
ατόμων που επιςτρζωουν ςτο ευρφτερο κοινωνικό περιβάλλον.
Μποροφν να ςχεδιαςτοφν παρεμβάςεισ με ςκοπό τθν ειδοποίθςθ και τθν
προετοιμαςία των κυμάτων και των ςυναωϊν μελϊν τθσ κοινότθτασ για τθν επάνοδο
ενόσ παραβάτθ ςε αυτι, κακϊσ και με ςτόχο τθν παροχι ςε αυτά τα άτομα
προςταςίασ, ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν και ςτιριξθσ. Οι αποωάςεισ και τα ςχζδια
των κρατουμζνων μετά τθν αποωυλάκιςι τουσ, περιλαμβανομζνων και εκείνων που
ςχετίηονται με τθ ςτζγαςθ, μπορεί να ζχουν ςυνζπειεσ για τθν αςωάλεια των πρϊθν
κυμάτων τουσ ι ακόμθ και μελϊν τθσ ίδιασ τουσ τθσ οικογζνειασ, όταν, για
παράδειγμα, υπάρχει κίνδυνοσ ενδοοικογενειακισ βίασ.
Ζνα κφμα μπορεί να επιλζξει να μθ ςυμμετάςχει ςε καμία απόωαςθ που αωορά τον
παραβάτθ, αλλά μολαταφτα ίςωσ πρζπει να ενθμερωκεί κατά τθ χρονικι ςτιγμι τθσ
αποωυλάκιςισ του. Για ζνα άτομο που ζχει πζςει κφμα εγκλιματοσ ενδεχομζνωσ να
είναι ςθμαντικό να ειδοποιθκεί για τθ χρονικι ςτιγμι και τισ ςυνκικεσ τθσ
αποωυλάκιςθσ του παραβάτθ και τθσ επανόδου του ςτθν κοινότθτα. Σο ιδανικό είναι
να υπάρχει ςτο ςωωρονιςτικό κατάςτθμα από το οποίο αποωυλακίηεται ο παραβάτθσ
καταγεγραμμζνθ θ επικυμία του κφματοσ να ειδοποιθκεί (ι να μθν ειδοποιθκεί). Όταν
είναι εωικτό, πρζπει να διατίκεται ςτα κφματα εγκλθμάτων ςυμβουλευτικι και
ςτιριξθ, όπωσ απαιτείται, με ςτόχο τθν προετοιμαςία τουσ για τθν επάνοδο του
παραβάτθ ςτο ευρφτερο κοινωνικό περιβάλλον.

4. Αντιμετϊπιςθ των οικονομικϊν επιπτϊςεων του εγκλειςμοφ ςτθ
ωυλακι
Οι οικονομικζσ επιπτϊςεισ που ζχει ο εγκλειςμόσ ςτθ ωυλακι ςτουσ παραβάτεσ και
ςτισ οικογζνειζσ τουσ είναι κάτι που δεν μπορεί να αγνοθκεί, όταν εξετάηεται το
ςχζδιο κοινωνικισ τουσ επανζνταξθσ. Θ απϊλεια του ειςοδιματοσ και ενδεχομζνωσ
των τραπεηικϊν λογαριαςμϊν αποτελεί κάτι ςυνθκιςμζνο, από τθ ςτιγμι που ζνα
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άτομο ζχει βεβαρυμζνο ποινικό μθτρϊο. Ο αντίκτυποσ γίνεται περαιτζρω αιςκθτόσ
από τα μζλθ τθσ οικογζνειασ, ςυχνά επίςθσ και από τα μζλθ του ευρφτερου
οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ. Ο εγκλειςμόσ ςτθ ωυλακι μπορεί να ζχει ωσ
αποτζλεςμα υψθλό προςωπικό χρζοσ. Αν προκλικθκε από ζνα τζτοιο χρζοσ, θ
κατάςταςθ ενδζχεται να ζχει επιδεινωκεί μετά τθν αποωυλάκιςθ, ιδίωσ αν τα επιτόκια
είναι υψθλά. Ο εν λόγω εγκλειςμόσ μπορεί επίςθσ να ςυνεπάγεται απϊλεια επαωισ
με πιςτωτζσ και με γνωριμίεσ από τον χρθματοοικονομικό χϊρο που μπορεί να είναι
χριςιμεσ για τουσ παραβάτεσ. Οι ςωωρονιςτικζσ διοικιςεισ ςπανίωσ παρζχουν
υπθρεςίεσ όςον αωορά τον τρόπο με τον οποίο οι ζγκλειςτοι κα διαχειρίηονται τα
οικονομικά τουσ, ενϊ ςυνικωσ δεν προςωζρουν πολλά ςτο ηιτθμα των ευκαιριϊν για
τθν απόκτθςθ χρθμάτων ι για τθν αποταμίευςθ των αποδοχϊν τουσ αυτϊν. Ο
αποκλειςμόσ ςτα χρθματοοικονομικά κζματα που απορρζει από τον εγκλειςμό
ςυνιςτά εμπόδιο για τθν κοινωνικι επανζνταξθ μετά τθν αποωυλάκιςθ.
Θ οργάνωςθ Prison Reform Trust και θ Εκνικι Ζνωςθ Αναμορωωμζνων Παραβατϊν
(UNLOCK) ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο ζχουν εκπονιςει μια μελζτθ με τίτλο “Time is
Money” («Ο χρόνοσ είναι χριμα»),79 ςτθν οποία διατυπϊνεται το ςυμπζραςμα ότι:
«θμαντικό ποςοςτό των ανκρϊπων που οδθγικθκαν ςτθ ωυλακι βίωνε ιδθ ακραίο
και ςυνεχι χρθματοοικονομικό αποκλειςμό. Θ φπαρξθ ωςτόςο ποινικισ καταδίκθσ
είναι κάτι που οξφνει περιςςότερο τθν ζλλειψθ πρόςβαςθσ αυτϊν των ατόμων ςε
χρθματοοικονομικζσ υπθρεςίεσ. Θ πραγματοποίθςθ αλλαγϊν ςτο ςφςτθμα κα
μποροφςε να προαγάγει τθ χρθματοοικονομικι ζνταξθ, κάτι που με τθ ςειρά του κα
ςτιριηε τθν αποτελεςματικι επανεγκατάςταςθ και τθ μείωςθ του ποςοςτοφ
υποτροπισ».
Θ αποτίμθςθ τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ του παραβάτθ αμζςωσ μετά τθν είςοδό
του ςτο ςωωρονιςτικό ςφςτθμα είναι κάτι που αποτελεί ίςωσ τθν καλφτερθ χρονικι
ςτιγμι για να εξακριβωκεί ο οικονομικόσ αντίκτυποσ του εγκλειςμοφ ςτθ ωυλακι ςε
αυτό το άτομο. τον ατομικό ωάκελο ενόσ κρατουμζνου κα πρζπει να
περιλαμβάνονται πλθροωορίεσ για τθν οικονομικι του κατάςταςθ που κα πρζπει να
εξετάηονται με προςοχι, όταν καταρτίηεται το ςχζδιο αποωυλάκιςθσ αυτοφ του
ατόμου.
Μια άλλθ ςθμαντικι πτυχι τθσ κοινωνικισ επανζνταξθσ είναι θ οικονομικι
αςωάλεια, υπό τθν ζννοια ότι ςτισ περιςςότερεσ κοινωνίεσ ζνασ πρϊθν κρατοφμενοσ
κα χρειαςτεί τραπεηικό λογαριαςμό και ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ κα είναι αναγκαίο να
ζχει κάποιεσ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο διαχείριςθσ των οικονομικϊν του, κακϊσ
και για το πϊσ να αναλαμβάνει τθν ευκφνθ γι’ αυτά. Σα προγράμματα που βοθκοφν
τουσ κρατουμζνουσ να μάκουν τισ δεξιότθτεσ αυτζσ μποροφν να ςυμβάλουν ιδιαίτερα
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C. Bath and K. Edgar, Time is Money: Financial Responsibility after Prison (London, Prison Reform
Trust and UNLOCK, 2010), ς. 8.
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ςτον μετριαςμό των δυςχερειϊν τθσ κοινωνικισ επανζνταξθσ και ιδίωσ των δυςκολιϊν
για τθν απόκτθςθ χϊρου διαμονισ και για τθν εφρεςθ απαςχόλθςθσ.

5. χεδιαςμόσ επανόδου
Σα υλοποιοφμενα ςε ιδρυματικό χϊρο προγράμματα κα πρζπει ιδεωδϊσ να
περιλαμβάνουν παρεμβάςεισ από επαγγελματίεσ οι οποίοι μποροφν να ςυναντθκοφν
με τουσ παραβάτεσ, να ςυνεργαςτοφν μαηί τουσ και να τουσ βοθκιςουν ςτον
ςχεδιαςμό και ςτθν προετοιμαςία για τθν επάνοδό τουσ ςτθν κοινότθτα. Κα πρζπει να
εκπονείται ζνα ατομικό ςχζδιο (ςχζδιο για τθν αποωυλάκιςθ) που να προςδιορίηει τισ
ανάγκεσ και τθν κατάςταςθ του παραβάτθ και να διακριβϊνει τον τφπο εκπαιδευτικϊν
ι εργαςιακϊν προγραμμάτων ςτα οποία κα πρζπει ο παραβάτθσ να ζχει πρόςβαςθ,
ϊςτε να μεγιςτοποιιςει τισ πικανότθτεσ επιτυχοφσ του επανζνταξθσ. Με τθν
επιωφλαξθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ είναι επικυμθτι θ διευκόλυνςθ τθσ βακμιαίασ
επανόδου ςτθν κοινωνία μζςω τθσ παροχισ ςτον παραβάτθ τθσ δυνατότθτασ να
εξζρχεται από το κατάςτθμα –για μία ι λίγεσ θμζρεσ- με ςκοπό τθν προετοιμαςία τθσ
τελικισ του επανόδου ςτθν κοινότθτα.80

Νορβθγία
Για τθν πραγματοποίθςθ μιασ «αςωαλοφσ και προβλζψιμθσ αποωυλάκιςθσ» θ
κυβζρνθςθ τθσ Νορβθγίασ εξιγγειλε το 2005 ότι κα κακιζρωνε μια «εγγφθςθ
επανζνταξθσ». Θ εγγφθςθ αυτι ςυνεπάγεται τθ διαςωάλιςθ τθσ προςωοράσ ςε ζναν
πρϊθν κρατοφμενο, αμζςωσ μετά τθν αποωυλάκιςι του, μιασ ςειράσ υπθρεςιϊν ςτισ
οποίεσ περιλαμβάνονται χϊροσ διαβίωςθσ, εργαςιακζσ ι εκπαιδευτικζσ ευκαιρίεσ,
ςυμβουλευτικι για ηθτιματα που αωοροφν χρζθ κ.ά. Παρά τουσ περιοριςμοφσ που
υπάρχουν ςτισ δυνατότθτεσ τόςο τθσ ςωωρονιςτικισ υπθρεςίασ, όςο και των διμων,
το ςφςτθμα τθσ ποινικισ δικαιοςφνθσ, υποςτθριηόμενο από τθν κυβζρνθςθ,
ευελπιςτεί να επαναωζρει τθν ευκφνθ για τα κοινωνικά προβλιματα εκεί όπου ανικει
– ςτο ςφςτθμα κοινωνικισ πρόνοιασ. Οι προςπάκειεσ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ
ςωωρονιςτικισ υπθρεςίασ ζχουν καταλιξει ζωσ τϊρα ςτθν αναγνϊριςθ εκ μζρουσ των
80

ε μεγάλο αρικμό χωρϊν τα ιδρφματα απαςχολοφν διαχειριςτζσ περιπτϊςεων, οι οποίοι είναι
εκπαιδευμζνοι ςφμβουλοι και κοινωνικοί λειτουργοί, για τθ διενζργεια ςωαιρικισ αξιολόγθςθσ του
κινδφνου και των αναγκϊν κάκε παραβάτθ, όταν ειςάγεται ςτο ίδρυμα. Βάςει αυτισ τθσ αξιολόγθςθσ ο
διαχειριςτισ περιπτϊςεων εκπονεί, παρακολουκεί και βελτιϊνει για κάκε παραβάτθ ζνα ατομικό
ςχζδιο επανζνταξθσ. Σο εν λόγω ςχζδιο προςδιορίηει τα δυνατά ςθμεία, τουσ παράγοντεσ κινδφνου και
τισ κυριότερεσ ανάγκεσ του παραβάτθ –εκπαίδευςθ, επαγγελματικι κατάρτιςθ, ςτζγαςθ, οικογενειακι
ωροντίδα, ςυμπεριωορικά προβλιματα και προβλιματα δεξιοτιτων ηωισ, κατάχρθςθ ναρκωτικϊν
ουςιϊν ι αλκοόλ, κακϊσ και επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ– και χαράςςει ςτρατθγικζσ τισ οποίεσ μπορεί ο
παραβάτθσ να χρθςιμοποιιςει, ϊςτε να αρχίςει να αντιμετωπίηει οριςμζνα από αυτά τα προβλιματα
ενϊ βρίςκεται ςτο ιδρυματικό περιβάλλον.
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κοινωνικϊν, υγειονομικϊν και εργαςιακϊν αρχϊν ότι, αν εξαιρεκοφν οι περιοριςμοί
που αποδεδειγμζνα κακίςτανται αναγκαίοι από το γεγονόσ του εγκλειςμοφ, οι
κρατοφμενοι ζχουν τα ίδια δικαιϊματα όπωσ και όλοι οι άλλοι πολίτεσ.
Πθγι: Νορβθγικό Τπουργείο Δικαιοςφνθσ και Δθμόςιασ Αςωάλειασ, Διεφκυνςθ
ωωρονιςτικισ Τπθρεςίασ, Φεβρουάριοσ 2012.
Οι προςπάκειεσ για τθν εφρεςθ κατάλλθλθσ ςτζγαςθσ και απαςχόλθςθσ για τουσ
παραβάτεσ που βρίςκονται υπό κράτθςθ ςε ςωωρονιςτικά ιδρφματα κα πρζπει να
ξεκινοφν πριν από τθν αποωυλάκιςι τουσ. Σο γεγονόσ αυτό κα πρζπει να
περιλαμβάνει αξιολόγθςθ του ςυνόλου των δεξιοτιτων που ζχει ζνασ παραβάτθσ και
προςδιοριςμό των πικανϊν εργαςιακϊν του ευκαιριϊν. Οι περιςςότεροι νεαρισ
θλικίασ παραβάτεσ χρειάηονται επίςθσ κατάλλθλθ εκπαίδευςθ, εκμάκθςθ γραωισ και
ανάγνωςθσ, και επαγγελματικι κατάρτιςθ, με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ
απαςχολθςιμότθτάσ τουσ μετά τθν αποωυλάκιςθ. Είναι ςθμαντικό να παρζχονται οι
ςχετικζσ με τθν απαςχόλθςθ υπθρεςίεσ ςε ςυνεχι βάςθ, από τθ χρονικι ςτιγμι
ειςαγωγισ ενόσ παραβάτθ ςε αναμορωωτιριο (ι ςε άλλο ιδρυματικό περιβάλλον)
μζχρι τθν αποωυλάκιςθ και τθν επάνοδό του ςτθν κοινότθτα.

Ηνωμζνο Βαςίλειο
Δρόμοι προσ τθν απαςχόλθςθ
Θ Βόρεια Λρλανδία ζχει ειςαγάγει το αποκαλοφμενο «φςτθμα Προςωπικισ Εξζλιξθσ»
(PPS) με ςκοπό να προςωζρει ςτουσ κρατουμζνουσ δρόμουσ προσ τθν απαςχόλθςθ και
μθχανιςμοφσ ςτιριξθσ μετά τθν αποωυλάκιςι τουσ. Οι εργαηόμενοι ςτο ςφςτθμα αυτό
διενεργοφν αξιολογιςεισ τθσ απαςχολθςιμότθτασ των κρατουμζνων ςε ατομικι βάςθ
και παρζχουν βοικεια για τθν εκπόνθςθ ςχεδίων επανεγκατάςταςθσ, με ςτόχο τθ
διαςωάλιςθ τθσ επανζνταξθσ μετά τθν αποωυλάκιςθ. Οι εργαηόμενοι ςτο εν λόγω
ςφςτθμα αναπτφςςουν επίςθσ ιςχυροφσ δεςμοφσ με ιδιωτικζσ και δθμόςιεσ
υπθρεςίεσ, κακϊσ και με εκελοντικζσ και κοινοτικζσ οργανϊςεισ που μποροφν να
παράςχουν διάωορα είδθ ςτιριξθσ ςτουσ κρατουμζνουσ μετά τθν αποωυλάκιςι τουσ.
Οι εργαηόμενοι αυτοί ζρχονται και ςε επαωι με υποψιωιουσ εργοδότεσ οι οποίοι κα
μποροφςαν ίςωσ να προςωζρουν εργαςία ςε κρατουμζνουσ μετά τθν ζκτιςθ τθσ
ποινισ τουσ.

Θ πρόοδοσ που επιτυγχάνεται από τουσ κρατουμζνουσ πρζπει να ςυνεχίςει να
ενιςχφεται μετά τθν αποωυλάκιςι τουσ. Είναι ςθμαντικό επομζνωσ να ςχεδιάηεται θ
αποωυλάκιςθ των παραβατϊν κατά τρόπο ϊςτε να διαςωαλίηεται θ αδιάλειπτθ
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παροχι υπθρεςιϊν και ςτιριξθσ ςε αυτά τα άτομα αμζςωσ μετά τθν επάνοδό τουσ
ςτθν κοινότθτα. Θ ςυνζχεια τθσ ωροντίδασ είναι κάτι που μπορεί να επιτευχκεί μζςα
από τθν φπαρξθ ςτενϊν ςυνδζςμων και ςυνεργαςίασ ανάμεςα ςτο ςωωρονιςτικό
προςωπικό και ςτουσ παροχείσ υπθρεςιϊν που βαςίηονται ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ.

6. Αίτθςθ για υπό όρουσ απόλυςθ
ε ό,τι αωορά τουσ κρατουμζνουσ οι οποίοι είναι επιλζξιμοι να τεκοφν υπό εξζταςθ
για πρόωρθ ι υπό όρουσ απόλυςθ, πρζπει να γίνουν διευκετιςεισ με ςτόχο τθ
διενζργεια αξιολόγθςθσ κινδφνου και τθν εκπόνθςθ ενόσ ςχεδίου αποωυλάκιςθσ,
ϊςτε να ςυνεκτιμθκοφν ςτθν απόωαςθ των αρχϊν που είναι αρμόδιεσ για τθ
χοριγθςθ τθσ υπό όρουσ απόλυςθσ (παραδείγματοσ χάριν, των υμβουλίων για τθν
Τπό Όρουσ Απόλυςθ). Κα πρζπει να παρζχεται ςτουσ παραβάτεσ ενθμζρωςθ για τθ
διαδικαςία υποβολισ αιτιςεων και λιψθσ αποωάςεων, κακϊσ και για τθν πικανι
τουσ επιλεξιμότθτα με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Οι παραβάτεσ ενδεχομζνωσ να
χρειάηονται αρωγι για τθν προετοιμαςία τθσ πρόταςθσ ι τθσ αίτθςισ τουσ για υπό
όρουσ απόλυςθ, ενϊ για τθν παρουςίαςθ τθσ υπόκεςισ τουσ μπορεί να χρειάηονται
αρωγι από βοθκοφσ δικθγόρου. Ενδεχομζνωσ να χρειάηονται και αρωγι για τθν
εκπόνθςθ ενόσ εωαρμόςιμου ςχεδίου αποωυλάκιςθσ.
Οι αποωάςεισ που αωοροφν τθν υπό όρουσ απόλυςθ βαςίηονται ςυχνά ςτο εάν
ζνασ παραβάτθσ ζχει λάβει μζροσ ςε προγράμματα ςχεδιαςμζνα για τθν αντιμετϊπιςθ
οριςμζνων από τουσ παράγοντεσ κινδφνου που τον αωοροφν, κακϊσ και λοιπϊν
προκλιςεων. Οι αποωάςεισ αυτζσ μπορεί επίςθσ να βαςίηονται ςτο εάν το ςχζδιο
αποωυλάκιςθσ του παραβάτθ είναι ρεαλιςτικό. Είναι δφςκολθ ωςτόςο θ αποτίμθςθ
τθσ πραγματικισ ετοιμότθτασ για αποωυλάκιςθ.

7. Αρωγι για τθν εξαςωάλιςθ ςτζγθσ και εργαςίασ
Οριςμζνεσ παρεμβάςεισ μποροφν να υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο ενόσ προγράμματοσ
προ τθσ αποωυλάκιςθσ με ςτόχο τθν παροχι βοικειασ ςτουσ παραβάτεσ, ϊςτε να
προετοιμαςτοφν για επανζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ. Οι παρεμβάςεισ αυτζσ μπορεί
να περιλαμβάνουν υπθρεςίεσ που βοθκοφν τουσ κρατουμζνουσ να αναπτφξουν
ικανότθτεσ αναηιτθςθσ εργαςίασ και δεξιότθτεσ παρουςίαςθσ και ςυνζντευξθσ,
ομαδικζσ ςυηθτιςεισ ςχετικά με τισ προςδοκίεσ, αντιμετϊπιςθ τθσ ανθςυχίασ που
ςυνδζεται με τθ διαδικαςία αναηιτθςθσ εργαςίασ, παροχι ενθμζρωςθσ για τθν αγορά
εργαςίασ, ςφνταξθ βιογραωικοφ ςθμειϊματοσ και αιτιςεων, πλθροωόρθςθ και
επαωζσ με δθμόςια και ιδιωτικά γραωεία ευρζςεωσ εργαςίασ, κακϊσ και επαωζσ με
άτομα ι με πρϊθν εργοδότεσ που μπορεί να ζχουν τθ δυνατότθτα να προςωζρουν
αρωγι κατά τθν αναηιτθςθ απαςχόλθςθσ.
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Θ ζλλειψθ κατάλλθλθσ ςτζγθσ αποτελεί μια από τισ κφριεσ προκλιςεισ που
αντιμετωπίηουν οι πρϊθν κρατοφμενοι κατά τθ χρονικι περίοδο τθσ επανόδου, ενϊ
υπάρχουν οριςμζνα ςτοιχεία που δείχνουν ότι θ πρόκλθςθ αυτι πικανϊσ ςχετίηεται
με τον κίνδυνο υποτροπισ.81 Πολλοί αποωυλακιηόμενοι παραβάτεσ είναι άςτεγοι. Θ
ςυμβίωςθ με κάποιο μζλοσ τθσ οικογζνειασ ι με κάποιο ωιλικό πρόςωπο δεν είναι
πάντοτε εωικτι και, όταν είναι, μπορεί να ςυνοδεφεται από τα δικά τθσ προβλιματα.
Σο ποςοςτό ζλλειψθσ ςτζγθσ μεταξφ των προςωάτωσ αποωυλακιςμζνων ατόμων είναι
ακόμθ πιο υψθλό για εκείνα που πάςχουν από ψυχικι αςκζνεια.

Προκλιςεισ ςχετικζσ με τθ ςτζγαςθ
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Θ μεγάλθ πλειονότθτα των αποωυλακιηόμενων ατόμων δεν ζχει πρόςβαςθ
ςε κατάλλθλο χϊρο διαμονισ.
Θ προ τθσ αποωυλάκιςθσ ενθμζρωςθ και ςτιριξθ για τθν εξαςωάλιςθ
χϊρου διαμονισ είναι υπερβολικά ανεπαρκείσ.
Πρϊθν κρατοφμενοι και υπότροποι που ζχουν εκ νζου εγκλειςκεί ςτθ
ωυλακι επικαλοφνται τθν ζλλειψθ κατάλλθλθσ ςτζγθσ ωσ βαςικό
παράγοντα για τθν ανεπιτυχι τουσ μετάβαςθ ςτθ ηωι εκτόσ τθσ ωυλακισ.
Τπάρχει ςχεδόν πλιρθσ ζλλειψθ ςυντονιςμοφ και ενοποίθςθσ μεταξφ των
αρμόδιων κυβερνθτικϊν και μθ κυβερνθτικϊν υπθρεςιϊν ςε αυτό το πεδίο.
Μεταξφ των πρϊθν κρατουμζνων υπάρχουν ςυγκεκριμζνεσ υποομάδεσ,
όπωσ οι ψυχικά αςκενείσ, οι χωρίσ ςφντροωο νεαροί άνδρεσ που εκτίουν
βραχφχρονεσ ποινζσ και οι μόνεσ μθτζρεσ με παιδιά, που είναι περιςςότερο
ευάλωτεσ και αντιμετωπίηουν περιςςότερεσ πικανότθτεσ να καταλιξουν
χωρίσ επαρκι ςτζγθ.
Θ κοινωνικι απομόνωςθ αποτελεί ζνα κεμελιϊδουσ ςθμαςίασ βίωμα για
μεγάλο αρικμό πρϊθν κρατουμζνων οι οποίοι καταλιγουν να είναι άςτεγοι
ι να ηουν ςε αςτακι, ακατάλλθλο χϊρο διαμονισ.
Θ παραπομπι αποωυλακιςμζνων ςε ξενϊνεσ για πρϊθν κρατουμζνουσ
μπορεί να αποτελεί μια ςυνζχιςθ των πρακτικϊν επικόλλθςθσ ετικζτασ που
ςυνιςτά θ ωυλακι, και, παρ’ όλο που για τθ μετάβαςθ οριςμζνων
αποωυλακιςμζνων ατόμων ςτθν κοινότθτα είναι αναγκαία θ φπαρξθ
ξενϊνων που λειτουργοφν ςε 24ωρθ βάςθ, κα πρζπει να παρζχεται
μεγαλφτερθ ποικιλία χϊρων διαμονισ, ιδίωσ αυτόνομων μονάδων ςτισ
οποίεσ προςωζρεται επιτόπια ςτιριξθ.

S. Metraux and D. P. Culhane, “Homeless shelter use and reincarceration following prison
release”, Criminology and Public Policy, vol. 3, No. 2 (2004), ς. 139-160.
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Πθγι: E. Baldry and others, “Ex-prisoners and accommodation: what bearing do
different forms of housing have on social reintegration of ex-prisoners?”, paper
presented at the Housing, Crime and Stronger Communities Conference, Melbourne,
NSW, Australia, 6-7 May 2002.

τα προγράμματα ςχεδιαςμοφ και αρωγισ προ τθσ αποωυλάκιςθσ πρζπει να
περιλαμβάνεται ζνα ςχζδιο για τθν εξαςωάλιςθ κατάλλθλθσ ςτζγθσ. Οι ατομικζσ
περιςτάςεισ (παραδείγματοσ χάριν, θ θλικία, θ εμπειρία ανεξάρτθτθσ διαβίωςθσ, ο
χϊροσ και το είδοσ εργαςίασ, το αν το άτομο ζχει τθν ευκφνθ τθσ ωροντίδασ παιδιϊν ι
άλλων προςϊπων, το αν υπάρχει ιςτορικό χριςθσ ξενϊνα ι ζλλειψθσ ςτζγθσ, το
οικογενειακό ιςτορικό, το πολιτιςτικό και εκνικό υπόβακρο, κακϊσ και θ υγεία) πρζπει
να λαμβάνονται υπ’ όψιν όςο και οι ιδιαίτερεσ ανάγκεσ (για παράδειγμα, ζνα άτομο
με ςωματικι αναπθρία μπορεί να χρειάηεται χϊρο κατοικίασ που να παρζχει
πρόςβαςθ ςε αναπθρικό αμαξίδιο). ε ζνα ςχζδιο προ τθσ αποωυλάκιςθσ πρζπει να
εξετάηεται και θ υποδοχι που αναμζνεται να ζχει ζνα άτομο από τθν κοινότθτα. Ζνασ
επιπλζον παράγοντασ που πρζπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν είναι το ενδεχόμενο του να
ζχει θ επανζνωςθ ενόσ κρατουμζνου με τα μζλθ τθσ οικογζνειάσ του αρνθτικό
αντίκτυπο ςτθν οικογζνεια ι το ενδεχόμενο του να ζχει θ οικογζνεια αρνθτικό
αντίκτυπο ςτο άτομο, αυξάνοντασ ζτςι τον κίνδυνο υποτροπισ του. Οι κρατοφμενοι
πρζπει να κατανοοφν τα οωζλθ, τουσ κινδφνουσ και τουσ περιοριςμοφσ που
ςυνδζονται με κάκε τφπο κατοικίασ. Λδεατά, κάκε άτομο κα πρζπει να αποωυλακίηεται
μεταβαίνοντασ κατευκείαν ςτον ενδεδειγμζνο χϊρο κατοικίασ. Θ ςυνεργαςία με
οργανϊςεισ που βαςίηονται ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ αποτελεί ςυχνά τον καλφτερο
τρόπο για να καταςτοφν διακζςιμεσ όλεσ οι ςτεγαςτικζσ επιλογζσ που προςωζρονται
ςτθν κοινότθτα.
Ωςτόςο θ παροχι αρωγισ ςτουσ παραβάτεσ για τθν εξαςωάλιςθ ενδεδειγμζνθσ
ςτζγθσ, αν και απαραίτθτθ, δεν είναι πάντοτε επαρκισ. Απλϊσ ςε μεγάλο αρικμό
κοινοτιτων δεν υπάρχει ςε επάρκεια οικονομικά προςιτι κατοικία για άτομα που τθ
χρειάηονται, ενϊ ςπανίωσ δίνεται προτεραιότθτα ςε πρϊθν κρατουμζνουσ όςον
αωορά τθν πρόςβαςθ ςτθν περιοριςμζνθ προςωορά οικονομικά προςιτισ ςτζγθσ. ε
οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ζνα άτομο με βεβαρυμζνο ποινικό μθτρϊο μπορεί ακόμθ και
να αποκλειςτεί επιςιμωσ από επιδοτοφμενθ ςτζγαςθ. Μια ολοκλθρωμζνθ κοινοτικι
ςτρατθγικι για τθν αντιμετϊπιςθ αυτισ τθσ πρόκλθςθσ ενδεχομζνωσ να απαιτεί τθν
ανάπτυξθ οικονομικά προςιτισ ςτζγθσ, μεγιςτοποιϊντασ τθ χριςθ των υπαρχόντων
ςτεγαςτικϊν πόρων και αίροντασ τα εμπόδια για τθν πρόςβαςθ ςε οικονομικά
προςιτι και κατάλλθλθ ςτζγαςθ από τουσ παραβάτεσ και τισ οικογζνειζσ τουσ. Μια
ολοκλθρωμζνθ ςτρατθγικι απαιτεί επίςθσ τθν εκ μζρουσ κοινοτικϊν οργανϊςεων
λιψθ προλθπτικϊν μζτρων με ςτόχο τθν προςωορά περιςςότερο υποςτθρικτικισ
μεταβατικισ ςτζγαςθσ για αποωυλακιςμζνα άτομα. Οι οργανϊςεισ κοινοτικισ
ανάπτυξθσ, οι αρμόδιεσ για τθ ςτζγαςθ αρχζσ, οι μθ κερδοςκοπικζσ οργανϊςεισ και οι
οργανϊςεισ που βαςίηονται ςτισ κρθςκευτικζσ πεποικιςεισ, ςε ςυνεργαςία με τθ
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ςωωρονιςτικι διοίκθςθ μποροφν να εργαςτοφν όλεσ από κοινοφ για τθ δθμιουργία
ειδικϊν πόρων με ςτόχο τθ διευκόλυνςθ τθσ επανζνταξθσ των κρατουμζνων.
Σο ςχζδιο για τθν αποωυλάκιςθ ενόσ παραβάτθ μπορεί να περιλαμβάνει
οποιοδιποτε από τα ακόλουκα είδθ ςτζγαςθσ, ςτα οποία ςυγκαταλζγεται:






Θ ενοικιαηόμενθ κατοικία (ςυνικωσ τθσ ιδιωτικισ αγοράσ, πικανϊσ
επιδοτοφμενθ ι εν μζρει χρθματοδοτοφμενθ από δθμόςιεσ πθγζσ).
Θ ςυμβίωςθ με μζλθ τθσ οικογζνειασ ι με ωιλικά πρόςωπα.
Θ δθμόςια ι επιδοτοφμενθ κατοικία.
Σα κζντρα θμιελεφκερθσ διαβίωςθσ ι τα κζντρα μετάβαςθσ.
Θ ειδικι ςτζγαςθ για τθν επάνοδο πρϊθν κρατουμζνων (τθν οποία ςυνικωσ
διαχειρίηονται μθ κερδοςκοπικζσ οργανϊςεισ και ςτθν οποία προςωζρεται
ςτιριξθ ομοτίμων, κακϊσ και άλλεσ μορωζσ αρωγισ).

Είναι επίςθσ ςθμαντικό να διαςωαλίηεται ότι οι κρατοφμενοι που προετοιμάηονται
για τθν αποωυλάκιςι τουσ διακζτουν επαρκι ζγγραωα ταυτοποίθςθσ, όπωσ και άλλα
πολιτικά ζγγραωα. Θ ζλλειψθ αυτϊν των εγγράωων κατά τθ χρονικι ςτιγμι τθσ
αποωυλάκιςθσ ενόσ ατόμου είναι κάτι που κα παρακωλφςει τθν πρόςβαςι του ςε
υπθρεςίεσ, ςτζγθ και απαςχόλθςθ. Κα πρζπει επίςθσ να παρζχεται ςτουσ
κρατουμζνουσ ενθμζρωςθ για τον τρόπο με τον οποίο μποροφν να προςπελάςουν
διάωορα είδθ υπθρεςιϊν και ςτιριξθσ ςτο ευρφτερο κοινωνικό περιβάλλον· ςε
οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ο ςχεδιαςμόσ για τθν αποωυλάκιςθ ενόσ κρατουμζνου μπορεί
να εμπεριζχει τθν υποβολι αίτθςθσ για τθ χριςθ αυτϊν των υπθρεςιϊν πριν από τθν
αποωυλάκιςι του.

Ε. Κζντρα θμιελεφκερθσ διαβίωςθσ και κζντρα μετάβαςθσ
Σα κζντρα μετάβαςθσ ι κζντρα προ τθσ αποωυλάκιςθσ παρζχουν εποπτευόμενουσ
χϊρουσ διαμονισ με ςτόχο τθν προςωορά βοικειασ ςτουσ παραβάτεσ, προκειμζνου
να πραγματοποιιςουν ςχεδιαςμζνθ μετάβαςθ από τθν κράτθςθ προσ τθ ηωι ςτθν
κοινότθτα. Σα κζντρα αυτά δίνουν ςτουσ παραβάτεσ τθ δυνατότθτα να αλλθλεπιδροφν
ουςιαςτικά με τον ζξω κόςμο και να ζχουν επαωζσ με τισ οικογζνειζσ τουσ, κακϊσ και
με (πικανοφσ) εργοδότεσ.
Οριςμζνεσ ςωωρονιςτικζσ διοικιςεισ προςωζρουν ςτουσ κρατουμζνουσ ευκαιρίεσ
εργαςίασ ζξω από τθ ωυλακι. Σο 2009 θ ωωρονιςτικι Τπθρεςία τθσ Νοτίου Κορζασ
άνοιξε ζνα κζντρο κοινωνικισ αποκατάςταςθσ όπου παρζχεται ςτουσ εγκλείςτουσ
αρωγι ςτα κζματα που αωοροφν τθν κοινωνικι προςαρμογι, περιλαμβανομζνου και
του τρόπου προςαρμογισ τουσ ςε ανοικτό περιβάλλον και ςε πρόγραμμα ςωματικισ ι
εν γζνει εργαςίασ. Σο κζντρο αυτό ςυνδζεται με ζνα πρόγραμμα ζναρξθσ επιχείρθςθσ
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το οποίο βοθκά τουσ κρατουμζνουσ να βρουν εργαςία μετά τθν αποωυλάκιςι τουσ. Σο
2009 κτίςτθκε για 10 κρατουμζνουσ ζνα κζντρο θμιελεφκερθσ διαβίωςθσ με τθν
επωνυμία «πίτι τθσ Ελπίδασ». Οι κρατοφμενοι ςτο κζντρο αυτό περνοφν, πριν από τθν
υπό όρουσ απόλυςι τουσ, ζνα χρονικό διάςτθμα κατά κανόνα από τρεισ ζωσ ζξι μινεσ.
Για τουσ κρατουμζνουσ υπάρχουν ειδικά, προ τθσ αποωυλάκιςθσ προγράμματα ςτο
πεδίο τθσ τοποκζτθςθσ ςε εργαςία και τθσ δθμιουργίασ νζασ επιχείρθςθσ, κακϊσ και
τθσ ανανζωςθσ του διπλϊματοσ οδιγθςθσ. Παρζχονται επίςθσ κεωάλαια για τθν
κάλυψθ βαςικϊν βιοτικϊν αναγκϊν ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται και εκείνεσ που
ςχετίηονται με τον χϊρο διαμονισ, τθν εκπαίδευςθ και τισ ιατρικζσ υπθρεςίεσ.

Ινδία
Υπαίκριο Σωφρονιςτικό Κατάςτθμα
Θ ωωρονιςτικι Τπθρεςία τθσ Δυτικισ Βεγγάλθσ διευκφνει το Τπαίκριο ωωρονιςτικό
Κατάςτθμα, το οποίο προορίηεται αποκλειςτικά για κρατουμζνουσ που ζχουν
ςυμπλθρϊςει τα δφο τρίτα τθσ ποινισ τουσ και ζχουν επιδείξει καλι διαγωγι. Οι
κρατοφμενοι επιτρζπεται να εξζρχονται από το κατάςτθμα ςτισ 6 π.μ. υπό τον όρο ότι
κα ζχουν επιςτρζψει μζχρι τισ 8 μ.μ., κάτι το οποίο τουσ επιτρζπει να εργάηονται ςτο
ευρφτερο κοινωνικό περιβάλλον, αποκομίηοντασ κατ’ αυτόν τον τρόπο εργαςιακι
πείρα πριν από τθ λιξθ τθσ ποινισ τουσ. Είναι ελεφκεροι να βρουν εργαςία
οπουδιποτε ςτθν κοινότθτα, ενϊ αρωγι ςε αυτι τθ διαδικαςία παρζχεται από μθ
κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ. Μερικζσ ωορζσ οι κρατοφμενοι αποταμιεφουν επαρκι
χρθματικά ποςά για τθν αγορά αιγϊν και αγελάδων. τισ περιπτϊςεισ αυτζσ τοφσ
επιτρζπεται να πουλοφν ςτο κοινό το γάλα αυτϊν των ηϊων και να κρατοφν οι ίδιοι τα
κζρδθ.
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Κίνα
Κζντρο Ημιελεφκερθσ Διαβίωςθσ «Ηλιοφάνεια»
Σο Κζντρο Θμιελεφκερθσ Διαβίωςθσ «Θλιοωάνεια» ςτθν περιωζρεια Chaoyang τθσ
Κίνασ ιδρφκθκε πριν από λίγα χρόνια ωσ το πρϊτο κοινοτικό ςωωρονιςτικό
κατάςτθμα ςτθν Κίνα. Σο κατάςτθμα αυτό, που διακζτει 200 κλίνεσ, παρζχει βοικεια
ςτουσ κρατουμζνουσ, ϊςτε να προετοιμαςτοφν για τθν επάνοδό τουσ ςτθν κοινωνία.
Μποροφν να λάβουν επαγγελματικι κατάρτιςθ, νομικι εκπαίδευςθ, ψυχολογικι
ςτιριξθ και ςυμβουλευτικι, κακϊσ και αρωγι για τθν προετοιμαςία τθσ επανόδου
τουσ. Σο τμιμα εργαςίασ, εκπαίδευςθσ και αρωγισ του Κζντρου βοθκά τουσ
παραβάτεσ να αποκτιςουν τισ ικανότθτεσ που χρειάηονται για τθν εφρεςθ εργαςίασ
χάρθ ςτθν φπαρξθ εταιρικϊν ςχζςεων με ςχολζσ κατάρτιςθσ για τθν απόκτθςθ
επαγγελματικϊν δεξιοτιτων. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια του προγράμματοσ κατάρτιςθσ και
κοινωνικισ αποκατάςταςθσ οι ςωωρονιςτικοί υπάλλθλοι του κζντρου θμιελεφκερθσ
διαβίωςθσ ηουν δίπλα ςτουσ παραβάτεσ και τουσ βοθκοφν ςτθν κακθμερινι τουσ
εξζλιξθ. Σο πρότυπο αυτό αντιγράωεται ςε πολλά άλλα μζρθ τθσ Κίνασ.

Σο «Αςωαλζςτερο Μδρυμα» ςτισ Θνωμζνεσ Πολιτείεσ Αμερικισ προςωζρει μια ςειρά
προγραμμάτων και υπθρεςιϊν με ςτόχο τθν παροχι βοικειασ ςε πρϊθν ζγκλειςτα
άτομα, ϊςτε να βρουν εργαςία και να ηιςουν ςτο ευρφτερο κοινωνικό περιβάλλον
ηωι απαλλαγμζνθ από το ζγκλθμα. Σο Μδρυμα αυτό διευκφνει κζντρα μετάβαςθσ
ενθλίκων για λογαριαςμό τθσ ωωρονιςτικισ Διοίκθςθσ του Λλινόισ, όπωσ το Κζντρο
Μετάβαςθσ Ενθλίκων «ταυροδρόμι», το οποίο ςτεγάηει περίπου 350 άνδρεσ, και το
Κζντρο Μετάβαςθσ Ενθλίκων του North Lawndale, το οποίο ςτεγάηει 200 άτομα. Σο
«Αςωαλζςτερο Μδρυμα» κεωρεί ότι, για να διευκολυνκεί θ επιτυχισ μετάβαςθ ενόσ
ατόμου με βεβαρυμζνο ποινικό μθτρϊο από κζντρο μετάβαςθσ ενθλίκων, είναι
απαραίτθτα τζςςερα ςτοιχεία: αςωαλζσ και οργανωμζνο περιβάλλον· καλά
εκπαιδευμζνο και υποςτθρικτικό προςωπικό· κινθτοποιθμζνοσ χριςτθσ υπθρεςιϊν·
και μια ολοκλθρωμζνθ ςειρά ποιοτικϊν προγραμμάτων και υπθρεςιϊν ςχεδιαςμζνων
ϊςτε να ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ που ζχουν οι χριςτεσ υπθρεςιϊν. Τπθρεςίεσ
και προγράμματα προςωζρονται ςτα ακόλουκα πεδία: διαχείριςθ περιπτϊςεων,
οικογενειακι ςτιριξθ, πατρότθτα, κεραπευτικι αγωγι για τθν κατάχρθςθ ουςιϊν,
βαςικζσ δεξιότθτεσ, δεξιότθτεσ ηωισ, ψυχικι υγεία, γνωςτικζσ κεραπείεσ, κοινωωελι
εργαςία, υγειονομικι περίκαλψθ και αναψυχι.
Θ Καναδικι Ζνωςθ των Εταιρειϊν Elizabeth Fry διευκφνει διάωορα επιτυχι
προγράμματα με τα οποία αντιμετωπίηονται οι ανάγκεσ των ευριςκόμενων ςε κίνδυνο
γυναικϊν οι οποίεσ πραγματοποιοφν τθ μετάβαςθ από τθ ωυλακι προσ τθν
ανεξάρτθτθ διαβίωςθ ςτθν κοινωνία, αλλά μπορεί να είναι άςτεγεσ ι άνεργεσ και να
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ςτεροφνται τισ δεξιότθτεσ που κα τουσ επιτρζψουν να αντεπεξζλκουν. Θ Ζνωςθ αυτι
προςωζρει μεταβατικι ςτζγθ, ςυμβουλευτικι για τθν πρόλθψθ του εγκλιματοσ και
για κζματα εκιςμοφ, ςχεδιαςμό ςτόχων, οργανωμζνθ ςτιριξθ κατά τθσ υποτροπισ και
οικονομικι αρωγι.
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V. Προγράμματα επανζνταξθσ και μεταςωωρονιςτικισ
μζριμνασ εκτελοφμενα μετά τθν αποωυλάκιςθ
Τπάρχουν διάωορεσ προςεγγίςεισ για τθ ςτιριξθ τθσ επανόδου και τθσ κοινωνικισ
επανζνταξθσ των παραβατϊν φςτερα από ζνα χρονικό διάςτθμα κράτθςισ τουσ.
Οριςμζνεσ παρεμβάςεισ διαχείριςθσ τθσ επανόδου υποβάλλουν τουσ παραβάτεσ ςε
μια χρονικι περίοδο επίβλεψθσ ςτθν κοινότθτα, ςυχνά ςτο πλαίςιο προγράμματοσ
υπό όρουσ απόλυςθσ. Για τθν πραγματοποίθςθ αυτϊν των παρεμβάςεων πρζπει να
ορίηονται με ςαωινεια τα κριτιρια και θ διαδικαςία λιψθσ αποωάςεων που μπορεί
να οδθγιςουν ςε υπό όρουσ απόλυςθ. Οι όροι που ςυνοδεφουν τθν υπό όρουσ
απόλυςθ πρζπει να είναι ςαωείσ, ϊςτε να διευκολφνουν τθν επίβλεψθ του παραβάτθ
και να αντιμετωπίηουν τισ ατομικζσ του ανάγκεσ και τουσ παράγοντεσ κινδφνου. Άλλεσ
παρεμβάςεισ που αωοροφν τθ μεταςωωρονιςτικι μζριμνα και τθν επάνοδο
εςτιάηονται ςτθν παροχι αρωγισ με ςτόχο τθ διευκόλυνςθ τθσ μετάβαςθσ του
παραβάτθ από το ίδρυμα προσ τθν κοινότθτα.
το κεωάλαιο V πραγματοποιείται επιςκόπθςθ διάωορων υπθρεςιϊν
μεταςωωρονιςτικισ μζριμνασ και αρωγισ για τθν επάνοδο οι οποίεσ μποροφν να
παραςχεκοφν με ςτόχο τθ διευκόλυνςθ τθσ επανζνταξθσ των παραβατϊν.
Επιςκοποφνται επίςθσ οριςμζνοι από τουσ παράγοντεσ που μποροφν να
εξαςωαλίςουν αποτελεςματικότερθ επίβλεψθ των παραβατϊν ςτθν κοινότθτα. Θ
πείρα δείχνει ότι κάποια από τα πλζον αποτελεςματικά προγράμματα είναι ςυχνά
εκείνα που βρίςκουν τθ ςωςτι ιςορροπία ανάμεςα ςτθν επίβλεψθ και τθν αρωγι. Σο
κεωάλαιο αυτό επιπλζον εξετάηει οριςμζνεσ ορκζσ πρακτικζσ ςε ςχζςθ με
προγράμματα πρόωρθσ αποωυλάκιςθσ και υπό όρουσ απόλυςθσ, τα οποία ζχουν ωσ
ζναν εκ των κφριων ςκοπϊν τουσ τθν επιτυχι κοινωνικι επανζνταξθ των παραβατϊν.
Ολοκλθρϊνεται με μια ενότθτα που ζχει ωσ κζμα τον ρόλο του κοινωνικοφ ςυνόλου
αναωορικά με αυτά τα διάωορα, εκτελοφμενα μετά τθν αποωυλάκιςθ
μεταςωωρονιςτικά προγράμματα.
τισ περιςςότερεσ χϊρεσ το ποςοςτό των καταδικαςμζνων παραβατϊν οι οποίοι
ζχουν τουλάχιςτον μία ι πολλαπλζσ πρότερεσ καταδίκεσ είναι ανθςυχθτικά υψθλό. Σα
υψθλά αυτά ποςοςτά υποτροπισ προξενοφν ςθμαντικό κόςτοσ ςτθν κοινωνία, τόςο
οικονομικά όςο και από απόψεωσ δθμόςιασ αςωάλειασ. Θ κοινοτικι αςωάλεια
κακιςτά αναγκαία για τισ κυβερνιςεισ και τισ κοινότθτεσ τθ διαμόρωωςθ
αποτελεςματικϊν παρεμβάςεων για τθν παροχι αρωγισ ςτουσ πρϊθν κρατουμζνουσ
με ςτόχο τθν επανζνταξι τουσ ςτο ευρφτερο κοινωνικό περιβάλλον και τθν αποχι τουσ
από το ζγκλθμα.82 Οι διευκυνόμενεσ διαδικαςίεσ επανόδου και τα προγράμματα
επανεγκατάςταςθσ για παραβάτεσ κερδίηουν ευρφτερθ αποδοχι και μποροφν να
προςωζρουν ζναν οικονομικά αποδοτικό τρόπο πρόλθψθσ του εγκλιματοσ. Κατά
ςυνζπεια, οι αρμόδιοι για τθ χάραξθ πολιτικισ και οι επαγγελματίεσ επικεντρϊνονται
82
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όλο και περιςςότερο ςτθν εφρεςθ προγραμμάτων και ςτρατθγικϊν που κα
αποτρζπουν τθν υποτροπι διά μζςου τθσ παροχισ βοικειασ ςτουσ κρατουμζνουσ,
προκειμζνου να επανενταχκοφν επιτυχϊσ ςτισ κοινότθτζσ τουσ.
Χωρίσ τθν φπαρξθ υλικισ, ψυχολογικισ και κοινωνικισ ςτιριξθσ τθ χρονικι περίοδο
τθσ αποωυλάκιςθσ, ζνασ παραβάτθσ μπορεί να δυςκολευτεί ιδιαίτερα να ςπάςει τον
ωαφλο κφκλο τθσ αποωυλάκιςθσ και τθσ εκ νζου ςφλλθψθσ. Οι ςφντομθσ διάρκειασ
ποινζσ εγκλειςμοφ ςτθ ωυλακι και οι παρατεταμζνεσ χρονικζσ περίοδοι προςωρινισ
κράτθςθσ προςωζρουν περιοριςμζνεσ ευκαιρίεσ για επιτυχι μεταχείριςθ και για
παρεμβάςεισ με ςτόχο τθν πρόλθψθ του ενδεχομζνου μελλοντικισ υποτροπισ.83
Οι πρϊθν κρατοφμενοι δεν αποτελοφν ομοιογενι ομάδα. Δεν ζχουν πανομοιότυπεσ
εμπειρίεσ κατά τθ μετάβαςι τουσ από τθ ωυλακι προσ τθν κοινότθτα.84 Πολλοί ζχουν
κάνει εκτενι «καριζρα» ςτο ζγκλθμα, ενϊ άλλοι όχι. Κάποιοι ζχουν εκτίςει
μακρόχρονεσ ποινζσ και ζχουν χάςει επαωι με τθν οικογζνεια και τθν κοινότθτά τουσ,
ενϊ άλλοι εκτίουν βραχφχρονεσ ποινζσ. Κάποιοι από αυτοφσ πάςχουν από κατάχρθςθ
ουςιϊν, από ψυχικι αςκζνεια ι και από τα δφο, εξ ου και θ ςθμαςία τθσ ανάπτυξθσ
εξατομικευμζνων προςεγγίςεων ςτθ διαχείριςθ των περιπτϊςεων.
Θ χρονικι περίοδοσ τθσ μετάβαςθσ από τον εγκλειςμό προσ τθν κοινότθτα μπορεί
να είναι ιδιαίτερα δφςκολθ για τουσ παραβάτεσ, και θ δυςκολία αυτι μπορεί να
επιτείνεται από το ςτρεσ που ςυνδζεται με το να τελεί κανείσ υπό επίβλεψθ ςτθν
κοινότθτα, κακϊσ και με το ςτίγμα που αντιμετωπίηουν ςυχνά οι πρϊθν κρατοφμενοι
μετά τθν αποωυλάκιςθ. Τπάρχουν επιπλζον διάωορεσ πρακτικισ ωφςεωσ προκλιςεισ
που πρζπει να αντιμετωπίςει ζνασ παραβάτθσ κατά τθ χρονικι περίοδο τθσ
αποωυλάκιςισ του. τισ προκλιςεισ αυτζσ ςυγκαταλζγονται θ διά τθσ χριςεωσ πολφ
περιοριςμζνων μζςων εφρεςθ κατάλλθλου χϊρου διαμονισ, θ οικονομικι διαχείριςθ
με τθ χριςθ λίγων ι και κακόλου αποταμιεφςεων μζχρι τθν ζναρξθ μιςκοδοςίασ του,
θ πρόςβαςθ ςε μια ςειρά από είδθ πρϊτθσ ανάγκθσ και θ πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ και
ςε ςτιριξθ για τισ ιδιαίτερζσ του ανάγκεσ.85 Θ ζρευνα με αντικείμενο τισ μεταβλθτζσ
που επθρεάηουν τθν επιτυχι επανζνταξθ αποκαλφπτει τθν φπαρξθ αλλθλεξάρτθςθσ
μεταξφ τθσ απαςχόλθςθσ, τθσ ςτζγαςθσ, τθσ κεραπείασ του εκιςμοφ και τθσ ςτιριξθσ
που παρζχεται από τα κοινωνικά δίκτυα.86 Αυτό είναι κάτι που πρζπει να λαμβάνεται
υπ’ όψιν, όταν εκπονοφνται και υλοποιοφνται προγράμματα ςτιριξθσ.
Ζχει διαπιςτωκεί πωσ οι εβδομάδεσ αμζςωσ πριν και αμζςωσ μετά τθν
αποωυλάκιςθ ενόσ κρατουμζνου είναι αποωαςιςτικισ ςθμαςίασ για τον κακοριςμό
των προοπτικϊν επιτυχοφσ του επανζνταξθσ ςτθν κοινότθτα - κάτι το οποίο κακιςτά
αναγκαία τθν εκπόνθςθ προγραμμάτων που να εςτιάηονται ςτο ςυγκεκριμζνο αυτό
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χρονικό ςθμείο μετάβαςθσ. ε μελζτθ που πραγματοποιικθκε ςε κρατουμζνουσ ςτθν
Αυςτραλία (Queensland)87 αναωζρκθκε ότι περίπου οι μιςοί από τουσ
ςυνεντευξιαςκζντεσ εγκλείςτουσ ζκαναν λόγο για τθν εκδιλωςθ τουλάχιςτον μζτριου
αιςκιματοσ ψυχικοφ πόνου κατά τισ εβδομάδεσ πριν από τθν αποωυλάκιςι τουσ.
Πολλοί ζκαναν λόγο για κλονιςμζνθ ψυχικι υγεία πριν από τθν αποωυλάκιςθ. Θ
κοινωνικι ςτιριξθ είναι κάτι που μπορεί να αμβλφνει τα εχκρικά αιςκιματα ενόσ
παραβάτθ, κακϊσ και τισ επιπτϊςεισ πικανϊν ψυχολογικϊν προβλθμάτων.88
Λδανικά, τα προγράμματα μεταςωωρονιςτικισ μζριμνασ και αρωγισ για τθν
επάνοδο κα πρζπει να ςτθρίηονται ςε προςζγγιςθ βαςιηόμενθ ςτθ διαχείριςθ
περιπτϊςεων και να περιλαμβάνουν διάωορεσ παρεμβάςεισ (βλ. ςχεδιάγραμμα VI). Οι
παρεμβάςεισ αυτζσ κα πρζπει να εκπονοφνται με ςκοπό τθν αρωγι των παραβατϊν
για τθν προετοιμαςία τθσ αποωυλάκιςισ τουσ, βοθκϊντασ τουσ να αποκτιςουν τα
ςφνολα δεξιοτιτων που απαιτοφνται ϊςτε να αντεπεξζλκουν ςτο ευρφτερο κοινωνικό
περιβάλλον, αντιμετωπίηοντασ προςωπικζσ προκλιςεισ και τουσ παράγοντεσ που
ςυνδζονται με τθν εγκλθματικι τουσ ςυμπεριωορά, βοθκϊντασ για τθν επίλυςθ
πρακτικισ ωφςεωσ προβλθμάτων που ςχετίηονται με τθν απαςχόλθςθ, τθ μεταωορά ι
τον χϊρο διαμονισ, και δθμιουργϊντασ τισ απαραίτθτεσ επαωζσ και ςχζςεισ μζςα ςτθν
κοινότθτα. Πολλζσ από αυτζσ τισ παρεμβάςεισ, αν όχι οι περιςςότερεσ,
περιλαμβάνουν κάποια μορωι επίβλεψθσ.89
χεδιάγραμμα VI. Μοντζλο διαχείριςθσ υποκζςεων
Αξιολόγθςθ κινδφνου/αναγκϊν→
Αξιολόγθςθ των παραβατϊν με
ςτόχο τθ διακρίβωςθ των
κινδφνων και των αναγκϊν τουσ.

χεδιαςμόσ υποκζςεων→Εωαρμογι υποκζςεων→ Εωαρμογι υποκζςεων
Εφρεςθ των πλζον
Ολοκλιρωςθ των
υνεχισ επανεκτίμθςθ
αποτελεςματικϊν
παρεμβάςεων, κάτι
τθσ προόδου των
παρεμβάςεων για τθν που μπορεί να
παραβατϊν, με ςτόχο τθ
αντιμετϊπιςθ των
ςυνεπάγεται τθν
διακρίβωςθ του αντικτφπου
κινδφνων και των
παραπομπι των
των παρεμβάςεων, και
αναγκϊν των
παραβατϊν ςτα
επανεξζταςθ τθσ
παραβατϊν, κακϊσ
ςυναωι προγράμματα
προςζγγιςθσ με ςκοπό
και για τθν κοινωνικι και υπθρεςίεσ που
τθ ςυνεκτίμθςθ
τουσ αποκατάςταςθ.
παρζχουν κεραπεία.
τθσ προόδου.

Πθγι: Καναδάσ, Βρετανικι Κολομβία, Διεφκυνςθ Εταιρικϊν Προγραμμάτων και Προγραμμάτων
Κοινοτικοφ ωωρονιςμοφ, Μάιοσ 2009.
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επανζνταξθσ των παραβατϊν είναι θ ελαχιςτοποίθςθ τθσ διάρκειασ παραμονισ τουσ
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ςτο ίδρυμα και θ αξιοποίθςθ μθχανιςμϊν για τθν πρόωρθ αποωυλάκιςι τουσ, αμζςωσ
μόλισ μπορζςουν να επιδείξουν τθν ικανότθτα και τθν προκυμία τουσ να ηιςουν ηωι
απαλλαγμζνθ από το ζγκλθμα. Μόλισ ζνασ παραβάτθσ βρεκεί ςτθν κοινότθτα, μπορεί
να ωωελθκεί από διάωορεσ μορωζσ επίβλεψθσ, αρωγισ και μεταχείριςθσ με ςτόχο τθν
άμβλυνςθ τθσ επανόδου του και τθ διευκόλυνςθ τθσ κοινωνικισ του επανζνταξθσ.
Αςχζτωσ του αν ζνασ παραβάτθσ αποωυλακιςτεί μόλισ λιξει θ ποινι του ι
νωρίτερα, βάςει προγραμμάτων πρόωρθσ ι υπό όρουσ απόλυςθσ, υπάρχει πάντοτε
ανάγκθ για προγράμματα που ςτοχεφουν ςτθ διευκόλυνςθ τθσ επανόδου του και ςτθν
παροχι διάωορων μορωϊν μεταςωωρονιςτικισ ςτιριξθσ ι επίβλεψθσ. Σα τελευταία
χρόνια μεγάλο μζροσ τθσ ςυηιτθςθσ που αωορά τθν επανζνταξθ των παραβατϊν ζχει
επικεντρωκεί ςτθν ανάπτυξθ καλφτερων μζςων για τθ διαχείριςθ τθσ επανόδου ενόσ
παραβάτθ ςτθν κοινότθτα, διά μζςου τθσ παροχισ ενόσ αποτελεςματικοφ και
ιςορροπθμζνου ςυνδυαςμοφ επίβλεψθσ και αρωγισ, κακϊσ και διά μζςου τθσ
εφρεςθσ τρόπων για τθν επίτευξθ αυτοφ του ςυνδυαςμοφ μζςα από τθν
αποτελεςματικι ςυνεργαςία ανάμεςα ςτισ ςωωρονιςτικζσ διοικιςεισ, τισ υπθρεςίεσ
επιβολισ του νόμου και τισ οργανϊςεισ οι οποίεσ βαςίηονται ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ.
Οριςμζνα προγράμματα επιδιϊκουν ενεργά τθν κοινοτικι ςυμμετοχι και βοθκοφν
τισ κοινότθτεσ να ανταποκρίνονται περιςςότερο ςτθν κατάςταςθ όπου βρίςκονται οι
παραβάτεσ. Ο ςτόχοσ των παρεμβάςεων αυτοφ του είδουσ είναι θ δθμιουργία
ευνοϊκϊν ςυνκθκϊν για τθν ζνταξθ των πρϊθν κρατουμζνων ςτθν κοινωνία υπό τισ
καλφτερεσ δυνατζσ προχποκζςεισ. Επ’ αυτοφ οριςμζνεσ προςεγγίςεισ τθσ
αποκαταςτατικισ δικαιοςφνθσ είναι ιδιαίτερα υποςχόμενεσ.

Α. Διεκνι πρότυπα
Διάωορα διεκνι πρότυπα και κανόνεσ ζχουν άμεςθ ςυνάωεια με υλοποιοφμενεσ μετά
τθν αποωυλάκιςθ παρεμβάςεισ επανζνταξθσ, περιλαμβανομζνων και διατάξεων που
ςχετίηονται με: α) Σθν παροχι υπθρεςιϊν μεταςωωρονιςτικισ μζριμνασ ςτουσ πρϊθν
κρατουμζνουσ· β) τθν πρόωρθ αποωυλάκιςθ των παραβατϊν και τθν επίβλεψι τουσ
ςτθν κοινότθτα· και γ) τον καίριο ρόλο που διαδραματίηει θ κοινότθτα ςτθν κοινωνικι
επανζνταξθ των παραβατϊν.

1. Τπθρεςίεσ μεταςωωρονιςτικισ μζριμνασ
Θ ςθμαςία που ζχει θ μζριμνα φςτερα από μια χρονικι περίοδο εγκλειςμοφ ςτθ
ωυλακι είναι κάτι που δεν κα πρζπει να υποτιμάται. Οι τοιχειϊδεισ Κανόνεσ για τθ
Μεταχείριςθ των Κρατουμζνων κακιςτοφν ςαωζσ ότι το κακικον τθσ κοινωνίασ δεν
τελειϊνει με τθν αποωυλάκιςθ ενόσ κρατουμζνου (κανόνασ 64):
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«Κα πρζπει επομζνωσ να υπάρχουν κυβερνθτικζσ ι ιδιωτικζσ υπθρεςίεσ ικανζσ να
προςωζρουν ςτο αποωυλακιςμζνο άτομο αποτελεςματικι μεταςωωρονιςτικι μζριμνα
θ οποία κα ςτοχεφει ςτθ μείωςθ τθσ εισ βάροσ του προκατάλθψθσ και ςτθν κοινωνικι
του αποκατάςταςθ».
τουσ κανόνεσ περιλαμβάνονται και πρότυπα που ςχετίηονται
μεταςωωρονιςτικι μζριμνα ςτα οποία δθλϊνεται (κανόνασ 81) ότι:

με

τθ

«81. (1) Οι κυβερνθτικζσ ι μθ κυβερνθτικζσ υπθρεςίεσ και οργανϊςεισ που βοθκοφν
τουσ αποωυλακιςμζνουσ να επανενταχκοφν ςτθν κοινωνία κα εξαςωαλίηουν, όςο
αυτό είναι εωικτό και αναγκαίο, ότι οι αποωυλακιςμζνοι εωοδιάηονται με τα
απαιτοφμενα ζγγραωα και ςτοιχεία ταυτότθτασ, ζχουν τθν κατάλλθλθ ςτζγθ και
εργαςία, ωζρουν επαρκι και κατάλλθλθ για το κλίμα και τθν εποχι ενδυμαςία και
διακζτουν τα αναγκαία μζςα για να ωκάςουν ςτον προοριςμό τουσ και να
ςυντθρθκοφν το χρονικό διάςτθμα αμζςωσ μετά τθν αποωυλάκιςι τουσ».
Οι υπθρεςίεσ αυτζσ, οι δραςτθριότθτεσ των οποίων πρζπει να είναι επικεντρωμζνεσ
και ςυντονιςμζνεσ, κα πρζπει να ζχουν πρόςβαςθ ςτουσ κρατουμζνουσ και να ηθτείται
θ γνϊμθ τουσ κατά τθν προετοιμαςία των παραβατϊν για τθν αποωυλάκιςι τουσ
(κανόνασ 81, παράγραωοι *2+ και *3+).
ε ό,τι αωορά τισ κρατοφμενεσ γυναίκεσ, οι Κανόνεσ τθσ Μπανγκόκ απαιτοφν
ςυγκεκριμζνα από τισ διοικιςεισ να αξιοποιοφν όςο το δυνατόν περιςςότερο
εναλλακτικζσ επιλογζσ, όπωσ θ άδεια κατ’ οίκον διαμονισ, οι ανοικτζσ ωυλακζσ, τα
κζντρα θμιελεφκερθσ διαβίωςθσ, κακϊσ και τα προγράμματα και υπθρεςίεσ που
βαςίηονται ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ, ϊςτε να διευκολφνουν τθ μετάβαςθ των
κρατοφμενων γυναικϊν από τθ ωυλακι προσ τθν κοινότθτα, να μειϊςουν το ςτίγμα
και να αποκαταςτιςουν τθν επαωι των γυναικϊν αυτϊν με τισ οικογζνειζσ τουσ όςο
το δυνατόν ςυντομότερα (κανόνασ 45). Οι κανόνεσ ηθτοφν περαιτζρω τθν υλοποίθςθ
ολοκλθρωμζνων προγραμμάτων ςχεδιαςμζνων με ςτόχο τθν προςωορά, πριν και μετά
τθν αποωυλάκιςθ, επανενταξιακϊν παρεμβάςεων και υπθρεςιϊν που να λαμβάνουν
υπ’ όψιν τισ ανάγκεσ των γυναικϊν οι οποίεσ αωοροφν αποκλειςτικά το ωφλο τουσ.
Σζτοια προγράμματα κα πρζπει να υλοποιοφνται από τισ ςωωρονιςτικζσ διοικιςεισ ςε
ςυνεργαςία με υπθρεςίεσ επιμελθτϊν δοκιμαςίασ ι/και υπθρεςίεσ κοινωνικισ
πρόνοιασ, ομάδεσ των τοπικϊν κοινοτιτων και μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ (κανόνασ
46), ενϊ παράλλθλα κα πρζπει να περιλαμβάνουν πρόςκετθ ςτιριξθ μετά τθν
αποωυλάκιςθ για γυναίκεσ οι οποίεσ μπορεί να χρειάηονται ψυχολογικι, ιατρικι,
νομικι και πρακτικι βοικεια (κανόνασ 47).
Αναωορικά με τουσ νεαροφσ παραβάτεσ, οι Κανόνεσ του Πεκίνου τονίηουν τθν
ανάγκθ για τθν φπαρξθ μιασ ςειράσ υπθρεςιϊν και διευκολφνςεων ςχεδιαςμζνων
ϊςτε να εκπλθρϊνουν τισ διάωορεσ ανάγκεσ των παραβατϊν αυτϊν που
επανειςζρχονται ςτθν κοινότθτα και να τουσ παρζχουν κακοδιγθςθ και ςτιριξθ - κάτι
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που αποτελεί ςθμαντικό βιμα προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ επιτυχοφσ τουσ επανζνταξθσ
ςτθν κοινωνία. Ειδικότερα οι κανόνεσ αυτοί ηθτοφν τθν καταβολι προςπακειϊν για
«τθν πρόβλεψθ θμιιδρυματικϊν κεςμϊν, όπωσ είναι τα κζντρα θμιελεφκερθσ
διαβίωςθσ, τα ιδρφματα αγωγισ, τα κζντρα θμεριςιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ τζτοιεσ
κατάλλθλεσ ρυκμίςεισ οι οποίεσ μπορεί να προςωζρουν αρωγι ςτουσ ανθλίκουσ για
τθν ορκι επανζνταξι τουσ ςτθν κοινωνία» (κανόνασ 29.1).
Σζλοσ, αναγνωρίηοντασ τα ιδιαίτερα, ευάλωτα ςθμεία των τοξικοεξαρτθμζνων
παραβατϊν, θ Επιτροπι για τισ Ναρκωτικά υιοκζτθςε το 2012 τθν απόωαςθ 55/2 με
τον ςυγκεκριμζνο ςτόχο τθσ προϊκθςθσ προγραμμάτων που αποςκοποφν ςτθ
κεραπεία, τθν αποκατάςταςθ και τθν επανζνταξθ των αποωυλακιςμζνων,
τοξικοεξαρτθμζνων ατόμων.

2. Πρόωρθ απόλυςθ από ιδρφματα
Οι Κανόνεσ του Σόκιο ηθτοφν τθν εκ μζρουσ των χωρϊν ανάπτυξθ και λειτουργία ενόσ
ευρζοσ ωάςματοσ εναλλακτικϊν επιλογϊν μετά τθν καταδικαςτικι απόωαςθ, με
ςκοπό τθν αποωυγι τθσ ιδρυματοποίθςθσ και τθν παροχι αρωγισ ςτουσ παραβάτεσ
για τθν ζγκαιρθ επανζνταξι τουσ ςτθν κοινωνία. τα μζτρα αυτά μπορεί να
ςυγκαταλζγονται θ άδεια εξόδου από το ςωωρονιςτικό κατάςτθμα, τα κζντρα
θμιελεφκερθσ διαβίωςθσ, θ άδεια εξόδου για εκτζλεςθ εργαςίασ, θ εκπαιδευτικι
άδεια, τα διάωορα είδθ προγραμμάτων πρόωρθσ ι υπό όρουσ απόλυςθσ, θ μείωςθ
εκτιτζασ ποινισ και θ απονομι χάριτοσ. Σα μζτρα αυτά κα πρζπει να εξετάηονται το
ςυντομότερο δυνατόν μετά τθν επιβολι ποινισ ςε ζναν παραβάτθ, ενϊ οι αποωάςεισ
που αωοροφν τθν εωαρμογι τουσ κα πρζπει να υπόκεινται ςε επανεξζταςθ από
δικαςτικι ι άλλθ αρμόδια και ανεξάρτθτθ αρχι (κανόνεσ 9.1-9.4).
ε ό,τι αωορά τισ κρατοφμενεσ γυναίκεσ, οι Κανόνεσ τθσ Μπανγκόκ ορίηουν ότι οι
αποωάςεισ που αωοροφν τθν πρόωρθ υπό όρουσ απόλυςθ των γυναικϊν
παραβάτιδων κα πρζπει να λαμβάνουν ευνοϊκά υπ’ όψιν τισ ευκφνεσ μζριμνασ που
ζχουν, κακϊσ και τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ τουσ ςτα ηθτιματα που ςχετίηονται με τθν
κοινωνικι επανζνταξθ (κανόνασ 63).
Οι Κανόνεσ του Πεκίνου ενκαρρφνουν επίςθσ τθ ςυχνι και ζγκαιρθ καταωυγι ςτθν
υπό όρουσ απόλυςθ. Διακθρφςςουν ότι θ υπό όρουσ απόλυςθ από ζνα ίδρυμα κα
χρθςιμοποιείται από τθν αρμόδια αρχι ςτον μεγαλφτερο δυνατό βακμό και κα
χορθγείται το ταχφτερο δυνατόν (κανόνασ 28.1). Προςκζτουν ότι οι ανιλικοι που
απολφονται υπό όρουσ από ίδρυμα κα επικουροφνται και κα επιβλζπονται από
αρμόδια αρχι, ενϊ κα ςτθρίηονται πλιρωσ από τθν κοινότθτα (κανόνασ 28.2).
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3. Κοινοτικι ςυμμετοχι ςτθν κοινωνικι επανζνταξθ των παραβατϊν
Θ αρχι 10 των Βαςικϊν Αρχϊν για τθ Μεταχείριςθ των Κρατουμζνων διακθρφςςει ότι
«με τθ ςυμμετοχι και τθ βοικεια τθσ κοινότθτασ και των κοινωνικϊν κεςμϊν και με
τον οωειλόμενο ςεβαςμό ςτα ςυμωζροντα των κυμάτων, κα δθμιουργοφνται ευνοϊκζσ
προχποκζςεισ για τθν ζνταξθ του πρϊθν κρατουμζνου ςτθν κοινωνία υπό τισ
καλφτερεσ δυνατζσ ςυνκικεσ».
Οι Κανόνεσ του Σόκιο ενκαρρφνουν τθ ςυμμετοχι του κοινοφ ςτισ βαςιηόμενεσ ςτισ
τοπικζσ κοινότθτεσ παρεμβάςεισ και προβλζπουν ότι «θ ςυμμετοχι του κοινοφ κα
πρζπει να κεωρείται ωσ ευκαιρία να ςυνειςωζρουν τα μζλθ τθσ κοινότθτασ ςτθν
προςταςία τθσ κοινωνίασ τουσ» (κανόνασ 17.2). Σονίηουν επίςθσ τθ ςθμαςία που ζχει
ο ρόλοσ των εκελοντϊν, ιδίωσ όταν είναι ςωςτά εκπαιδευμζνοι και επιβλεπόμενοι.
Σζλοσ, ενκαρρφνουν τθν ανάπτυξθ κατάλλθλων μθχανιςμϊν με ςκοπό «τθ
διευκόλυνςθ τθσ δθμιουργίασ ςυνδζςμων μεταξφ υπθρεςιϊν οι οποίεσ είναι αρμόδιεσ
για μθ ωυλακτικά μζτρα, άλλων κλάδων του ςυςτιματοσ ποινικισ δικαιοςφνθσ,
υπθρεςιϊν κοινωνικισ ανάπτυξθσ και πρόνοιασ -τόςο κυβερνθτικϊν όςο και μθ
κυβερνθτικϊν, οι οποίεσ δραςτθριοποιοφνται ςε πεδία όπωσ θ υγεία, θ ςτζγαςθ, θ
εκπαίδευςθ και θ εργαςία-, και των μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ» (κανόνασ 22.1).90
Οι Κανόνεσ του Πεκίνου τονίηουν κατά παρόμοιο τρόπο τθ ςπουδαιότθτα που ζχει θ
ςυνεργαςία τθσ κοινότθτασ ςτθν κοινωνικι αποκατάςταςθ των νεαρϊν παραβατϊν.
Οι κανόνεσ αυτοί ενκαρρφνουν τθν κινθτοποίθςθ εκελοντϊν, τοπικϊν κεςμικϊν
οργάνων και άλλων κοινοτικϊν πόρων «με ςκοπό τθν αποτελεςματικι ςυμβολι ςτθν
αποκατάςταςθ του ανθλίκου ςτο ευρφτερο κοινωνικό περιβάλλον και, ςτο μζτρο του
δυνατοφ, εντόσ τθσ οικογζνειασ» (κανόνασ 25.1).

Κζνυα
Μεταςωφρονιςτικι ςτιριξθ: υπθρεςίεσ δοκιμαςίασ και μεταςωφρονιςτικισ μζριμνασ
τθν Κζνυα το Σμιμα Τπθρεςιϊν Δοκιμαςίασ και Μεταςωωρονιςτικισ Μζριμνασ
εωαρμόηει ζνα πρόγραμμα μεταςωωρονιςτικισ ςτιριξθσ το οποίο επιβλζπει και
υποςτθρίηει πρϊθν παραβάτεσ ωσ πρόγραμμα επανόδου ςτθν κοινωνία. Σο
πρόγραμμα αυτό κεωρεί τουσ πρϊθν παραβάτεσ ωσ άτομα μειονεκτοφντα και
χριηοντα κοινωνικισ πρόνοιασ, αλλά και ωσ άτομα που ζχουν τθν ευκφνθ τθσ αποχισ.
Σο Σμιμα επιβλζπει πρϊθν παραβάτεσ –εκτόσ από πρϊθν εγκλείςτουσ ςε ωυλακζσ
ανθλίκων που αποωυλακίηονται υπό όρουσ και ολοκλθρϊνουν τθν ζκτιςθ τθσ ποινισ
90

Βλ. R. E. Brown and Y. Dandurand, “Successful strategies that contribute to safer communities”,
paper prepared for the workshop entitled “Successful Crime Reduction and Prevention Strategies in the
Urban Context”, held at the sixteenth session of the Commission on Crime Prevention and Criminal
Justice, Vienna, 23-27 April 2007, ς. 4-5.
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τουσ υπό τθν επίβλεψθ επιμελθτϊν δοκιμαςίασ– ςε εκελοντικι βάςθ. Σο πρόγραμμα
μεταςωωρονιςτικισ ςτιριξθσ ςυνδυάηει ζνα μοντζλο ελλείμματοσ ευκαιριϊν με ζνα
μοντζλο ευκφνθσ των παραβατϊν. τουσ πρϊθν παραβάτεσ που βρίςκονται κυρίωσ
υπό επίβλεψθ ςτο πλαίςιο αυτοφ του προγράμματοσ περιλαμβάνονται πρϊθν
μακροχρόνιοι παραβάτεσ, ψυχικά αςκενείσ παραβάτεσ και τρόωιμοι ςε ωυλακζσ
ανθλίκων. Σο πρόγραμμα εδράηεται ςτο ςκεπτικό ότι ςτουσ παραβάτεσ αξίηει όχι μόνο
θ τιμωρία, αλλά και θ ευκαιρία να αρχίςουν, μετά τθν αποδζςμευςι τουσ από το
ποινικό ςφςτθμα, ηωι απαλλαγμζνθ από το ζγκλθμα. Θ μεταςωωρονιςτικι μζριμνα
κεωρείται επομζνωσ ωσ ςυνζχεια των προςπακειϊν κοινωνικισ αποκατάςταςθσ που
άρχιςαν κατά τθ διάρκεια τθσ κράτθςθσ ςτθ ωυλακι.
Πθγι: Kenya, Office of the Vice-President and Ministry of Home Affairs, Department
of Probation and Aftercare Services, Research Report on the Impediments to Offender
Reintegration and Resettlement (Nairobi, 2007).

Οι Κατευκυντιριεσ Γραμμζσ για τθν Πρόλθψθ του Εγκλιματοσ, οι οποίεσ
υιοκετικθκαν το 2002 από το Οικονομικό και Κοινωνικό υμβοφλιο, τονίηουν επίςθσ
ότι «θ ενεργι ςυμμετοχι των κοινοτιτων και λοιπϊν τμθμάτων τθσ κοινωνίασ των
πολιτϊν αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ αποτελεςματικισ πρόλθψθσ του
εγκλιματοσ» (κατευκυντιρια γραμμι 16). Διακθρφςςουν ότι «θ ςυνεργαςία και οι
εταιρικζσ ςχζςεισ κα πρζπει να αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ αποτελεςματικισ
πρόλθψθσ του εγκλιματοσ, δεδομζνου του πολυδιάςτατου χαρακτιρα τον οποίο
ζχουν οι αιτίεσ του εγκλιματοσ και δεδομζνων των δεξιοτιτων και των ευκυνϊν που
απαιτοφνται για τθν αντιμετϊπιςι τουσ» (κατευκυντιρια γραμμι 9). Αυτό είναι κάτι
που περιλαμβάνει διυπουργικζσ εταιρικζσ ςχζςεισ, κακϊσ και εταιρικζσ ςχζςεισ
μεταξφ αρχϊν, κοινοτικϊν οργανιςμϊν, μθ κυβερνθτικϊν οργανϊςεων, του
επιχειρθματικοφ τομζα και ιδιωτϊν (κατευκυντιριεσ γραμμζσ 9 και 19).
τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθ ςυνεργαςία και τθν τεχνικι αρωγι ςτο πεδίο
τθσ πρόλθψθσ τθσ εγκλθματικότθτασ ςτισ πόλεισ αναωζρεται ότι ζνα περιεκτικό και
ολοκλθρωμζνο ςχζδιο πρόλθψθσ του εγκλιματοσ κα πρζπει να περιλαμβάνει, μεταξφ
άλλων, μζτρα για τθν πρόλθψθ τθσ υποτροπισ, παρζχοντασ «κοινωνικι και
εκπαιδευτικι ςτιριξθ εντόσ του πλαιςίου τθσ ποινισ, μζςα ςτθ ωυλακι και ωσ
προετοιμαςία για τθν αποωυλάκιςθ», κακϊσ και «ενεργό ρόλο ςτθν κοινότθτα κατά
τθν κοινωνικι αποκατάςταςθ των παραβατϊν».91

91

Οικονομικό και Κοινωνικό υμβοφλιο, απόωαςθ 1995/9, παράρτθμα, para. 3 (d) (ii).
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Β. Μεταςωωρονιςτικι μζριμνα και αρωγι για τθν επάνοδο
ε αρκετά μεγάλο αρικμό χωρϊν υπάρχουν εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ για τθν παροχι
μεταςωωρονιςτικισ αρωγισ και επίβλεψθσ ςε προςωάτωσ αποωυλακιςμζνουσ
παραβάτεσ. ε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ προςωζρονται μεταςωωρονιςτικά
προγράμματα από υπθρεςίεσ επιμελθτϊν δοκιμαςίασ. ε άλλεσ περιπτϊςεισ
προςωζρονται από μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ. Μζχρι ςιμερα είναι λίγεσ οι
αξιολογιςεισ που ζχουν πραγματοποιθκεί για τα υπάρχοντα προγράμματα ςτιριξθσ
τθσ επανόδου των παραβατϊν, και δεν υπάρχει ομοωωνία για τθ ςυγκριτικι τουσ
αποτελεςματικότθτα.92 Σα περιςςότερα προγράμματα επανόδου δεν ζχουν υποβλθκεί
ςε ελεγχόμενεσ αξιολογιςεισ, και οι περιςςότερο επιτυχείσ προςεγγίςεισ δεν ζχουν
ακόμθ εντοπιςτεί και διατυπωκεί με ςαωινεια. Πολλά πράγματα ωςτόςο είναι
γνωςτά για τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυνζχιςθ παρακολοφκθςθσ ι/και τθν
ολοκλιρωςθ των προγραμμάτων, ςτουσ οποίουσ περιλαμβάνονται το μορωωτικό
επίπεδο, θ οικογενειακι κατάςταςθ, θ ωυλι, θ θλικία, οι ςυνκικεσ διαβίωςθσ και θ
απαςχόλθςθ.93 Θ βελτίωςθ τθσ απαςχόλθςθσ, τθσ ςτζγαςθσ και τθσ εκπαίδευςθσ
μπορεί να καλυτερζψει τθ ςυνζχιςθ παρακολοφκθςθσ των προγραμμάτων και να ζχει
κετικό αντίκτυπο ςτθν επιτυχι κοινωνικι επανζνταξθ των παραβατϊν.

1. Αρωγι για τθν επάνοδο ςτθν αγορά εργαςίασ
Θ απαςχόλθςθ αποτελεί καταωανϊσ βαςικό παράγοντα για τθν επιτυχι επανζνταξθ
των πρϊθν κρατουμζνων. Αποτελεί κάτι περιςςότερο από απλϊσ μια πθγι
ειςοδιματοσ. Παρζχει οργάνωςθ, τακτικότθτα και ευκαιρίεσ ςυνειςωοράσ ςτθν
εργαςία και ςτθ ηωι άλλων ατόμων, ενϊ διευκολφνει τθν φπαρξθ πολφτιμων
κοινωνικϊν επαωϊν. Βοθκά τουσ πρϊθν κρατουμζνουσ να επαναςυνδεκοφν με
ςτοιχεία τθσ κοινότθτασ και ςυμβάλλει ςτθν ενδυνάμωςθ τθσ αυτοεκτίμθςθσ, τθσ
αυτοπεποίκθςθσ και τθσ αυτοαποτελεςματικότθτάσ τουσ.94
Θ εφρεςθ νόμιμθσ απαςχόλθςθσ ςυνιςτά ζνα από τα καλφτερα μζςα πρόβλεψθσ για
τθν επιτυχία ενόσ πρϊθν κρατουμζνου μετά τθν αποωυλάκιςι του. Επιπλζον οι πρϊθν
παραβάτεσ ςυνικωσ επιςτρζωουν ςτθν κοινότθτα διακζτοντασ πολφ λίγα (ι και
κακόλου) χριματα – τα οποία, τισ περιςςότερεσ ωορζσ, περιορίηονται ςτισ πενιχρζσ
τουσ αποδοχζσ από τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ ωυλακισ.
Σα περιοριςμζνα οικονομικά μζςα επθρεάηουν τθν ικανότθτα ενόσ παραβάτθ τόςο για
92

Βλ. C. A. Visher, “Effective reentry programs”, Criminology and Public Policy, vol. 5, No. 2 (2006), ς.
299-302.
93
S. J. Listwan, “Reentry for serious and violent offenders: an analysis of program attrition”, Criminal
Justice Policy Review, vol. 20, No. 2 (2009), ς. 154-169.
94
Βλ. J. Graffam and others, Attitudes of Employers, Corrective Services Workers, Employment
Support Workers, and Prisoners and Offenders towards Employing Ex-Prisoners and Ex-Offenders
(Burwood, Victoria, Deakin University, School of Health and Social Development, 2004), ς. 4.
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εφρεςθ, όςο και για διατιρθςθ εργαςίασ, μζςω των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν που ζχουν
ςτθν παρουςία του ςε εργαςιακι ςυνζντευξθ, ςτθ δυνατότθτα μετακίνθςισ του μζχρι
τον χϊρο εργαςίασ ι ςτθν αγορά ρουχιςμοφ ι εργαλείων που χρειάηονται για τθν
εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ.

«Θ απαςχόλθςθ δεν παρζχει μόνο το ειςόδθμα που είναι αναγκαίο για τθν υποςτιριξθ
επαρκϊν υλικϊν ςυνκθκϊν. Παρζχει επιπλζον οργάνωςθ και τακτικότθτα, ενϊ
ςυγχρόνωσ είναι κάτι που γεμίηει τον χρόνο. Προςωζρει ςε ζνα άτομο ευκαιρίεσ
διεφρυνςθσ του κοινωνικοφ του δικτφου, ϊςτε να ενταχκοφν ςε αυτό άλλα
παραγωγικά μζλθ τθσ κοινωνίασ. Παράλλθλα με όλα αυτά, θ απαςχόλθςθ μπορεί να
ςυμβάλει ςτθν ενίςχυςθ τθσ αυτοεκτίμθςθσ, κακϊσ και γενικότερα ςτθν ψυχικι
υγεία».
Πθγι: J. Graffam and others, “Variables affecting reintegration as perceived by
offenders and professionals”, Journal of Offender Rehabilitation, vol. 40, Nos. 1 and 2
(2005), ς. 147-171.

Οι προςωάτωσ αποωυλακιςμζνοι παραβάτεσ ζρχονται αντιμζτωποι με πολυάρικμεσ
προκλιςεισ αναωορικά με τθν εξαςωάλιςθ απαςχόλθςθσ. τισ προκλιςεισ αυτζσ
μπορεί να περιλαμβάνονται προςωπικοί παράγοντεσ (παραδείγματοσ χάριν, χαμθλι
αυτοεκτίμθςθ, χαμθλό επίπεδο κινθτοποίθςθσ, ζλλειψθ δεξιοτιτων, ζλλειψθ
εκπαίδευςθσ, φπαρξθ ψυχικισ αςκζνειασ και κατάχρθςθ ουςιϊν), ζλλειψθ ςτακεροφ
χϊρου διαμονισ, κακϊσ και κοινωνικοί παράγοντεσ (παραδείγματοσ χάριν, αρνθτικι
επίδραςθ από ομοτίμουσ, απουςία οικογενειακισ ςτιριξθσ και ανεπαρκζσ ιςτορικό
ςτο πεδίο τθσ απαςχόλθςθσ).95 Οι περιςςότεροι παραβάτεσ επιςτρζωουν ςε
μειονεκτοφςεσ κοινότθτεσ με περιοριςμζνεσ εργαςιακζσ ευκαιρίεσ. τισ κοινότθτεσ
αυτζσ οι ομάδεσ ομοτίμων προςωζρουν ςυνικωσ μικρό αρικμό επαωϊν με τον κόςμο
τθσ νόμιμθσ εργαςίασ, και οι αδφναμεσ επαωζσ δυςκολεφουν ζνα άτομο να εντοπίςει
και να αξιοποιιςει τισ λιγοςτζσ εργαςιακζσ ευκαιρίεσ που είναι διακζςιμεσ ςτθν
κοινότθτά του. Θ κατάςταςθ τθσ οικονομίασ είναι κάτι που επίςθσ επθρεάηει τθν
επάνοδο των κρατουμζνων. Οι κακζσ οικονομικζσ ςυνκικεσ δυςχεραίνουν ιδιαίτερα
τθν εφρεςθ κατάλλθλθσ απαςχόλθςθσ από τουσ παραβάτεσ. Από οικονομολόγουσ
εργαςίασ επιςθμαίνεται ότι θ ζλλειψθ εργαςιϊν επθρεάηει δυςανάλογα τα
περιςςότερο μειονεκτοφντα άτομα που αναηθτοφν εργαςία και ότι οι παραβάτεσ

95

C. A. Visher, L. Winterfield and M. B. Coggeshall, “Ex-offender employment programs and
recidivism: a meta-analysis”, Journal of Experimental Criminology, vol. 1, No. 3 (2005), ς. 295-315· βλ.
επίςθσ J. Rakis, “Improving the employment rates of ex-prisoners under parole”, Federal Probation, vol.
69, No. 1 (2005), ς. 7-12· J. Graffam and others, “Variables affecting successful reintegration as perceived
by offenders and professionals”, Journal of Offender Rehabilitation, vol. 40, Nos. 1 and 2 (2005), ς. 147171.
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βρίςκονται κοντά ςτο χαμθλότερο ςθμείο του καταλόγου με τισ προτιμιςεισ των
εργοδοτϊν.96
Οι εργοδότεσ είναι ςυχνά απρόκυμοι να προςλάβουν πρϊθν παραβάτεσ, ιδίωσ εάν
αυτοί δεν ζχουν ακόμθ αποδείξει τθν αξία τουσ μετά τθν αποωυλάκιςθ. Σο ςτίγμα που
ςυνδζεται με τον εγκλειςμό ςτθ ωυλακι αποτελεί εμωανϊσ ζναν παράγοντα γι’ αυτό,
αλλά τζτοιοσ παράγοντασ είναι και το γεγονόσ ότι λίγα από αυτά τα άτομα ζχουν τισ
δεξιότθτεσ, τθν εμπειρογνωμοςφνθ ι τθν πείρα που αναηθτοφν οι εργοδότεσ. Μεγάλοσ
αρικμόσ εργοδοτϊν αντιλαμβάνεται τουσ πρϊθν κρατουμζνουσ ωσ άτομα με ιδιαίτερα
χαμθλό επίπεδο απαςχολθςιμότθτασ.
φμωωνα με ερευνθτικά ευριματα, οι πρϊθν κρατοφμενοι που είναι ικανοί να
εξαςωαλίςουν νόμιμθ εργαςία, ιδίωσ εργαςιακζσ κζςεισ υψθλότερθσ ποιότθτασ με
υψθλότερεσ αποδοχζσ, μπορεί να είναι λιγότερο πικανόν να υποτροπιάςουν ςε
ςφγκριςθ με τουσ πρϊθν κρατουμζνουσ που δεν ζχουν ευκαιρίεσ νόμιμθσ
απαςχόλθςθσ· θ ςφνδεςθ ωςτόςο μεταξφ τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ υποτροπισ δεν
είναι τόςο ςαωισ.97 Παρ’ όλα αυτά, ζχει διατυπωκεί θ άποψθ ότι τα οωζλθ τθσ
απαςχόλθςθσ εν ςχζςει με τθ μείωςθ τθσ υποτροπισ ενδεχομζνωσ να ςυνδζονται με
τθν ποιότθτα τθσ εργαςίασ, παρά με το γεγονόσ ότι απλϊσ υπάρχει εργαςία.98
Επιπροςκζτωσ θ ςχζςθ ανάμεςα ςτθ νόμιμθ απαςχόλθςθ και ςτθ μειωμζνθ υποτροπι
μπορεί να επθρεάηεται ζντονα από τθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των παρακάτω
παραγόντων: του ςτακεροφ χϊρου διαμονισ, τθσ φπαρξθσ ςχετικϊν με τθν
απαςχόλθςθ προςόντων, τθσ μθ φπαρξθσ προβλθμάτων που ςχετίηονται με τθν
κατάχρθςθ ουςιϊν και τθσ ενεργθτικότθτασ ςτθν επιδίωξθ βοικειασ κατά τθν
αναηιτθςθ εργαςίασ.99 Σο ςθμαντικότερο είναι οι ατομικζσ ανάγκεσ των πρϊθν
κρατουμζνων να επιςθμαίνονται και να αντιςτοιχίηονται με ειδικζσ υπθρεςίεσ. τισ
(περιςςότερο ςθμαντικζσ) παρεμβάςεισ που αωοροφν τθν απαςχόλθςθ
ςυγκαταλζγονται τα μακιματα εργαςιακισ ετοιμότθτασ, θ επαγγελματικι
εκπαίδευςθ, το απολυτιριο λυκείου, θ εργαςιακι κατάρτιςθ, θ τοποκζτθςθ ςε
εργαςία και θ εργαςιακι παρακολοφκθςθ από διαχειριςτι περιπτϊςεων.100
Είναι ςθμαντικό οι υπθρεςίεσ που ςχετίηονται με τθν απαςχόλθςθ να παρζχονται ςε
ζνα ςυνεχζσ παρεμβάςεων, από τθ χρονικι ςτιγμι που ειςζρχεται ζνασ παραβάτθσ
ςτθ ωυλακι μζχρι τθν αποωυλάκιςθ και τθν επάνοδό του ςτθν κοινότθτα. Κατά τθ
διάρκεια τθσ ποινισ ενόσ παραβάτθ κα πρζπει να πραγματοποιείται ζγκαιρα
επαγγελματικι αξιολόγθςθ, θ οποία κα πρζπει να κακοδθγεί τισ παρεχόμενεσ ςτον
παραβάτθ μελλοντικζσ υπθρεςίεσ που ςχετίηονται με τθν απαςχόλθςθ. Θ αξιολόγθςθ
96
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αυτι κα πρζπει να περιλαμβάνει μια ςειρά μζτρων ςφγκριςθσ για τθν αποτίμθςθ τθσ
προόδου που παρατθρείται ςτο ςχζδιο εργαςιακισ ετοιμότθτασ ενόσ παραβάτθ. Θ
επιτυχία αυτοφ του ςυνεχοφσ παρεμβάςεων μπορεί να αποτελεί ςυνάρτθςθ τθσ
χάραξθσ πολιτικϊν και διαδικαςιϊν από τισ ςωωρονιςτικζσ διοικιςεισ, τισ αρμόδιεσ
για τθν υπό όρουσ απόλυςθ υπθρεςίεσ, άλλουσ ςυναωείσ κυβερνθτικοφσ οργανιςμοφσ
(παραδείγματοσ χάριν, ζνα γραωείο εφρεςθσ εργαςίασ), τον ιδιωτικό τομζα, κακϊσ και
κοινοτικοφσ οργανιςμοφσ. Ακόμθ πιο ςθμαντικό είναι να προςωζρεται ςτισ
ςωωρονιςτικζσ υπθρεςίεσ που βαςίηονται ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ, όπωσ και ςε άλλουσ
οργανιςμοφσ, θ ευκαιρία να ςυνδράμουν τουσ εργαηόμενουσ ςε καταςτιματα
κράτθςθσ ςωωρονιςτικοφσ υπαλλιλουσ ςτα κζματα που άπτονται των
επαγγελματικϊν και προεργαςιακϊν υπθρεςιϊν οι οποίεσ παρζχονται ςτουσ
κρατουμζνουσ. Σο γεγονόσ αυτό μπορεί να ςυμβάλει ςτθ διαςωάλιςθ ότι οι ανάγκεσ
ενόσ κρατουμζνου μετά τθν αποωυλάκιςι του κα αντιμετωπιςτοφν με τθν εωαρμογι
μζτρων πριν από τθν αποωυλάκιςθ.101

2. Κατάλυμα και οικονομικι αρωγι
Όπωσ προαναωζρκθκε, θ ςτζγαςθ αποτελεί παράγοντα αποωαςιςτικισ ςθμαςίασ κατά
τθ μετάβαςθ ενόσ παραβάτθ προσ τθν κοινότθτα, και μπορεί να διακριβωκεί μζςω
αυτισ το αν θ κοινωνικι του επανζνταξθ είναι επιτυχισ ι όχι. Είναι επίςθσ κάτι που
ζχει άμεςεσ ςυνζπειεσ ςτθν απαςχόλθςθ. ε γενικζσ γραμμζσ, θ προ τθσ
αποωυλάκιςθσ ςτιριξθ που λαμβάνει ζνασ αποωυλακιςμζνοσ παραβάτθσ για τθν
εξαςωάλιςθ χϊρου διαμονισ είναι μικρι, και το άτομο αυτό ςυχνά αδυνατεί να βρει
κατάλλθλο κακεςτϊσ διαβίωςθσ ςτθν κοινότθτα. Θ κοινωνικι απομόνωςθ αποτελεί
κεμελιϊδεσ βίωμα πολλϊν πρϊθν κρατουμζνων οι οποίοι μπορεί να καταλιξουν
άςτεγοι ι με αςτακι και ακατάλλθλθ ςτζγθ. Παραβάτεσ που ζχουν καταδικαςτεί εκ
νζου επικαλοφνται ςυχνά τθν ζλλειψθ κατάλλθλθσ ςτζγθσ ωσ βαςικό παράγοντα για
τθν ανεπιτυχι τουσ μετάβαςθ προσ τθ ηωι ςτθν κοινότθτα. Μεταξφ του χϊρου
διαμονισ και τθσ υποτροπισ102 ζχει διαπιςτωκεί ζμμεςθ ςχζςθ, δεδομζνου ότι
ωαίνεται περιςςότερο πικανόν να καταδικαςτοφν εκ νζου οι παραβάτεσ που βίωςαν
δυςκολίεσ με τον χϊρο διαμονισ ςε ςφγκριςθ με παραβάτεσ οι οποίοι δεν
αντιμετϊπιςαν τζτοιου είδουσ προβλιματα.103
Θ ζλλειψθ ςτζγθσ αποτελεί ςυχνά άμεςθ ςυνζπεια του εγκλειςμοφ. Θ ανυπαρξία
κατάλλθλoυ χϊρου διαμονισ για αποωυλακιςμζνουσ παραβάτεσ ςτθν κοινότθτα
μπορεί να ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ ςυγκζντρωςθ των πρϊθν κρατουμζνων ςτισ πλζον
προβλθματικζσ τθσ περιοχζσ, όπου υπάρχουν υψθλά ποςοςτά εγκλθματικότθτασ και
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αταξίασ, κακϊσ και απουςία υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν. Οι χϊροι διαμονισ που
προορίηονται για κρίςιμεσ περιπτϊςεισ, όπωσ είναι τα ξενοδοχεία προςωρινισ
διαμονισ, ςυνιςτοφν δυςχερι περιβάλλοντα τα οποία μπορεί να περιορίςουν τισ
κοινωνικζσ επαωζσ ενόσ ατόμου ςε εκείνεσ που το άτομο αυτό μπορεί να ζχει με άλλα
άτομα με παρόμοιο υπόβακρο ι προβλιματα. Θ αςτακισ ι επίωοβθ ςτζγθ είναι κάτι
που ςυνικωσ οξφνει τισ δυςκολίεσ με τισ οποίεσ ζρχονται αντιμζτωποι οι παραβάτεσ
που αντιμετωπίηουν προβλιματα κατάχρθςθσ ουςιϊν ι προβλιματα ψυχικισ υγείασ.
τισ περιςςότερεσ χϊρεσ υπάρχει ςοβαρό πρόβλθμα εξαιτίασ των περιοριςμζνων
προγραμμάτων που διατίκενται για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ζλλειψθσ ςτζγθσ γενικϊσ.
Ακόμθ και όταν υπάρχει κάποιο ςφςτθμα κοινωνικισ ςτζγαςθσ, είναι ςυχνά
απροςπζλαςτο ι ακατάλλθλο για τισ ανάγκεσ των πρϊθν κρατουμζνων.

3. Πρόςβαςθ ςε υγειονομικι περίκαλψθ και κοινωνικι αςωάλιςθ
Όπωσ προαναωζρκθκε, είναι υψίςτθσ ςθμαςίασ τόςο για τθν ατομικι, όςο και για τθ
δθμόςια υγεία θ διαςωάλιςθ τθσ ςυνζχειασ τθσ κεραπευτικισ αγωγισ. Σα
αποωυλακιςμζνα άτομα αντιμετωπίηουν μεγάλο αρικμό εμποδίων ςτθν προςπζλαςθ
των υπθρεςιϊν υγείασ, ςτα οποία περιλαμβάνονται και εμπόδια οικονομικισ και
ψυχολογικισ ωφςεωσ.
ε οριςμζνεσ χϊρεσ οι αποωυλακιςμζνοι δεν καλφπτονται από κανενόσ είδουσ
αςωάλιςθ υγείασ, κάτι το οποίο ζχει ωσ αποτζλεςμα να αντιμετωπίηουν ςοβαρζσ
δυςκολίεσ ςτθν προςπζλαςθ των υπθρεςιϊν υγείασ ςτθν κοινότθτα. Επιπροςκζτωσ
μπορεί να είναι δφςκολο για ζναν αποωυλακιςμζνο παραβάτθ να εμωανιςτεί ςε μια
κλινικι και να εξθγιςει το ιςτορικό του. Πρζπει να διαςωαλιςτεί επομζνωσ ότι οι
αποωυλακιςμζνοι καλφπτονται από κάποιο ςφςτθμα κοινωνικισ αςωάλιςθσ, όπου
αυτό υπάρχει, ι –ςε περίπτωςθ ζλλειψθσ ενόσ τζτοιου ςυςτιματοσ- ότι λαμβάνουν
κάποιο είδοσ αρωγισ ςτα ηθτιματα που αωοροφν τθν υγεία και τθν κοινωνικι
αςωάλιςθ. Προτοφ λάβει χϊρα θ αποωυλάκιςθ πρζπει να δθμιουργοφνται ςφνδεςμοι
με τισ υπθρεςίεσ υγείασ τθσ κοινότθτασ, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται και οι κλινικζσ
για τον ιό HIV ι τθ ωυματίωςθ και οι υπθρεςίεσ για τθ κεραπεία τθσ τοξικοεξάρτθςθσ.

4. Οικογενειακι ςτιριξθ
Θ οικογζνεια ενόσ παραβάτθ αποτελεί δυνθτικι πθγι ςτιριξθσ και αρωγισ μετά τθν
επάνοδό του ςτθν κοινότθτα. φμωωνα με οριςμζνα ςτοιχεία οι παραβάτεσ που
λαμβάνουν μεγαλφτερθ ςτιριξθ από τθν οικογζνειά τουσ τα καταωζρνουν καλφτερα
ςε ό,τι αωορά τθν εφρεςθ εργαςίασ και τθν φπαρξθ μεγαλφτερθσ ςτακερότθτασ ςε
αυτι, ςε ςφγκριςθ με τουσ παραβάτεσ οι οποίοι λαμβάνουν λιγότερθ ι και κακόλου
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ςτιριξθ.104 Κα πρζπει ωςτόςο να αναγνωριςτεί ότι θ ζλλειψθ οικογενειακισ ςτιριξθσ
αποτελεί ιδιαίτερα ςυνθκιςμζνο χαρακτθριςτικό των παραβατϊν. Θ πρόκλθςθ τθσ
οικογενειακισ ςτιριξθσ, ι θ ζλλειψθ αυτισ, είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι για τισ πρϊθν
κρατοφμενεσ γυναίκεσ, οι οποίεσ ςυνικωσ ςτιγματίηονται ακόμθ περιςςότερο από
τουσ άνδρεσ, ςε βακμό που ενδεχομζνωσ να μθν μποροφν να επιςτρζψουν ςτθν
οικογζνεια και ςτθν κοινότθτά τουσ.
Οι μελζτεσ αξιολόγθςθσ του ρόλου και του αντικτφπου του οικογενειακοφ
περιβάλλοντοσ των παραβατϊν ωσ πθγισ ςτιριξθσ και αρωγισ κατά τθ διαδικαςία
επανζνταξθσ είναι λίγεσ. Δεν είναι επομζνωσ εωικτι θ εξαγωγι οποιουδιποτε
ςυμπεράςματοσ για τουσ παράγοντεσ που διευκολφνουν ι δυςχεραίνουν τθ
διαδραμάτιςθ υποςτθρικτικοφ ρόλου από τθν πλευρά τθσ οικογζνειασ ενόσ
παραβάτθ.105
Για τθ ςυνεργαςία με τισ οικογζνειεσ μποροφν να ςχεδιαςτοφν διάωορα
προγράμματα. Όπωσ προαναωζρκθκε, οι παρεμβάςεισ κα πρζπει να αρχίηουν ενϊ ζνα
άτομο βρίςκεται ακόμθ υπό κράτθςθ, και μποροφν να λαμβάνονται μζτρα με ςτόχο
τθν υποςτιριξθ τθσ προετοιμαςίασ τθσ οικογζνειάσ του για τθν επερχόμενθ μετάβαςθ.
τισ Θνωμζνεσ Πολιτείεσ το Πρόγραμμα Οικογενειακισ Επανζνωςθσ με τθν ονομαςία
“Greenlight” («Πράςινο Φωσ») ςυμπεριζλαβε δραςτθριότθτεσ για τουσ ςυμμετζχοντεσ
μαηί με τθν οικογζνειά τουσ, λόγω του κρίςιμου ρόλου που ενδεχομζνωσ να
διεδραμάτιηε το οικογενειακό περιβάλλον ςτθν εκ μζρουσ των παραβατϊν εμπειρία
τθσ επανόδου. Σο πρόγραμμα εςτιάςτθκε τόςο ςτθ διερεφνθςθ τρόπων με τουσ
οποίουσ τα μζλθ τθσ οικογζνειασ μποροφν να ςτθρίξουν το άτομο που ζρχεται ςτο
ςπίτι, όςο και ςτθν παροχι βοικειασ ϊςτε να προλαμβάνουν και, ει δυνατόν, να
επιλφουν τα οικογενειακά προβλιματα.106 Οριςμζνεσ οργανϊςεισ ζχουν αναπτφξει
πόρουσ για οικογζνειεσ παραβατϊν με ςτόχο τθν παροχι ςε αυτζσ βοικειασ κακ’ όλθ
τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ επανζνταξθσ του παραβάτθ.107 το Βιετνάμ ζνα ζργο
επίδειξθσ με αντικείμενο τθν επανζνταξθ των νεαρισ θλικίασ παραβατϊν, που
αποτελεί αντικείμενο διαχείριςθσ του χεδίου Βιετνάμ (Plan Viet Nam), προςωζρει ςε
οικογζνειεσ εξειδικευμζνθ ςτιριξθ διευκολφνοντασ τθν πραγματοποίθςθ επιςκζψεων
ςτο ίδρυμα, βοθκϊντασ τεσ να προετοιμαςτοφν για τθν επάνοδο του παραβάτθ και
κακιςτϊντασ ευκολότερθ τθν πρόςβαςθ ςτθν παρεχόμενθ εντόσ τθσ κοινότθτασ
υποςτιριξθ.
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5. Παρεμβάςεισ για τθν κατάχρθςθ ουςιϊν
Μεταξφ των κρατουμζνων, τόςο πριν όςο και κατά τθ διάρκεια του εγκλειςμοφ,
παρατθρείται ςυχνά ιδιαίτερα υψθλό ποςοςτό χριςθσ ναρκωτικϊν και αλκοόλ. Σα
υψθλά ποςοςτά χριςθσ αλκοόλ και ναρκωτικϊν μεταξφ των πρϊθν κρατουμζνων
είναι κάτι που μπορεί προωανϊσ να δυςχεράνει τθν ικανότθτά τουσ να εξαςωαλίςουν
νόμιμθ απαςχόλθςθ και ςτακερό χϊρο διαμονισ. Τπάρχουν επίςθσ ςτοιχεία που
υποδεικνφουν ότι οι τοξικοεξαρτθμζνοι παραβάτεσ είναι οι πλζον επίωοβοι για
υποτροπι και ότι επιπλζον παρουςιάηουν τον μεγαλφτερο κίνδυνο αποτυχίασ κατά
τθν υπό όρουσ απόλυςθ και τθν περίοδο δοκιμαςίασ.108 Σα άτομα που είναι ςε
ςοβαρό βακμό εκιςμζνα ςε ναρκωτικζσ ουςίεσ είναι ςυχνά υπότροποι παραβάτεσ.
Οι βαςιηόμενεσ ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ κεραπευτικζσ παρεμβάςεισ για τθν
τοξικοεξάρτθςθ μποροφν να προςωζρονται ςτουσ παραβάτεσ μζςα από διάωορα
τεκμθριωμζνα προγράμματα ςτα οποία ςυγκαταλζγονται υπθρεςίεσ αποτοξίνωςθσ,
προγράμματα διαμονισ (περιλαμβανομζνων και κεραπευτικϊν κοινοτιτων) και
εξωτερικά κεραπευτικά προγράμματα. Μια από τισ ςπουδαιότερεσ ςυςτάςεισ τθσ
βιβλιογραωίασ ςτθν οποία περιγράωεται θ ςφνδεςθ μεταξφ τθσ κατάχρθςθσ ουςιϊν
και τθσ εγκλθματικισ ςυμπεριωοράσ είναι το γεγονόσ ότι τα οωζλθ που
επιτυγχάνονται κατά τθ διάρκεια των εντόσ τθσ ωυλακισ κεραπευτικϊν
προγραμμάτων μποροφν να διατθρθκοφν μόνο εάν παραςχεκεί ςε ζναν παραβάτθ
επαρκισ μεταςωωρονιςτικι ςτιριξθ μετά τθν αποωυλάκιςι του.109 Επιπροςκζτωσ,
όςον αωορά τουσ ζγκλειςτουσ παραβάτεσ, θ απουςία υποτροπισ είναι περιςςότερο
πικανι μεταξφ εκείνων που ςυμμετζχουν τόςο ςε κεραπευτικό πρόγραμμα εντόσ τθσ
ωυλακισ, όςο και ςε πρόγραμμα μεταςωωρονιςτικισ μζριμνασ.110
«Οι τοξικοεξαρτθμζνοι παραβάτεσ είναι εγκλωβιςμζνοι ςε ωαφλο κφκλο. Αν δεν
ςυνεχιςτεί και μετά τθν επάνοδό τουσ ςτθν κοινότθτα θ κεραπεία για τον εκιςμό τουσ
τθν οποία λαμβάνουν μζςα ςτθ ωυλακι, υπάρχει πικανότθτα να υποτροπιάςουν και
να αρχίςουν πάλι να παραβατοφν, ϊςτε να ςυνεχίςουν τθ χριςθ ναρκωτικϊν ουςιϊν.
Θ αποτυχία προςπζλαςθσ ενδεδειγμζνων υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν τθσ κοινότθτασ
είναι κάτι που μπορεί να καταλιξει επανειλθμμζνα ςε επιςτροωι ενόσ παραβάτθ ςτθ
ωυλακι, εωόςον ο κφκλοσ τθσ παραβατικότθτασ διαιωνίηεται».
Πθγι: J. Burrows and others, Research into the Nature and Effectiveness of Drugs
Throughcare, RDS Occasional paper, No. 68 (London, Home Office, Research,
Development and Statistics Directorate, 2001).
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Γ. Επίβλεψθ παραβατϊν
Θ επίβλεψθ μετά τθν αποωυλάκιςθ είναι κάτι που ζχει ςθμαςία, προκειμζνου να
διακριβϊνεται θ επιτυχία τθσ επανόδου και τθσ επανζνταξθσ των παραβατϊν ςτθν
κοινότθτα.111 Ωςτόςο θ επίβλεψθ είναι κάτι περιςςότερο από τθν απλι
παρακολοφκθςθ τθσ ςυμμόρωωςθσ των παραβατϊν με τουσ όρουσ που ςυνοδεφουν
τθν αποωυλάκιςι τουσ. υνεπάγεται τθ διαχείριςθ του κινδφνου που ςυνιςτά ο
παραβάτθσ, τθν απόκτθςθ ι/και τον εκ των προτζρων ςχεδιαςμό πόρων για τθν
κάλυψθ των αναγκϊν του, κακϊσ και τθν ανάπτυξθ και διατιρθςθ μαηί του
ανκρϊπινθσ ςχζςθσ θ οποία γεννά εμπιςτοςφνθ μζςα ςτα όρια που αρμόηει.
Εμπεριζχει δράςεισ επιτιρθςθσ, διδαςκαλίασ, υποςτιριξθσ, ενίςχυςθσ τθσ κετικισ
ςυμπεριωοράσ και επιβολισ ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ εκδιλωςθσ αρνθτικισ
ςυμπεριωοράσ. Εωόςον διενεργείται με επαγγελματιςμό, περιλαμβάνει ςτο επίκεντρό
τθσ τθ ςτιριξθ τθσ κοινωνικισ επανζνταξθσ του παραβάτθ, χωρίσ ποτζ να λθςμονεί τον
κίνδυνο ενδεχόμενθσ υποτροπισ του. Πρόκειται για ζνα περίπλοκο εγχείρθμα.112

1. Μοντζλα επίβλεψθσ παραβατϊν
Μπορεί να γίνει διάκριςθ μεταξφ διαωορετικϊν μοντζλων επίβλεψθσ των παραβατϊν,
ιδίωσ μεταξφ εκείνων που βαςίηονται ςτον κίνδυνο και εκείνων που βαςίηονται ςτισ
ανάγκεσ. Οι βαςιηόμενεσ ςτον κίνδυνο ςτρατθγικζσ λειτουργοφν ζχοντασ ωσ βαςικι
ιδζα το ότι οι παραβάτεσ είναι επικίνδυνοι και χρειάηονται ζλεγχο, κακϊσ και ςτενι
παρακολοφκθςθ. Οι βαςιηόμενεσ ςτισ ανάγκεσ ςτρατθγικζσ επίβλεψθσ εςτιάηονται ςτισ
εγκλθματογόνεσ ανάγκεσ των παραβατϊν και ςτθρίηουν τθ ςυμμετοχι των ατόμων
αυτϊν ςε κατάλλθλθ κεραπευτικι αγωγι προγραμμάτων, όπωσ είναι θ γνωςτικι
εκπαίδευςθ για τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων και θ ςυμβουλευτικι ςε ηθτιματα εκιςμοφ.
Ζχει διαπιςτωκεί ότι τα ποςοςτά υποτροπισ μειϊνονται ελαωρά, όταν
πραγματοποιείται ςωςτι αντιςτοίχιςθ μεταξφ παραβατϊν και κεραπευτικϊν
προγραμμάτων.113 114
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Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ
Δικαςτιρια επανόδου
τισ ΘΠΑ οριςμζνεσ πολιτείεσ ζχουν πειραματιςτεί με τθν ιδζα των «δικαςτθρίων
επανόδου». Σο 2001 ςυςτάκθκε το Δικαςτιριο Επανόδου για τουσ Απολυκζντεσ Τπό
Όρουσ του Χάρλεμ, ωσ απάντθςθ ςτον υψθλό βακμό ςυγκζντρωςθσ υπό όρουσ
αποωυλακιςμζνων ςτο Ανατολικό Χάρλεμ, γειτονιά του Μανχάταν. Σο Δικαςτιριο
Επανόδου παρζχει εντατικι δικαςτικι εποπτεία, επίβλεψθ και υπθρεςίεσ ςτουσ
καινοφριουσ υπό όρουσ αποωυλακιςμζνουσ, για τουσ πρϊτουσ ζξι μινεσ μετά τθν
αποωυλάκιςι τουσ από πολιτειακι ωυλακι. Ο ςκοπόσ του προγράμματοσ είναι θ
ςτακεροποίθςθ τθσ επανόδου των υπό όρουσ αποωυλακιςμζνων κατά τθν αρχικι
ωάςθ τθσ επανζνταξισ τουσ, μζςω τθσ προςωοράσ ςε αυτοφσ βοικειασ ϊςτε να βρουν
εργαςία, να εξαςωαλίςουν ςτζγθ, να παραμείνουν μακριά από τθ χριςθ ναρκωτικϊν
ουςιϊν και να αναλάβουν οικογενειακζσ και προςωπικζσ ευκφνεσ. Μετά το πζρασ
αυτισ τθσ περιόδου οι ςυμμετζχοντεσ μεταωζρονται ςτο κακεςτϊσ παραδοςιακισ
επίβλεψθσ για απολυκζντεσ υπό όρουσ, όπου μποροφν να ςυνεχίςουν να δζχονται
υπθρεςίεσ διαχείριςθσ υποκζςεων ςε εκελοφςια βάςθ μζςω του Δικαςτθρίου
Επανόδου. Αναωζρεται ότι το πρόγραμμα αυτό ζχει επιδράςει κετικά ςτθν πρόλθψθ
τθσ υποτροπισ.

Οι επιμελθτζσ για τουσ απολυκζντεσ υπό όρουσ αιςκάνονται ςυχνά ότι
δοκιμάηονται κατά τθν προςπάκεια να επιτφχουν τον διττό τουσ ςκοπό, τθν παροχι
βοικειασ ςτουσ παραβάτεσ, ϊςτε να επανενταχκοφν επιτυχϊσ ςτθν κοινότθτα, και τθν
προςταςία τθσ κοινωνίασ από άτομα που βρίςκονται ςε κίνδυνο. Αυτό είναι κάτι που
οωείλεται εν μζρει ςτθν ζνταςθ που υπάρχει ανάμεςα ςτισ δφο κφριεσ όψεισ του
εποπτικοφ τουσ ρόλου – ςτισ όψεισ τθσ λειτουργίασ τουσ ωσ παροχζων βοικειασ και
ωσ παραγόντων αςτυνόμευςθσ.115 Σο «εποπτικό ςτιλ» των επιμελθτϊν επίβλεψθσ για
τουσ απολυκζντεσ υπό όρουσ (ςτο οποίο περιλαμβάνεται και ο τρόποσ με τον οποίο
ορίηουν τον ρόλο τουσ ςε αυτοφ του είδουσ το ςυνεχζσ μεταξφ ελζγχου και αρωγισ)
κατά πάςα πικανότθτα ζχει αντίκτυπο ςτθν ποιότθτα τθσ επίβλεψθσ, ενδεχομζνωσ και
ςτθν επιτυχι επανζνταξθ του παραβάτθ.116
Μια προςζγγιςθ θ οποία βαςίηεται ςτθν επιτιρθςθ χωρίσ να περιλαμβάνει τθ
ςυνιςτϊςα τθσ κεραπείασ και τθσ ανάπτυξθσ δεξιοτιτων, δεν ςυνιςτά αποτελεςματικι

115

R. P. Seiter, “Prisoner reentry and the role of parole officers”, Federal Probation, vol. 66, No. 3
(2002), ς. 50-54· επίςθσ R. P. Seiter and A. D. West, “Supervision styles in probation and parole: an
analysis of activities”, Journal of Offender Rehabilitation, vol. 38, No. 2 (2003), ς. 57-75.
116
J. F. Quinn and L. A. Gould, “The prioritization of treatment among Texas parole officers”, The
Prison Journal, vol. 83, No. 3 (2003), ς. 323-336.
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ςτρατθγικι παρζμβαςθσ.117 Είναι ςθμαντικό επομζνωσ να ςυνοδεφεται θ επίβλεψθ
από ευκαιρίεσ κεραπείασ για τουσ παραβάτεσ, ιδίωσ κεραπείασ για τθν κατάχρθςθ
ουςιϊν. Είναι επίςθσ ςθμαντικό να αναλαμβάνεται δζςμευςθ για μια προςζγγιςθ τθσ
επίβλεψθσ που να βαςίηεται ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ, μζςω τθσ οποίασ κα ςυνάπτονται
εταιρικζσ ςχζςεισ ανάμεςα ςτθν αςτυνομία, τουσ παροχείσ δθμόςιων υπθρεςιϊν, τα
μζλθ τθσ κοινότθτασ, τουσ ςυνθγόρουσ των κυμάτων, κακϊσ και τουσ παραβάτεσ και
τα μζλθ των οικογενειϊν τουσ. Ο ςτόχοσ αυτϊν των εταιρικϊν ςχζςεων είναι θ
διαχείριςθ των κινδφνων των παραβατϊν και θ αφξθςθ τθσ πικανότθτάσ τουσ για
επιτυχία κατά τθν επίβλεψθ τθσ υπό όρουσ απόλυςθσ μζςω τθσ διαδικαςίασ
ανεπίςθμου ελζγχου.
τθ διαδικαςία τθσ επίβλεψθσ των παραβατϊν πρζπει να επενεργεί θ κατανόθςθ
τθσ διαδικαςίασ τθσ «αποχισ». Θ διαδικαςία αυτι ςχετίηεται με τθν θλικία και τθν
ωριμότθτα, τουσ κοινωνικοφσ δεςμοφσ και τισ μεταβαλλόμενεσ προςωπικζσ
ταυτότθτεσ. Τποςτθρίηεται ςυχνά θ άποψθ ότι θ αποχι δεν ςυνιςτά γεγονόσ, αλλά
διαδικαςία. Είναι μια προςωπικι διαδικαςία, λόγω των -εμπεριεχόμενων ςε αυτιυποκειμενικϊν πλευρϊν, κακϊσ και των ηθτθμάτων που αωοροφν τθν ταυτότθτα. τθ
διαδικαςία αυτι διαδραματίηει ρόλο θ ελπίδα και, όπωσ ιςχφει και με τθν ίδια, θ
αποχι είναι κάτι που χαρακτθρίηεται ςυχνά από αμωικυμία και αμωιταλάντευςθ.
Επομζνωσ θ επίβλεψθ πρζπει να εςτιάηεται ςτθ βελτίωςθ του επιπζδου
κινθτοποίθςθσ των παραβατϊν και ςτθν ανάπτυξθ των ικανοτιτων τουσ για αλλαγι. Θ
επίβλεψθ, εωόςον ςτθρίηεται ςε επαρκι αξιολόγθςθ των αναγκϊν, τθσ κινθτοποίθςθσ
και τθσ κατάςταςθσ του παραβάτθ, κακϊσ και ςε ζγκυρθ διαχείριςθ περιπτϊςεων,
ζχει τθ δυνατότθτα να αποτελζςει ενεργό ςτιριγμα για τθ διαδικαςία τθσ αποχισ.

2. Τπό όρουσ απόλυςθ
Κάκε ςφςτθμα υπό όρουσ απόλυςθσ εωαρμόηει για τθν αποωυλάκιςθ ενόσ
κρατουμζνου οριςμζνουσ όρουσ πριν από τθ λιξθ τθσ ποινισ του, αςχζτωσ του αν ο
παραβάτθσ αυτόσ τεκεί πράγματι ςε κακεςτϊσ επίβλεψθσ μετά τθν αποωυλάκιςι του.
Κάποιεσ ωορζσ οι όροι αυτοί είναι ελάχιςτοι. Σα περιςςότερα ωςτόςο ςυςτιματα υπό
όρουσ απόλυςθσ επιβάλλουν ςτον παραβάτθ όρουσ τόςο υποχρεωτικοφσ και
τυπικοφσ, όςο και ειδικοφσ. Οι υποχρεωτικοί όροι είναι ςυνικωσ εκείνοι που ορίηονται
διά νόμου και επιβάλλονται ςε κάκε υπό όρουσ αποωυλακιηόμενο. Οι ειδικοί όροι
προςτίκενται, ςυνικωσ κατά περίπτωςθ. ε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ θ αρχι που είναι
αρμόδια για τθ χοριγθςθ τθσ υπό όρουσ απόλυςθσ διακζτει αξιοςθμείωτθ διακριτικι
ευχζρεια για τον κακοριςμό τζτοιων ειδικϊν όρων.118

117

Griffiths, Dandurand and Murdoch, The Social Reintegration of Offenders and Crime Prevention,

ς. 18.
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Dandurand and others, Conditional Release Violations, Suspensions and Revocations, ς. 18-19.
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Σισ περιςςότερεσ ωορζσ οι τυπικοί όροι αποωυλάκιςθσ ορίηονται ςτθ νομοκεςία ι
ςτουσ κανονιςμοφσ που διζπουν τθν υπό όρουσ απόλυςθ και περιλαμβάνουν ςυνικωσ
τα παρακάτω:



Σθν αρχικι επαωι με επιμελθτι επίβλεψθσ.
Σθ ςυνεχιηόμενθ επαωι με επιμελθτι επίβλεψθσ για τουσ απολυκζντεσ υπό
όρουσ.
Σθν ειδοποίθςθ του επιμελθτι για τουσ απολυκζντεσ υπό όρουσ ςχετικά με
οποιαδιποτε μεταβολι ςτισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ ι εργαςίασ.
Περιοριςμοφσ ςτθ μετακίνθςθ.
Σθν αδιάλειπτθ επίδειξθ «καλισ διαγωγισ» ι/και νομοταγοφσ
ςυμπεριωοράσ.119





Μποροφν επίςθσ να επιβλθκοφν ειδικοί ι πρόςκετοι όροι, ςε περίπτωςθ που
κεωρθκοφν από τουσ αρμοδίουσ για τθ λιψθ αποωάςεων απαραίτθτοι για τθ
διαχείριςθ του κινδφνου ι για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του παραβάτθ ςτθν
κοινότθτα. Οι όροι αυτοί αποςκοποφν ςτο να προςωζρουν μια περιςςότερο
εξειδικευμζνθ αντίδραςθ ςτον κίνδυνο που ςυνιςτά ξεχωριςτά ο παραβάτθσ ι μια
λεπτομερζςτερθ ανταπόκριςθ ςτισ ςχετικζσ με τθν επανζνταξθ ανάγκεσ του. Οι εν
λόγω όροι ςυνικωσ εμπίπτουν ςε δφο γενικζσ κατθγορίεσ: α) ε όρουσ που ςχετίηονται
ευκζωσ και εμωανϊσ με το μοτίβο του εγκλιματοσ του παραβάτθ· και β) ςε όρουσ που
παρζχουν ςτουσ επιμελθτζσ επίβλεψθσ τθ δυνατότθτα απόκτθςθσ επαλθκεφςιμων
πλθροωοριϊν ςχετικά με τον παραβάτθ.
τα παραδείγματα των όρων που ζχουν ωσ ςτόχο τθ διευκόλυνςθ τθσ επίβλεψθσ
των παραβατϊν περιλαμβάνεται θ απαίτθςθ να υποβάλλονται ςε εξζταςθ οφρων, ςε
θλεκτρονικι παρακολοφκθςθ ι ςε τακτικι εμωάνιςθ ςτθν αςτυνομία. Μζςω τθσ
χριςθσ ειδικϊν όρων οι αρμόδιοι για τθ λιψθ αποωάςεων ενκαρρφνονται να
προςαρμόηουν τουσ όρουσ τθσ αποωυλάκιςθσ ςτισ διαπιςτωμζνεσ προκλιςεισ που
παρουςιάηει ο παραβάτθσ. Θ χριςθ ειδικϊν όρων κα πρζπει να ςχετίηεται με τον
βακμό κινδφνου που αντιπροςωπεφει ζνασ παραβάτθσ.
Παραδείγματοσ χάριν, οι όροι που ςχετίηονται με το εγκλθματικό μοτίβο του
παραβάτθ μπορεί να εμπεριζχουν διάωορεσ απαιτιςεισ, περιλαμβανομζνθσ τθσ
απαίτθςθσ για:






119

Αποωυγι οριςμζνων γεωγραωικϊν περιοχϊν.
Αποχι από τθ χριςθ οινοπνευματωδϊν ι/και ναρκωτικϊν.
Μθ προςζγγιςθ ι επικοινωνία με ονομαςτικϊσ αναωερόμενα πρόςωπα.
Διαμονι ςε ςυγκεκριμζνθ τοποκεςία.
Διατιρθςθ επικοινωνίασ με ζναν εκελοντι ι με άλλο άτομο ςε τακτικι βάςθ.
υμμετοχι ςε ςυγκεκριμζνο κεραπευτικό πρόγραμμα.

Ό.π., ς. 19-20.
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Σιρθςθ απαγόρευςθσ κυκλοωορίασ.
Ζναρξθ ψυχολογικισ ςυμβουλευτικισ και ςυμμετοχι ςε ςυνιςτϊμενθ
περίκαλψθ ι κεραπεία (ςτθν οποία περιλαμβάνεται και θ ολοκλιρωςθ ενόσ
κεραπευτικοφ πλάνου).
Αντιμετϊπιςθ, ςε ςυγκεκριμζνα οριηόμενο κζντρο, προβλθμάτων
κατάχρθςθσ αλκοόλ, ναρκωτικϊν ουςιϊν, τυχερϊν παιχνιδιϊν ι/και
ειςπνεόμενων διαλυτϊν, προβλθμάτων ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ και
προβλθμάτων διαχείριςθσ κυμοφ, χρεϊν και παραβατικισ ςυμπεριωοράσ.
Μθ εργαςία ι μθ ςυμμετοχι ςε οργανωμζνεσ δραςτθριότθτεσ μαηί με άτομα
θλικίασ μικρότερθσ από ςυγκεκριμζνο αρικμό ετϊν.
Μθ διαμονι ςε ςπίτι όπου διαμζνουν και παιδιά θλικίασ μικρότερθσ από
ςυγκεκριμζνο αρικμό ετϊν.

3. Σιρθςθ και εκτζλεςθ των όρων αποωυλάκιςθσ
Σο υψθλό ποςοςτό των υπό όρουσ αποωυλακιςμζνων παραβατϊν οι οποίοι
παραβιάηουν τουσ όρουσ που ςυνοδεφουν τθν πρόωρθ αποωυλάκιςι τουσ αποτελεί
ςοβαρό πρόβλθμα ςε μεγάλο αρικμό δικαιοδοτικϊν ςυςτθμάτων. Δεν υπάρχουν
ωςτόςο αποδεικτικά ςτοιχεία που να μαρτυροφν ότι θ μθ τιρθςθ των τεχνικϊν όρων
εκωράηει το ενδεχόμενο εμπλοκισ ενόσ παραβάτθ ςε περαιτζρω εγκλθματικι
ςυμπεριωορά, ι ότι ο εκ νζου εγκλειςμόσ ςτθ ωυλακι ενόσ υπό όρουσ
αποωυλακιςμζνου παραβάτθ αποτρζπει πράγματι τθν εμπλοκι του ςε περαιτζρω
εγκλθματικι δραςτθριότθτα.120 Αν θ ανάκλθςθ είναι κάτι που δεν ςυμβάλλει ςτθ
μείωςθ τθσ υποτροπισ των παραβατϊν, είναι ςθμαντικό να τεκεί υπό αμωιςβιτθςθ θ
χριςθ τθσ, όπωσ και θ αυξανόμενθ εξάρτθςθ από μια τόςο δαπανθρι προςζγγιςθ.
Μια αναςτολι μπορεί να διαταράξει ςε μεγάλο βακμό τθ διαδικαςία επανζνταξθσ
ενόσ παραβάτθ, χωρίσ να γίνει λόγοσ για τθ δαπανθρότθτά τθσ ωσ προσ το κόςτοσ που
ςυνεπάγεται ο εγκλειςμόσ ςτθ ωυλακι. Κάποιεσ ωορζσ διατυπϊνεται θ άποψθ ότι
απαιτείται μια περιςςότερο ςτρατθγικι προςζγγιςθ που να βαςίηεται ςε
ςυςτθματικζσ προςπάκειεσ, προκειμζνου να αυξάνεται θ πικανότθτα επιτυχοφσ
ολοκλιρωςθσ τθσ επίβλεψθσ, με τθ χρθςιμοποίθςθ των παραβιάςεων ωσ ευκαιριϊν
για τθν πραγματοποίθςθ παρζμβαςθσ ςτουσ παραβάτεσ και ανακατεφκυνςθσ τθσ
ςυμπεριωοράσ τουσ.121 Για να ςυμβεί αυτό είναι ςυχνά αναγκαία θ εωαρμογι
ενδιάμεςων κυρϊςεων ςε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ των όρων αποωυλάκιςθσ. τισ ΘΠΑ
οριςμζνεσ πολιτείεσ ζχουν ςχεδιάςει ενδιάμεςεσ κυρϊςεισ ςε περίπτωςθ τεχνικϊν
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N. Padfield and S. Maruna, “The revolving door at the prison gate: exploring the dramatic
increase in recalls to prison”, Criminology and Criminal Justice, vol. 6, No. 3 (2006), ς. 329-352.
121
P. Burke, A. Gelb and J. Horowitz, “When offenders break the rules: smart responses to parole
and probation violations”, Public Safety Policy Brief, No. 3, November 2007 (Washington, D.C., Pew
Center on the States, 2007).
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παραβιάςεων των όρων τθσ αποωυλάκιςθσ. Οι κυρϊςεισ αυτζσ είναι τόςο ωυλακτικζσ,
όςο και κεραπευτικζσ, αλλά δεν ςυνεπάγονται επιςτροωι ςτθ ωυλακι.
Οι κανόνεσ του υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ που αωοροφν τθ δοκιμαςία122
υπενκυμίηουν ςτουσ επαγγελματίεσ τθν ανάγκθ να εξαςωαλίηουν ότι οι παραβάτεσ
κακίςτανται πλιρωσ ενιμεροι για το τι απαιτείται από αυτοφσ, για τα κακικοντα και
τισ ευκφνεσ των επιμελθτϊν δοκιμαςίασ, κακϊσ και για τισ ςυνζπειεσ τθσ μθ
ςυμμόρωωςθσ (κανόνεσ 85-87). Ο ζλεγχοσ του παραβάτθ δεν κα πρζπει να ςτθρίηεται
αποκλειςτικά ςτο ενδεχόμενο κυρϊςεων ςε περίπτωςθ μθ ςυμμόρωωςθσ, αλλά και
ςτθ δικι του ενεργό ςυνεργαςία. ε περίπτωςθ μθ ςυμμόρωωςθσ, ςτθν αντίδραςθ
πρζπει να λαμβάνονται πλιρωσ υπ’ όψιν οι ςυνκικεσ που πλαιςίωςαν τθν αποτυχία
τθσ ςυμμόρωωςθσ.

4. Προγράμματα εντατικισ επίβλεψθσ
ε ζνα πρόγραμμα εντατικισ επίβλεψθσ οι δοκιμαηόμενοι (ι πρόωρα
αποωυλακιςμζνοι παραβάτεσ) υποβάλλονται ςε ιδιαίτερα ςτενι εποπτεία κατά τθν
οποία απαιτοφνται θ πραγματοποίθςθ ςυχνϊν και πρόςωπο με πρόςωπο
ςυναντιςεϊν τουσ με επιμελθτζσ δοκιμαςίασ, θ τιρθςθ μιασ οριςμζνθσ απαγόρευςθσ
κυκλοωορίασ, θ παρακολοφκθςθ των επαωϊν τουσ με τθν αςτυνομία ι των
ςυλλιψεϊν τουσ, θ ςυχνι και τυχαία εξζταςι τουσ για αλκοόλ ι ναρκωτικά και, ςε
οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, θ υποβολι τουσ ςε θλεκτρονικι παρακολοφκθςθ. Ο ακριβισ
χαρακτιρασ τθσ εντατικισ επίβλεψθσ μπορεί να ποικίλλει από πρόγραμμα ςε
πρόγραμμα.
Παρ’ όλο που θ εντατικι επίβλεψθ είναι κάτι που υποςτθρίηεται ςυχνά για τθν
αντιμετϊπιςθ των υποτρόπων, τα διακζςιμα εμπειρικά ςτοιχεία υποδεικνφουν ότι τα
προγράμματα τθσ εν λόγω επίβλεψθσ δεν μειϊνουν απαραιτιτωσ τα ποςοςτά
υποτροπισ. Αυτό οωείλεται εν μζρει ςτο γεγονόσ ότι τα προγράμματα αυτά τείνουν
ςυχνά να ςτοχεφουν ςε παραβατικοφσ πλθκυςμοφσ χαμθλοφ κινδφνου, ςε αντίκεςθ με
τθν ερευνθτικι βιβλιογραωία, θ οποία υποδεικνφει ότι οι παραβάτεσ υψθλοφ
κινδφνου είναι πάρα πολφ πικανόν να ωωελθκοφν από εντατικζσ παρεμβάςεισ που
πραγματοποιοφνται ςε ιδρυματικό περιβάλλον και ςτθν κοινότθτα.123 124
τον Καναδά, ςε μια αποτίμθςθ τθσ εωαρμογισ των πρακτικϊν εντατικισ
επίβλεψθσ ςε παραβάτεσ υψθλοφ κινδφνου, διαπιςτϊκθκε ότι θ ομάδα εντατικισ
επίβλεψθσ παρουςίαηε χαμθλότερα ποςοςτά εκ νζου εγκλειςμοφ λόγω ανάκλθςθσ τθσ
122
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υπό όρουσ απόλυςθσ.125 Άλλεσ ζρευνεσ ζχουν επίςθσ καταλιξει ςτο ςυμπζραςμα ότι θ
εντατικι επίβλεψθ παραβατϊν υψθλοφ κινδφνου μπορεί να αποτελζςει τελεςωόρο
μζςο για τθν απόδοςθ κετικϊν αποτελεςμάτων ωσ προσ τθ μειωμζνθ υποτροπι των
παραβατϊν.126 127

5. Θλεκτρονικι παρακολοφκθςθ
Θ θλεκτρονικι παρακολοφκθςθ είναι κάτι που χρθςιμοποιείται ςυχνά ωσ ςυνιςτϊςα
τθσ εντατικισ επίβλεψθσ. Θ αποτελεςματικότθτα των προγραμμάτων αυτϊν ςυνικωσ
μετριζται βάςει τθσ ςυχνότθτασ των ανακλιςεων, των καταγεγραμμζνων
παραβιάςεων και τθσ υποτροπισ. ε μεταανάλυςθ μελετϊν που εξετάηουν τον
αντίκτυπο τθσ θλεκτρονικισ παρακολοφκθςθσ ςτθν εγκλθματικι ςυμπεριωορά
παραβατϊν μζςου ζωσ υψθλοφ κινδφνου δεν διαπιςτϊκθκαν ςτοιχεία που να
μαρτυροφν τθν αποτελεςματικότθτα τθσ θλεκτρονικισ παρακολοφκθςθσ ςτθ μείωςθ
τθσ υποτροπισ. Θ μελζτθ αυτι δεν ζωερε ςτο ωωσ ςτοιχεία που κα μποροφςαν να
καταδείξουν ότι θ θλεκτρονικι παρακολοφκθςθ είναι περιςςότερο αποτελεςματικι ςε
ςφγκριςθ με άλλα προγράμματα παράκαμψθσ. Ζδειξε ότι θ θλεκτρονικι
παρακολοφκθςθ ιταν ςτον μεγαλφτερο βακμό αποτελεςματικι, όταν εωαρμόςτθκε ςε
ςυνδυαςμό με κεραπευτικζσ παρεμβάςεισ των οποίων θ αποτελεςματικότθτα είχε
ιδθ δειχκεί.128
Από αξιολόγθςθ του «Προγράμματοσ Μακθςιακϊν Πόρων» ςτον Καναδά
προζκυψαν οριςμζνα ενδιαωζροντα ςτοιχεία. Σο πρόγραμμα αυτό προςζωερε ςε
άτομα ευριςκόμενα ςε δοκιμαςία και θλεκτρονικι παρακολοφκθςθ, πρόςβαςθ ςε
ατομικι και ομαδικι ςυμβουλευτικι, κακϊσ και ςε ανάπτυξθ δεξιοτιτων. Ωσ
αποτζλεςμα παρατθρικθκε ότι οι παραβάτεσ υψθλοφ κινδφνου που υποβλικθκαν ςε
θλεκτρονικι παρακολοφκθςθ και ςε εντατικι κεραπεία παρουςίαςαν χαμθλότερα
ποςοςτά υποτροπισ ςε ςχζςθ με τουσ παραβάτεσ υψθλοφ κινδφνου που δεν
υποβλικθκαν ςτα ανωτζρω. Σα ευριματα προςζωεραν επίςθσ υποςτιριξθ ςτο
προθγοφμενο ερευνθτικό εφρθμα, ςφμωωνα με το οποίο οι χαμθλοφ κινδφνου
παραβάτεσ δεν ωωελικθκαν από πρωτοβουλίεσ εντατικισ κεραπείασ και θ κεραπεία
μπορεί ςτθν πραγματικότθτα να αυξάνει τα ποςοςτά υποτροπισ των παραβατϊν
χαμθλοφ κινδφνου.129 Θ ςθμαςία τθσ αξιολόγθςθσ αυτισ ζγκειται ςτο ότι κατζδειξε τθν
αποτελεςματικότθτα που ζχουν για τουσ παραβάτεσ υψθλοφ κινδφνου οι υπθρεςίεσ
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εντατικισ κοινωνικισ αποκατάςταςθσ που εμπεριζχουν ςυνδυαςμό επίβλεψθσ και
κεραπείασ.

Δ. Προγράμματα πρόωρθσ αποωυλάκιςθσ
Θ υπό όρουσ απόλυςθ130 αναωζρεται ςτθν απόλυςθ ενόσ παραβάτθ από ίδρυμα βάςει
όρων οι οποίοι τζκθκαν πριν από αυτι και παραμζνουν ςε ιςχφ, εκτόσ εάν
τροποποιθκοφν, μζχρι τθν παρζλευςθ ολόκλθρθσ τθσ χρονικισ περιόδου τθσ ποινισ
που επιβλικθκε από το δικαςτιριο. Θ απόλυςθ αυτι μπορεί να είναι υποχρεωτικι,
όταν λαμβάνει χϊρα αυτόματα μετά το πζρασ μιασ ελάχιςτθσ χρονικισ περιόδου ι
όταν εκτικεί ζνα οριςμζνο μζροσ τθσ διάρκειασ τθσ ποινισ. Μπορεί επίςθσ να αποτελεί
ηιτθμα διακριτικισ ευχζρειασ, όταν για τθν υπό όρουσ απόλυςθ131 ενόσ κρατουμζνου
πρζπει να λθωκεί μια απόωαςθ. ε οριςμζνεσ χϊρεσ ιςχφει ζνα μεικτό ςφςτθμα το
οποίο προςωζρει και τισ δφο δυνατότθτεσ.
Θ χορθγοφμενθ βάςει διακριτικισ ευχζρειασ υπό όρουσ απόλυςθ είναι υπό όρουσ
αποωυλάκιςθ θ οποία χορθγείται από τθν αρμόδια για τον ςκοπό αυτό αρχι και
ςυνικωσ διζπεται από οριςμζνουσ όρουσ. Θ απόλυςθ που βαςίηεται ςτθ διακριτικι
ευχζρεια είναι κάτι που εωαρμόηεται ςε διαωορετικό βακμό από χϊρα ςε χϊρα, ενϊ
κάποιεσ ωορζσ δεν εωαρμόηεται κακόλου. ε ζνα πρόγραμμα υπό όρουσ απόλυςθσ
υπάρχουν ςυνικωσ δφο ειδϊν όροι αποωυλάκιςθσ (υποχρεωτικισ), ςυγκεκριμζνα οι
τυπικοί και οι ειδικοί. Θ λζξθ «όροσ» αναωζρεται ςε κάκε προαπαιτοφμενο το οποίο
ςυνοδεφει τθν απόωαςθ υπό όρουσ απόλυςθσ ενόσ παραβάτθ που λαμβάνεται από
τθν αρμόδια για τθν πραγματοποίθςθ τθσ αποωυλάκιςθσ αρχι. Οι τυπικοί όροι
κεςπίηονται διά νόμου ι κανονιςμοφ και εωαρμόηονται ςτο ςφνολο των υπό όρουσ
αποωυλακιηόμενων παραβατϊν μζςα ςτο πλαίςιο ενόσ δικαιοδοτικοφ ςυςτιματοσ. Οι
ειδικοί όροι ςτοχεφουν ςτθν αντιμετϊπιςθ οποιαςδιποτε κατάςταςθσ ι παράγοντα
κινδφνου που ςυνδζεται με τον κίνδυνο υποτροπισ του παραβάτθ, και μπορεί να
περιλαμβάνεται ςε αυτοφσ θ ςυμμετοχι ςε κεραπεία, ςε προγράμματα προςωπικισ
ανάπτυξθσ ι ςε προγράμματα κοινωνικισ αποκατάςταςθσ. Δυςτυχϊσ πολφ λίγα
ςτοιχεία είναι γνωςτά για τον αντίκτυπο των όρων αυτϊν από τθν άποψθ τθσ
δθμόςιασ αςωάλειασ ι τθσ κοινωνικισ αποκατάςταςθσ των παραβατϊν, και χρειάηεται
περιςςότερο ςυναωισ ζρευνα.
Είναι ςαωζσ ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντεσ που επενεργοφν ςτο αν ζνασ
παραβάτθσ κα ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ μια περίοδο υπό όρουσ απόλυςθσ και κυρίωσ
αν κα επανενταχκεί επιτυχϊσ ςτο κοινωνικό ςφνολο. θμαντικοί είναι οι ατομικοί
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παράγοντεσ, κακϊσ και θ ωφςθ και ζκταςθ τθσ εγκλθματικισ εμπλοκισ του ατόμου,
όπωσ είναι ςθμαντικι και θ διακεςιμότθτα προγραμμάτων κεραπείασ και κοινωνικισ
αποκατάςταςθσ για τουσ παραβάτεσ τόςο πριν, όςο και μετά τθν αποωυλάκιςι τουσ,
κακϊσ και θ διακεςιμότθτα και προςβαςιμότθτα υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν που
ςκοπό ζχουν να βοθκιςουν τουσ παραβάτεσ να αντιμετωπίςουν τισ δφςκολεσ
προκλιςεισ που βιϊνουν κατά τθ χρονικι περίοδο τθσ κοινωνικισ επανόδου. Δεν
μπορεί, τζλοσ, να υποτιμθκεί θ ςθμαςία οριςμζνων παραγόντων που ςχετίηονται με
τθν επίβλεψθ των υπό όρουσ αποωυλακιςμζνων παραβατϊν, παράγοντεσ ςτουσ
οποίουσ περιλαμβάνονται και οι πολιτικζσ, οι διαδικαςίεσ και ο τρόποσ τθσ επίβλεψθσ,
θ ωφςθ των επιβαλλόμενων όρων και ο τρόποσ με τον οποίο εκτελοφνται οι όροι
αυτοί.132
Θ απόπειρα επανζνταξθσ ενόσ παραβάτθ ςτθν κοινότθτα μερικζσ ωορζσ
διακόπτεται είτε από νζα αξιόποινθ πράξθ είτε από παραβίαςθ των όρων τθσ
αποωυλάκιςισ του. Αυτό είναι κάτι που κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν αναβολι τθσ
αποωυλάκιςισ του, τθν εντολι για επιςτροωι του ςτθ ωυλακι ι τθν ανάκλθςθ τθσ
χοριγθςθσ τθσ υπό όρουσ απόλυςισ του. τθν πραγματικότθτα ςε μεγάλο αρικμό
χωρϊν ζνα υψθλό ποςοςτό του εγκάκειρκτου πλθκυςμοφ αποτελείται από παραβάτεσ
οι οποίοι αποτυγχάνουν να λειτουργιςουν όπωσ πρζπει, όταν βρεκοφν υπό επίβλεψθ
ςτθν κοινότθτα.133
ε πολλζσ χϊρεσ ωαίνεται πωσ υπάρχει αφξθςθ του ποςοςτοφ των παραβατϊν οι
οποίοι δεν ολοκλθρϊνουν μια χρονικι περίοδο επίβλεψθσ μετά τθν πρόωρθ και υπό
όρουσ απόλυςι τουσ. Ο βακμόσ αυτόσ τθσ αποτυχθμζνθσ επανόδου δεν οωείλεται κατ’
ανάγκθν ςε αφξθςθ τθσ υποτροπισ μεταξφ των υπό όρουσ αποωυλακιςμζνων
παραβατϊν, αλλά ενδεχομζνωσ και ςτθν εκ μζρουσ των επιμελθτϊν επίβλεψθσ
αυςτθρι εωαρμογι άλλων όρων απόλυςθσ.134 Πράγματι, ςθμαντικό μζροσ των
παραβατϊν που οδθγοφνται εκ νζου ςε ιδρφματα οδθγείται αποκλειςτικά εξαιτίασ
παραβιάςεων των όρων απόλυςθσ και όχι, παραδείγματοσ χάριν, λόγω τζλεςθσ νζασ
αξιόποινθσ πράξθσ, απϊλειασ κεραπευτικϊν ςυνεδριϊν, παράβαςθσ απαγόρευςθσ τθσ
κυκλοωορίασ ι παραβίαςθσ απαγορευμζνων ηωνϊν ι ηωνϊν αποκλειςμοφ.135

1. Αποωάςεισ για αποωυλάκιςθ βαςιηόμενεσ ςτθ διακριτικι ευχζρεια
Οι ςχετικζσ με τθν αποωυλάκιςθ αποωάςεισ που βαςίηονται ςτθ διακριτικι ευχζρεια
λαμβάνονται ςυνικωσ από αρχι που είναι αρμόδια για τθ χοριγθςθ απόλυςθσ υπό
όρουσ. Θ ωφςθ, ο ρόλοσ, οι αρμοδιότθτεσ και τα κακικοντα των αρχϊν αυτϊν
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ποικίλλουν από χϊρα ςε χϊρα. Ο πρωταρχικόσ τουσ ρόλοσ ζγκειται ςτο να
αποωαςίηουν για τθ χοριγθςθ ι τθν άρνθςθ χοριγθςθσ τθσ υπό όρουσ απόλυςθσ. ε
οριςμζνεσ περιπτϊςεισ για τθ λιψθ τζτοιων αποωάςεων προβλζπονται αυςτθρζσ
κατευκυντιριεσ γραμμζσ (οι οποίεσ, για παράδειγμα, ςχετίηονται με τθν εκτικείςα
ποινι, τθ βαρφτθτα τθσ αξιόποινθσ πράξθσ και τον κίνδυνο υποτροπισ). Άλλεσ ωορζσ
ςτισ αποωάςεισ που αωοροφν τθν υπό όρουσ απόλυςθ επενεργοφν όργανα
αξιολόγθςθσ κινδφνου, τα οποία είναι ςχεδιαςμζνα με ςτόχο τθ ςυςτθματικι
αξιολόγθςθ του κινδφνου ενδεχόμενθσ υποτροπισ ενόσ παραβάτθ. ε κάποια
δικαιοδοτικά ςυςτιματα, όπωσ παραδείγματοσ χάριν ςτθν Αικιοπία, θ αρμόδια αρχι
για τθν υπό όρουσ απόλυςθ είναι ζνα πολιτικό πρόςωπο που ενεργεί με βάςθ τισ
ςυςτάςεισ των ςωωρονιςτικϊν αρχϊν ι ζνα ςυμβουλευτικό ςϊμα που ζχει ςυςτακεί
προσ τοφτο.
Θ χάρθ και θ αμνθςτία αποτελοφν άλλουσ μθχανιςμοφσ οι οποίοι χρθςιμοποιοφνται
για τθν αποωυλάκιςθ ενόσ παραβάτθ πριν από τθ λιξθ τθσ ποινισ του. Θ χάρθ, θ
οποία αναωζρεται ςε αποωυλάκιςθ που ακολουκεί τθν αναίρεςθ τθσ καταδίκθσ ι
ποινισ, είναι ζνα είδοσ αποωυλάκιςθσ άνευ όρων. Πρόκειται ςυνικωσ για μια πράξθ
επιείκειασ και ευμζνειασ που τελείται από τον αρχθγό του κράτουσ. Θ αμνθςτία, από
τθν άλλθ πλευρά, που επίςθσ διατάςςεται από αρχθγό κράτουσ, μετακινεί προσ τα
εμπρόσ τθν θμερομθνία αποωυλάκιςθσ ενόσ παραβάτθ ι μιασ κατθγορίασ παραβατϊν.
Θ ορολογία αυτι ωςτόςο δεν είναι ςτακερι, και οι όροι «χάρθ» και «αμνθςτία» ςυχνά
κατά τθ χριςθ τουσ εναλλάςςονται ο ζνασ με τον άλλο.136 Κάποιεσ χϊρεσ ζχουν κζςει
ςε εωαρμογι ευρείασ κλίμακασ προγράμματα πρόωρθσ αποωυλάκιςθσ: Οριςμζνα από
αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τθν ταυτόχρονθ αποωυλάκιςθ εκατοντάδων, αν όχι
χιλιάδων κρατουμζνων. Σζτοιεσ μεγάλθσ κλίμακασ αποωυλακίςεισ παραβατϊν
δθμιουργοφν εμωανϊσ πρόςκετεσ προκλιςεισ για όλα τα ενδιαωερόμενα μζρθ, ςτα
οποία περιλαμβάνονται και οι κοινότθτεσ όπου κα επιςτρζψουν οι παραβάτεσ. τθν
κλίμακα αυτι είναι ουςιαςτικά αδφνατον να προςωερκοφν αποτελεςματικζσ
υπθρεςίεσ αρωγισ για τθν επάνοδο και να υπάρξει αποτελεςματικι ςυνεργαςία με
τθν κοινότθτα.

2. Βάςθ πλθροωόρθςθσ για τισ αποωάςεισ που αωοροφν τθν
αποωυλάκιςθ
τα περιςςότερα δικαιοδοτικά ςυςτιματα θ ςωωρονιςτικι υπθρεςία, που ζχει υπό
κράτθςθ τον παραβάτθ, ι θ υποψιωια επιβλζπουςα κοινοτικι υπθρεςία, καταρτίηει
τθν πλθροωόρθςθ που κα αξιολογθκεί από τθν αρμόδια αρχι για τθ χοριγθςθ υπό
όρουσ απόλυςθσ. Θ ζκταςθ και θ ποιότθτα αυτισ τθσ πλθροωόρθςθσ μπορεί να είναι
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ιδιαίτερα περιοριςμζνθ, εξαιτίασ τθσ ζλλειψθσ ςε μεγάλο αρικμό ωυλακϊν ενόσ
επαρκοφσ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ πλθροωοριϊν για τουσ κρατουμζνουσ. υγχρόνωσ
οι ςωςτζσ αποωάςεισ για τθν αποωυλάκιςθ προχποκζτουν τθ διενζργεια μιασ
ειςαγωγικισ αξιολόγθςθσ κατά τθ χρονικι ςτιγμι που ο παραβάτθσ ειςάγεται ςτθ
ωυλακι, ακολουκοφμενθ από λεπτομερζςτερθ αξιολόγθςθ, όταν αυτό υπαγορεφεται
από τθ ωφςθ τθσ αξιόποινθσ πράξθσ ι από τθ διαγωγι του παραβάτθ.
Θ ειςαγωγικι αξιολόγθςθ ακολουκείται κάποιεσ ωορζσ από ζνα ςχζδιο
προετοιμαςίασ του παραβάτθ για τθν αποωυλάκιςι του και τθ ςυμμετοχι του ςε
ενδεδειγμζνα προγράμματα. το πλαίςιο τθσ προετοιμαςίασ για τθ λιψθ απόωαςθσ
που κα αωορά τθν υπό όρουσ απόλυςθ κα πρζπει να διενεργείται μια επιπλζον
αξιολόγθςθ με τθν οποία κα λαμβάνονται υπ’ όψιν: α) Θ πρόοδοσ του παραβάτθ· β) το
κοινωνικό και ποινικό του ιςτορικό· γ) τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ του
κινδφνου· δ) εξειδικευμζνεσ αξιολογιςεισ του κινδφνου, όταν αυτό είναι αναγκαίο (για
παράδειγμα, ψυχιατρικι εκτίμθςθ)· ε) κοινοτικοί πόροι· ςτ) εκκρεμείσ ι ςυνεχιηόμενεσ
ανάγκεσ του παραβάτθ· η) ο κίνδυνοσ ενδεχόμενθσ υποτροπισ του παραβάτθ· και θ) θ
ικανότθτα τθσ κοινότθτασ για ανταπόκριςθ και αςωαλι αντιμετϊπιςθ των εν λόγω
κινδφνων και αναγκϊν.137

3. Κριτιρια λιψθσ απόωαςθσ
Τπάρχουν πολλζσ διαωορζσ ςτα κριτιρια που χρθςιμοποιοφνται από τα διάωορα
δικαιικά ςυςτιματα για τθ λιψθ απόωαςθσ ςχετικά με τθν αποωυλάκιςθ των
παραβατϊν. Ωςτόςο υωίςτανται δφο γενικά κριτιρια που χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ –
θ δθμόςια αςωάλεια και το αν ςθμειϊνεται πρόοδοσ ςτθν κοινωνικι αποκατάςταςθ
του παραβάτθ.
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Κοινωνικι αποκατάςταςθ/επανζνταξθ. Σο κριτιριο αυτό ζρχεται δεφτερο
μόνο ςε ςχζςθ με τθν ζννοια τθσ δθμόςιασ αςωάλειασ. ε αυτό το κριτιριο
το κζντρο βάροσ βρίςκεται γενικά ςτθν πλευρά των αναγκϊν: «Κα είναι
διακζςιμοι ςτον παραβάτθ οι απαιτοφμενοι πόροι, όταν αποωυλακιςτεί και
επιςτρζψει ςτθν κοινότθτα;».138
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Είναι δφςκολο να αξιολογθκεί θ φπαρξθ αποτελεςματικισ ετοιμότθτασ για τθν
αποωυλάκιςθ. Όπωσ προαναωζρκθκε, οι αποωάςεισ που αωοροφν τθν υπό όρουσ
απόλυςθ βαςίηονται ςυχνά ςτο αν ζνασ παραβάτθσ ζχει λάβει μζροσ ςε προγράμματα
που είναι ςχεδιαςμζνα για τθν αντιμετϊπιςθ οριςμζνων από τουσ -ςυνδεόμενουσ με
αυτόν- παράγοντεσ κινδφνου ι άλλων προκλιςεων, κακϊσ και ςτο αν είναι ρεαλιςτικό
το ςχζδιο αποωυλάκιςισ του.
Και ςε αυτό το ςθμείο κα πρζπει να τονιςτεί θ ςθμαςία τθσ ςυνζχιςθσ μιασ
ενδεδειγμζνθσ αξιολόγθςθσ. Οι κανόνεσ του υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ για τθ
δοκιμαςία, οι οποίοι αντανακλοφν τισ τρζχουςεσ βζλτιςτεσ πρακτικζσ, απαιτοφν
διενζργεια αξιολόγθςθσ των παραβατϊν που να εμπεριζχει ςυςτθματικι και ςε βάκοσ
εξζταςθ τθσ κάκε ατομικισ περίπτωςθσ, περιλαμβανομζνων και των κινδφνων, των
κετικϊν παραγόντων και των αναγκϊν, των παρεμβάςεων που απαιτοφνται για τθν
αντιμετϊπιςθ αυτϊν των αναγκϊν, κακϊσ και τθσ δεκτικότθτασ των παραβατϊν ςτισ
παρεμβάςεισ. Ζνασ παραβάτθσ όχι μόνο κα πρζπει να ενθμερϊνεται για τθ διαδικαςία
και τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ, αλλά κα πρζπει και να του παρζχεται θ
δυνατότθτα να ςυμβάλλει ενεργά ςε αυτι, μεταξφ άλλων μζςω τθσ προςικουςασ
ςθμαςίασ ςτισ απόψεισ και ςτισ προςωπικζσ του ωιλοδοξίεσ, κακϊσ και ςτα
προςωπικά δυνατά του ςθμεία και ςτθν ατομικι του ευκφνθ για τθν αποωυγι
περαιτζρω αξιόποινων πράξεων (κανόνεσ 66-68).

4. υμμετοχι παραβατϊν και κυμάτων ςτισ αποωάςεισ που αωοροφν τθν
αποωυλάκιςθ
Οι πρακτικζσ οι οποίεσ άπτονται τθσ ςυμμετοχισ των παραβατϊν ςτισ αποωάςεισ που
αωοροφν τθν αποωυλάκιςθ ποικίλλουν ςε μεγάλο βακμό. ε οριςμζνεσ χϊρεσ ο
παραβάτθσ δεν είναι καν ενιμεροσ για το γεγονόσ ότι εξετάηεται το ενδεχόμενο
πρόωρθσ αποωυλάκιςισ του και δεν ζχει τθ δυνατότθτα να υποβάλει αίτθμα. ε
πολλζσ χϊρεσ ωςτόςο οι παραβάτεσ ςυμμετζχουν ςε ακροάςεισ για τθ χοριγθςθ υπό
όρουσ απόλυςθσ. το Queensland τθσ Αυςτραλίασ, παραδείγματοσ χάριν, ζνασ
παραβάτθσ μπορεί να υποβάλει αίτθμα για να παραςτεί, ι να παραςτεί αντ’ αυτοφ
κάποιοσ εκπρόςωπόσ του. τθν Αγγλία και τθν Ουαλία του Θνωμζνου Βαςιλείου οι
αποωάςεισ που ςχετίηονται με τθν υπό όρουσ απόλυςθ και τθν εκ νζου αποωυλάκιςθ
κατόπιν ανάκλθςθσ εκτελοφνται κατά κφριο λόγο γραπτϊσ. Ο παραβάτθσ μπορεί να
υποβάλει εγγράωωσ παρατθριςεισ (με τθν αρωγι γενικά του νόμιμου εκπροςϊπου
του), αλλά δεν μπορεί να παρίςταται κατά τθ διάρκεια τθσ ακρόαςθσ. Σο υμβοφλιο
για τθ Χοριγθςθ Τπό Όρουσ Απόλυςθσ μπορεί να προκρίνει τθ ςυμμετοχι του
παραβάτθ (κάτι που ςυμβαίνει πάντοτε ςτισ υποκζςεισ όπου εμπλζκονται ανιλικοι),
και ο παραβάτθσ μπορεί να αιτθκεί τθ διενζργεια προωορικισ ακρόαςθσ όπου κα
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παρίςταται. Όταν ςυμμετζχουν παραβάτεσ, τισ περιςςότερεσ ωορζσ διακζτουν κατά τθ
διάρκεια τθσ ακρόαςθσ νομικι εκπροςϊπθςθ.139
ε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ θ αρχι που είναι αρμόδια για τθ χοριγθςθ υπό όρουσ
απόλυςθσ ζχει επίςθσ τθ δυνατότθτα να εξετάςει ιςχυριςμοφσ τουσ οποίουσ ζχει
προβάλει το κφμα του εγκλιματοσ (ι εκπρόςωπόσ του), και το κφμα μπορεί να
ειδοποιθκεί για τθν απόωαςθ και τθν αναμενόμενθ αποωυλάκιςθ του παραβάτθ.

Ε. Ο ρόλοσ τθσ κοινότθτασ

υμμετοχι τθσ κοινότθτασ
«Θ ςυμμετοχι τθσ κοινότθτασ ζχει εξελιχκεί ςε απολφτωσ αναγκαίο ςτοιχείο τθσ
πρόλθψθσ του εγκλιματοσ ςε όλα τα είδθ των εταιρικϊν ςχζςεων ςτισ οποίεσ
ςυμμετζχουν διμοι, θ αςτυνομία, ςχολεία, υπθρεςίεσ υγείασ και κοινωνικζσ
υπθρεςίεσ, κακϊσ και ο ιδιωτικόσ τομζασ».
Πθγι: M. Shaw, “Communities in action for crime prevention”, background paper
prepared for the Sixth Annual Colloquium of the International Centre for the
Prevention of Crime, Canberra, 14-15 September 2006.

Φίτηι
Συμμετοχι τθσ κοινότθτασ
Θ Τπθρεςία Φυλακϊν και ωωρονιςμοφ των Φίτηι χρθςιμοποίθςε τθν πρακτικι τθσ
ονοματοςιμανςθσ ωσ μζςο διαωιμιςθσ και προϊκθςθσ του ζργου τθσ. Ζχει
προςαρμόςει το πρόγραμμα με τθν ονομαςία “Yellow Ribbon” («Κίτρινθ Κορδζλα») τθσ
ιγκαποφρθσ με ςκοπό τθν αλλαγι τθσ νοοτροπίασ του κοινοφ, τθν ενκάρρυνςθ του
διαλόγου και τθ δθμιουργία ςχζςεων.
Βαςιηόμενθ ςτισ κεντρικζσ ιδζεσ τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ, τθσ αποδοχισ και τθσ δράςθσ
(τθσ κοινοτικισ δράςθσ), απευκφνεται ςε ςχολεία, χωριά, αςτικοφσ και περιαςτικοφσ
οικιςμοφσ και γειτονιζσ, εκκλθςίεσ, κακϊσ και ςτον ιδιωτικό τομζα. Χρθςιμοποιεί όλα τα
είδθ των μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ με ςτόχο τθ διάδοςθ του μινυματόσ τθσ ότι κάκε
παραβάτθσ χρειάηεται μια δεφτερθ ευκαιρία.

139

Ό.π.
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Πθγι: I. Naivalurua, “Community social reintegration: the Fiji approach”, ςτο Survey of
United Nations and Other Best Practices in the Treatment of Prisoners in the Criminal
Justice System, K. Aromaa and T. Viljanen, eds., HEUNI Publication Series, No. 65
(Helsinki, European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United
Nations, 2010), ς. 42.

Ο πρωταρχικόσ ςκοπόσ των προςπακειϊν κοινωνικισ επανζνταξθσ είναι θ παροχι
ςτουσ παραβάτεσ ςτιριξθσ, αρωγισ και επίβλεψθσ, ςτοιχεία που κα τουσ βοθκιςουν
να ηιςουν μετά τθν αποωυλάκιςι τουσ ηωι απαλλαγμζνθ από το ζγκλθμα. Για να
ζχουν ωςτόςο τα προγράμματα κετικό αντίκτυπο είναι ςαωζσ ότι χρειάηεται και θ
ανταπόκριςθ τθσ κοινότθτασ.
Σόςο θ απομάκρυνςθ ενόσ παραβάτθ από τθν κοινότθτα, όςο και θ επάνοδόσ του
ςε αυτι είναι γεγονότα που κζτουν προκλιςεισ για τθν οικογζνειά του και τθν
ευρφτερθ κοινότθτα. Οριςμζνεσ κοινότθτεσ αντιμετωπίηουν τον κφκλο τθσ
απομάκρυνςθσ και τθσ επανόδου των υπότροπων παραβατϊν με τθ βοικεια
τεςςάρων ςτοιχείων: του ανκρϊπινου κεωαλαίου (των προςωπικϊν ικανοτιτων που
διακζτουν τα μζλθ τθσ κοινότθτασ)· του κοινωνικοφ κεωαλαίου (τθσ δυνατότθτασ των
ατόμων να αξιοποιοφν προςωπικοφσ δεςμοφσ ςτο πλαίςιο τθσ κοινότθτασ)· των
κοινωνικϊν δικτφων· και τθσ ςυλλογικισ αποτελεςματικότθτασ.140 Οι κοινότθτεσ ζχουν
τθν τάςθ να ςτθρίηονται υπερβολικά ςτο ςφςτθμα ποινικισ δικαιοςφνθσ για τθν
παροχι επίβλεψθσ και ςτιριξθσ ςτουσ παραβάτεσ, αλλά ςτθν πραγματικότθτα
μποροφν να διαδραματίςουν καίριο ρόλο για τθν επιτυχι επανζνταξθ των πρϊθν
κρατουμζνων. Για τθν κινθτοποίθςθ και τθ διατιρθςθ του ενδιαωζροντοσ τθσ
κοινότθτασ και τθσ ςυμμετοχισ τθσ ςτα προγράμματα αρωγισ και επίβλεψθσ
απαιτοφνται εξειδικευμζνεσ ςτρατθγικζσ.
Οι κοινότθτεσ δεν είναι πάντοτε ιδιαίτερα δεκτικζσ ςτθν ιδζα για εντόσ του
πλαιςίου τουσ λιψθ πρωτοβουλιϊν με ςτόχο τθν κοινωνικι επανζνταξθ των πρϊθν
παραβατϊν. υχνά διαπιςτϊνεται ότι ο πλθκυςμόσ ζχει τιμωρθτικι διάκεςθ, θ οποία
δεν αωινει μεγάλα περικϊρια για λειτουργία ςωωρονιςτικϊν προγραμμάτων που να
βαςίηονται ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ. Οι μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ μποροφν να
βοθκιςουν να διαςωαλιςτεί θ διατιρθςθ αυτοφ του ηθτιματοσ ςτθν πολιτικι ατηζντα,
κακϊσ και να ςυνθγοριςουν δθμοςίωσ υπζρ τθσ πραγματοποίθςθσ αλλαγϊν. Κάποια
προγράμματα, ιδίωσ εκείνα που προςωζρουν ςε παραβάτεσ τθ δυνατότθτα παροχισ
οριςμζνων υπθρεςιϊν κοινωωελοφσ χαρακτιρα ι παροχισ εκελοντικισ εργαςίασ προσ
όωελοσ τθσ κοινότθτασ, ζχουν ςυχνά μεγάλθ επιτυχία ςτθν κοινωνικι αποκατάςταςθ
ςυγκεκριμζνων τφπων παραβατϊν. Απλϊσ ωςτόςο δεν μποροφν να λειτουργιςουν
χωρίσ τθ ςτιριξθ τθσ κοινότθτασ, και θ επιτυχία τουσ εξαρτάται ςυνικωσ από τθν
ενεργό ςυμμετοχι των μελϊν τθσ.
140

T. C. Clear, E. Waring and K. Scully, “Communities and reentry: concentrated reentry cycling”, ςτο
Prisoner Reentry and Crime in America, J. Travis and C. A. Visher, eds. (Cambridge, Cambridge University
Press, 2005), ς. 186.
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ε γενικζσ γραμμζσ είναι εωικτι θ επιςιμανςθ μεγάλου αρικμοφ παραγόντων οι
οποίοι επθρεάηουν το ενδεχόμενο κοινοτικισ ςυμμετοχισ ςτθ μεταχείριςθ των
παραβατϊν. Κατά πρϊτον, το επίπεδο τθσ κοινοτικισ ςυμμετοχισ ςυχνά αποτελεί
ςυνάρτθςθ τθσ ςχετικισ ανοικτότθτασ και διαωάνειασ του ςυςτιματοσ ποινικισ
δικαιοςφνθσ. Ζνα ςφςτθμα ποινικισ δικαιοςφνθσ το οποίο είναι προςθλωμζνο ςτθ
διατιρθςθ υψθλϊν προτφπων διαωάνειασ, υποχρζωςθσ για λογοδοςία, ακεραιότθτασ
και ανοικτότθτασ, είναι ςυνικωσ πολφ πιο δεκτικό ςε διάωορεσ μορωζσ κοινοτικισ
ςυμμετοχισ. Αντικζτωσ τα καταςταλτικά ςυςτιματα είναι πολφ πιο απρόκυμα να
ςωυρθλατιςουν ζνα πλαίςιο κατάλλθλο για τθ ςυμμετοχι τθσ κοινότθτασ ι επίςθσ για
οποιοδιποτε είδοσ ουςιαςτικισ ςυμμετοχισ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν. Κατά
δεφτερον, το επίπεδο ανάπτυξθσ που ζχει επιτευχκεί ςε μια χϊρα αποτελεί ςυχνά και
αυτό ζναν παράγοντα, εωόςον ζχει άμεςο αντίκτυπο ςτθ δυνατότθτα τθσ κοινότθτασ
για ενεργό ςυμμετοχι. Σζλοσ, υπάρχουν επίςθσ πολιτιςμικοί και πολιτικοί παράγοντεσ
που επθρεάηουν τον βακμό ςτον οποίο μποροφν να αναπτυχκοφν οι τομείσ των μθ
κυβερνθτικϊν και εκελοντικϊν υπθρεςιϊν. ε οριςμζνεσ χϊρεσ θ ςυμμετοχι του μθ
κυβερνθτικοφ τομζα είναι κάτι που οι αρχζσ ζχουν αποτρζψει ενεργά. ε κάποιεσ
περιπτϊςεισ οι αρχζσ μπορεί ακόμθ να αντιλαμβάνονται οποιαδιποτε μορωι
κοινοτικισ κινθτοποίθςθσ ι οργάνωςθσ ωσ εν δυνάμει απειλι για το ιςχφον πολιτικό
κακεςτϊσ.

Ινδία
Συμμετοχι παραβατϊν ςε ανκρωπιςτικό ζργο
το κρατίδιο τθσ Orissa ςτθν Λνδία το ςωωρονιςτικό κατάςτθμα Biju Patnaik Open-Air
Ashram ζχει εντάξει κρατουμζνουσ ςε ςθμαντικό ανκρωπιςτικό ζργο· οι κρατοφμενοι
ζχουν ςυνδράμει τθ διανομι ειδϊν ανακοφωιςθσ ςε πλθμμυριςμζνα χωριά. Σο είδοσ
αυτό κοινοτικισ ςυμμετοχισ μπορεί να βοθκιςει τα μζλθ τθσ κοινότθτασ να
αναγνωρίςουν τθ δυνατότθτα επιτυχοφσ επανζνταξθσ, κακϊσ μάλιςτα μπορεί να δουν
τουσ κρατουμζνουσ ωσ ενδιαωερόμενα μζρθ τθσ που είναι πρόκυμα για ςυμμετοχι με
κετικό τρόπο.
Είναι ςαωζσ ότι όλοι αυτοί οι παράγοντεσ πρζπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν. Πάνω
απ’ όλα δεν πρζπει να λθςμονείται ότι κάκε χϊρα ζχει τθν τάςθ να προςεγγίηει με
πολφ διαωορετικό τρόπο τόςο τθ μεταχείριςθ των παραβατϊν, όςο και τθ ςυμμετοχι
τθσ κοινότθτασ ςε αυτι τθ διαδικαςία. Κακϊσ ανακαλφπτει τα κετικά ςτοιχεία που
ζχει θ ςυμμετοχι τθσ κοινότθτασ ςτθν ποινικι διαδικαςία, βρίςκει διάωορουσ
δρόμουσ για τθν επίτευξθ προόδου και διάωορουσ τρόπουσ για τθ διευκόλυνςθ αυτισ
τθσ ςυμμετοχισ. Σο γεγονόσ αυτό κα πρζπει να ενκαρρφνει τουσ επαγγελματίεσ να
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είναι δθμιουργικοί ςτισ προςπάκειεσ που καταβάλλουν για ςυμμετοχι τθσ κοινότθτασ
ςτθν επανζνταξθ των παραβατϊν.
Θ ςυμμετοχι τθσ κοινότθτασ ςτθ μεταχείριςθ των παραβατϊν εμπεριζχει τρεισ
ιδιαίτερα πρακτικζσ πτυχζσ, δθλαδι: α) Σθ ςυμμετοχι τθσ κοινότθτασ ςτθ μεταχείριςθ,
τθν κοινωνικι αποκατάςταςθ και τθν επανζνταξθ των παραβατϊν· β) τθ ςυμμετοχι
τθσ κοινότθτασ ςε προγράμματα παράκαμψθσ· και γ) τθ ςυμμετοχι τθσ κοινότθτασ ςε
προγράμματα κοινοτικοφ ςωωρονιςμοφ, υπό όρουσ απόλυςθσ, μεταςωωρονιςτικισ
μζριμνασ και επανόδου των παραβατϊν. Από τθ ςκοπιά τθσ κοινότθτασ και των
δυνθτικϊν εκελοντϊν οι διαωοροποιιςεισ αυτζσ δεν είναι ιδιαίτερα ςυναωείσ. Οι
περιςςότεροι οργανιςμοί τθσ κοινότθτασ οι οποίοι εργάηονται ςτο περιβάλλον τθσ με
παραβάτεσ είναι πρόκυμοι να εργαςτοφν ςτο πλαίςιο οποιαςδιποτε από τισ ανωτζρω
πτυχζσ.
Είναι επιτακτικισ ςθμαςίασ θ ανάπτυξθ εταιρικϊν ςχζςεων ςυνεργαςίασ ανάμεςα
ςε ιδρφματα και ςε βαςιηόμενουσ ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ οργανιςμοφσ, εκελοντικζσ
ομάδεσ και μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ, με ςτόχο τθν πραγματοποίθςθ αδιάλειπτων
παρεμβάςεων μζςω των οποίων κινθτοποιείται το ςφνολο των διακζςιμων πόρων για
τθν αρωγι και, εν ανάγκθ, τθν επίβλεψθ των παραβατϊν. τισ κεμελιακζσ
παρεμβάςεισ που μποροφν να πραγματοποιθκοφν για τθν αρωγι των παραβατϊν ςτα
ηθτιματα τθσ απαςχόλθςθσ ςυγκαταλζγονται θ διεξαγωγι μακθμάτων
επαγγελματικισ ετοιμότθτασ, θ επαγγελματικι εκπαίδευςθ, θ πιςτοποίθςθ, θ
εργαςιακι κατάρτιςθ, θ τοποκζτθςθ ςε εργαςία και θ εργαςιακι παρακολοφκθςθ από
διαχειριςτι περίπτωςθσ. ε όλα αυτά τα πεδία οι κοινοτικοί οργανιςμοί και ο
ιδιωτικόσ τομζασ βρίςκονται ςε μοναδικι κζςθ για τθν προςωορά αποτελεςματικισ
αρωγισ. τον Καναδά, για παράδειγμα, εκπονοφνται ςε κοινότθτεσ αυτοχκόνων όλθσ
τθσ χϊρασ υπθρεςίεσ βαςιηόμενεσ ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ και προγράμματα για
παραβάτεσ που ζχουν αποωυλακιςτεί υπό όρουσ. Σα προγράμματα αυτά αντανακλοφν
τον παραδοςιακό πολιτιςμό και τθν πνευματικότθτα των αυτοχκόνων, και ςυνικωσ
ζχουν τισ ρίηεσ τουσ ςε ιδεϊδθ αποκαταςτατικισ και κοινοτικισ δικαιοςφνθσ.141

1. Αξιοποίθςθ εκελοντϊν
Θ αξιοποίθςθ εκελοντϊν αποτελεί ζναν αποδοτικό τρόπο ςυμμετοχισ τθσ κοινότθτασ
και παροχισ ςτουσ παραβάτεσ υποςτιριξθσ που είναι ιδιαιτζρωσ αναγκαία. Οι
Κανόνεσ του Σόκιο τονίηουν και αυτοί τθ ςθμαςία που ζχει ο ρόλοσ των εκελοντϊν,
ιδίωσ όταν είναι ςωςτά εκπαιδευμζνοι και επιβλεπόμενοι,142 κακϊσ και τθ ςθμαςία
που ζχει θ ςτιριξθ του ζργου τουσ με διάωορουσ πρακτικοφσ τρόπουσ (κανόνασ 19):
141

Griffiths, Dandurand and Murdoch, The Social Reintegration of Offenders and Crime Prevention,

ς. 32.

142

Εν προκειμζνω ζχει ςθμαςία θ τιρθςθ τθσ αρχισ να μθ ςυμμετζχουν ποτζ εκελοντζσ ι άλλα
μζλθ τθσ κοινότθτασ ςε πεικαρχικά κακικοντα ι κακικοντα επιβολισ, περιλαμβανομζνθσ και τθσ
τελικισ απόωαςθσ για το εάν ζνασ παραβάτθσ ζχει αποτφχει να τθριςει τουσ όρουσ που τζκθκαν από το
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«19.1 Οι εκελοντζσ κα εξετάηονται και κα επιλζγονται προςεκτικά με βάςθ τθν ζωεςθ
και το ενδιαωζρον τουσ για τθν εργαςία ςτθν οποία ςυμμετζχουν. Κα εκπαιδεφονται
δεόντωσ για τισ ιδιαίτερεσ αρμοδιότθτεσ τισ οποίεσ πρζπει να εκπλθρϊνουν και κα
ζχουν πρόςβαςθ ςε ςτιριξθ και ςυμβουλευτικι από τθν αρμόδια αρχι, κακϊσ και τθ
δυνατότθτα να ςυμβουλεφονται τθν εν λόγω αρχι.
19.2 Οι εκελοντζσ κα πρζπει να ενκαρρφνουν τουσ παραβάτεσ και τισ οικογζνειζσ τουσ
να αναπτφςςουν ουςιαςτικοφσ δεςμοφσ με τθν κοινότθτα, κακϊσ και ζνα ευρφτερο
πλαίςιο επαωϊν, παρζχοντασ ςυμβουλευτικι και άλλεσ ενδεδειγμζνεσ μορωζσ
αρωγισ ςφμωωνα με τισ ικανότθτζσ τουσ και τισ ανάγκεσ των παραβατϊν.
19.3 Κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ οι εκελοντζσ κα είναι αςωαλιςμζνοι για
το ενδεχόμενο ατυχιματοσ, τραυματιςμοφ και αςτικισ ευκφνθσ. Κα αποηθμιϊνονται
για εγκεκριμζνεσ δαπάνεσ ςτισ οποίεσ υποβάλλονται κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ
τουσ. Κα πρζπει να τουσ προςωζρεται δθμόςια αναγνϊριςθ για τισ υπθρεςίεσ τισ
οποίεσ παρζχουν για τθν ευεξία τθσ κοινότθτασ».
τθν Λαπωνία υπάρχουν εκελοντζσ επιμελθτζσ δοκιμαςίασ οι οποίοι επικουροφν
τουσ επαγγελματίεσ εν λόγω επιμελθτζσ ςτθ διαδικαςία τθσ κοινωνικισ
αποκατάςταςθσ με βάςθ τισ υποκζςεισ που τουσ παραπζμπονται από τον
προϊςτάμενο επιμελθτι δοκιμαςίασ. Οι κυριότερεσ δραςτθριότθτεσ για τθν αρωγι τθσ
κοινωνικισ αποκατάςταςθσ είναι: α) Θ επίβλεψθ και θ παροχι αρωγισ ςτα άτομα που
βρίςκονται υπό κακεςτϊσ δοκιμαςίασ και ςτα άτομα που ζχουν αποωυλακιςτεί υπό
όρουσ· β) θ πραγματοποίθςθ ερευνϊν ςχετικά με το περιβάλλον εντόσ του οποίου κα
ηιςει ζνασ κρατοφμενοσ μετά τθν αποωυλάκιςι του· και γ) θ διεξαγωγι
προκαταρκτικισ αξιολόγθςθσ των ατόμων ςτα οποία μπορεί τελικϊσ να απονεμθκεί
χάρθ. τθν Κζνυα ςθμαντικόσ ρόλοσ για τθν παροχι επίβλεψθσ και αρωγισ -ςτο
πλαίςιο τθσ δοκιμαςίασ και τθσ μεταςωωρονιςτικισ μζριμνασ- ςε παραβάτεσ οι οποίοι
ηουν ςε απομακρυςμζνεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ, διαδραματίηεται από κοινοτικοφσ
εκελοντζσ.

2. Κφκλοι ςτιριξθσ και λογοδοςίασ
Ζνασ κφκλοσ ςτιριξθσ και λογοδοςίασ αποτελεί μια μορωι προγράμματοσ κοινοτικισ
επανζνταξθσ το οποίο επιδιϊκει τθ μείωςθ του κινδφνου υποτροπισ των ςεξουαλικϊν
παραβατϊν που επανζρχονται ςτθν κοινότθτα χωρίσ επίβλεψθ κατά τθν θμερομθνία
ολοκλιρωςθσ τθσ ποινισ τουσ. Ζχοντασ ωσ ζδρα τθ κρθςκευτικι κοινότθτα, ο κφκλοσ
δικαςτιριο (βλ. ςχόλιο ςτον κανόνα 19 ςτα Σχόλια επί των Στοιχειωδϊν Κανόνων των Ηνωμζνων Εκνϊν
για τα Μθ Στερθτικά τθσ Ελευκερίασ Μζτρα [Κανόνων του Τόκιο] [ST/CSDHA/22]).
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ςτοχεφει ςτθν αναβάκμιςθ τθσ δθμόςιασ αςωάλειασ μζςω τθσ ςυνεργαςίασ με τθν
αςτυνομία, με ομάδεσ κατοίκων τθσ ίδιασ γειτονιάσ, με κφματα και με επαγγελματίεσ
ςτον χϊρο τθσ κεραπείασ.
Θ αρχικι ςφλλθψθ τθσ ιδζασ γι’ αυτό τον τφπο προγράμματοσ ζλαβε χϊρα ςτον
Καναδά, αποτελϊντασ μζςο για τθν κάλυψθ ενόσ υπθρεςιακοφ κενοφ που άωθνε θ
κυβερνθτικι πολιτικι ςχετικά με τα άτομα τα οποία εξζτιςαν ςτθ ωυλακι το ςφνολο
τθσ ποινισ που τουσ επιβλικθκε από το δικαςτιριο και αποωυλακίηονταν με τθ λιξθ
τθσ ποινισ αυτισ. Σα άτομα αυτά αποωυλακίηονταν χωρίσ να υπάρχει κάποια τυπικι
διαδικαςία μεταςωωρονιςτικισ μζριμνασ και χωρίσ τθν φπαρξθ οποιαςδιποτε αρωγισ
ι επίβλεψθσ. Σο πρόγραμμα ξεκίνθςε λόγω τθσ ανάγκθσ για ςυνεργαςία με
αποωυλακιςμζνουσ παραβάτεσ οι οποίοι είχαν τισ λιγότερεσ πικανότθτεσ επιτυχοφσ
κοινωνικισ επανζνταξθσ, ενδεχομζνωσ εξαιτίασ κάποιασ ζλλειψθσ κοινοτικισ ςτιριξθσ
ι άλλων πόρων. Μεγάλοσ αρικμόσ από αυτά τα άτομα αποτελείτο από ςεξουαλικοφσ
παραβάτεσ που δεν είχαν τφχει κεραπείασ, των οποίων θ επάνοδοσ ςτθν κοινότθτα
ιταν πολφ πικανόν να προςελκφςει ιδιαίτερθ προςοχι από τθν πλευρά των μζςων
μαηικισ ενθμζρωςθσ.
Σο πρόγραμμα αυτό αποτελεί ζνα καλό παράδειγμα ςυμμετοχισ τθσ κοινότθτασ και
επιτυχϊν εταιρικϊν ςχζςεων ανάμεςα ςε αυτι και ςτο δικαιικό ςφςτθμα. Οι
εκελοντζσ που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα είναι μζλθ τθσ κοινότθτασ προςεκτικά
επιλεγμζνα, επαγγελματικά εκπαιδευμζνα και καταλλιλωσ υποςτθριηόμενα. Μεταξφ
του βαςικοφ μζλουσ (του παραβάτθ) και ζωσ επτά εκελοντϊν του κφκλου ςυνάπτεται
ςυμωωνία. Θ ςυμμετοχι είναι εκελοντικι και για τισ δφο πλευρζσ. Μόλισ ωςτόςο
επιτευχκεί θ ςυμωωνία, μετατρζπεται ςε οδικό χάρτθ τόςο για τθ ςτιριξθ, όςο και για
τθ λογοδοςία που μπορεί να αναμζνεται από το ςφνολο των ςυμμετεχόντων. Ο
εξωτερικόσ «επαγγελματικόσ» κφκλοσ αναωζρεται ςτθ ςτιριξθ, τθν κακοδιγθςθ και
τισ παρεμβάςεισ εκ μζρουσ επαγγελματικά εκπαιδευμζνων ςυμμετεχόντων, κακϊσ και
εκπροςϊπων από τον χϊρο τθσ επίςθμθσ επιβολισ του νόμου ι εκπροςϊπων
ςωωρονιςτικϊν οργανιςμϊν.143

3. Αποκαταςτατικι κοινοτικι δικαιοςφνθ
Αποτελεί ενδεχομζνωσ ςωάλμα θ υπερβολικά ςτενι εςτίαςθ των προγραμμάτων
κοινωνικισ επανζνταξθσ ςτθ διαχείριςθ των παραγόντων κινδφνου των παραβατϊν
και ςτθν ανταπόκριςθ ςτισ ανάγκεσ τουσ. Κατ’ αυτό τον τρόπο λθςμονείται οριςμζνεσ
ωορζσ ο πρωταρχικόσ ρόλοσ των κοινοτιτων ςτθ διαδικαςία επανζνταξθσ. Σα
προγράμματα επανζνταξθσ πρζπει επίςθσ να εςτιάηονται ςτον βαςικό ςτόχο τθσ
οικοδόμθςθσ γφρω από τον παραβάτθ ςχζςεων κοινωνικισ ςτιριξθσ και ελζγχου.

143

R. E. Brown and Y. Dandurand “Successful strategies that contribute to safer communities”, ςτο
Selected Papers on Successful Reduction and Prevention Strategies in the Urban Context, S. Maio, ed.
(Riyadh, Naif Arab University for Security Sciences, 2007).
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Θ αρωγι τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ των παραβατϊν είναι κάτι που ζχει
ςυνζπειεσ ςτθν αςωάλεια και τθν ευεξία τθσ κοινότθτασ. τισ προςπάκειεσ που
καταβάλλονται για τθν αρωγι τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ των παραβατϊν πρζπει
να λαμβάνονται υπ’ όψιν τόςο οι ανάγκεσ τουσ, όςο και ο κίνδυνοσ που παρουςιάηουν
από τθν άποψθ τθσ αςωάλειασ τθσ κοινότθτασ. Οριςμζνα δικαιοδοτικά ςυςτιματα
ζχουν ςυνάψει με τθν κοινότθτα εταιρικζσ ςχζςεισ οι οποίεσ βαςίηονται ςε ζνα
ςυναςπιςμό απαρτιηόμενο από παροχείσ υπθρεςιϊν με ςτόχο τον ςυντονιςμό
ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν επανόδου.144
Με τισ βαςιηόμενεσ ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ αποκαταςτατικζσ διαδικαςίεσ μπορεί να
αναπτυχκεί κοινωνικό κεωάλαιο και να καταςτεί θ κοινότθτα περιςςότερο δεκτικι και
κοινωνόσ τθσ υποςτιριξθσ για τθν επανζνταξθ των παραβατϊν. Ζχει ςυχνά
παρατθρθκεί ότι θ εωαρμογι του αποκαταςτατικοφ δικαιικοφ πλαιςίου ςτα κζματα
τθσ επανόδου προςωζρει τθ δυνατότθτα να κακορίηονται προγράμματα όχι απλϊσ
από απόψεωσ μεμονωμζνων παρεμβάςεων, αλλά και ςε ςχζςθ με τθν παροχι
βοικειασ ςτισ κοινότθτεσ, ϊςτε να αναπτφξουν τθ δικι τουσ ανκεκτικότθτα, τθν
ικανότθτα και τθ ςυλλογικι αποτελεςματικότθτα με ςτόχο τθν άςκθςθ ανεπίςθμου
κοινωνικοφ ελζγχου ςτουσ παραβάτεσ και τθν ενίςχυςθ των δικϊν τουσ αξιϊν. Θ
κοινότθτα μπορεί πράγματι να αποτελζςει πθγι όχι μόνο άτυπθσ κοινωνικισ ςτιριξθσ,
αλλά και ανεπίςθμου κοινωνικοφ ελζγχου. Ζχει τουσ πόρουσ για τθν προαγωγι τθσ
ςυμωιλίωςθσ και τθσ επανζνταξθσ:145 «Θ ςθμαςία που αποδίδεται ςτισ κοινωνικζσ
ςχζςεισ κατά τισ αποκαταςτατικζσ διαδικαςίεσ, και ςτο πλαίςιο τθσ επανζνταξθσ,
ςτθρίηεται ςτθν ζννοια τθσ κοινότθτασ ωσ ενόσ ςυνόλου αλλθλζνδετων δικτφων
ςχζςεων μεταξφ πολιτϊν και κοινοτικϊν ομάδων που διακζτουν ςε ςυλλογικι βάςθ
εργαλεία και πόρουσ τα οποία μποροφν να κινθτοποιθκοφν με ςτόχο τθν προαγωγι
τθσ ςυμωιλίωςθσ και τθσ επανζνταξθσ».

4. Κοινότθτεσ ςε κίνδυνο
Μεγάλοσ αρικμόσ ωτωχϊν και μειονεκτουςϊν κοινοτιτων αντιμετωπίηει ςυγκριτικά με
άλλεσ κοινότθτεσ πολφ πιο υψθλό δείκτθ εγκλθματικότθτασ και πολφ μεγαλφτερο
ποςοςτό ζγκλειςτων και αποωυλακιηόμενων ατόμων κάκε χρόνο. Ο αρικμόσ των
αποωυλακιηόμενων κρατουμζνων δεν είναι ιςοκατανεμθμζνοσ μζςα ςε μια πόλθ ι
περιοχι. Κατά ςυνζπεια, μεγάλο ποςοςτό κρατουμζνων επιςτρζωει ςε μειονεκτοφςεσ
και ευάλωτεσ κοινότθτεσ, γεγονόσ το οποίο γεννά ιδιαίτερεσ προκλιςεισ τόςο για τουσ
παραβάτεσ, όςο και για τθν κοινότθτα.

144

Για παράδειγμα, βλ. J. Roman and others, “Impact and cost-benefit analysis of the Maryland
Reentry Partnership Initiative” (Washington, D. C., Urban Institute, Justice Policy Center, 2007).
145
G. Bazemore and C. Erbe, “Operationalizing the community variable in offender reintegration.
Theory and practice for developing intervention social capital”, Youth Violence and Juvenile Justice, vol.
1, No. 3 (2003), ς. 254.
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Χαρτογράφθςθ τθσ επανόδου των παραβατϊν
Θ χαρτογράωθςθ τθσ επανόδου των παραβατϊν αποτελεί μια ςτρατθγικι
ςχεδιαςμζνθ με ςτόχο τθ διευκόλυνςθ τθσ ςυμμετοχισ τθσ κοινότθτασ ςτθν παροχι
αρωγισ ςτουσ πρϊθν κρατουμζνουσ οι οποίοι επανζρχονται ςε αυτι. Εςτιάηεται ςτισ
ανάγκεσ του παραβάτθ, τθσ οικογζνειασ και τθσ γειτονιάσ του. Σα βαςικά ςτοιχεία
αυτισ τθσ προςζγγιςθσ είναι:
α) Θ εξαςωάλιςθ τθσ ςτιριξθσ και τθσ ςυμμετοχισ των ενδιαωερόμενων μερϊν τθσ
κοινότθτασ·
β) θ ανάπτυξθ ενόσ ποικίλου και ςυμπλθρωματικοφ ςυνόλου μεκόδων διάχυςθσ·
γ) θ ςτρατθγικι παρουςίαςθ των ερευνθτικϊν ευρθμάτων με ςτόχο τθ κεμελίωςθ
βάςθσ για κετικι κοινοτικι δράςθ.
Πθγι: D. Brazzell, “Informing and engaging communities through reentry mapping”,
Reentry Mapping Brief (Washington, D. C., Urban Institute, Justice Policy Center, 2007)·
και N. G. La Vigne, J. Cowan and D. Brazzel, Mapping Prisoner Reentry: An Action
Research Guidebook, 2nd ed. (Washington, D. C., Urban Institute, Justice Policy Center,
2006).

Οριςμζνεσ κοινότθτεσ ι ομάδεσ μιασ κοινότθτασ μπορεί να είναι ιδιαίτερα
ευάλωτεσ, γεγονόσ το οποίο πρζπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν. Θ μζκοδοσ τθσ
χαρτογράωθςθσ τθσ επανόδου δίνει ςτουσ υπαλλιλουσ το περικϊριο ςυνεργαςίασ με
τισ κοινότθτεσ, ϊςτε να προςδιορίηουν τον τόπο εγκατάςταςθσ των παραβατϊν μετά
τθν αποωυλάκιςι τουσ και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, να μετριάηουν οποιονδιποτε πικανό
αντίκτυπο ςτισ περιοχζσ αυτζσ και να ςτθρίηουν τον ςχεδιαςμό για τθν πρόςβαςθ των
παραβατϊν ςε υπθρεςίεσ.

Καναδάσ
Κοινότθτεσ ςε κίνδυνο: Αυτόχκονεσ παραβάτεσ
τον Καναδά οι αυτόχκονεσ παραβάτεσ εξακολουκοφν να εκπροςωποφνται
δυςανάλογα ςε όλα τα επίπεδα του ςυςτιματοσ ποινικισ δικαιοςφνθσ. Λίγο πριν από
10 ζτθ, θ ωωρονιςτικι Τπθρεςία και το Εκνικό υμβοφλιο για τθν Τπό Όρουσ
Απόλυςθ του Καναδά διαμόρωωςαν ζνα πλαίςιο για τθν αναβάκμιςθ του ρόλου που
διαδραματίηουν οι κοινότθτεσ των αυτοχκόνων. Θ ζρευνα είχε καταδείξει ότι θ
επαναςφνδεςθ των παραβατϊν με τισ οικογζνειεσ και τισ κοινότθτεσ ιταν κάτι που
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βελτίωνε τα αποτελζςματα και μείωνε τθν υποτροπι. Ζτςι, προςωζρκθκε επιπλζον
χρθματοδότθςθ για τθν οικοδόμθςθ, ςτισ κοινότθτεσ των αυτοχκόνων, πρόςκετων
ςυμωιλιωτικϊν καταλυμάτων για αυτόχκονεσ. Σα ςυμωιλιωτικά καταλφματα είναι
κοινοτικζσ εγκαταςτάςεισ των αυτοχκόνων, ελαχίςτθσ αςωαλείασ, οι οποίεσ παρζχουν
ςτουσ παραβάτεσ πολιτιςτικά ενδεδειγμζνεσ υπθρεςίεσ και προγράμματα ςτο πλαίςιο
ενόσ περιβάλλοντοσ που ενςωματϊνει τισ αξίεσ, τισ παραδόςεισ και τισ δοξαςίεσ των
αυτόχκονων λαϊν.
Σο γεγονόσ αυτό επρόκειτο να αποτελζςει τθν ζναρξθ μεγαλφτερθσ ςυμμετοχισ των
κοινοτιτων των αυτοχκόνων ςτθν επανζνταξθ των παραβατϊν. τθν αρχι πολλζσ
κοινότθτεσ αυτοχκόνων, παρ’ όλο που εκδιλωςαν ενδιαωζρον για τθν οικοδόμθςθ
ςυμωιλιωτικϊν καταλυμάτων, ςυχνά ςτεροφνταν τθν ικανότθτα ι/και τθν
εμπειρογνωμοςφνθ, ϊςτε να ςυμμετάςχουν ςτον ςχεδιαςμό, τθν ανάπτυξθ και τθν
εωαρμογι εναλλακτικϊν λφςεων βαςιηόμενων ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ.
Οι κοινότθτεσ των αυτοχκόνων ςυμμετζχουν επίςθσ διά μζςου τθσ εργαςίασ των
γθραιοτζρων. Οι γθραιότεροι των First Nations, Métis και Inuit* ςυμβάλλουν κακ’ όλθ
τθ διάρκεια τθσ ποινισ ςτθν εκπλιρωςθ των πολιτιςμικϊν και πνευματικϊν αναγκϊν
διάωορων αυτόχκονων παραβατϊν. Κατά τθν πραγματοποίθςθ του ςωωρονιςτικοφ
ςχεδιαςμοφ και των παρεμβάςεων διαδραματίηουν κακοδθγθτικό και θγετικό ρόλο
για όςουσ επικυμοφν να ακολουκιςουν κάποια παραδοςιακι ςυμωιλιωτικι οδό.
Σζλοσ, θ ςυμμετοχι τθσ κοινότθτασ ενκαρρφνεται και μζςα από το ζργο
αυτόχκονων υπαλλιλων-ςυνδζςμων, οι οποίοι ςυμβάλλουν ςτθν εξαςωάλιςθ ότι τα
προςωπικά ιςτορικά και οι ανάγκεσ των μεμονωμζνων αυτόχκονων παραβατϊν που
διαβιοφν ςε ιδρφματα και των κοινοτιτων τουσ, κατανοοφνται και εκπλθρϊνονται.
Διευκολφνουν επίςθσ τισ αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ των παραβατϊν και των μθ
αυτόχκονων μελϊν του προςωπικοφ, με ςτόχο τθ διαςωάλιςθ τθσ ανταπόκριςθσ ςτισ
πνευματικζσ και πολιτιςμικζσ ανάγκεσ των παραβατϊν.

*First Nations, Métis, Inuit: Αυτόχκονεσ πλθκυςμοί του Καναδά (.τ.Μ.).
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VI. Μθ ωυλακτικζσ παρεμβάςεισ για τθν κοινωνικι ζνταξθ
το κεωάλαιο VI εξετάηονται οι μθ ωυλακτικζσ παρεμβάςεισ για τθν κοινωνικι ζνταξθ.
Σο κεωάλαιο αυτό επικεντρϊνεται κατά κφριο λόγο ςτθ χριςθ κυρϊςεων βαςιηόμενων
ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ (κοινοτικόσ ςωωρονιςμόσ) με ςτόχο τθ ςτιριξθ τθσ κοινωνικισ
ζνταξθσ των παραβατϊν. Εξθγεί τον τρόπο με τον οποίο οι βαςιηόμενεσ ςτισ τοπικζσ
κοινότθτεσ ποινζσ, όπωσ τα εντάλματα δοκιμαςίασ ι κοινωωελοφσ εργαςίασ, μποροφν
ςυχνά να αποτελζςουν αποδοτικότερα μζςα για τθ διευκόλυνςθ τθσ κοινωνικισ
ζνταξθσ ενόσ παραβάτθ από τθ ςτιγμι που τυπικά ζχει κρικεί ζνοχοσ για αξιόποινθ
πράξθ. Θ ςυνζχιςθ ωςτόςο τθσ επίςθμθσ κατθγορίασ, θ καταδίκθ και θ τιμωρία ενόσ
παραβάτθ, δεν είναι πάντοτε ο καλφτεροσ τρόποσ να εξαςωαλιςτεί ότι το άτομο αυτό
κα βελτιϊςει τθ ςυμπεριωορά του και κα ηιςει ςτθν κοινότθτα με νομιμοωροςφνθ. Ωσ
εκ τοφτου, ςτο παρόν κεωάλαιο γίνεται λόγοσ και για μζτρα «παράκαμψθσ». ε
ενδεδειγμζνεσ περιπτϊςεισ, ιδίωσ για παραβάτεσ νεαρισ θλικίασ, ζχουν ςυχνά
μεγαλφτερθ αποτελεςματικότθτα θ παρζκκλιςθ από τθν ποινικι διαδικαςία και ο
ςχεδιαςμόσ εναλλακτικϊν αντιδράςεων ςτθ ςυμπεριωορά και ςτισ προςωπικζσ
περιςτάςεισ αυτϊν των ατόμων.
Για πολλοφσ παραβάτεσ ο εγκλειςμόσ ςτθ ωυλακι αποτελεί ανεπαρκι τρόπο
ενκάρρυνςθσ να απζχουν από το ζγκλθμα και πρόλθψθσ τθσ υποτροπισ. Αντί να
εκκζτουν τουσ παραβάτεσ ςτον αντίκτυπο του εν λόγω εγκλειςμοφ, οι μθ ωυλακτικζσ
κυρϊςεισ μποροφν να εκτικοφν ςτο πλαίςιο τθσ κοινότθτασ και υπό επίβλεψθ,
επιτρζποντασ ςτουσ παραβάτεσ να κάνουν διαωορετικζσ επιλογζσ, να αλλάξουν τθ ηωι
τουσ και να διορκϊςουν τθ βλάβθ που ζχουν προκαλζςει ι να ςυνειςωζρουν και
αυτοί ςτο κοινωνικό ςφνολο. Οι παραβάτεσ μπορεί επίςθσ να δζχονται βαςιηόμενεσ
ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ κεραπευτικζσ υπθρεςίεσ και να παρακολουκοφν προγράμματα
που ενδεχομζνωσ τουσ βοθκιςουν να αλλάξουν τθ ςυμπεριωορά τουσ και να
αντιμετωπίςουν προβλιματα εκιςμοφ ι ψυχικισ υγείασ.
Εν αντικζςει με τον εγκλειςμό ςτθ ωυλακι, οι μθ ωυλακτικζσ κυρϊςεισ
αποςκοποφν, όπου αυτό είναι εωικτό, ςτθ δθμιουργία ςχζςεων ανάμεςα ςτουσ
παραβάτεσ και ςτα μζλθ τθσ κοινότθτασ. τοχεφουν ςτθν ενίςχυςθ παρά ςτθ διάρρθξθ
αυτϊν των ςχζςεων. Οι παραβάτεσ που ζχουν ιςχυρζσ ςχζςεισ με τθν κοινότθτά τουσ
και ενδιαωζρονται για τουσ ανκρϊπουσ γφρω τουσ είναι λιγότερο επίωοβοι για
υποτροπι. Εκείνοι που ςτθρίηουν οικογζνεια ζχουν τθ δυνατότθτα να ςυνεχίςουν να
τθ ςτθρίηουν, δυνατότθτα ςτθν οποία περιλαμβάνεται και αυτι τθσ διατιρθςθσ τθσ
αμειβόμενθσ απαςχόλθςισ τουσ ι τθσ, με άλλο τρόπο, ςυμμετοχισ τουσ ςτθν
κοινότθτα όπου ανικουν.
Ωσ εκ τοφτου, ςε ενδεδειγμζνεσ περιπτϊςεισ οι μθ ωυλακτικζσ κυρϊςεισ
διευκολφνουν τθν αςωάλεια τθσ κοινότθτασ, τθν υποχρζωςθ λογοδοςίασ και τθν
επιτυχι κοινωνικι ζνταξθ των παραβατϊν, προςωζροντάσ τουσ μια αλθκινι ευκαιρία
να είναι υπεφκυνοι για τισ πράξεισ τουσ, να επανορκϊςουν και να αλλάξουν τθ
ςυμπεριωορά τουσ. Μποροφν επίςθσ να δϊςουν ςτουσ παραβάτεσ μια ευκαιρία
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εκμάκθςθσ νζων δεξιοτιτων, νζων τρόπων ςκζψθσ και νζων τρόπων αντιμετϊπιςθσ
των προβλθμάτων, βοθκϊντασ τουσ κατά ςυνζπεια να αποωφγουν τθν υποτροπι και
οποιαδιποτε περαιτζρω εγκλθματικι δραςτθριότθτα.
Σα μθ ωυλακτικά μζτρα όχι μόνο ζχει αποδειχκεί ότι είναι ιδιαίτερα
αποτελεςματικά ςτθν πρόλθψθ τθσ υποτροπισ, αλλά είναι και λιγότερο δαπανθρά
ςτθν εωαρμογι τουσ ςε ςχζςθ με τα ωυλακτικά προγράμματα. Ζτςι, θ ςυνεπισ τουσ
χριςθ είναι κάτι που μπορεί να μειϊςει τισ δαπάνεσ για τισ ωυλακζσ και να μετριάςει
τον υπερςυνωςτιςμό των κρατουμζνων.

Οι ςτρατθγικζσ για τθν προαγωγι τθσ υποχρζωςθσ λογοδοςίασ







εςτιάηονται ςτθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ τθν οποία υπζςτθ το κφμα
παρζχουν μια διαδικαςία για επανόρκωςθ απζναντι ςτθν κοινότθτα
παρζχουν μια διαδικαςία για μεγαλφτερθ κατανόθςθ του τρόπου με τον οποίο το
περιςτατικό επθρζαςε άλλα άτομα
προςωζρουν ζναν ουςιαςτικό τρόπο για τθν εκ μζρουσ του παραβάτθ ανάλθψθ
ευκφνθσ των πράξεϊν του
ενκαρρφνουν τθν ζκωραςθ ςυγγνϊμθσ ι τθν εκδιλωςθ τφψεων
περιλαμβάνουν το κφμα ι τα κφματα και τθν κοινότθτα ςτον κακοριςμό των
μζτρων λογοδοςίασ.

τοιχεία υπευκυνότθτασ εκ μζρουσ του παραβάτθ






Αναγνϊριςθ τθσ προκλθκείςασ βλάβθσ.
Κατανόθςθ τθσ βλάβθσ από τθν οπτικι γωνία του άλλου ατόμου.
Αναγνϊριςθ του γεγονότοσ ότι υπιρχε επιλογι.
Πραγματοποίθςθ ενεργειϊν με ςκοπό τθν επανόρκωςθ (ζκωραςθ ςυγγνϊμθσ,
αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ).
Ανάλθψθ δράςθσ για τθν επίτευξθ αλλαγϊν ςτθ ηωι του, ϊςτε να μθν είναι πικανι
θ επανάλθψθ τθσ βλάβθσ.

Πθγι: United States of America, Department of Justice, Office of Justice
Programs, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, Guide for
Implementing the Balanced and Restorative Justice Model (Washington, D.C., 1998).
Διατίκεται
ςτθν
θλεκτρονικι
διεφκυνςθ
www.ojjdp.gov/pubs/implementing/accountability.html
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Αξίηει επίςθσ να δοκεί οριςμζνθ προςοχι ςτα προγράμματα παράκαμψθσ. Για
κάποιουσ παραβάτεσ μια επίςθμθ ποινικι κφρωςθ δεν είναι οφτε αναγκαία οφτε
χριςιμθ για τθ διευκόλυνςθ τθσ κοινωνικισ τουσ ζνταξθσ και για τθν πρόλθψθ τθσ
υποτροπισ. Είναι εωικτι θ πραγματοποίθςθ μζςα ςτο πλαίςιο τθσ κοινότθτασ άλλων,
περιςςότερο αποτελεςματικϊν και λιγότερο ςτιγματιςτικϊν παρεμβάςεων, ςτισ
οποίεσ περιλαμβάνονται και προγράμματα παράκαμψθσ τα οποία «ανακατευκφνουν»
ζναν παραβάτθ από τθν ποινικι διαδικαςία ςε άλλεσ, περιςςότερο ενδεδειγμζνεσ
παρεμβάςεισ. Σα προγράμματα παράκαμψθσ βαςίηονται ςτθ διακριτικι ευχζρεια που
ζχουν υπθρεςίεσ τθσ ποινικισ δικαιοςφνθσ, όπωσ θ αςτυνομία και θ ειςαγγελία, για
παραπομπι παραβατϊν ςε κατάλλθλα προγράμματα ωσ εναλλακτικι επιλογι αντί τθσ
ποινικισ διαδικαςίασ. ε ενδεικνυόμενεσ περιςτάςεισ, ιδίωσ ςτθν περίπτωςθ νεαρϊν
παραβατϊν ι ατόμων που πάςχουν από ψυχικι αςκζνεια ι τοξικοεξάρτθςθ, τα
προγράμματα παράκαμψθσ μποροφν να εξαςωαλίςουν ότι οι παραβάτεσ
υποβάλλονται ςτισ πλζον κατάλλθλεσ και αποτελεςματικζσ παρεμβάςεισ,
αποωεφγοντασ ςυγχρόνωσ τθν περιττι ζκκεςθ ςε ωυλακτικό περιβάλλον.

Α. Διεκνι πρότυπα: μθ ωυλακτικζσ παρεμβάςεισ
Οι Κανόνεσ του Σόκιο, ςκοπόσ των οποίων ιταν θ ενκάρρυνςθ τθσ δθμιουργίασ
βαςιηόμενων ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ εναλλακτικϊν επιλογϊν αντί του εγκλειςμοφ ςτθ
ωυλακι, διακθρφςςουν ότι «κα πρζπει να ενκαρρφνεται και να παρακολουκείται
ςτενά θ εκπόνθςθ νζων μθ ωυλακτικϊν μζτρων» (κανόνασ 2.4). Διακθρφςςουν επίςθσ
ότι, ςυμωϊνωσ προσ τισ νόμιμεσ αςωαλιςτικζσ δικλίδεσ και τθν κυριαρχία του νόμου,
«κα πρζπει να εξετάηεται θ αντιμετϊπιςθ των παραβατϊν ςτθν κοινότθτα,
αποωεφγοντασ όςο το δυνατόν περιςςότερο τθν προςωυγι ςε τυπικι διαδικαςία ι ςε
δίκθ» (κανόνασ 2.5).
Οι Κανόνεσ του Σόκιο τονίηουν ότι κα πρζπει να διατίκεται ζνα ευρφ ωάςμα μθ
ωυλακτικϊν μζτρων «με ςκοπό τθν παροχι μεγαλφτερθσ ευελιξίασ ευριςκόμενθσ ςε
ςυμωωνία με τθ ωφςθ και τθ βαρφτθτα τθσ αξιόποινθσ πράξθσ, τθν προςωπικότθτα και
το υπόβακρο του παραβάτθ, και με τθν προςταςία τθσ κοινωνίασ, κακϊσ και με ςκοπό
τθν αποωυγι μθ αναγκαίου εγκλειςμοφ ςτθ ωυλακι» (κανόνασ 2.3). Κατά τθν
εωαρμογι μθ ωυλακτικϊν μζτρων πρζπει να επιτυγχάνεται θ ενδεδειγμζνθ ιςορροπία
«ανάμεςα ςτα δικαιϊματα των παραβατϊν ατομικά, τα δικαιϊματα των κυμάτων και
τον προβλθματιςμό τθσ κοινωνίασ για τθ δθμόςια αςωάλεια και τθν πρόλθψθ του
εγκλιματοσ» (κανόνασ 1.4).
Οι Κανόνεσ τθσ Μπανγκόκ ορίηουν ότι οι γυναίκεσ παραβάτιδεσ δεν κα πρζπει να
διαχωρίηονται από τισ οικογζνειεσ και τισ κοινότθτζσ τουσ χωρίσ τθ δζουςα εξζταςθ
του υποβάκρου και των οικογενειακϊν τουσ δεςμϊν (κανόνασ 58):
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«Για τθ διαχείριςθ των γυναικϊν οι οποίεσ διαπράττουν αξιόποινεσ πράξεισ κα
εωαρμόηονται εναλλακτικζσ μζκοδοι, όπωσ είναι τα μζτρα παράκαμψθσ και οι προ τθσ
δίκθσ και τθσ επιβολισ ποινισ εναλλακτικζσ επιλογζσ, όπου αυτό ενδείκνυται και είναι
εωικτό».
Όταν επιβάλλεται ποινι ι λαμβάνεται απόωαςθ για τθν επιβολι προδικαςτικϊν
μζτρων ςε εγκυμονοφςεσ γυναίκεσ ι ςε άτομο που είναι ο μοναδικόσ ι ο κφριοσ
κθδεμόνασ παιδιοφ, κα πρζπει να προτιμϊνται μθ ωυλακτικά μζτρα, όπου αυτό είναι
εωικτό και ενδείκνυται.
Αναωορικά με τουσ ανιλικουσ παραβάτεσ, θ φμβαςθ για τα Δικαιϊματα του
Παιδιοφ και άλλα διεκνι πρότυπα προβλζπουν ότι ο εγκλειςμόσ ςτθ ωυλακι κα
πρζπει να χρθςιμοποιείται μόνο ωσ ζςχατο μζτρο (άρκρο 37, εδάωιο [b] τθσ
φμβαςθσ). Θ παράκαμψθ είναι κάτι που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε οποιαδιποτε
χρονικι ςτιγμι κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ λιψθσ αποωάςεων. Θ αςτυνομία, θ
ειςαγγελία ι και άλλεσ υπθρεςίεσ που αςχολοφνται με ανιλικουσ παραβάτεσ μποροφν
να αποκτιςουν τθν αρμοδιότθτα επίλυςθσ των υποκζςεων αυτοφ του είδουσ χωρίσ
προςωυγι ςε επίςθμεσ ακροάςεισ, κατά τθν κρίςθ τουσ. Για τθ διευκόλυνςθ τθσ –
βαςιηόμενθσ ςτθ διακριτικι ευχζρεια- διευκζτθςθσ των υποκζςεων που αωοροφν
ανθλίκουσ είναι αναγκαία θ εκτζλεςθ κοινοτικϊν προγραμμάτων, όπωσ είναι θ
προςωρινι επίβλεψθ και κακοδιγθςθ, κακϊσ και θ αποκατάςταςθ και αποηθμίωςθ
των κυμάτων. τθν περίπτωςθ των ανιλικων παραβατϊν θ χριςθ τθσ παράκαμψθσ
δεν είναι απαραίτθτο να περιορίηεται ςε υποκζςεισ μικρισ ςθμαςίασ – κάτι που, κατ’
αυτόν τον τρόπο, κακιςτά τθν παράκαμψθ μια ςθμαντικι ςτρατθγικι για τθν
ανταπόκριςθ ςτισ ανάγκεσ των νεαρϊν παραβατϊν ακόμθ και ςε περίπτωςθ τζλεςθσ
ςοβαρότερθσ αξιόποινθσ πράξθσ. Περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ για τα ςυναωι διεκνι
πρότυπα αναωζρονται ςτο κεωάλαιο VII του παρόντοσ Ειςαγωγικοφ εγχειριδίου.

Β. Μθ ωυλακτικζσ κυρϊςεισ και θ κοινωνικι ζνταξθ των
παραβατϊν
1. Πολιτικζσ αναωορικά με τθν επιβολι ποινϊν
Θ επιβολι εγκλειςμοφ ςτθ ωυλακι ι μθ ωυλακτικϊν κυρϊςεων διζπεται από το
ποινικό δίκαιο και, ιδανικά, επενεργεί ςε αυτι μια διαωανισ και ςαωισ πολιτικι για
τθν επιβολι ποινϊν, παρ’ όλο που πολιτικζσ αυτοφ του είδουσ δεν ζχουν υιοκετθκεί
από όλεσ τισ χϊρεσ. ε οριςμζνεσ χϊρεσ οι πολιτικζσ ςχετικά με τθν επιβολι ποινϊν
δεν προχωροφν πολφ πζρα από τθν εκ νζου, εμωατικι διατφπωςθ των αρχϊν τθσ
αμερολθψίασ και τθσ αναλογικότθτασ, κακϊσ και από τθν αναγνϊριςθ τθσ ςθμαςίασ
που ζχει για τθν επιμζτρθςθ μιασ ποινισ θ εξζταςθ πικανϊν επιβαρυντικϊν ι
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ελαωρυντικϊν περιςτάςεων. Θ κοινωνικι αποκατάςταςθ των παραβατϊν και θ
προςταςία τθσ κοινότθτασ αναωζρονται οριςμζνεσ ωορζσ ωσ επίςθμοι ςκοποί, ςυχνά
όμωσ χωρίσ να ορίηεται ο τρόποσ με τον οποίο κα επιτευχκοφν. Θ ανάγκθ
εξατομίκευςθσ τθσ κφρωςθσ, με ςκοπό να λθωκοφν υπ’ όψιν όχι μόνο θ βαρφτθτα του
εγκλιματοσ και ο βακμόσ ενοχισ του παραβάτθ, αλλά και οι προςωπικζσ του ανάγκεσ,
θ κατάςταςθ και τα χαρακτθριςτικά του, είναι κάτι που δεν αναγνωρίηεται πάντοτε
πλιρωσ. ε πολλζσ, τζλοσ, περιπτϊςεισ οι πολιτικζσ αναωορικά με τθν επιβολι ποινϊν
ςτθν πραγματικότθτα ςιωποφν γφρω από το ηιτθμα του πϊσ και πότε ακριβϊσ πρζπει
να χρθςιμοποιοφνται μθ ωυλακτικζσ ποινζσ ωσ μζςο για τθν κοινωνικι αποκατάςταςθ
του παραβάτθ.
Σα διεκνι πρότυπα παρζχουν ζνα γενικό πλαίςιο μζςα ςτο οποίο κα πρζπει να
αρκρϊνεται και, εν ανάγκθ, να νομοκετείται θ εκνικι πολιτικι για τθν επιβολι
ποινϊν. Είναι ευκφνθ ωςτόςο των εκνικϊν αρχϊν θ διατφπωςθ και θ εωαρμογι
πολιτικϊν τζτοιων ϊςτε να προλαμβάνεται θ υπερβολικι χριςθ του εγκλειςμοφ ςτθ
ωυλακι. Με τισ πολιτικζσ πρζπει να εξαςωαλίηεται ότι οι πρακτικζσ για τθν επιβολι
ποινϊν αντανακλοφν τθν καλφτερθ δυνατι χριςθ του εφρουσ των πικανϊν κυρϊςεων
που προβλζπονται ςτουσ ςφγχρονουσ ποινικοφσ νόμουσ, διευκολφνουν τθν κοινωνικι
αποκατάςταςθ και ζνταξθ των παραβατϊν, και ςυμβάλλουν ςτθ δθμόςια αςωάλεια.

2. Είδθ μθ ωυλακτικϊν κυρϊςεων
Εκτόσ από τον εγκλειςμό ςτθ ωυλακι υπάρχει ζνα ευρφ ωάςμα ποινικϊν κυρϊςεων ι
διατάξεων το οποίο εμπεριζχει ζνα αποδεκτό τιμωρθτικό ςτοιχείο και μπορεί να
χρθςιμεφςει ςτθ κεϊρθςθ των παραβατϊν ωσ υπόλογων για τα εγκλιματά τουσ, ενϊ
ςυγχρόνωσ ςυμβάλλει άμεςα ςτθν κοινωνικι τουσ αποκατάςταςθ και ζνταξθ.
Ειδικότερα, ςτισ ποινικζσ αυτζσ κυρϊςεισ ι διατάξεισ περιλαμβάνονται:









Θ δοκιμαςία και θ δικαςτικι εποπτεία.
Σα εντάλματα κοινωωελοφσ εργαςίασ.
Οι ωραςτικζσ κυρϊςεισ, όπωσ είναι οι επιπλιξεισ, οι επιτιμιςεισ και οι
προειδοποιιςεισ.
Θ υπό όρουσ απόλυςθ.
Οι παρεπόμενεσ ποινζσ οι οποίεσ αρνοφνται ςτον παραβάτθ οριςμζνα
ςυγκεκριμζνα δικαιϊματα ςτθν κοινότθτα.
Οι οικονομικζσ κυρϊςεισ και οι χρθματικζσ ποινζσ, όπωσ είναι τα
πρόςτιμα και τα θμεριςια πρόςτιμα.
Οι εντολζσ διμευςθσ ι απαλλοτρίωςθσ.
Οι εντολζσ αποκατάςταςθσ ι αποηθμίωςθσ του κφματοσ.
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Οι ποινζσ με αναςτολι ι αναβολι εκτζλεςθσ, όταν απαγγζλλεται ποινι
εγκλειςμοφ ςτθ ωυλακι αλλά θ εκτζλεςι τθσ αναςτζλλεται για ζνα
χρονικό διάςτθμα βάςει όρου ο οποίοσ τίκεται από το δικαςτιριο.
Οι παραπομπζσ ςε κζντρο παρακολοφκθςθσ, ζνα ωορζα όπου περνά ο
παραβάτθσ τθν θμζρα επιςτρζωοντασ ςτο ςπίτι του το βράδυ.
Ο κατ’ οίκον περιοριςμόσ.
Οποιοςδιποτε άλλοσ τρόποσ μθ ιδρυματικισ μεταχείριςθσ.
Κάποιοσ ςυνδυαςμόσ μζτρων από αυτά που προαναωζρονται.146

Για να χρθςιμοποιθκοφν οριςμζνεσ (όχι όλεσ) από αυτζσ τισ μθ ωυλακτικζσ ποινζσ
ωσ ρεαλιςτικζσ εναλλακτικζσ επιλογζσ αντί του εγκλειςμοφ ςτθ ωυλακι, απαιτείται θ
φπαρξθ μιασ διοικθτικισ δομισ.

3. Αξιολόγθςθ προ τθσ επιβολισ ποινισ και διαδικαςία επιβολισ ποινισ
Για τθ διακρίβωςθ του αν ενδείκνυται για μια ςυγκεκριμζνθ υπόκεςθ θ επιβολι
κυρϊςεων βαςιηόμενων ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ, είναι αναγκαία θ διενζργεια
αξιολόγθςθσ των αναγκϊν του παραβάτθ, τθσ κατάςταςισ του, του προωίλ
επικινδυνότθτάσ του και τθσ δεκτικότθτάσ του ςε κεραπευτικζσ παρεμβάςεισ. Για να
εξετάηουν τα δικαςτιρια το ενδεχόμενο επιβολισ εναλλακτικϊν κυρϊςεων αντί του
εγκλειςμοφ ςτθ ωυλακι, πρζπει να ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ πλθροωόρθςθ για τισ
κυρϊςεισ και τα προγράμματα αυτοφ του είδουσ, κακϊσ και για τον μεμονωμζνο
παραβάτθ και τθν κατάςταςι του. Θ υπθρεςία επιμελθτϊν δοκιμαςίασ ι άλλθ
παρόμοια υπθρεςία κα πρζπει να διευκολφνει τθ διαδικαςία αυτι, παραδείγματοσ
χάριν μζςω προωορικϊν παρουςιάςεων ι μζςω τθσ υποβολισ ςτο δικαςτιριο μιασ
ζκκεςθσ κοινωνικισ ζρευνασ (ι ζκκεςθσ προ τθσ επιβολισ ποινισ).

Δείγμα περιεχομζνου ζκκεςθσ προ τθσ επιβολισ ποινισ ι ζκκεςθσ κοινωνικισ
ζρευνασ







Πθγζσ πλθροωοριϊν χρθςιμοποιοφμενων ςτθν ζκκεςθ.
Προςωπικζσ πλθροωορίεσ για τον παραβάτθ.
Ατομικό ιςτορικό του παραβάτθ.
Πλθροωορίεσ για το οικογενειακό περιβάλλον (ιδίωσ για παιδιά).
Λεπτομζρειεσ για τθν τρζχουςα ποινικι κατθγορία.
Πλθροωορίεσ για τισ ςυνκικεσ τθσ αξιόποινθσ πράξθσ και για το ποινικό ιςτορικό
του παραβάτθ, τθ ςυναναςτροωι του με ομοτίμουσ και τθν ποινικι του εμπλοκι.
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Για οριςμοφσ και λεπτομερζςτερθ εξιγθςθ βλ. Handbook of Basic Principles and Promising
Practices on Alternatives to Imprisonment.
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Γενικι ςυμπεριωορά του παραβάτθ, κίνθτρο και ςτάςθ του αναωορικά με το
ζγκλθμα και το κφμα ι τα κφματα.
Πλθροωορίεσ ςχετικζσ με τθ ςωματικι και ψυχικι υγεία.
χολικό ι/και εργαςιακό ιςτορικό, περιλαμβανομζνθσ και τθσ τρζχουςασ εγγραωισ
ςε ςχολείο ι τθσ τρζχουςασ εργαςίασ.
Αντίκτυποσ ςτο κφμα.
Πικανά προβλιματα τοξικοεξάρτθςθσ ι αλκοολιςμοφ.
Πρόταςθ και ςκεπτικό για τθν ποινι.

Οι Κανόνεσ του Σόκιο αναγνωρίηουν τθν αξία των εκκζςεων κοινωνικισ ζρευνασ
(κανόνασ 7.1), οι οποίεσ περιγράωουν το υπόβακρο των παραβατϊν και τισ ςυνκικεσ
τθσ ηωισ τουσ που χρθςιμεφουν για τθν κατανόθςθ του λόγου για τον οποίο τζλεςαν
τθν αξιόποινθ πράξθ, επιςθμαίνουν πικανά δυνατά ςθμεία και παράγοντεσ κινδφνου,
και διατυπϊνουν ςυςτάςεισ για το ενδεχόμενο πραγματοποίθςθσ παρεμβάςεων ςε
ωυλακτικά ι μθ ωυλακτικά περιβάλλοντα. Όταν προτείνεται μια βαςιηόμενθ ςτισ
τοπικζσ κοινότθτεσ κφρωςθ, θ ζκκεςθ αναμζνεται να εμπεριζχει πλθροωορίεσ για τον
τρόπο με τον οποίο ενδζχεται ο παραβάτθσ να αντεπεξζλκει ςτθν κοινότθτα και να
ςυμμορωωκεί με οποιουςδιποτε όρουσ ι περιοριςμοφσ, τθν επιβολι των οποίων
μπορεί το δικαςτιριο να εξετάςει. Θ ζκκεςθ ζρευνασ προ τθσ επιβολισ ποινισ είναι
κρίςιμθσ ςθμαςίασ για τθ βελτίωςθ των προοπτικϊν που ζχει ο παραβάτθσ για
επιτυχι επάνοδο ςτθν κοινότθτα.

Γ. Δοκιμαςία και επίβλεψθ ςτθν κοινότθτα

Ηνωμζνθ Δθμοκρατία τθσ Σανηανίασ
Σο 2008 ςυςτάκθκε ςτο Τπουργείο Εςωτερικϊν τθσ Θνωμζνθσ Δθμοκρατίασ τθσ
Σανηανίασ το Σμιμα Δοκιμαςίασ και Κοινωωελοφσ Εργαςίασ. Οι ςκοποί του Σμιματοσ
είναι:






Θ αποςυμωόρθςθ των ωυλακϊν τθσ χϊρασ.
Θ μείωςθ του κόςτουσ διαχείριςθσ των ωυλακϊν τθσ χϊρασ.
Θ προςταςία των ανκρωπίνων δικαιωμάτων των παραβατϊν.
Θ αποτροπι τθσ επαωισ ανάμεςα ςε δράςτεσ μικροαδικθμάτων και δράςτεσ
ςοβαρότερων αξιόποινων πράξεων ι υποτρόπουσ.
Θ ςυμμετοχι τθσ κοινότθτασ ςτθ διαδικαςία επίβλεψθσ και ςτθ διαδικαςία
αποκατάςταςθσ των παραβατϊν ςε αυτι.
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Θ διαςωάλιςθ τθσ άμεςθσ ωωζλειασ τθσ κοινότθτασ από τθν εργαςία που
αναλαμβάνουν οι παραβάτεσ.
Θ παροχι ςτουσ παραβάτεσ τθσ δυνατότθτασ να ςυνεχίςουν να μεριμνοφν για τισ
οικογζνειζσ τουσ.
Θ καταπολζμθςθ του ςτίγματοσ τθσ ωυλακισ μζςω τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ του
κοινοφ, ϊςτε να αποδεχκεί τθ ςυμμετοχι παραβατϊν ςε μθ ωυλακτικά
προγράμματα.
Θ κοινωνικι επανζνταξθ των παραβατϊν.

Θ δοκιμαςία είναι κάτι που ζχει περιγραωεί ωσ ζνασ «αναξιοποίθτοσ πόροσ» για
τθ διευκόλυνςθ τθσ κοινωνικισ επανζνταξθσ των παραβατϊν.147 Παρ’ όλα αυτά, ςτουσ
Κανόνεσ του Σόκιο δεν παρζχεται οριςμόσ για τθ δοκιμαςία και τθν επίβλεψθ ςτθν
κοινότθτα υπό δικαςτικι αρχι, ενϊ θ ζννοια τθσ δοκιμαςίασ γίνεται αντιλθπτι με
διάωορουσ τρόπουσ. Λςτορικά, ςε μεγάλο αρικμό δικαιοδοτικϊν ςυςτθμάτων θ
λειτουργία τθσ δοκιμαςίασ ςυςχετίςτθκε ςχεδόν αποκλειςτικά με τθν πρόνοια. Θ
τοποκζτθςθ ενόσ παραβάτθ ςε «κακεςτϊσ δοκιμαςίασ» είχε ωσ μοναδικό αποτζλεςμα
τθν εκ μζρουσ μιασ κοινωνικισ υπθρεςίασ ιδιαίτερθ προςοχι ςτισ προνοιακζσ και
λοιπζσ του ανάγκεσ. Παρ’ όλο που αυτό ιςχφει ακόμθ ςε μεγάλο αρικμό χωρϊν, ςε
άλλεσ χϊρεσ θ υπθρεςία επιμελθτϊν δοκιμαςίασ ζχει εξελιχκεί ςε υπθρεςία που είναι
πρωτίςτωσ υπεφκυνθ για τθ διαςωάλιςθ τθσ εκτζλεςθσ, εκ μζρουσ των παραβατϊν,
των εντολϊν που ζχει διατυπϊςει το δικαςτιριο, περιλαμβανομζνων και των όςων
πρζπει ι δεν πρζπει να κάνουν ϊςτε να παραμείνουν ςτθν κοινότθτα και να μθν
εγκλειςτοφν ςτθ ωυλακι. Σο 2010 υιοκετικθκαν οι κανόνεσ δοκιμαςίασ του
υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ με ςτόχο τθν επίτευξθ μεγαλφτερθσ ενότθτασ ανάμεςα ςτισ
πρακτικζσ των μελϊν του. τουσ κανόνεσ προτείνονται ωσ οι κφριοι ςκοποί τθσ
δοκιμαςίασ τόςο θ «κοινωνικι ζνταξθ των παραβατϊν», όςο και θ «αςωάλεια τθσ
κοινότθτασ», και ο όροσ διατυπϊνεται ωσ ακολοφκωσ:
«Θ “δοκιμαςία” ςχετίηεται με τθν εωαρμογι κυρϊςεων και μζτρων ςτθν κοινότθτα,
που ορίηονται διά νόμου και επιβάλλονται ςε ζναν παραβάτθ. Περιλαμβάνει ζνα
ωάςμα δραςτθριοτιτων και παρεμβάςεων οι οποίεσ εμπεριζχουν επίβλεψθ,
κακοδιγθςθ και αρωγι με ςτόχο τθν κοινωνικι ζνταξθ ενόσ παραβάτθ και τθ ςυμβολι
ςτθν αςωάλεια τθσ κοινότθτασ».
Θ δοκιμαςία, όποιο και αν είναι το πρότυπό τθσ ςε ζνα δοκζν δικαιοδοτικό
ςφςτθμα, μετά βίασ αποτελεί βιϊςιμθ επιλογι για τθν επιβολι ποινισ, αν δεν υπάρχει
επαρκισ υπθρεςιακι υποδομι. Θ υπθρεςία επιμελθτϊν δοκιμαςίασ πρζπει να είναι
ςε κζςθ να εωαρμόςει τθν εντολι δοκιμαςίασ που ζχει δοκεί από το δικαςτιριο,
147

D. L. MacKenzie, “Probation: an untapped resource in U.S. corrections”, ςτο Rethinking
Corrections: Rehabilitation, Reentry, and Reintegration, L. Gideon and H.-E. Sung, eds. (Thousand Oaks,
California, Sage, 2010), ς. 97-125.
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παρζχοντασ υπθρεςιακι ςτιριξθ και επιβλζποντασ τουσ όρουσ που το δικαςτιριο ζχει
επιβάλει. Σο γεγονόσ αυτό ενδεχομζνωσ περιλαμβάνει τθν εωαρμογι άλλων
κοινοτικϊν κυρϊςεων και μζτρων, όπωσ είναι θ αποκατάςταςθ του κφματοσ, οι ποινζσ
των οποίων θ εκτζλεςθ αναςτζλλεται υπό όρουσ και αναβάλλεται, ακόμθ και τα
εντάλματα κοινωωελοφσ εργαςίασ και ο κατ’ οίκον περιοριςμόσ. Σα δικαςτιρια ίςωσ
να είναι ςε κζςθ να εντάξουν ςε αυτι τθ διαδικαςία κοινοτικζσ οργανϊςεισ.

Οδθγόσ δζκα βθμάτων για τον μεταςχθματιςμό των υπθρεςιϊν δοκιμαςίασ με
ςτόχο τθ μείωςθ τθσ υποτροπισ
Ορίηοντασ πρόγραμμα δράςθσ για αλλαγι
Βιμα 1. υμμετοχι και ενθμζρωςθ των κφριων ενδιαωερόμενων πλευρϊν.
Βιμα 2. Επιςκόπθςθ και αξιολόγθςθ των τρεχουςϊν υπθρεςιακϊν πολιτικϊν και
πρακτικϊν.
Βιμα 3. Ανάλυςθ τθσ αξιολόγθςθσ και ανάπτυξθ μθχανιςμοφ για τθν επίβλεψθ τθσ
αλλαγισ.
Αναςχεδιάηοντασ τισ υπθρεςιακζσ πολιτικζσ και πρακτικζσ
Βιμα 4. Βελτίωςθ των διαδικαςιϊν ελζγχου και αξιολόγθςθσ του ατόμου που
βρίςκεται ςε κακεςτϊσ δοκιμαςίασ.
Βιμα 5. Ευκυγράμμιςθ των ςχεδίων επίβλεψθσ με τα αποτελζςματα ελζγχου και
αξιολόγθςθσ.
Βιμα 6. Αναςχεδιαςμόσ των ςτρατθγικϊν που αωοροφν τα κίνθτρα και τθν επιβολι
κυρϊςεων.
Βιμα 7. Ανάπτυξθ εκπαίδευςθσ για τθ μείωςθ τθσ υποτροπισ.
Εφαρμόηοντασ διαδικαςίεσ για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ και τθν παρακολοφκθςθ
τθσ προόδου
Βιμα 8. Δθμιουργία και εωαρμογι ςυςτιματοσ λογοδοςίασ για τισ διαδικαςίεσ και τα
αποτελζςματα.
Βιμα 9. Αναδιαμόρωωςθ του ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ προςωπικοφ με ςτόχο τθν
ενίςχυςθ, ςε όλο το ωάςμα των υπθρεςιϊν, των προςπακειϊν για μείωςθ τθσ
υποτροπισ.
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Βιμα 10. Επανεξζταςθ τθσ προόδου και ςτοχοκζτθςθ για διαρκι βελτίωςθ.
Πθγι: Council of State Governments Justice Center, A Ten-Step Guide to
Transforming Probation Departments to Reduce Recidivism (New York, 2011).
Διατίκεται
ςτθν
θλεκτρονικι
διεφκυνςθ
http://knowledgecenter.csg.org/drupal/system/files/A_TenStep_Guide_to_Transforming_Probation_Departments_to_Reduce_Recidivism.pdf.

Αρκετζσ υπθρεςίεσ επιμελθτϊν δοκιμαςίασ επιτελοφν και άλλεσ ςυναωείσ,
βαςιηόμενεσ ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ λειτουργίεσ τθσ ποινικισ δικαιοςφνθσ: Είναι
υπεφκυνεσ για τθν επίβλεψθ παραβατϊν μετά τθν αποωυλάκιςι τουσ και για τθ
διαχείριςθ οριςμζνων διευκολφνςεων μεταβατικοφ χαρακτιρα και υπθρεςιϊν
μεταςωωρονιςτικισ μζριμνασ. ε μεγάλο αρικμό χωρϊν διαχειρίηονται επίςθσ
εντάλματα κοινωωελοφσ εργαςίασ. ε τοπικό επίπεδο αποτελεί ςυχνά ςυνετι επιλογι
ο ςυνδυαςμόσ διάωορων, βαςιηόμενων ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ λειτουργιϊν
διαχείριςθσ ςωωρονιςτικϊν προγραμμάτων και θ υπαγωγι τουσ ςτο πεδίο
αρμοδιότθτασ μίασ μόνο υπθρεςίασ. τθν Κζνυα, για παράδειγμα, το Σμιμα
Δοκιμαςίασ και Τπθρεςιϊν Μεταςωωρονιςτικισ Μζριμνασ του Τπουργείου
Εςωτερικϊν είναι αρμόδιο για τθν εποπτεία των μθ ωυλακτικϊν δικαςτικϊν εντολϊν,
δθλαδι των ενταλμάτων δοκιμαςίασ και κοινωωελοφσ εργαςίασ. ε άλλεσ κφριεσ
λειτουργίεσ του Σμιματοσ εμπίπτει θ ςφνταξθ εκκζςεων (ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται
και αυτζσ που ςυντάςςονται ςτα ςτάδια πριν από τθν καταβολι εγγφθςθσ, τθν
επιβολι ποινισ και τθν αποωυλάκιςθ, κακϊσ και εκκζςεισ με κζμα τον αντίκτυπο ςτο
κφμα), θ επανζνταξθ των πρϊθν παραβατϊν, θ ςυμμετοχι ςε πρωτοβουλίεσ για τθν
πρόλθψθ του εγκλιματοσ και θ διευκόλυνςθ δράςεων υλοποιοφμενων μαηί με
κφματα, περιλαμβανομζνθσ και τθσ ςυμωιλίωςθσ.
Σο 2011 το Κζντρο Δικαιοςφνθσ του υμβουλίου Πολιτειακϊν Κυβερνιςεων (ζνασ
εκνικόσ μθ κερδοςκοπικόσ οργανιςμόσ ςτισ Θνωμζνεσ Πολιτείεσ) εξζδωςε ζναν οδθγό
απευκυνόμενο ςε αρμοδίουσ για τθ χάραξθ πολιτικισ με τίτλο A Ten-Step Guide to
Transforming Probation Departments to Reduce Recidivism [Οδθγόσ δζκα βθμάτων για
τον μεταςχθματιςμό των υπθρεςιϊν επιμελθτϊν δοκιμαςίασ με ςτόχο τθ μείωςθ τθσ
υποτροπισ],148 ο οποίοσ παρζχει ςτισ υπθρεςίεσ επιμελθτϊν δοκιμαςίασ
κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τον τρόπο αναδιοργάνωςθσ των υπθρεςιϊν τουσ με
ςτόχο τθ βελτίωςθ του ποςοςτοφ ςυμμόρωωςθσ των ατόμων που βρίςκονται ςε
κακεςτϊσ δοκιμαςίασ. Μζςα από βελτιωμζνεσ αξιολογιςεισ των παραγόντων
κινδφνου, των αναγκϊν και των δυνατϊν ςθμείων (προςτατευτικϊν παραγόντων) των
ατόμων αυτϊν μποροφν να ςχεδιαςτοφν αποτελεςματικότερα για κακζνα από αυτά
εξατομικευμζνεσ ςτρατθγικζσ επίβλεψθσ.
148

Council of State Governments Justice Center, A Ten-Step Guide to Transforming Probation
Departments to Reduce Recidivism (New York, 2011).
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1. Όροι οι οποίοι ςυνοδεφουν ζνα ζνταλμα δοκιμαςίασ
Οι όροι που ςυνοδεφουν ζνα ζνταλμα δοκιμαςίασ αποςκοποφν εν μζρει ςτθν
προςταςία τθσ κοινότθτασ και του κφματοσ ι των κυμάτων. Κα πρζπει ωςτόςο να
ςτοχεφουν και ςτθ μείωςθ του ενδεχομζνου υποτροπισ, δθλαδι εγκλθματικισ
ςυμπεριωοράσ του παραβάτθ, κακϊσ και ςε αφξθςθ των πικανοτιτων κοινωνικισ του
ζνταξθσ. Οι όροι αυτοί πρζπει να είναι απλοί και να γίνονται από τον παραβάτθ καλά
κατανοθτοί. Για τον ςκοπό και τθ ωφςθ των όρων που μποροφν να ςυνοδεφουν ζνα
ζνταλμα δοκιμαςίασ διατυπϊνονται ςτουσ Κανόνεσ του Σόκιο τα ακόλουκα (κανόνασ
12):
«12. Όροι
12.1 Αν θ αρμόδια αρχι κακορίηει τουσ όρουσ οι οποίοι πρζπει να τθροφνται από τον
παραβάτθ, κα πρζπει να λαμβάνει υπ’ όψιν τόςο τισ ανάγκεσ τθσ κοινωνίασ, όςο και
τισ ανάγκεσ και τα δικαιϊματα του παραβάτθ, κακϊσ και του κφματοσ.
12.2 Οι όροι οι οποίοι πρζπει να τθροφνται κα είναι εωαρμόςιμοι, ακριβείσ και όςο το
δυνατόν λιγότεροι, και κα αποςκοποφν ςτθ μείωςθ του ενδεχομζνου υποτροπισ του
παραβάτθ, δθλαδι εκ νζου εγκλθματικισ του ςυμπεριωοράσ, κακϊσ και ςτθν αφξθςθ
των πικανοτιτων κοινωνικισ του ζνταξθσ, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τισ ανάγκεσ του
κφματοσ.
12.3 Κατά τθν ζναρξθ εωαρμογισ ενόσ μθ ωυλακτικοφ μζτρου κα επεξθγοφνται ςτον
παραβάτθ προωορικϊσ και γραπτϊσ οι όροι οι οποίοι διζπουν τθν εωαρμογι του
μζτρου, περιλαμβανομζνων των υποχρεϊςεων και των δικαιωμάτων του παραβάτθ.
12.4 Οι όροι μπορεί να τροποποιοφνται από τθν αρμόδια αρχι βάςει των πάγιων και
εκ του νόμου προβλεπόμενων διατάξεων, ςυμωϊνωσ προσ τθν πρόοδο θ οποία
επιτυγχάνεται από τον παραβάτθ».

2. Επίβλεψθ παραβατϊν
Παρ’ όλο που θ επίβλεψθ των παραβατϊν ςτθν κοινότθτα βρίςκεται ςτο επίκεντρο
ενόσ εντάλματοσ δοκιμαςίασ, υπάρχουν πολλοί τρόποι για τον οριςμό και τθν
κατανόθςθ του ςε τι ςυνίςταται θ αποτελεςματικι επίβλεψθ. φμωωνα με τουσ
κανόνεσ δοκιμαςίασ του υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ, οι υπθρεςίεσ επιμελθτϊν
δοκιμαςίασ ςτοχεφουν «ςτθ μείωςθ τθσ υποτροπισ μζςω τθσ ςφναψθσ κετικϊν
ςχζςεων με τουσ παραβάτεσ, με ςτόχο τθν επίβλεψθ (περιλαμβανομζνου και του
ελζγχου, όπου χρειάηεται), τθν κακοδιγθςθ και τθν αρωγι τουσ, κακϊσ και ςτθν
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προαγωγι τθσ επιτυχοφσ τουσ ζνταξθσ» (βαςικι αρχι 1). Θ επίβλεψθ των παραβατϊν
αποτελεί ςε γενικζσ γραμμζσ αρμοδιότθτα επαγγελματιϊν, παρ’ όλο που οριςμζνεσ
χϊρεσ περιλαμβάνουν ςε αυτό το ζργο και εκελοντζσ.

Ιαπωνία
Εκελοντζσ επιμελθτζσ δοκιμαςίασ
τθν Λαπωνία οι εκελοντζσ επιμελθτζσ δοκιμαςίασ βοθκοφν τουσ επαγγελματίεσ εν
λόγω επιμελθτζσ κατά τθ διαδικαςία κοινωνικισ αποκατάςταςθσ, ςε υποκζςεισ οι
οποίεσ τουσ παραπζμπονται από τον προϊςτάμενο επιμελθτι δοκιμαςίασ. Οι
ςθμαντικότερεσ δραςτθριότθτεσ κοινωνικισ αποκατάςταςθσ είναι: α) Θ επίβλεψθ και
θ αρωγι των ατόμων που βρίςκονται ςε κακεςτϊσ δοκιμαςίασ και υπό όρουσ
απόλυςθσ· β) θ διενζργεια ερευνϊν που ςχετίηονται με το περιβάλλον ςτο οποίο κα
ηιςει ζνασ κρατοφμενοσ μετά τθν αποωυλάκιςι του· και γ) θ διεξαγωγι
προκαταρκτικισ αξιολόγθςθσ ςε άτομα ςτα οποία ενδζχεται να απονεμθκεί χάρθ.
Ενϊ ο επαγγελματίασ επιμελθτισ δοκιμαςίασ ςυμμετζχει ςτθν υπόκεςθ ωσ ειδικόσ,
ο εκελοντισ επιμελθτισ εργάηεται ωσ γείτονασ του παραβάτθ, επικουρϊντασ τον εκ
μζρουσ τθσ κοινότθτασ, και μπορεί να αξιοποιιςει το δίκτυο τθσ κοινότθτάσ του
προκειμζνου να εξαςωαλίςει ςτον παραβάτθ απαςχόλθςθ. Οι εκελοντζσ επιμελθτζσ
δοκιμαςίασ υποβάλλουν επίςθσ ςε αυτι τθν υπθρεςία επιμελθτϊν μθνιαίεσ εκκζςεισ
προόδου με τισ οποίεσ μποροφν να ειςθγθκοφν απαλλαγι από τθν επίβλεψθ ι
ανάκλθςθ τθσ δοκιμαςίασ.
Ζνασ εκελοντισ επιμελθτισ δοκιμαςίασ εκτελεί κακικοντα κατά κανόνα για χρονικι
περίοδο δφο ετϊν, με δυνατότθτα εκ νζου διοριςμοφ. Οι εκελοντζσ επιμελθτζσ
δοκιμαςίασ απαιτείται να είναι άτομα ιδιαιτζρωσ ςεβαςτά, ενκουςιϊδθ ςτθν εργαςία
τουσ, με οικονομικι ςτακερότθτα, υγιι και δραςτιρια. Παρακολουκοφν πζντε είδθ
εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ςτα οποία περιλαμβάνεται και μια ειςαγωγικι βαςικι
εκπαίδευςθ για νζα μζλθ. Οι εκελοντζσ επιμελθτζσ δοκιμαςίασ παρζχουν ςτουσ
παραβάτεσ χριςιμεσ πλθροωορίεσ για τθν κοινότθτα και, λόγω τθσ κοινωνικισ τουσ
κζςθσ, μποροφν να ςυμβάλουν ςτθν κινθτοποίθςθ κοινωνικϊν πόρων και ςτθν αλλαγι
τθσ ςτάςθσ του κοινοφ απζναντι ςτον παραβάτθ.
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Κζνυα
Βοθκοί επιμελθτζσ δοκιμαςίασ
τθν Κζνυα οι υπθρεςίεσ επιμελθτϊν δοκιμαςίασ επικουροφνται ςτο ζργο τουσ από
εκελοντζσ επιμελθτζσ, οι οποίοι είναι γνωςτοί και ωσ «βοθκοί επιμελθτζσ
δοκιμαςίασ». Πρόκειται για άτομα καλοφ και ακζραιου χαρακτιρα που επιλζγονται
από τουσ κόλπουσ τθσ κοινότθτασ, προκειμζνου να ςτθρίξουν το ζργο του προςωπικοφ
των υπθρεςιϊν επιμελθτϊν δοκιμαςίασ αςκϊντασ ςτενι επίβλεψθ ςε παραβάτεσ. Οι
βοθκοί επιμελθτζσ δοκιμαςίασ αξιοποιοφνται επίςθσ για τθν παροχι αρωγισ κατά τθ
ςφνταξθ εκκζςεων ςτα δικαςτιρια που βρίςκονται ςε πολυςφχναςτεσ αςτικζσ
περιοχζσ, επαλθκεφοντασ, για παράδειγμα, πλθροωορίεσ όπωσ οι διευκφνςεισ και
άλλα ςτοιχεία που αωοροφν τουσ παραβάτεσ.

Για να είναι θ επίβλεψθ ςτθν κοινότθτα πλιρωσ αποτελεςματικι πρζπει να
ςυνοδεφεται από κάποια μορωι αρωγισ ι τουλάχιςτον από ενδεδειγμζνεσ
παραπομπζσ ςε κατάλλθλεσ υπθρεςίεσ. φμωωνα με τον κανόνα 10 των Κανόνων του
Σόκιο, ο ςκοπόσ, οι μζκοδοι και οι αρμοδιότθτεσ τθσ επίβλεψθσ και τθσ αρωγισ
μποροφν να ςυνοψιςκοφν ωσ ακολοφκωσ:
«10. Επίβλεψθ
10.1 Ο ςκοπόσ τθσ επίβλεψθσ είναι θ μείωςθ τθσ υποτροπισ και θ παροχι αρωγισ για
τθν ζνταξθ του παραβάτθ ςτθν κοινωνία με τρόπο ο οποίοσ ελαχιςτοποιεί το
ενδεχόμενο επιςτροωισ ςτο ζγκλθμα.
10.2 Εάν ζνα μθ ωυλακτικό μζτρο ςυνεπάγεται τθν άςκθςθ επίβλεψθσ, αυτι κα
διενεργείται από αρμόδια υπθρεςία με βάςθ τουσ ειδικοφσ όρουσ οι οποίοι
επιβάλλονται διά νόμου.
10.3 το πλαίςιο ενόσ δοκζντοσ μθ ωυλακτικοφ μζτρου κα πρζπει για κάκε ατομικι
περίπτωςθ να ορίηεται το πλζον ενδεδειγμζνο είδοσ επίβλεψθσ και μεταχείριςθσ το
οποίο κα ςτοχεφει ςτθν παροχι αρωγισ ςτον παραβάτθ, ϊςτε να επεξεργαςτεί τθν
αξιόποινθ πράξθ του. Θ επίβλεψθ και θ μεταχείριςθ κα πρζπει περιοδικά να τίκενται
υπό επανεξζταςθ και να προςαρμόηονται όπωσ απαιτείται.
10.4 τουσ παραβάτεσ κα πρζπει να παρζχεται, όταν αυτό απαιτείται, ψυχολογικι,
κοινωνικι και υλικι αρωγι, κακϊσ και ευκαιρίεσ ενίςχυςθσ των δεςμϊν με τθν
κοινότθτα και διευκόλυνςθσ τθσ επανζνταξισ τουσ ςτθν κοινωνία».
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Θ επίβλεψθ των παραβατϊν μπορεί να περιλαμβάνει διάωορεσ υπθρεςίεσ και να
ποικίλλει ςε ζνταςθ. το πλαίςιο τθσ κοινότθτασ είναι εωικτι θ άςκθςθ διάωορων
επιπζδων επίβλεψθσ, ςτα οποία περιλαμβάνεται θ τακτικι επίβλεψθ, θ επίβλεψθ ςε
ςυνδυαςμό με παροχι κοινωωελοφσ εργαςίασ, θ εντατικι επίβλεψθ, τα θμεριςια
κζντρα αναωοράσ, ο κατ’ οίκον περιοριςμόσ μαηί με θλεκτρονικι παρακολοφκθςθ, τα
ιδρφματα μετακεραπευτικισ ωροντίδασ/κεραπείασ εςωτερικισ διαμονισ, κακϊσ και
τα κζντρα θμιελεφκερθσ διαβίωςθσ. τθν Κζνυα, για παράδειγμα, το Σμιμα
Δοκιμαςίασ και Τπθρεςιϊν Μεταςωωρονιςτικισ Μζριμνασ διευκφνει πζντε ξενϊνεσ
δοκιμαςίασ με χωρθτικότθτα, κατά προςζγγιςθ, 200 ατόμων.149 Κατ’ αρχιν, είναι
ςθμαντικό να αντιςτοιχίηεται θ ζνταςθ τθσ παρζμβαςθσ με το επίπεδο κινδφνων,
αναγκϊν και δεκτικότθτασ του παραβάτθ.
τισ Θνωμζνεσ Πολιτείεσ ζχουν επίςθσ χρθςιμοποιθκεί δικαςτιρια για τθν επάνοδο,
με ςτόχο τθν άςκθςθ αποτελεςματικισ επίβλεψθσ υπό κακεςτϊσ δοκιμαςίασ. Σα
δικαςτιρια αυτά αποτελοφν μζροσ μιασ τάςθσ για ςφςταςθ «δικαςτθρίων επίλυςθσ
προβλθμάτων». το αν Φρανςίςκο, για παράδειγμα, ζχει ςυςτακεί το Δικαςτιριο
Λογοδοςίασ για τθ Δοκιμαςία, προκειμζνου να αςχολείται με άτομα που παραβιάηουν
τθ δοκιμαςία που τουσ ζχει επιβλθκεί και να επιβλζπει τθν πρόςβαςι τουσ ςε
«ολιςτικζσ» υπθρεςίεσ, οι οποίεσ είναι ατομικά ςχεδιαςμζνεσ με ςτόχο τθν
εξυπθρζτθςθ ενθλίκων που αντιμετωπίηουν ςφνκετα κοινωνικά προβλιματα και
προβλιματα υγείασ διά μζςου διυπθρεςιακισ ςυνεργαςίασ. Αντί ο παραβάτθσ να
επιςτρζψει ςτθ ωυλακι, του προςωζρεται άλλθ μία ευκαιρία να προςπελάςει καίριασ
ςθμαςίασ υπθρεςίεσ και ςτιριξθ.
Σα προγράμματα με τα οποία αςκείται κάποιασ μορωισ εντατικι επίβλεψθ ςυχνά
κεωροφνται ωσ πολιτικά περιςςότερο αρεςτζσ εναλλακτικζσ επιλογζσ αντί των
ωυλακϊν, λόγω τθσ μεγαλφτερθσ εςτίαςισ τουσ ςτθν επιτιρθςθ. Ωςτόςο είναι
ςθμαντικό να αναγνωριςτεί πωσ τα προγράμματα εντατικισ επίβλεψθσ και επιτιρθςθσ
ζχουν εκπονθκεί πρωτίςτωσ για υπότροπουσ παραβάτεσ. Θ τοποκζτθςθ ςε ζνα τζτοιο
πρόγραμμα βαςίηεται ςυνικωσ ςε αξιολόγθςθ οριςμζνων ςυγκεκριμζνων
παραγόντων κινδφνου. Αυτό που κακιςτά τθν επίβλεψθ «εντατικι» δεν ορίηεται
πάντοτε με ιδιαίτερθ ακρίβεια. Γενικά τα άτομα που βρίςκονται ςε κακεςτϊσ
δοκιμαςίασ και ςυμμετζχουν ςε αυτά τα προγράμματα υποβάλλονται ςε ιδιαίτερα
ςτενι επίβλεψθ, ενϊ απαιτείται θ πραγματοποίθςθ ςυχνϊν, πρόςωπο με πρόςωπο
ςυναντιςεϊν τουσ με τον αρμόδιο γι’ αυτά επιμελθτι δοκιμαςίασ και θ υποβολι τουσ
ςε μια οριςμζνθ απαγόρευςθ κυκλοωορίασ, ςε παρακολοφκθςθ των επαωϊν τουσ με
τθν αςτυνομία ι των ςυλλιψεϊν τουσ, ςε ςυχνό και τυχαίο (δειγματολθπτικό) ζλεγχο
για χριςθ αλκοόλ ι ναρκωτικϊν, κακϊσ και -οριςμζνεσ ωορζσ- ςε θλεκτρονικι
παρακολοφκθςθ. Ωςτόςο δεν είναι ακόμθ ςαωζσ αν τα αποτελζςματα που αωοροφν
τθν υποτροπι επθρεάηονται από τον ίδιο τον βακμό τθσ ζνταςθσ με τθν οποία
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αςκείται θ επίβλεψθ, ιδίωσ όταν αυτι δεν ςυνοδεφεται από κάποια άλλθ μορωι
παρζμβαςθσ, όπωσ θ γνωςτικι–ςυμπεριωορικι εκπαίδευςθ ι ςυμβουλευτικι.150
Ζνασ από τουσ κφριουσ ςκοποφσ τθσ κοινοτικισ επίβλεψθσ είναι θ πρόλθψθ τθσ
υποτροπισ και θ διαςωάλιςθ τθσ ςυμμόρωωςθσ του παραβάτθ με τουσ όρουσ που
ζχουν επιβλθκεί από το δικαςτιριο ςτο πλαίςιο του εντάλματοσ δοκιμαςίασ. Για τθ
δίκαιθ επομζνωσ και αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ νζων αξιόποινων πράξεων, κακϊσ
και οποιαςδιποτε παραβίαςθσ όρων που ζχουν επιβλθκεί από δικαςτιριο, πρζπει να
ζχουν κεςπιςτεί ενδεδειγμζνεσ διαδικαςίεσ. Θ παραβίαςθ αυτϊν των όρων είναι κάτι
που ςυνικωσ οδθγεί ςε τροποποίθςθ ι ανάκλθςθ του εντάλματοσ δοκιμαςίασ και
μπορεί να ζχει ωσ αποτζλεςμα τον εγκλειςμό του παραβάτθ. Οι Κανόνεσ του Σόκιο
παρζχουν για το ηιτθμα τθσ πεικαρχίασ και τθσ παραβίαςθσ των όρων τισ ακόλουκεσ
οδθγίεσ:
«14. Πεικαρχία και παραβίαςθ των όρων
14.1 Θ παραβίαςθ των όρων οι οποίοι πρζπει να τθροφνται από τον παραβάτθ μπορεί
να ζχει ωσ ςυνζπεια τθν τροποποίθςθ ι τθν ανάκλθςθ του μθ ωυλακτικοφ μζτρου.
14.2 Θ τροποποίθςθ ι θ ανάκλθςθ του μθ ωυλακτικοφ μζτρου κα διενεργείται από τθν
αρμόδια αρχι· το γεγονόσ αυτό κα πραγματοποιείται μόνο κατόπιν προςεκτικισ
εξζταςθσ των ςτοιχείων τα οποία προςκομίηονται τόςο από τον εποπτεφοντα
υπάλλθλο, όςο και από τον παραβάτθ.
14.3 Θ αποτυχία ενόσ μθ ωυλακτικοφ μζτρου δεν κα πρζπει να οδθγεί αυτομάτωσ ςτθν
επιβολι ενόσ ωυλακτικοφ μζτρου.
14.4 ε περίπτωςθ τροποποίθςθσ ι ανάκλθςθσ του μθ ωυλακτικοφ μζτρου θ αρμόδια
αρχι κα επιχειρεί να ορίςει ζνα κατάλλθλο εναλλακτικό μθ ωυλακτικό μζτρο. Ποινι
εγκλειςμοφ ςε ωυλακι μπορεί να επιβλθκεί μόνο ελλείψει άλλων, κατάλλθλων
εναλλακτικϊν επιλογϊν.
14.5 Θ αρμοδιότθτα για ςφλλθψθ και κράτθςθ, ςε περίπτωςθ παραβίαςθσ των όρων,
του παραβάτθ ο οποίοσ βρίςκεται ςε κακεςτϊσ επίβλεψθσ κα ορίηεται διά νόμου.
14.6 Αμζςωσ μετά τθν τροποποίθςθ ι τθν ανάκλθςθ του μθ ωυλακτικοφ μζτρου, ο
παραβάτθσ κα ζχει το δικαίωμα προςωυγισ ςε δικαςτικι ι άλλθ αρμόδια και
ανεξάρτθτθ αρχι».
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3. Πρόςβαςθ ςε κεραπεία κατά τθ διάρκεια περιόδου δοκιμαςίασ
Ζνα ζνταλμα δοκιμαςίασ, εκτόσ του ότι προςωζρει τθ δυνατότθτα ενεργοφσ επίβλεψθσ
ενόσ παραβάτθ ςτθν κοινότθτα, προςωζρει και οριςμζνεσ αλθκινζσ ευκαιρίεσ
εγγραωισ του ςε ευεργετικά προγράμματα κεραπείασ και αρωγισ. Οι οδθγίεσ που
ακολουκοφν για τθν παροχι αυτισ τθσ κεραπείασ παρατίκενται ςτουσ Κανόνεσ του
Σόκιο:
«13. Θεραπευτικι διαδικαςία
13.1 το πλαίςιο ενόσ δοκζντοσ μθ ωυλακτικοφ μζτρου, ςε ενδεδειγμζνεσ
περιπτϊςεισ, για τθν αποτελεςματικότερθ ανταπόκριςθ ςτισ ανάγκεσ των παραβατϊν
κα πρζπει να χαράςςονται διάωορεσ ςτρατθγικζσ, όπωσ θ κατά περίπτωςθ κοινωνικι
εργαςία, θ ομαδικι κεραπεία, προγράμματα εςωτερικισ διαμονισ και θ
εξειδικευμζνθ κεραπεία διάωορων κατθγοριϊν παραβατϊν.
13.2 Θ κεραπεία κα πρζπει να διενεργείται από επαγγελματίεσ οι οποίοι διακζτουν
κατάλλθλθ εκπαίδευςθ και πρακτικι πείρα.
13.3 Όταν θ κεραπεία κρίνεται απαραίτθτθ, κα πρζπει να καταβάλλονται προςπάκειεσ
για τθν κατανόθςθ του υποβάκρου, τθσ προςωπικότθτασ, τθσ ζωεςθσ, τθσ νοθμοςφνθσ
και των αξιϊν του παραβάτθ, ιδίωσ επίςθσ των περιςτάςεων οι οποίεσ οδιγθςαν ςτθν
τζλεςθ τθσ αξιόποινθσ πράξθσ.
13.4 Θ αρμόδια αρχι μπορεί να περιλαμβάνει ςτθν εωαρμογι μθ ωυλακτικϊν μζτρων
τθν κοινότθτα, κακϊσ και ςυςτιματα κοινωνικισ ςτιριξθσ.
13.5 το μζτρο του εωικτοφ ο αρικμόσ των εντεταλμζνων υποκζςεων κα διατθρείται
ςε διαχειρίςιμο επίπεδο, με ςτόχο τθ διαςωάλιςθ τθσ αποτελεςματικισ εωαρμογισ
των κεραπευτικϊν προγραμμάτων.
13.6 Για κάκε παραβάτθ κα ςυντάςςεται και κα τθρείται από τθν αρμόδια υπθρεςία
αρχείο τθσ υπόκεςθσ».

Βαςικζσ ςτρατθγικζσ για αποτελεςματικι αποκατάςταςθ και ανάπτυξθ ικανοτιτων
 τουσ παραβάτεσ παρζχεται θ ευκαιρία εκμάκθςθσ και εξάςκθςθσ ικανοτιτων
διά μζςου ενεργϊν, βιωματικϊν προγραμμάτων και δράςεων.
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 Σα προγράμματα ςχεδιάηονται με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ με
ςυνομιλικα ι ενιλικα μζλθ τθσ κοινότθτασ τα οποία διακζτουν κετικι νοοτροπία,
όχι απλϊσ με παροχείσ υπθρεςιϊν.
 Θ γνωςτικι μάκθςθ και λιψθ αποωάςεων απαρτίηουν ζνα ενιαίο ςφνολο μαηί
με ενεργζσ, βιωματικζσ και παραγωγικζσ δράςεισ.
 Οι παραβάτεσ ςυνεργάηονται και αλλθλεπιδροφν με νομοταγι άτομα ςτθν
κοινότθτα.
 Σα παραβατικά και τα μθ παραβατικά άτομα αναμειγνφονται, όποτε αυτό είναι
εωικτό, με ςτόχο τθν αποωυγι τθσ αρνθτικισ ετικζτασ και του ςτιγματιςμοφ.

Επιπροςκζτωσ είναι ςυχνά ωωζλιμεσ οι εργαςιακζσ ευκαιρίεσ ι θ κοινωωελισ
εργαςία που επιτρζπουν ςτον παραβάτθ να μάκει καινοφριεσ δεξιότθτεσ και να
αποκτιςει νζεσ εργαςιακζσ ςυνικειεσ. τθν πραγματικότθτα κάκε παρζμβαςθ θ οποία
εςτιάηεται ςτθν ανάπτυξθ ικανοτιτων αποτελεί ιδιαίτερα ςθμαντικό πρόςκετο
ςτοιχείο ςτθν επίβλεψθ που αςκείται ςτο πλαίςιο τθσ κοινότθτασ. Είναι εωικτι θ
παροχι εκπαίδευςθσ ςτισ γνωςτικζσ δεξιότθτεσ και ςτισ δεξιότθτεσ λιψθσ αποωάςεων
με ςτόχο τθν αντιμετϊπιςθ ςυγκεκριμζνων προβλθμάτων ςτθν εξζλιξθ ενόσ
παραβάτθ, τα οποία μπορεί να παρεμποδίηουν τθν ικανότθτά του να λαμβάνει
ζλλογεσ αποωάςεισ που αωοροφν τθ ςυμπεριωορά του. ε γενικζσ γραμμζσ το κζντρο
βάρουσ βρίςκεται ςτθ βελτίωςθ τθσ θκικισ ςυλλογιςτικισ, τθσ λιψθσ αποωάςεων και
τθσ διαχείριςθσ κυμοφ των παραβατϊν διά μζςου βιωματικϊν τεχνικϊν οι οποίεσ τουσ
επιτρζπουν να μακαίνουν μζςα από τθν εξάςκθςθ.

Δ. Κοινωωελισ εργαςία
Ζνα ζνταλμα κοινωωελοφσ εργαςίασ απαιτεί τθν εκ μζρουσ ενόσ παραβάτθ εκτζλεςθ
εργαςίασ χωρίσ αποδοχζσ επί ζναν οριςμζνο αρικμό ωρϊν ι τθν εκτζλεςθ ενόσ
ςυγκεκριμζνου ζργου. Όπωσ υποδεικνφει θ ονομαςία τθσ, θ εργαςία αυτι κα πρζπει
να παρζχει κάποια υπθρεςία ςτθν κοινότθτα. Κακϊσ ο παραβάτθσ εκτελεί κοινωωελι
εργαςία, μπορεί να κτίςει εκ νζου κάποιο ιδιαίτερα αναγκαίο κοινωνικό κεωάλαιο. Θ
κφρωςθ αυτι ενδείκνυται ιδιαίτερα, ϊςτε να μπορζςει ζνασ παραβάτθσ να ανακτιςει
τθ κζςθ του ςτθν κοινότθτα όπου ανικει και να καταδείξει τθν πρόκεςι του να
αλλάξει διαγωγι. ε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ κάτι τζτοιο μπορεί να είναι το μόνο που
χρειάηεται για τθν επανζνταξθ ενόσ παραβάτθ ςτθν κοινότθτά του.
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Ουγκάντα
Ο ρόλοσ τθσ ςωφρονιςτικισ υπθρεςίασ ςτθ διευκόλυνςθ τθσ κοινωφελοφσ εργαςίασ
Κα πρζπει να λαμβάνονται μζτρα, ϊςτε να προάγεται και να ενκαρρφνεται θ εξζταςθ
εναλλακτικϊν ποινϊν από τα δικαςτιρια, και οι ςωωρονιςτικζσ αρχζσ μποροφν να
διαδραματίςουν ρόλο ςτθ διευκόλυνςθ αυτισ τθσ διαδικαςίασ, όπωσ καταδείχκθκε
προςωάτωσ από ζνα πρόγραμμα εντάλματοσ κοινωωελοφσ εργαςίασ ςτθν Ουγκάντα.
Ελλείψει μιασ ευριςκόμενθσ ςε λειτουργία υπθρεςίασ επιμελθτϊν δοκιμαςίασ, θ
ωωρονιςτικι Τπθρεςία τθσ Ουγκάντασ ςυνεργάηεται με μια μθ κυβερνθτικι
οργάνωςθ με ςτόχο τθν εξζταςθ υποκζςεων κατθγορουμζνων οι οποίοι κρατοφνται
ωσ υπόδικοι, ϊςτε να επιςθμανκοφν εκείνοι που ενδεχομζνωσ είναι επιλζξιμοι για
εκτζλεςθ ποινισ κοινωωελοφσ εργαςίασ και πρόκυμοι να παραδεχκοφν τθν ενοχι
τουσ. τθ ςυνζχεια κζτουν ςυλλογικά αυτζσ τισ υποκζςεισ υπ’ όψιν των δικαςτθρίων
για τθ λιψθ μιασ πρόωρθσ απόωαςθσ. Αςωαλϊσ, πικανζσ και άξιεσ διερεφνθςθσ είναι
και άλλεσ παρόμοιεσ πρωτοβουλίεσ.
Πθγι: United Nations Office on Drugs and Crime, Persisting Challenges and
Emerging Strengths: Findings and Recommendations – Report of the UNODC Prisons
Assessment Mission to Uganda, 2009.

Πριν από τθν ζκδοςθ εντάλματοσ για τθν επιβολι κοινωωελοφσ εργαςίασ, το
δικαςτιριο χρειάηεται αξιόπιςτθ ενθμζρωςθ και επιβεβαίωςθ ότι μπορεί να διατεκεί
εργαςία αυτοφ του είδουσ υπό τθν ενδεδειγμζνθ επίβλεψθ. ε μεγάλο αρικμό
δικαιοδοτικϊν ςυςτθμάτων οι επιμελθτζσ δοκιμαςίασ ι οι υπάλλθλοι που εκτελοφν
ιςοδφναμθ υπθρεςία ωζρουν τθν κφρια ευκφνθ για τθν εξαςωάλιςθ τθσ εκπλιρωςθσ
των απαιτιςεων. ε άλλα δικαιοδοτικά ςυςτιματα, όπωσ παραδείγματοσ χάριν ςε
αυτό τθσ Ουγκάντασ, οι ςωωρονιςτικζσ αρχζσ, οι οποίεσ κρατοφν ζνα άτομο εν
αναμονι τθσ δίκθσ του, μπορεί να διαδραματίςουν ρόλο ςτθν επιςιμανςθ των
κρατουμζνων εκείνων που ενδεχομζνωσ είναι επιλζξιμοι για εκτζλεςθ ποινισ
κοινωωελοφσ εργαςίασ ςε περίπτωςθ που κρικοφν ζνοχοι.
Όςον αωορά τθν εωαρμογι προγραμμάτων κοινωωελοφσ εργαςίασ, οι
περιςςότερεσ αρχζσ από όςεσ διζπουν το μζτρο τθσ δοκιμαςίασ ιςχφουν και για τθ
διαχείριςθ των ενταλμάτων κοινωωελοφσ εργαςίασ. Πολλζσ μθ κυβερνθτικζσ
οργανϊςεισ ζχουν ςε αρκετά μεγάλο βακμό τθν ικανότθτα επίβλεψθσ των παραβατϊν
οι οποίοι εκτελοφν κοινωωελι εργαςία. τθν Ουγκάντα ζχει ςυςτακεί το Σμιμα
Κοινωωελοφσ Εργαςίασ (του οποίου προΐςταται ζνασ επίτροποσ), ϊςτε να θγείται τθσ
εωαρμογισ του προγράμματοσ. Ο Νόμοσ για τθν Κοινωωελι Εργαςία του 2000 ςε αυτι
τθ χϊρα δίνει ςτουσ δικαςτζσ τθ δυνατότθτα να διατάςςουν τθν εκτζλεςθ
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κοινωωελοφσ εργαςίασ από παραβάτεσ οι οποίοι κρίνονται ζνοχοι για μικρισ
βαρφτθτασ αξιόποινθ πράξθ, αντί να τουσ καταδικάηουν ςε ποινι εγκλειςμοφ ςτθ
ωυλακι.

Ουγκάντα
Σκοποί του Τμιματοσ Κοινωφελοφσ Εργαςίασ
τουσ ςκοποφσ του Σμιματοσ Κοινωωελοφσ Εργαςίασ τθσ Ουγκάντασ ςυγκαταλζγονται:
 Θ κοινωνικι αποκατάςταςθ των μικροπαραβατϊν.
 Θ αποςυμωόρθςθ των ωυλακϊν.
 Θ μείωςθ τθσ υποτροπισ.
 Θ προαγωγι των δικαιωμάτων και τθσ αξιοπρζπειασ των μικροπαραβατϊν.
 Θ μείωςθ των κυβερνθτικϊν δαπανϊν για τουσ μικροπαραβάτεσ που
κρατοφνται ςε ωυλακζσ.
 Θ προαγωγι τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ διά μζςου τθσ ςυμωιλίωςθσ μεταξφ των
μικροπαραβατϊν, των κυμάτων και τθσ κοινότθτασ.

Ε. Κοινωνικι
παράκαμψθσ

επανζνταξθ

διά

μζςου

προγραμμάτων

Θ παράκαμψθ αποτελεί μια εναλλακτικι διαδικαςία για τθν αντιμετϊπιςθ παραβατϊν
με ανεπίςθμο τρόπο, εκτόσ δθλαδι του επίςθμου δικαιικοφ ςυςτιματοσ και ςτο
πλαίςιο διαδικαςίασ θ οποία βαςίηεται ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ. Παρζχει ζναν τρόπο
αντίδραςθσ ςε ποινικά αδικιματα χωρίσ προςωυγι ςε ποινικζσ κυρϊςεισ. Εωόςον ο
παραβάτθσ ςυναινζςει, θ διαδικαςία αυτι τον παραπζμπει ςε προγράμματα
εκπαίδευςθσ, κακοδιγθςθσ, αρωγισ ι επίβλεψθσ, χωρίσ να ακολουκθκοφν τυπικζσ
διαδικαςίεσ. Οριςμζνα τζτοια προγράμματα εμπεριζχουν μια αποκαταςτατικι
διαδικαςία, ςυχνά υπό τθ μορωι μεςολάβθςθσ ανάμεςα ςτον παραβάτθ, το κφμα ι
τα κφματα και τα μζλθ τθσ κοινότθτασ.
Πρωταρχικόσ ςκοπόσ των προγραμμάτων παράκαμψθσ είναι θ ελαχιςτοποίθςθ τθσ
επαωισ ανάμεςα ςτουσ παραβάτεσ και τθν επίςθμθ δικαιικι διαδικαςία,
αποκλείοντασ κατ’ αυτόν τον τρόπο τισ ςτιγματιςτικζσ επιπτϊςεισ που ζχει θ εμπλοκι
με το ςφςτθμα ποινικισ δικαιοςφνθσ. Θ ευρζωσ διαδεδομζνθ χριςθ τθσ παράκαμψθσ
ςτα δικαιικά ςυςτιματα παγκοςμίωσ οωείλεται ςτον μεγάλο αρικμό πλεονεκτθμάτων
που ζχει αυτι θ διαδικαςία από τθν άποψθ τθσ διευκόλυνςθσ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ
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των παραβατϊν, κακϊσ και τθσ προςταςίασ των κυμάτων και τθσ κοινότθτασ. τα
πλεονεκτιματα αυτά ςυγκαταλζγονται και τα ακόλουκα:
α) Θ χριςθ τθσ παράκαμψθσ μπορεί να ζχει ωσ αποτζλεςμα μια ταχφτερθ ρφκμιςθ για
τον παραβάτθ και μπορεί να ςυνιςτά ζνα καταλλθλότερο μζςο αντιμετϊπιςθσ των
αναγκϊν του ιδίου, του κφματοσ ι των κυμάτων και τθσ κοινότθτασ·
β) θ παράκαμψθ μπορεί να μειϊςει τον εργαςιακό ωόρτο των υπθρεςιϊν τθσ
δικαιοςφνθσ, επιτρζποντασ τθ διάκεςθ πόρων ςε προγράμματα και δράςεισ που ζχουν
ςχεδιαςτεί για τουσ παραβάτεσ οι οποίοι βαρφνονται με ςοβαρότερα αδικιματα·
γ) θ χριςθ τθσ παράκαμψθσ παρζχει ςτθν οικογζνεια του παραβάτθ, ςτο κφμα ι ςτα
κφματα και ςτθν οικογζνειά του(σ), κακϊσ και –όταν ενδείκνυται– ςτουσ κατοίκουσ τθσ
κοινότθτασ, τθ δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςτθ διεκπεραίωςθ των υποκζςεων και ςτθν
παροχι αρωγισ ςτον παραβάτθ με ςτόχο τθν επανζνταξι του ςτθν κοινότθτα.
Σα προγράμματα παράκαμψθσ ποικίλλουν ςε μεγάλο βακμό και ςυχνά
ςχεδιάηονται με ςτόχο τθν εκπλιρωςθ των αναγκϊν που ζχουν οι παραβάτεσ, τθν
επίλυςθ ςυγκροφςεων, τθν αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν, τθν αντιμετϊπιςθ
των ανθςυχιϊν που ζχει θ κοινότθτα και τθν παροχι αποκατάςταςθσ ςτα κφματα.
Οριςμζνεσ από αυτζσ τισ παρεμβάςεισ ζχουν κεραπευτικό χαρακτιρα και προςωζρουν
ςυμπεριωορικι ψυχοκεραπεία, κεραπεία τθσ τοξικοεξάρτθςθσ ι ςυμβουλευτικι,
μερικζσ ωορζσ μαηί με περιοριςτικοφσ όρουσ.151 Σο γεγονόσ αυτό ιςχφει ςυχνά ςε
κεραπευτικζσ παραπομπζσ οι οποίεσ διενεργοφνται από εξειδικευμζνα δικαςτιρια για
υποκζςεισ ναρκωτικϊν. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα με τθν ονομαςία «Κεραπεία
τθσ Σοξικοεξάρτθςθσ ωσ Εναλλακτικι Επιλογι αντί τθσ Φυλακισ», που εωαρμόηεται
ςτο Μπροφκλιν τθσ Νζα Τόρκθσ, ςτοχεφει ςε δράςτεσ κακουργθμάτων οι οποίοι ζχουν
ςυλλθωκεί για πϊλθςθ ναρκωτικϊν, ζχουν παραδεχκεί τθν ενοχι τουσ και μποροφν
μζςω του μζτρου τθσ παράκαμψθσ να παραπεμωκοφν ςε κεραπεία εςωτερικισ
διαμονισ, διάρκειασ 18 ζωσ 24 μθνϊν.152 Ζχει ςθμαςία να αναωερκεί ότι θ
τοξικοεξάρτθςθ κα πρζπει να κεωρείται αςκζνεια και ότι θ ςυναωισ κεραπεία κα
πρζπει πάντοτε να διενεργείται οικειοκελϊσ και κατόπιν εν επιγνϊςει ςυναίνεςθσ. ε
περίπτωςθ που θ κεραπεία τοξικοεξάρτθςθσ αποτελεί για ζνα άτομο εναλλακτικι
επιλογι αντί του εγκλειςμοφ, κα πρζπει το άτομο αυτό να ζχει τθ δυνατότθτα
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θμειωτζον ότι οι ςυηθτιςεισ που αωοροφν τα προγράμματα επανόδου ςυχνά εξαιροφν τουσ
παραβάτεσ οι οποίοι μζςω του μζτρου τθσ παράκαμψθσ παραπζμπονται ςε βαςιηόμενο ςε τοπικι
κοινότθτα κεραπευτικό κζντρο, και που πρζπει επίςθσ να αντιμετωπίςουν μόνοι τουσ τισ προκλιςεισ
τθσ επανόδου. Θ ανάγκθ αυτϊν των ατόμων για υποςτθρικτικά προγράμματα επανόδου είναι ςυχνά θ
ίδια με αυτι των πρϊθν κρατουμζνων.
152
H.-E. Sung, “From diversion to reentry: recidivism risks among graduates of an alternative to
incarceration program”, Criminal Justice Policy Review, vol. 22, No. 2 (2011), ς. 221.
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επιλογισ.153 Άλλεσ παρεμβάςεισ ζχουν περιςςότερο αποκαταςτατικό χαρακτιρα και
δίνουν ςτον παραβάτθ μια ευκαιρία να επανορκϊςει τθ βλάβθ που προξζνθςε θ
ςυμπεριωορά του. Άλλεσ κατθγορίεσ προγραμμάτων παράκαμψθσ εςτιάηονται ςτθν
ανάπτυξθ δεξιοτιτων με ςτόχο τθ διευκόλυνςθ τθσ προςαρμογισ του παραβάτθ (για
παράδειγμα, δεξιοτιτων ηωισ, επαγγελματικϊν ικανοτιτων ι εκπαίδευςθσ) ι
επικεντρϊνονται ςτθν προςωορά μιασ διαπλαςτικισ εμπειρίασ θ οποία μπορεί να
επιωζρει αλλαγι τθσ ςτάςθσ του παραβάτθ (π.χ. κακοδιγθςθσ ι υπαίκριων
προγραμμάτων περιπζτειασ).
Για τθ δθμιουργία ευκαιριϊν με ςτόχο τθν παραπομπι παραβατϊν ςε
προγράμματα παράκαμψθσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν διάωοροι διαδικαςτικοί
μθχανιςμοί. ε οριςμζνεσ χϊρεσ χρθςιμοποιοφνται από ειςαγγελικοφσ και δικαςτικοφσ
λειτουργοφσ οι επιλογζσ τθσ «αναςτολισ τθσ διαδικαςίασ», τθσ «αναβολισ τθσ
διαδικαςίασ» ι τθσ «αναςτολισ τθσ ποινισ», με ςτόχο τθν προςωρινι αναςτολι τθσ
τυπικισ διαδικαςίασ εναντίον παραβάτθ ο οποίοσ κατθγορείται για διάπραξθ
εγκλιματοσ.
Σα μζτρα παράκαμψθσ μποροφν να ςυνοδεφονται από όρουσ. Εάν ζνασ παραβάτθσ
ςυμμορωωκεί επιτυχϊσ με τουσ όρουσ, απαλλάςςεται από περαιτζρω επαωι με το
επίςθμο δικαιικό ςφςτθμα. Αν δεν ςυμμορωωκεί με τουσ όρουσ, τότε θ αρχικι ποινικι
διαδικαςία επαναωζρεται ι κινείται εκ νζου. Βάςει ενόσ προγράμματοσ παράκαμψθσ
ςτθ Νότιο Αωρικι, για παράδειγμα, όταν εκδίδεται ζνταλμα παράκαμψθσ από τον
ειςαγγελικό λειτουργό ι από δικαςτι ανθλίκων, θ διαδικαςία αναβάλλεται εν
αναμονι τθσ ςυμμόρωωςθσ του νεαροφ παραβάτθ με τον εν λόγω όρο παράκαμψθσ.
Αν ο νεαρόσ παραβάτθσ δεν ςυμμορωωκεί με το ζνταλμα παράκαμψθσ, μπορεί να
εκδοκεί από το δικαςτιριο ζνταλμα ςφλλθψισ του ι ζγγραωθ ειδοποίθςθ εμωάνιςισ
του ενϊπιον του δικαςτθρίου. Αωοφ το δικαςτιριο διερευνιςει τουσ λόγουσ τθσ μθ
ςυμμόρωωςθσ του ανθλίκου με το ζνταλμα παράκαμψθσ, πικανόν να αποωαςίςει τθ
ςυνζχιςθ τθσ εωαρμογισ του μζτρου παράκαμψθσ κατόπιν κατάλλθλων
τροποποιιςεων, ι ενδεχομζνωσ να αποωαςίςει ο ειςαγγελικόσ λειτουργόσ επιςιμωσ
τθν άςκθςθ ποινικισ δίωξθσ κατά του ανιλικου παραβάτθ.
Σα βαςιηόμενα ςτθν αςτυνομία προγράμματα παράκαμψθσ προςωζρουν ςτουσ
αςτυνομικοφσ υπαλλιλουσ τθ δυνατότθτα άςκθςθσ διακριτικισ ευχζρειασ και
ςχεδιαςμοφ δθμιουργικϊν παρεμβάςεων με ςτόχο τθν πρόλθψθ μελλοντικισ
υποτροπισ. Θ παράκαμψθ είναι κάτι που επιτρζπει ςτουσ αρμόδιουσ για τθν επιβολι
του νόμου υπαλλιλουσ τθν ταχεία διεκπεραίωςθ υποκζςεων και τθ διαςωάλιςθ ότι οι
παραβάτεσ λογοδοτοφν για τθ ςυμπεριωορά τουσ μζςω τθσ χριςθσ ανεπίςθμων
τρόπων αντίδραςθσ, όπωσ οι προειδοποιιςεισ, θ αποκατάςταςθ, θ υποβολι
ςυγγνϊμθσ και θ κοινωωελισ εργαςία. Σο γεγονόσ αυτό μειϊνει τον αρικμό των
αξιόποινων πράξεων μικρισ βαρφτθτασ που προκαλοφν υπερωόρτωςθ ςτο επίςθμο
153

Βλ. United Nations Office on Drugs and Crime, “From coercion to cohesion: treating drug
dependence through health care, not punishment”, discussion paper based on a scientific workshop,
Vienna, 28-30 October 2009. Διατίκεται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ www.unodc.org/documents/hivaids/publications/Coercion_Ebook.pdf.
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δικαιικό ςφςτθμα. Θ παράκαμψθ μπορεί επίςθσ να λειτουργιςει ωσ τρόποσ
προαγωγισ περιςςότερο αποκαταςτατικϊν προςεγγίςεων μζςω τθσ ςυμμετοχισ των
οικογενειϊν, των κυμάτων και των μελϊν τθσ κοινότθτασ ςτθν υποςτιριξθ τθσ
υποχρζωςθσ λογοδοςίασ, τθσ αποκατάςταςθσ και τθσ επανζνταξθσ του παραβάτθ. ε
ό,τι αωορά τα εκτελοφμενα πριν από τθν απαγγελία κατθγορίασ προγράμματα
παράκαμψθσ, οι αςτυνομικοί υπάλλθλοι τθσ πρϊτθσ γραμμισ μποροφν να
διαδραματίςουν τουλάχιςτον τρεισ ςπουδαίουσ ρόλουσ: α) Λειτουργϊντασ ωσ
παράγοντεσ διενζργειασ παραπομπϊν, μζςω του ελζγχου υποκζςεων οι οποίεσ
μποροφν να παραπεμωκοφν ςτο μελλοντικό πρόγραμμα· β) παρζχοντασ πλθροωορίεσ
με κζμα τισ ςτάςεισ, τισ ανάγκεσ, τθ ςυμπεριωορά, τθν οικογενειακι κατάςταςθ και τισ
ςυνκικεσ διαβίωςθσ του ανθλίκου· και γ) παρζχοντασ εξειδικευμζνεσ ςυμβουλζσ ςτθν
αρμόδια για το μζτρο τθσ παράκαμψθσ επιτροπι και ςτουσ παροχείσ υπθρεςιϊν.
τισ περιςςότερεσ χϊρεσ οι κφριεσ πθγζσ παραπομπϊν ςε προγράμματα
παράκαμψθσ είναι οι αςτυνομικοί υπάλλθλοι και οι ειςαγγελικοί λειτουργοί. Ωςτόςο ο
βακμόσ των διακριτικϊν εξουςιϊν τισ οποίεσ διακζτουν ςε ςχζςθ με τθ λιψθ
απόωαςθσ για το αν κα αςκθκεί ποινικι δίωξθ ςε ζναν παραβάτθ ι όχι, είναι κάτι που
ποικίλλει ςε ςθμαντικό βακμό μεταξφ των νομικϊν ςυςτθμάτων. Σα όρια τθσ
διακριτικισ ευχζρειασ εξαρτϊνται ςε μεγάλο βακμό από το αν μια τζτοια απόωαςθ
πρζπει να κακοδθγείται από τθν αρχι τθσ νομιμότθτασ (υποχρεωτικι ποινικι δίωξθ), θ
οποία αναγκάηει τον ειςαγγελικό λειτουργό να αςκιςει τθ δίωξθ αυτι, ι από τθν αρχι
τθσ ςκοπιμότθτασ, θ οποία παραδοςιακά αωινει περικϊριο για λιψθ απόωαςθσ
βαςιςμζνθ ςτθ διακριτικι ευχζρεια. Θ αρχι τθσ νομιμότθτασ κακ’ εαυτιν δεν
δυςχεραίνει τθν εωαρμογι τθσ παράκαμψθσ ςε υποκζςεισ όπωσ αυτζσ ςτισ οποίεσ
ενζχονται ανιλικοι παραβάτεσ. Μπορεί ωςτόςο να δυςκολεφςει τθ μζςω
παράκαμψθσ εκτροπι μιασ υπόκεςθσ ςε πρόγραμμα αποκαταςτατικισ δικαιοςφνθσ
πριν από τθν εκδίκαςθ τθσ υπόκεςθσ αυτισ. Οι Κανόνεσ του Σόκιο (κανόνασ 3.3)
ενκαρρφνουν τθν άςκθςθ διακριτικισ ευχζρειασ εκ μζρουσ τθσ δικαςτικισ ι άλλθσ
αρμόδιασ ανεξάρτθτθσ αρχισ «ςε όλα τα ςτάδια τθσ ποινικισ διαδικαςίασ, μζςω τθσ
διαςωάλιςθσ πλιρουσ υποχρζωςθσ λογοδοςίασ και αποκλειςτικά ςυμωϊνωσ προσ τθν
κυριαρχία του νόμου».

Η. Αποκαταςτατικι δικαιοςφνθ και κοινωνικι επανζνταξθ
Οι παρεμβάςεισ αποκαταςτατικισ δικαιοςφνθσ μποροφν να είναι ιδιαίτερα
αποτελεςματικζσ κατά τθ διαδικαςία τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ των παραβατϊν,
βοθκϊντασ τουσ να βελτιϊςουν τισ ςχζςεισ τουσ με τα άλλα άτομα ςτθν κοινότθτα,
περιλαμβανομζνων και των κυμάτων τουσ. Οι προςεγγίςεισ τθσ αποκαταςτατικισ
δικαιοςφνθσ ζχει αποδειχκεί πωσ είναι ιδιαίτερα επιτυχείσ ςτθ μείωςθ τθσ υποτροπισ,
βοθκϊντασ τουσ παραβάτεσ να κατανοιςουν πραγματικά τισ ςυνζπειεσ των πράξεϊν
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τουσ και να αναλάβουν τθν ευκφνθ τθσ ςυμπεριωοράσ τουσ.154 Ειδικότερα μια
παρζμβαςθ αποκαταςτατικισ δικαιοςφνθσ βοθκά ζναν παραβάτθ, ϊςτε:

Να αναλάβει τθν ευκφνθ τθσ επιβλαβοφσ ςυμπεριωοράσ του με ουςιαςτικό
τρόπο.

Να μπορζςει να κατανοιςει ςε βάκοσ τισ αιτίεσ τθσ ςυμπεριωοράσ του και τισ
επιπτϊςεισ τθσ ςτουσ άλλουσ.

Να αλλάξει τθ ςυμπεριωορά του και να απόςχει από το ζγκλθμα.

Να γίνει αποδεκτόσ από τθν κοινότθτά του, όταν επιςτρζψει ςε αυτι.
Θ αποκαταςτατικι δικαιοςφνθ ςτθρίηεται ςτθν αρχι κατά τθν οποία οι
αποτελεςματικότεροι τρόποι αντίδραςθσ ςτο ζγκλθμα είναι αυτοί με τουσ οποίουσ οι
παραβάτεσ κεωροφνται υπόλογοι για τθ ςυμπεριωορά τουσ, κατά τρόπο που τουσ
επανεντάςςει ςτθν κοινωνία χωρίσ να αυξάνει το αίςκθμα απομόνωςθσ και
ςτιγματιςμοφ τουσ. Ο ςκοπόσ είναι θ παροχι βοικειασ ςτουσ παραβάτεσ, ϊςτε να
κατανοιςουν τισ ςυνζπειεσ των πράξεϊν τουσ και να αποηθμιϊςουν τθν κοινότθτα.
Παρουςιάηοντασ ςτουσ παραβάτεσ τον πλιρθ αντίκτυπο τθσ ςυμπεριωοράσ τουσ ςε
όλουσ τουσ γφρω τουσ, θ αποκαταςτατικι δικαιοςφνθ μπορεί να ενκαρρφνει τθν
επίτευξθ αλθκινισ και μακροχρόνιασ αλλαγισ. υγχρόνωσ θ ςυμμετοχι των κυμάτων
του εγκλιματοσ και των μελϊν τθσ κοινότθτασ είναι κάτι που μπορεί να χρθςιμεφςει
για τθν ενίςχυςθ των δεςμϊν ςτθν κοινότθτα, κακϊσ και για τθ διευκόλυνςθ τθσ
ανάπτυξθσ δυνατοτιτων βαςιηόμενων ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ με ςτόχο τθν παροχι
αρωγισ ςτουσ παραβάτεσ.
Θ αποκαταςτατικι δικαιοςφνθ απαιτεί οι τρόποι αντίδραςθσ ςτθν εγκλθματικι
ςυμπεριωορά να επιτυγχάνουν ιςορροπία ανάμεςα ςτισ ανάγκεσ των κυμάτων, των
παραβατϊν και τθσ κοινότθτασ. Αυτό κατορκϊνεται μζςα από τθν εςτίαςθ ςε τρεισ
αλλθλζνδετουσ ςτόχουσ: α) τθν υποχρζωςθ λογοδοςίασ· β) ςτθν αποκατάςταςθ και
τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων· και γ) ςτθν αςωάλεια τθσ κοινότθτασ. Οι πρόςωπο με
πρόςωπο ςυναντιςεισ ενόσ παραβάτθ με μζλθ τθσ κοινότθτασ ι με κφματα, ςτισ
οποίεσ πλθροωορείται για τον αντίκτυπο τθσ ςυμπεριωοράσ του ςε άλλουσ και
αναλαμβάνει τθν ευκφνθ γι’ αυτι τθ ςυμπεριωορά, ςυνιςτοφν ςθμαντικζσ μορωζσ
λογοδοςίασ. Θ πλιρθσ και ζντιμθ αναγνϊριςθ τθσ ευκφνθσ για τθ βλάβθ που
προκλικθκε ςε άλλα άτομα αποτελεί μια ιςχυρι διαδικαςία θ οποία ενδζχεται να
μειϊςει τθν πικανότθτα επαναλαμβανόμενθσ επιβλαβοφσ ςυμπεριωοράσ. Θ πλιρθσ
και ζντιμθ αναγνϊριςθ των βλαβϊν που προκλικθκαν ςτθν κοινότθτα και ςτα κφματα
ζχει μεγάλθ ςθμαςία για τθν επιτυχι επανζνταξθ ενόσ παραβάτθ.
ε γενικζσ γραμμζσ υπάρχουν τζςςερα κφρια ςθμεία ειςόδου ςτο ςφςτθμα ποινικισ
δικαιοςφνθσ ςτα οποία μποροφν να ειςαχκοφν επιτυχϊσ διαδικαςίεσ αποκαταςτατικισ
δικαιοςφνθσ: α) το επίπεδο τθσ αςτυνομίασ (πριν από τθν απαγγελία κατθγορίασ)· β)
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ςτο επίπεδο τθσ ποινικισ δίωξθσ (μετά τθν απαγγελία κατθγορίασ, αλλά ςυνικωσ πριν
από τθ δίκθ)· γ) ςτο επίπεδο του δικαςτθρίου (ςτο ςτάδιο είτε τθσ υποδικίασ είτε πριν
από τθν επιβολι ποινισ)· και δ) ςτο επίπεδο τθσ ωυλακισ (ωσ εναλλακτικι επιλογι
αντί του εγκλειςμοφ, ςτο πλαίςιο μθ ωυλακτικισ ποινισ ι μαηί με μια τζτοια ποινι,
κατά τθ διάρκεια του εγκλειςμοφ ι αμζςωσ μετά τθν αποωυλάκιςθ). ε οριςμζνεσ
χϊρεσ, όπωσ για παράδειγμα ςτο Βζλγιο, οι παρεμβάςεισ αποκαταςτατικισ
δικαιοςφνθσ και οι ποινικζσ διϊξεισ μποροφν να ξεκινιςουν εκ παραλλιλου.
Οι αποκαταςτατικζσ αρχζσ μποροφν να εωαρμοςτοφν και ςτο μζτρο τθσ δοκιμαςίασ.
ε ζνα μοντζλο «αποκαταςτατικισ δοκιμαςίασ» ο δικαςτισ καταδικάηει τον παραβάτθ
ςε δοκιμαςία μαηί με ποινι τθσ οποίασ θ εκτζλεςθ αναςτζλλεται, ενϊ ζνα
επανορκωτικό ςυμβοφλιο που απαρτίηεται από εκελοντζσ ςυναντάται με τον
παραβάτθ και το κφμα με ςτόχο τθν κατάρτιςθ ςυμωωνθτικοφ το οποίο ο παραβάτθσ
ςυμωωνεί να εκπλθρϊςει. Θ εκπλιρωςθ του ςυμωωνθτικοφ αποτελεί τον μόνο όρο
τθσ δοκιμαςίασ, το δε ςυμωωνθτικό βαςίηεται ςε αποκαταςτατικοφσ ςκοποφσ –
ειδικότερα ςτθν εκ μζρουσ του παραβάτθ κατανόθςθ των επιπτϊςεων του εγκλιματοσ
και ςτθν εκμάκθςθ του τρόπου με τον οποίο κα αποωφγει τθν υποτροπι, ςτθν
αποκατάςταςθ και τθν ίαςθ του κφματοσ, κακϊσ και ςτθν κακθςφχαςθ τθσ κοινότθτασ
και ςτθν εκ μζρουσ τθσ προςωορά επανζνταξθσ ςτον παραβάτθ.155 Σα επανορκωτικά
ςυμβοφλια είναι πικανϊσ πιο αποτελεςματικά από το μζτρο τθσ τυπικισ
δοκιμαςίασ.156
Σο 2002 υιοκετικθκαν οι βαςικζσ αρχζσ για τθ χριςθ προγραμμάτων
αποκαταςτατικισ δικαιοςφνθσ επί ποινικϊν υποκζςεων157 με ςτόχο τθν ενκάρρυνςθ
των κρατϊν μελϊν να υιοκετιςουν και να τυποποιιςουν μζτρα αποκαταςτατικισ
δικαιοςφνθσ ςτο πλαίςιο των νομικϊν τουσ ςυςτθμάτων. Σο κεμελιϊδεσ μζροσ των
αρχϊν αυτϊν κζτει τισ παραμζτρουσ για τθ χριςθ τθσ αποκαταςτατικισ δικαιοςφνθσ
και τα μζτρα που κα πρζπει να υιοκετθκοφν από τα κράτθ μζλθ, ϊςτε να
διαςωαλίηεται θ προςταςία, με βάςθ ενδεδειγμζνεσ νομικζσ αςωαλιςτικζσ δικλίδεσ,
όςων ςυμμετζχουν ςε αποκαταςτατικζσ διαδικαςίεσ. Ειδικότερα τα μζρθ ΛΛ και ΛΛΛ των
βαςικϊν αρχϊν ορίηουν τθν ενδεικνυόμενθ χριςθ τθσ αποκαταςτατικισ δικαιοςφνθσ
(όταν, για παράδειγμα, υπάρχουν επαρκι ςτοιχεία εναντίον του παραβάτθ που να
δικαιολογοφν τθν πραγματοποίθςθ παρζμβαςθσ και όταν ςυναινοφν ο παραβάτθσ και
το κφμα), κακϊσ και τον χαρακτιρα των νομικϊν αςωαλιςτικϊν δικλίδων που κα
πρζπει να κεςπιςτοφν.
Πριν από τθ διενζργεια μεςολάβθςθσ μεταξφ του κφματοσ και του παραβάτθ,
υπάρχουν τρεισ βαςικζσ απαιτιςεισ οι οποίεσ πρζπει να εκπλθρωκοφν:
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Ο παραβάτθσ πρζπει να αποδεχκεί ι να μθν αρνθκεί τθν ευκφνθ για το
ζγκλθμα.
Σόςο το κφμα όςο και ο παραβάτθσ πρζπει να είναι πρόκυμοι να
ςυμμετάςχουν.
Σόςο το κφμα όςο και ο παραβάτθσ πρζπει να κεωριςουν αςωαλζσ το να
ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία.158

Οι βαςικζσ αρχζσ κακιςτοφν ςαωζσ ότι είναι ςυχνά απαραίτθτθ θ υιοκζτθςθ
πολιτικϊν και ςαωϊν αςωαλιςτικϊν δικλίδων με ςτόχο τθν κακοδιγθςθ των νζων
προγραμμάτων και τθν κακιζρωςθ του αναγκαίου κανονιςτικοφ πλαιςίου. τθν
παράγραωο 12 ορίηουν ότι οι αςωαλιςτικζσ αυτζσ δικλίδεσ κα πρζπει, μεταξφ άλλων,
να κζτουν επί τάπθτοσ:
«α) Τισ προχποκζςεισ για
αποκαταςτατικισ δικαιοςφνθσ·

τθν

παραπομπι

υποκζςεων

ςε

προγράμματα

β) τον χειριςμό υποκζςεων κατόπιν μιασ αποκαταςτατικισ διαδικαςίασ·
γ) τα προςόντα, τθν εκπαίδευςθ και τθν αξιολόγθςθ των διαμεςολαβθτϊν·
δ) τθ διαχείριςθ των προγραμμάτων αποκαταςτατικισ δικαιοςφνθσ·
ε) πρότυπα ικανότθτασ και κανόνεσ δεοντολογίασ που να διζπουν τθ λειτουργία των
προγραμμάτων αποκαταςτατικισ δικαιοςφνθσ».
Σο Γραωείο των Θνωμζνων Εκνϊν για τα Ναρκωτικά και το Ζγκλθμα ζχει
δθμοςιεφςει ζνα Εγχειρίδιο για προγράμματα αποκαταςτατικισ δικαιοςφνθσ με ςτόχο
τθ διευκόλυνςθ τθσ εκπόνθςθσ αποκαταςτατικϊν προγραμμάτων.159
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VII. Προγράμματα επανζνταξθσ για ανιλικουσ παραβάτεσ
Σα προγράμματα επανζνταξθσ για ανιλικουσ παραβάτεσ πρζπει να λαμβάνουν υπ’
όψιν τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ τουσ και τισ περιςτάςεισ που αντιμετωπίηουν. Ο
αντίςτοιχοσ ρόλοσ τθσ οικογζνειασ, του ςχολείου και τθσ κοινότθτασ ςτθ διευκόλυνςθ
τθσ επανζνταξθσ των ανιλικων παραβατϊν είναι ιδιαίτερα ςθμαντικόσ. Όλεσ οι
παρεμβάςεισ πρζπει να ςχεδιάηονται από αναπτυξιακι ςκοπιά. Πρζπει να είναι
κεμελιωδϊσ εκπαιδευτικισ ωφςεωσ και ικανζσ να διευκετοφν τισ ςυγκεκριμζνεσ
προκλιςεισ με τισ οποίεσ ζρχονται αντιμζτωποι οι νεαροί παραβάτεσ. Λόγω του ότι θ
κράτθςθ κα πρζπει να χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά ωσ φςτατο μζτρο και μόνο για το
ςυντομότερο ενδεδειγμζνο χρονικό διάςτθμα, κα πρζπει να προτιμϊνται εναλλακτικά
μζτρα και προγράμματα πρόωρθσ αποωυλάκιςθσ. Όποτε αυτό είναι δυνατόν, κα
πρζπει οι παρεμβάςεισ να πραγματοποιοφνται εκτόσ του ςυςτιματοσ ποινικισ
δικαιοςφνθσ και εξ ολοκλιρου μζςω μθχανιςμϊν παράκαμψθσ.
φμωωνα με τα διεκνι πρότυπα, θ ςτζρθςθ τθσ ελευκερίασ ενόσ ανθλίκου160 από
τθν πολιτεία κα πρζπει να αποτελεί αποκλειςτικά το φςτατο μζτρο και κα πρζπει να
επιβάλλεται για το ςυντομότερο ενδεδειγμζνο χρονικό διάςτθμα. Όταν επιβάλλεται
ποινι ςε ανιλικο για αξιόποινθ πράξθ, κα πρζπει να ςτθρίηεται όχι μόνο ςτθ
βαρφτθτα τθσ πράξθσ αυτισ και ςτθ βλάβθ που προκάλεςε, αλλά και ςτισ επιμζρουσ
περιςτάςεισ, όπωσ είναι θ κοινωνικι κζςθ και θ οικογενειακι κατάςταςθ. Επιπλζον τα
διεκνι πρότυπα ανακζτουν ςτα κράτθ τθν ιδιαίτερθ υποχρζωςθ να κεςπίςουν μια
ςειρά μθ ωυλακτικϊν μζτρων και να προαγάγουν το μζτρο τθσ παράκαμψθσ
αντιμετωπίηοντασ χωρίσ προςωυγι ςε δικαςτικι διαδικαςία τουσ ανθλίκουσ που
ωζρονται, κατθγοροφνται ι αναγνωρίηονται ωσ ζνοχοι παραβίαςθσ του ποινικοφ
δικαίου, όποτε κάτι τζτοιο ενδείκνυται και κρίνεται επικυμθτό. Για τθ διευκόλυνςθ τθσ
βαςιηόμενθσ ςτθ διακριτικι ευχζρεια ρφκμιςθσ των υποκζςεων κα πρζπει να
καταβάλλονται προςπάκειεσ για τθν πρόβλεψθ κοινοτικϊν προγραμμάτων, κακϊσ και
για τθ κζςπιςθ και εωαρμογι προγραμμάτων τα οποία ςτοχεφουν ςτθν ενίςχυςθ τθσ
κοινωνικισ αρωγισ.
Όταν ζνασ ανιλικοσ ςτερείται τθν ελευκερία του, κα πρζπει να δζχεται τθ μζγιςτθ
δυνατι υποςτιριξθ για τθν κοινωνικι του επανζνταξθ. Θ υποςτιριξθ αυτι
περιλαμβάνει τθ ωροντίδα, τθν προςταςία και τθν επιμζρουσ αρωγι (ςε κοινωνικό,
εκπαιδευτικό, επαγγελματικό, ψυχολογικό, ιατρικό και ςωματικό επίπεδο) που μπορεί
να χρειάηεται ο ανιλικοσ λαμβανομζνων υπ’ όψιν τθσ θλικίασ, του ωφλου και τθσ
προςωπικότθτάσ του. Κάκε ανιλικοσ παραβάτθσ κα πρζπει να υποβάλλεται ςε
αξιολόγθςθ, ενϊ οι παρεμβάςεισ κα πρζπει να είναι προςαρμοςμζνεσ ςτισ
προςωπικζσ του ανάγκεσ και ςυνκικεσ. Οι παρεμβάςεισ αυτζσ είναι πολφ πικανόν να
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επθρεάηουν τόςο το εάν ο ανιλικοσ παραβάτθσ κα πραγματοποιιςει επιτυχι
μετάβαςθ ςτθν ενθλικότθτα, όςο και το εάν κα επανενταχκεί με επιτυχία ςτθν
κοινότθτα.161

Α. Διεκνι πρότυπα
το πεδίο τθσ δικαιοςφνθσ ανθλίκων το διεκνζσ δίκαιο είναι ςθμαντικό και
λεπτομερζσ. Σα ςπουδαιότερα όργανα για τθν απονομι δικαιοςφνθσ ςε ανθλίκουσ
είναι θ φμβαςθ για τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ και το Διεκνζσ φμωωνο για τα
Ατομικά και Πολιτικά Δικαιϊματα. Εκτόσ από τα διεκνι αυτά όργανα, τα πρότυπα και
οι κανόνεσ των Θνωμζνων Εκνϊν ςτο πεδίο τθσ πρόλθψθσ του εγκλιματοσ και τθσ
ποινικισ δικαιοςφνθσ περιλαμβάνουν, αναωορικά με τθ δικαιοςφνθ ανθλίκων,
τζςςερα κφρια όργανα: τουσ τοιχειϊδεισ Κανόνεσ των Θνωμζνων Εκνϊν για τθν
Απονομι Δικαιοςφνθσ ςε Ανθλίκουσ (Κανόνεσ του Πεκίνου), τουσ Κανόνεσ των
Θνωμζνων Εκνϊν για τθν Προςταςία Ανθλίκων τερθμζνων τθσ Ελευκερίασ τουσ, τισ
Κατευκυντιριεσ Γραμμζσ των Θνωμζνων Εκνϊν για τθν Πρόλθψθ τθσ
Παραβατικότθτασ των Ανθλίκων (Κατευκυντιριεσ Γραμμζσ του Ριάντ) και τισ
Κατευκυντιριεσ Γραμμζσ για Δράςθ Όςον Αωορά τα Παιδιά ςτο φςτθμα τθσ Ποινικισ
Δικαιοςφνθσ.162
το εδάωιο b του άρκρου 37 τθσ φμβαςθσ για τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ
διατυπϊνεται θ απαίτθςθ να αποτελεί θ ςτζρθςθ τθσ ελευκερίασ ενόσ παιδιοφ από
τθν πολιτεία φςτατο μζτρο και να επιβάλλεται για το ςυντομότερο ενδεδειγμζνο
χρονικό διάςτθμα. Όπωσ και κάκε δράςθ που λαμβάνεται εναντίον παιδιοφ ςτο
ςφςτθμα τθσ δικαιοςφνθσ ανθλίκων, ο πρωταρχικόσ ςκοπόσ τθσ κράτθςθσ πρζπει να
είναι θ κοινωνικι αποκατάςταςθ και επανζνταξθ του παιδιοφ.163 Όταν επομζνωσ ζνα
παιδί ςτερείται τθν ελευκερία του, ο κανόνασ 28 των Κανόνων των Θνωμζνων Εκνϊν
για τθν Προςταςία Ανθλίκων τερθμζνων τθσ Ελευκερίασ τουσ ορίηει ότι:
«Θ κράτθςθ ανθλίκων κα πρζπει να πραγματοποιείται αποκλειςτικά υπό όρουσ οι
οποίοι λαμβάνουν πλιρωσ υπ’ όψιν τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ, τθν κατάςταςθ και τισ
ειδικζσ τουσ απαιτιςεισ ςφμωωνα με τθν θλικία, τθν προςωπικότθτα, το ωφλο τουσ και
το είδοσ τθσ αξιόποινθσ πράξθσ, κακϊσ και τθν ψυχικι και ςωματικι τουσ υγεία, και οι
οποίοι διαςωαλίηουν τθν προςταςία των ανθλίκων από επιβλαβείσ επιρροζσ και
καταςτάςεισ κινδφνου».
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E. S. Scott and L. Steinberg, Rethinking Juvenile Justice (Cambridge, Massachusetts, Harvard
University Press, 2008).
162
Οικονομικό και Κοινωνικό υμβοφλιο, απόωαςθ 1997/30, παράρτθμα.
163
φμωωνα με τον κανόνα 26.1 των Κανόνων του Πεκίνου, για παράδειγμα, «ο ςκοπόσ τθσ αγωγισ
και τθσ μεταχείριςθσ των ανθλίκων που τοποκετοφνται ςε ιδρφματα είναι θ παροχι ωροντίδασ,
προςταςίασ, εκπαίδευςθσ και επαγγελματικϊν ικανοτιτων, με τθν προοπτικι να βοθκθκοφν ϊςτε να
αναλάβουν εποικοδομθτικοφσ και παραγωγικοφσ ρόλουσ ςτθν κοινωνία».
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Οι Κανόνεσ του Πεκίνου προβλζπουν ότι κατά τθ διάρκεια τθσ κράτθςισ τουσ οι
ανιλικοι «κα λαμβάνουν ωροντίδα, προςταςία και κάκε αναγκαία ατομικι βοικεια –
κοινωνικισ, εκπαιδευτικισ, επαγγελματικισ, ψυχολογικισ, ιατρικισ και ςωματικισ
ωφςθσ– τθν οποία μπορεί να χρειάηονται, λαμβανομζνων υπ’ όψιν τθσ θλικίασ, του
ωφλου και τθσ προςωπικότθτάσ τουσ» (κανόνασ 13.5) και «για το ςυμωζρον τθσ υγιοφσ
τουσ ανάπτυξθσ» (κανόνασ 26.2). Επιπροςκζτωσ ο κανόνασ 38 των Κανόνων τθσ
Μπανγκόκ προβλζπει ότι:
«Οι ανιλικεσ κρατοφμενεσ γυναίκεσ κα ζχουν πρόςβαςθ ςε προγράμματα τα οποία
αωοροφν αποκλειςτικά τθν θλικία και το ωφλο, κακϊσ και ςε υπθρεςίεσ, όπωσ είναι θ
ςυμβουλευτικι για ςεξουαλικι κακοποίθςθ ι βία. Κα λαμβάνουν εκπαίδευςθ για τθν
υγειονομικι περίκαλψθ των γυναικϊν και κα ζχουν τακτικι πρόςβαςθ ςε
γυναικολόγουσ, παρόμοιεσ με αυτζσ των ενιλικων κρατοφμενων γυναικϊν».

1. Αξιολόγθςθ και εξατομικευμζνθ μεταχείριςθ
Αναωορικά με τθν αξιολόγθςθ των αναγκϊν που ζχουν οι ανιλικοι παραβάτεσ και με
τον ςχεδιαςμό παρεμβάςεων για τθν αρωγι τουσ, ο κανόνασ 27 των Κανόνων των
Θνωμζνων Εκνϊν για τθν Προςταςία Ανθλίκων τερθμζνων τθσ Ελευκερίασ τουσ
διακθρφςςει ότι:
«Σο ςυντομότερο δυνατόν μετά τθ χρονικι ςτιγμι τθσ ειςαγωγισ κάκε ανιλικοσ κα
πρζπει να εξετάηεται προωορικά, και κα πρζπει να εκπονείται μια ψυχολογικι και
κοινωνικι ζκκεςθ θ οποία κα επιςθμαίνει όποιουσ παράγοντεσ είναι ςυναωείσ με το,
απαιτοφμενο από τον ανιλικο, ςυγκεκριμζνο είδοσ και επίπεδο ωροντίδασ και
προγράμματοσ. Θ ζκκεςθ αυτι, μαηί με τθν εκπονθκείςα ζκκεςθ από ιατρό ο οποίοσ
εξζταςε τον ανιλικο αμζςωσ μετά τθν ειςαγωγι του, κα πρζπει να διαβιβάηεται ςτον
διευκυντι οφτωσ ϊςτε να κακορίςει τθν καταλλθλότερθ για τον ανιλικο τοποκζτθςθ
εντόσ του καταςτιματοσ, κακϊσ και το ςυγκεκριμζνο είδοσ και επίπεδο ωροντίδασ και
προγράμματοσ τα οποία απαιτοφνται και πρζπει να ακολουκθκοφν».
τον κανόνα 27 γίνεται επίςθσ ειδικι αναωορά ςτθ ςπουδαιότθτα που ζχει θ
κατάρτιςθ εξατομικευμζνων ςχεδίων μεταχείριςθσ για ανιλικουσ παραβάτεσ με ςκοπό
τθ διευκόλυνςθ τθσ επανζνταξισ τουσ:
«Όταν απαιτείται ειδικι αποκαταςτατικι μεταχείριςθ και θ διάρκεια τθσ παραμονισ
ςτο κατάςτθμα το επιτρζπει, εκπαιδευμζνα μζλθ του προςωπικοφ του καταςτιματοσ
κα πρζπει να καταρτίηουν εγγράωωσ ζνα εξατομικευμζνο ςχζδιο μεταχείριςθσ το
οποίο κα ορίηει ςυγκεκριμζνα τουσ ςκοποφσ τθσ μεταχείριςθσ και το χρονοδιάγραμμα,
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κακϊσ και τα μζςα, τα ςτάδια και τισ αναβολζσ με τα οποία κα πρζπει οι ςκοποί να
προςεγγίηονται».

2. Παράκαμψθ
τθν παράγραωο 3 (b) του άρκρου 40 τθσ φμβαςθσ για τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ
διατυπϊνεται θ απαίτθςθ για τθν εκ μζρουσ των κρατϊν μελϊν προϊκθςθ μζτρων με
ςτόχο τθν αντιμετϊπιςθ των παιδιϊν που ωζρονται, κατθγοροφνται ι αναγνωρίηονται
ωσ ζνοχα παραβίαςθσ του ποινικοφ δικαίου «χωρίσ προςωυγι ςε δικαςτικι
διαδικαςία», όποτε κάτι τζτοιο ενδείκνυται και κρίνεται επικυμθτό, εωόςον γίνονται
πλιρωσ ςεβαςτά τα ανκρϊπινα δικαιϊματα και οι νομικζσ αςωαλιςτικζσ δικλίδεσ.164
τθν παράγραωο 26 του υπ’ αρικ. 10 (2007) Γενικοφ τθσ χολίου με κζμα τα
δικαιϊματα των παιδιϊν ςτθ δικαιοςφνθ ανθλίκων, θ Επιτροπι για τα Δικαιϊματα του
Παιδιοφ εξζωραςε τθν άποψθ ότι τα κράτθ μζρθ κα πρζπει να καταςτιςουν τα μζτρα
παράκαμψθσ αναπόςπαςτο μζροσ του ςυςτιματοσ τθσ δικαιοςφνθσ ανθλίκων και να
διαςωαλίςουν, ωσ εκ τοφτου, τον πλιρθ ςεβαςμό και τθν προςταςία των δικαιωμάτων
των παιδιϊν, κακϊσ και των νομικϊν αςωαλιςτικϊν δικλίδων. Ο κανόνασ 6.1 των
Κανόνων του Πεκίνου διακθρφςςει ότι:
«Λαμβανομζνων υπ’ όψιν των ποικίλων ιδιαίτερων αναγκϊν των ανθλίκων και τθσ
ποικιλίασ των διακζςιμων μζτρων, κα αωινεται κατάλλθλο περικϊριο για τθν άςκθςθ
διακριτικισ ευχζρειασ ςε όλα τα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ και ςτα διάωορα επίπεδα τθσ
απονομισ δικαιοςφνθσ ςτουσ ανθλίκουσ, περιλαμβανομζνθσ τθσ ανάκριςθσ, τθσ
ποινικισ δίωξθσ, τθσ δικαςτικισ απόωαςθσ και τθσ παρακολοφκθςθσ των διατάξεων».
Θ πρόβλεψθ αυτι είναι ςχεδιαςμζνθ να ενκαρρφνει τθν άςκθςθ διακριτικισ
εξουςίασ ςε όλα τα ςθμαντικά επίπεδα του ςυςτιματοσ, ζτςι ϊςτε οι λειτουργοί του
ςυναωοφσ πεδίου τθσ ποινικισ δικαιοςφνθσ να μποροφν να προβαίνουν ςε ενζργειεσ
που κρίνονται ωσ οι πλζον ενδεδειγμζνεσ για τθν κάκε ατομικι περίπτωςθ. Ο κανόνασ
11.2 κάνει λόγο ειδικά για τθν ανάγκθ εξουςιοδότθςθσ των αςτυνομικϊν και των
ειςαγγελικϊν αρχϊν, κακϊσ και άλλων υπθρεςιϊν που αςχολοφνται με ανιλικουσ
παραβάτεσ, ϊςτε «να διευκετοφν υποκζςεισ αυτοφ του είδουσ κατά τθ διακριτικι
τουσ ευχζρεια, χωρίσ προςωυγι ςε επίςθμεσ ακροάςεισ, ςυμωϊνωσ προσ τα κριτιρια
τα οποία ζχουν οριςτεί για τον ςκοπό αυτό ςτο αντίςτοιχο νομικό τουσ ςφςτθμα» και
ςυμωϊνωσ προσ τισ αρχζσ και τα πρότυπα που αωοροφν τα ανκρϊπινα δικαιϊματα.165
164

Αναωορά ςτα μζτρα παράκαμψθσ γίνεται και ςτουσ Κανόνεσ του Πεκίνου (κανόνασ 11), ςτισ
Κατευκυντιριεσ Γραμμζσ για Δράςθ Όςον Αωορά τα Παιδιά ςτο φςτθμα τθσ Ποινικισ Δικαιοςφνθσ
(Οικονομικό και Κοινωνικό υμβοφλιο, απόωαςθ 1997/30, παράρτθμα) (κατευκυντιριεσ γραμμζσ 15 και
42) και ςτουσ Κανόνεσ του Σόκιο (κανόνασ 2.5).
165
Οι κανόνεσ 6.2 και 6.3 ωςτόςο απαιτοφν επίςθσ τθ κζςπιςθ ελζγχων και αντιςτακμιςμάτων με
ςκοπό τθν περιωροφρθςθ των δικαιωμάτων των ανιλικων παραβατϊν και τθ ςυγκράτθςθ
οποιαςδιποτε κατάχρθςθσ διακριτικισ εξουςίασ.
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Κα πρζπει επίςθσ να καταβάλλονται προςπάκειεσ για τθ κζςπιςθ και τθν εωαρμογι
κοινοτικϊν προγραμμάτων, περιλαμβανομζνων και αυτϊν τα οποία ζχουν ωσ ςτόχο
τθν ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ αρωγισ, κάτι που κα άωθνε το περικϊριο για τθ μζςω
παράκαμψθσ εκτροπι των παιδιϊν από το δικαιικό ςφςτθμα. ε αυτό το πλαίςιο οι
Κατευκυντιριεσ Γραμμζσ για Δράςθ Όςον Αωορά τα Παιδιά ςτο φςτθμα τθσ Ποινικισ
Δικαιοςφνθσ ηθτοφν τθν φπαρξθ ςτενισ ςυνεργαςίασ ανάμεςα ςτουσ τομείσ τθσ
δικαιοςφνθσ ανθλίκων, ςτισ διάωορεσ υπθρεςίεσ που είναι αρμόδιεσ για τθν επιβολι
του νόμου και ςτουσ τομείσ κοινωνικισ πρόνοιασ και εκπαίδευςθσ.

3. Εναλλακτικζσ επιλογζσ αντί τθσ ωροντίδασ ςε ιδρυματικό περιβάλλον
Θ φμβαςθ για τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ κζτει ςτα κράτθ τθν ειδικι υποχρζωςθ τθσ
δθμιουργίασ μιασ ςειράσ εναλλακτικϊν επιλογϊν αντί του εγκλειςμοφ ςτθ ωυλακι με
ςκοπό «τθ διαςωάλιςθ ότι τα παιδιά αντιμετωπίηονται με τρόπο ενδεδειγμζνο για τθν
ευεξία τουσ και ανάλογο τόςο με τθν κατάςταςι τουσ, όςο και με τθν αξιόποινθ
πράξθ» (άρκρο 40, παράγραωοσ 4). Ειδικότερα γίνεται αναωορά ςτα εντάλματα
κακοδιγθςθσ και επίβλεψθσ, ςτθ ςυμβουλευτικι, ςτθ δοκιμαςία, ςτθν αναδοχι, ςτα
προγράμματα εκπαίδευςθσ και επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, κακϊσ και ςε άλλεσ
εναλλακτικζσ επιλογζσ αντί τθσ ωροντίδασ ςε ιδρυματικό περιβάλλον. Τποδείγματα
μζτρων διευκζτθςθσ παρατίκενται επίςθσ ςτον κανόνα 18.1 των Κανόνων του
Πεκίνου. Όλα τα μζτρα κα πρζπει να είναι προςαρμοςμζνα ςτα διάωορα ςτάδια
ανάπτυξθσ των ανιλικων παραβατϊν.

4. Παρεμβάςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ κράτθςθσ
φμωωνα με τα διεκνι πρότυπα, ο πρωταρχικόσ ςκοπόσ τθσ κράτθςθσ, όπωσ και κάκε
δράςθσ που λαμβάνεται εναντίον παιδιοφ ςτο ςφςτθμα τθσ δικαιοςφνθσ ανθλίκων,
πρζπει να είναι θ κοινωνικι αποκατάςταςθ και επανζνταξθ του παιδιοφ.¹⁶³ Θ
τοποκζτθςθ ανιλικων παραβατϊν ςε ιδρυματικά περιβάλλοντα κα πρζπει επομζνωσ
να κακοδθγείται από τθν παροχι του είδουσ ωροντίδασ που ταιριάηει καλφτερα με τισ
ιδιαίτερεσ ανάγκεσ τουσ, κακϊσ και με τθν προςταςία τθσ ςωματικισ και ψυχικισ τουσ
ακεραιότθτασ και ευεξίασ. Όταν ζνα παιδί ςτερείται τθν ελευκερία του, πρζπει να
διαχωρίηεται από τουσ ενθλίκουσ, εκτόσ αν αυτόσ ο διαχωριςμόσ δεν είναι προσ το
ςυμωζρον του παιδιοφ, κακϊσ «υπάρχει πλθκϊρα ςτοιχείων ςφμωωνα με τα οποία θ
τοποκζτθςθ παιδιϊν ςε ωυλακζσ ενθλίκων διακυβεφει τθ βαςικι τουσ αςωάλεια, τθν
ευεξία, κακϊσ και τθ μελλοντικι τουσ ικανότθτα να παραμείνουν απαλλαγμζνα από το
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ζγκλθμα και να επανενταχκοφν».166 Οι Κανόνεσ των Θνωμζνων Εκνϊν για τθν
Προςταςία Ανθλίκων τερθμζνων τθσ Ελευκερίασ τουσ εωιςτοφν επίςθσ τθν προςοχι
ςτισ ςυνκικεσ μζςα ςτα καταςτιματα κράτθςθσ για ανθλίκουσ, οι οποίεσ κα πρζπει να
αντανακλοφν τον αποκαταςτατικό ςκοπό τθσ κεραπείασ εςωτερικισ διαμονισ «με τθν
προςικουςα προςοχι ςτθν ανάγκθ του ανθλίκου για ιδιωτικι ηωι, αιςκθτθριακά
ερεκίςματα, δυνατότθτεσ ςυναναςτροωισ με ςυνομθλίκουσ και ςυμμετοχι ςε
ακλοπαιδιζσ, ςωματικι άςκθςθ και δραςτθριότθτεσ ελεφκερου χρόνου» (κανόνασ 32).
υν τοισ άλλοισ, δεδομζνων και των δυςμενϊν ςυνεπειϊν που ζχει θ κράτθςθ ςε
παιδιά, ο κανόνασ 13.5 των Κανόνων του Πεκίνου διακθρφςςει ότι κατά τθ διάρκεια
τθσ κράτθςθσ πρζπει να λαμβάνουν «ωροντίδα, προςταςία και κάκε αναγκαία ατομικι
βοικεια –κοινωνικισ, εκπαιδευτικισ, επαγγελματικισ, ψυχολογικισ, ιατρικισ και
ςωματικισ ωφςθσ– τθν οποία μπορεί να χρειάηονται, λαμβανομζνων υπ’ όψιν τθσ
θλικίασ, του ωφλου και τθσ προςωπικότθτάσ τουσ».
Λδιαίτερα θ εκπαίδευςθ και θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν
κοινωνικι αποκατάςταςθ ενόσ παιδιοφ και για τθν επανζνταξι του ςτθν κοινωνία
μετά τθν αποωυλάκιςθ. Επ’ αυτοφ το άρκρο 28 τθσ φμβαςθσ για τα Δικαιϊματα του
Παιδιοφ κατοχυρϊνει το δικαίωμα ςτθν εκπαίδευςθ για όλα τα παιδιά,
περιλαμβανομζνων και εκείνων που ςτεροφνται τθν ελευκερία τουσ. Λεπτομερι
πρότυπα για τθν εκπαίδευςθ, τθν επαγγελματικι κατάρτιςθ και τθν εργαςία που
πρζπει να παρζχονται ςτα ζγκλειςτα παιδιά μποροφν να εντοπιςτοφν περαιτζρω ςτθν
ενότθτα Ε των Κανόνων των Θνωμζνων Εκνϊν για τθν Προςταςία Ανθλίκων
τερθμζνων τθσ Ελευκερίασ τουσ. Ειδικότερα κάκε ανιλικοσ που βρίςκεται ςε ςχολικι
θλικία ζχει το δικαίωμα να λαμβάνει εκπαίδευςθ προςαρμοςμζνθ ςτισ ανάγκεσ και τισ
ικανότθτζσ του (κανόνασ 38), κακϊσ και επαγγελματικι κατάρτιςθ ςε αςχολίεσ που
ενδζχεται να τον προετοιμάςει για μελλοντικι απαςχόλθςθ (κανόνασ 42). Θ πρόςβαςθ
ςε εκπαίδευςθ και επαγγελματικι κατάρτιςθ μεταξφ των ανιλικων ανδρϊν και
γυναικϊν κρατουμζνων κα πρζπει να είναι ιςότιμθ, όπωσ ορίηεται ςτουσ Κανόνεσ τθσ
Μπανγκόκ (κανόνασ 37).
Θ παράγραωοσ 1 του άρκρου 24 τθσ φμβαςθσ για τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ
υποχρεϊνει τα κράτθ μζρθ να εξαςωαλίηουν ότι κανζνα παιδί, περιλαμβανομζνων και
αυτϊν που ςτεροφνται τθν ελευκερία τουσ, δεν ςτερείται το δικαίωμά του να
απολαμβάνει του υψθλότερου δυνατοφ επιπζδου υγείασ και τθσ πρόςβαςθσ ςε
υπθρεςίεσ για τθ κεραπεία των αςκενειϊν και τθν αποκατάςταςθ τθσ υγείασ.
Πρόςκετα λεπτομερι πρότυπα εν ςχζςει με τθν ιατρικι ωροντίδα για ανθλίκουσ
περιλαμβάνονται ςτουσ κανόνεσ 49-55 των Κανόνων των Θνωμζνων Εκνϊν για τθν
Προςταςία Ανθλίκων τερθμζνων τθσ Ελευκερίασ τουσ. Ο κανόνασ 51 προβλζπει ότι:
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Επιτροπι για τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ, Γενικό χόλιο υπ’ αρικ. 10 (2007) για τα δικαιϊματα
των παιδιϊν ςτθ δικαιοςφνθ ανθλίκων (CRC/C/GC/10), παρ. 85· βλ., μεταξφ άλλων, άρκρο 37, εδάωιο
(c), τθσ φμβαςθσ για τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ, κανόνα 8 (d) των τοιχειωδϊν Κανόνων για τθ
Μεταχείριςθ των Κρατουμζνων και κανόνα 29 των Κανόνων των Θνωμζνων Εκνϊν για τθν Προςταςία
Ανθλίκων τερθμζνων τθσ Ελευκερίασ τουσ.
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«Οι παρεχόμενεσ ςε ανθλίκουσ ιατρικζσ υπθρεςίεσ κα πρζπει να επιδιϊκουν τθν
ανίχνευςθ και κα πρζπει να κεραπεφουν οποιαδιποτε ςωματικι ι ψυχικι αςκζνεια,
κατάχρθςθ ουςιϊν ι άλλθ νόςο θ οποία ενδεχομζνωσ δυςχεραίνει τθν ζνταξθ του
ανθλίκου ςτθν κοινωνία. Κάκε κατάςτθμα κράτθςθσ ανθλίκων κα πρζπει να διακζτει
άμεςθ πρόςβαςθ ςε επαρκείσ ιατρικζσ υπθρεςίεσ και ςε εξοπλιςμό κατάλλθλο για τον
αρικμό και τισ απαιτιςεισ των τροωίμων του, κακϊσ και ςε προςωπικό εκπαιδευμζνο
ςτθν προλθπτικι υγειονομικι περίκαλψθ και ςτον χειριςμό επειγόντων ιατρικϊν
περιςτατικϊν. Κάκε ανιλικοσ ο οποίοσ είναι αςκενισ, δθλϊνει ότι υποωζρει από
αςκζνεια ι εκδθλϊνει ςυμπτϊματα ςωματικϊν ι ψυχικϊν προβλθμάτων κα πρζπει
να εξετάηεται άμεςα από ιατρό».
χετικά με τθν επαωι με τον ζξω κόςμο, ςτο εδάωιο c του άρκρου 37 τθσ φμβαςθσ
για τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ προβλζπεται ότι «κάκε παιδί το οποίο ςτερείται τθν
ελευκερία του […] κα ζχει το δικαίωμα να διατθρεί επαωι με τθν οικογζνειά του διά
μζςου αλλθλογραωίασ και επιςκζψεων, πλθν εξαιρετικϊν περιςτάςεων». Άλλα διεκνι
όργανα κάνουν παρομοίωσ λόγο για επαρκι επικοινωνία με τον ζξω κόςμο,
αναωζροντάσ τθν τόςο ωσ αναπόςπαςτο μζροσ τθσ δίκαιθσ και ανκρωπιςτικισ
μεταχείριςθσ, όςο και ωσ μζςο που ςυνειςωζρει ςτθν προετοιμαςία των ανθλίκων για
τθν επάνοδό τουσ ςτθν κοινωνία.167

5. Μεταςωωρονιςτικι μζριμνα και πρόωρθ αποωυλάκιςθ
Οι Κανόνεσ του Πεκίνου αποδίδουν ζμωαςθ ςτθν ανάγκθ φπαρξθσ ενόσ ευρζοσ
ωάςματοσ υπθρεςιϊν και διευκολφνςεων ςχεδιαςμζνων με ςκοπό τθν εκπλιρωςθ των
διάωορων αναγκϊν που ζχουν οι νεαροί παραβάτεσ οι οποίοι επανζρχονται ςτθν
κοινότθτα, κακϊσ και τθν παροχι ςε αυτοφσ κακοδιγθςθσ και ςτιριξθσ – κάτι που
αποτελεί ζνα ςθμαντικό βιμα προσ τθν επιτυχι κοινωνικι τουσ επανζνταξθ. Ηθτοφν
τθν καταβολι προςπακειϊν για τθν «πρόβλεψθ θμιιδρυματικϊν κεςμϊν, όπωσ τα
κζντρα θμιελεφκερθσ διαβίωςθσ, τα ιδρφματα αγωγισ, τα κζντρα θμεριςιασ
εκπαίδευςθσ και άλλεσ τζτοιεσ κατάλλθλεσ ρυκμίςεισ οι οποίεσ μποροφν να
προςωζρουν ςτουσ ανθλίκουσ αρωγι για τθν ορκι επανζνταξι τουσ ςτθν κοινωνία»
(κανόνασ 29.1). Οι Κανόνεσ του Πεκίνου ενκαρρφνουν περαιτζρω τθ ςυχνι και ζγκαιρθ
αξιοποίθςθ τθσ υπό όρουσ απόλυςθσ των ανιλικων παραβατϊν. Διακθρφςςουν ότι «θ
υπό όρουσ απόλυςθ από ίδρυμα κα χρθςιμοποιείται από τθν αρμόδια αρχι ςτον
μζγιςτο δυνατό βακμό και κα χορθγείται όςο το δυνατόν ενωρίτερα» (κανόνασ 28.1),
προςκζτοντασ ότι «οι ανιλικοι οι οποίοι απολφονται υπό όρουσ από ίδρυμα κα
λαμβάνουν αρωγι, κα επιβλζπονται από αρμόδια αρχι και κα ςτθρίηονται πλιρωσ
από τθν κοινότθτα» (κανόνασ 28.2).
167

Βλ., για παράδειγμα, τον κανόνα 59 των Κανόνων των Θνωμζνων Εκνϊν για τθν Προςταςία
Ανθλίκων τερθμζνων τθσ Ελευκερίασ τουσ.
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Οι Κατευκυντιριεσ Γραμμζσ του Ριάντ ορίηουν κατά παρόμοιο τρόπο ότι «κα πρζπει
να αναπτφςςονται, ι να ενιςχφονται όπου υπάρχουν, υπθρεςίεσ και προγράμματα
που βαςίηονται ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ, τα οποία ανταποκρίνονται ςτισ ιδιαίτερεσ
ανάγκεσ, τα προβλιματα, τα ενδιαωζροντα και τισ ανθςυχίεσ των νεαρϊν ατόμων και
παρζχουν ενδεδειγμζνθ ςυμβουλευτικι και κακοδιγθςθ ςτα νεαρά άτομα και ςτισ
οικογζνειζσ τουσ» (κανόνασ 32). Για τον ςκοπό αυτό «κα πρζπει να παρζχεται μια
ςειρά υπθρεςιϊν και βοθκθτικϊν μζτρων με ςκοπό τθν αντιμετϊπιςθ των δυςκολιϊν
τισ οποίεσ βιϊνουν τα νεαρά άτομα κατά τθ μετάβαςθ προσ τθν ενθλικότθτα. τισ
υπθρεςίεσ αυτζσ κα πρζπει να περιλαμβάνονται ειδικά προγράμματα για νεαροφσ
τοξικοεξαρτθμζνουσ ςτα οποία αποδίδεται ζμωαςθ ςτθ ωροντίδα, τθ ςυμβουλευτικι,
τθν αρωγι και τισ παρεμβάςεισ με κεραπευτικι ςτόχευςθ» (κανόνασ 35). φμωωνα με
τουσ Κανόνεσ των Θνωμζνων Εκνϊν για τθν Προςταςία Ανθλίκων τερθμζνων τθσ
Ελευκερίασ τουσ, «όλοι οι ανιλικοι κα πρζπει να ωωελοφνται από διευκετιςεισ
ςχεδιαςμζνεσ με ςκοπό να τουσ προςωζρουν αρωγι για τθν επάνοδο ςτθν κοινωνία,
τθν οικογενειακι ηωι, τθν εκπαίδευςθ ι τθν απαςχόλθςθ μετά τθν αποωυλάκιςθ. Για
τον ςκοπό αυτό κα πρζπει να εκπονοφνται διαδικαςίεσ, περιλαμβανομζνθσ και τθσ
πρόωρθσ αποωυλάκιςθσ, κακϊσ και ειδικά μακιματα» (κανόνασ 79). υγκεκριμζνα
ηθτοφν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ τθν παροχι ι τθν εξαςωάλιςθ υπθρεςιϊν με ςτόχο τθν
αρωγι των ανιλικων παραβατϊν, ϊςτε να εγκαταςτακοφν εκ νζου ςτθν κοινωνία,
κακϊσ και τθ μείωςθ τθσ ςε βάροσ τουσ προκατάλθψθσ ορίηοντασ ότι (κανόνασ 80):
«Οι υπθρεςίεσ αυτζσ κα πρζπει να εξαςωαλίηουν, ςτο μζτρο του δυνατοφ, τθν παροχι
ςτον ανιλικο κατάλλθλθσ κατοικίασ, απαςχόλθςθσ, ιματιςμοφ και επαρκϊν μζςων για
τθ ςυντιρθςι του αμζςωσ μετά τθν αποωυλάκιςθ με ςκοπό τθ διευκόλυνςθ τθσ
επιτυχοφσ επανζνταξθσ. Κα πρζπει να ηθτείται θ ςυμβουλι των εκπροςϊπων των
οργανιςμϊν οι οποίοι παρζχουν τζτοιεσ υπθρεςίεσ, και κα πρζπει τα εν λόγω άτομα
να ζχουν πρόςβαςθ ςτουσ ανθλίκουσ κατά τθ διάρκεια τθσ κράτθςθσ με ςτόχο τθν
παροχι ςε αυτοφσ αρωγισ για τθν επάνοδό τουσ ςτθν κοινότθτα».
Οι Κανόνεσ του Πεκίνου τονίηουν τθ ςπουδαιότθτα που ζχει θ ςυνεργαςία τθσ
κοινότθτασ για τθν κοινωνικι αποκατάςταςθ των ανιλικων παραβατϊν. Ενκαρρφνουν
τθν κινθτοποίθςθ εκελοντϊν, τοπικϊν οργανϊςεων και άλλων κοινοτικϊν πόρων «με
ςτόχο τθν αποτελεςματικι ςυμβολι ςτθν κοινωνικι αποκατάςταςθ του ανθλίκου
εντόσ του περιβάλλοντοσ τθσ κοινότθτασ και, ςτο μζτρο του δυνατοφ, εντόσ του
πλαιςίου τθσ οικογζνειασ» (κανόνασ 25.1).

Β. Αξιολόγθςθ
Κατά γενικό κανόνα θ επαρκισ αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ, των παραγόντων
κινδφνου και των αναγκϊν ενόσ παραβάτθ αποτελεί τθν ενδεδειγμζνθ βάςθ για τθν
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πραγματοποίθςθ αποτελεςματικϊν και εξατομικευμζνων παρεμβάςεων με ςτόχο τθ
ςτιριξθ τθσ κοινωνικισ του επανζνταξθσ. Σο αυτό ιςχφει και για τουσ ανιλικουσ
παραβάτεσ, μαηί με τθν πρόςκετθ απαίτθςθ να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι
εκπαιδευτικζσ και αναπτυξιακζσ τουσ ανάγκεσ και περιςτάςεισ. Λδανικά, κάκε
αξιολόγθςθ κα πρζπει να οδθγεί ςτθν εκπόνθςθ μιασ ατομικισ παρζμβαςθσ ι ςχεδίου
μεταχείριςθσ, τα οποία κα πρζπει να επανεξετάηονται και να επικαιροποιοφνται ςε
τακτικι βάςθ.
Είναι ςθμαντικό να εξαςωαλίηεται θ διακεςιμότθτα κάκε εξειδικευμζνου εργαλείου
αξιολόγθςθσ ςε όλα τα άτομα που είναι αρμόδια για τθν αξιολόγθςθ ανιλικων
παραβατϊν και για τθ ςτιριξθ τθσ κοινωνικισ τουσ επανζνταξθσ. τθν Παραγουάθ, για
παράδειγμα, ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ Φροντίδασ Ανιλικων Παραβατϊν
διενεργείται αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ και των ςυνκθκϊν κάκε εωιβου, με ςτόχο
τον κακοριςμό και τθν παρακολοφκθςθ ενδεικνυόμενων μζτρων για τθν κοινωνικι του
επανζνταξθ.168

Γ. Παράκαμψθ
Με τθν απομάκρυνςθ των ανιλικων παραβατϊν από τθν ποινικι διαδικαςία και με τθ
διευκζτθςθ των υποκζςεων αυτοφ του είδουσ ι τθν ανακατεφκυνςι τουσ ςε
προγράμματα που βαςίηονται ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ, θ παράκαμψθ είναι κάτι που
μπορεί να ςυμβάλει ςτθν αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων που ζχει θ επακόλουκθ
τυπικι διαδικαςία ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ τθσ δικαιοςφνθσ ανθλίκων. Σα
προγράμματα παράκαμψθσ μποροφν να προςλάβουν διάωορεσ μορωζσ, αλλά ςε
γενικζσ γραμμζσ περιλαμβάνουν ςτοιχεία μεςολάβθςθσ, επίβλεψθσ ι
αποκαταςτατικισ δικαιοςφνθσ. Θ παράκαμψθ βαςίηεται ςυνικωσ ςτθν άςκθςθ τθσ
ςυγκροτθμζνθσ διακριτικισ εξουςίασ τθσ αςτυνομίασ, τθσ ειςαγγελίασ ι άλλων
υπθρεςιϊν που αςχολοφνται με υποκζςεισ ανθλίκων. τθν Σαχλάνδθ, για
παράδειγμα, θ ειςαγωγι του μζτρου τθσ παράκαμψθσ μζςω τθσ εωαρμογισ
πρακτικϊν αποκαταςτατικισ δικαιοςφνθσ ςτο ςφςτθμα δικαιοςφνθσ ανθλίκων κατζςτθ
εωικτι βάςει μιασ διάταξθσ ςτον Δικονομικό Νόμο Ανθλίκων θ οποία αωινει ςτουσ
ειςαγγελείσ το περικϊριο να αποςφρουν μια κατθγορία, εωόςον αυτό προτακεί από
τον διευκυντι ενόσ εκπαιδευτικοφ κζντρου για ανθλίκουσ.

168

υμβοφλιο Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, ζκκεςθ του Υπατου Αρμοςτι για τα Ανκρϊπινα
Δικαιϊματα με κζμα τα ανκρϊπινα δικαιϊματα ςτθν απονομι δικαιοςφνθσ, περιλαμβανομζνθσ και τθσ
δικαιοςφνθσ ανθλίκων (A/HRC/C/14/35), παρ. 10.
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Οδθγίεσ για τθ χριςθ των ςτόχων τθσ παράκαμψθσ
Αναγνωρίηοντασ τθν ανάγκθ προςταςίασ των δικαιωμάτων των παιδιϊν και τθσ
φπαρξθσ ςε ιςχφ νομικϊν αςωαλιςτικϊν δικλίδων κατά τθν εωαρμογι προγραμμάτων
παράκαμψθσ, θ Επιτροπι για τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ ζχει τονίςει αναωορικά με
το άρκρο 40 τθσ φμβαςθσ για τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ τα ακόλουκα:



Θ «παράκαμψθ» (δθλαδι μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ, χωρίσ προςωυγι ςε
δικαςτικι διαδικαςία, παιδιϊν τα οποία ωζρονται, κατθγοροφνται ι αναγνωρίηονται
ωσ ζνοχα παραβίαςθσ του ποινικοφ δικαίου) κα πρζπει να χρθςιμοποιείται μόνο όταν
υπάρχουν αδιάςειςτα ςτοιχεία που δείχνουν ότι το παιδί διζπραξε τθ ωερόμενθ ωσ
τελεςκείςα αξιόποινθ πράξθ, ότι αποδζχεται ελεφκερα και εκουςίωσ τθν ευκφνθ, ότι
δεν ζχει αςκθκεί εκωοβιςμόσ ι πίεςθ γι’ αυτι τθν αποδοχι και, τζλοσ, ότι θ εν λόγω
αποδοχι δεν κα χρθςιμοποιθκεί εναντίον του ςε οποιαδιποτε μεταγενζςτερθ νομικι
διαδικαςία·

Σο παιδί πρζπει ελεφκερα και εκουςίωσ να ςυναινζςει εγγράωωσ ςτο μζτρο τθσ
παράκαμψθσ, ςυναίνεςθ θ οποία κα πρζπει να βαςίηεται ςε επαρκείσ και
ςυγκεκριμζνεσ πλθροωορίεσ για τθ ωφςθ, το περιεχόμενο και τθ διάρκεια του μζτρου,
κακϊσ και για τισ επιπτϊςεισ τισ οποίεσ επιωζρει θ μθ ςυνεργαςία, θ μθ εκτζλεςθ και
θ μθ ολοκλιρωςθ του μζτρου. Για τον ςκοπό τθσ ενίςχυςθσ τθσ γονικισ ςυμμετοχισ τα
κράτθ μζρθ μπορεί επίςθσ να εξετάςουν τθ δυνατότθτα να απαιτοφν τθ ςυναίνεςθ
των γονζων, ιδίωσ όταν θ θλικία του παιδιοφ είναι κάτω των 16 ετϊν·

Ο νόμοσ πρζπει να περιζχει ειδικζσ διατάξεισ που να υποδεικνφουν ςε ποιεσ
περιπτϊςεισ είναι εωικτό το μζτρο τθσ παράκαμψθσ, και κα πρζπει επ’ αυτοφ να
ρυκμιςτοφν και να επανεξεταςτοφν οι αρμοδιότθτεσ λιψθσ αποωάςεων τισ οποίεσ
ζχουν θ αςτυνομία, οι ειςαγγελικοί λειτουργοί ι/και άλλεσ υπθρεςίεσ, ιδίωσ για τθν
προςταςία του παιδιοφ από διακρίςεισ·

το παιδί πρζπει να παρζχεται θ δυνατότθτα επιδίωξθσ νομικισ ι άλλθσ
ενδεδειγμζνθσ αρωγισ αναωορικά με τθν καταλλθλότθτα και τθν επικυμθτότθτα του
παρεχόμενου από τισ αρμόδιεσ αρχζσ μζτρου τθσ παράκαμψθσ, κακϊσ και ςχετικά με
τθ δυνατότθτα επανεξζταςθσ του μζτρου αυτοφ·

Θ ολοκλιρωςθ του μζτρου τθσ παράκαμψθσ από το παιδί κα πρζπει να
καταλιγει ςε οριςτικό και τελικό κλείςιμο τθσ υπόκεςθσ. Παρόλο που για διοικθτικοφσ
λόγουσ και λόγουσ επανεξζταςθσ μποροφν να τθρθκοφν εμπιςτευτικά αρχεία ςχετικά
με τθν παράκαμψθ, τα αρχεία αυτά δεν κα πρζπει να κεωροφνται ωσ «ποινικά
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μθτρϊα», και ζνα παιδί ςτο οποίο επιβλικθκε κατά το παρελκόν το μζτρο τθσ
παράκαμψθσ δεν πρζπει να κεωρείται ότι βαρφνεται από προθγοφμενθ καταδίκθ. Αν
πραγματοποιθκεί οποιαδιποτε καταγραωι του εν λόγω γεγονότοσ, θ πρόςβαςθ ςτισ
πλθροωορίεσ αυτζσ κα πρζπει να παρζχεται αποκλειςτικά, και για περιοριςμζνο
χρονικό διάςτθμα (για παράδειγμα, το πολφ για ζνα ζτοσ), ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ που
είναι εξουςιοδοτθμζνεσ για τθν αντιμετϊπιςθ παιδιϊν τα οποία βρίςκονται ςε
ςφγκρουςθ με τον νόμο».
Πθγι: Επιτροπι για τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ, Γενικό χόλιο υπ. αρικ. 10 (2007)
για τα δικαιϊματα των παιδιϊν ςτο πλαίςιο τθσ δικαιοςφνθσ ανθλίκων (CRC/C/GC/10),
παρ. 27.

Νότιο ουδάν
ε ςυνεργαςία με τθν Αποςτολι των Θνωμζνων Εκνϊν ςτο Νότιο ουδάν και το
Διεκνζσ Κζντρο για τθ Μεταρρφκμιςθ του Ποινικοφ Δικαίου και τθν Πολιτικι τθσ
Ποινικισ Δικαιοςφνθσ, το Γραωείο των Θνωμζνων Εκνϊν για τα Ναρκωτικά και το
Ζγκλθμα παρζχει αρωγι ςτθν Εκνικι ωωρονιςτικι Τπθρεςία του Νοτίου ουδάν με
ςτόχο τθν κακιζρωςθ, ςτο πλαίςιο τθσ υπθρεςίασ αυτισ, μιασ μονάδασ επιμελθτϊν
δοκιμαςίασ για ανθλίκουσ. Θ μονάδα αυτι είναι υπεφκυνθ για τθ ςφνταξθ εκκζςεων
πριν από τθν επιβολι ποινισ, τθν εωαρμογι των ενταλμάτων δοκιμαςίασ και τθν
επίβλεψθ των παραβατϊν, κακϊσ και για παροχι υπθρεςιϊν μεταςωωρονιςτικισ
μζριμνασ ςε αποωυλακιςμζνουσ ανθλίκουσ. Θ ϊκθςθ για τθν ανάπτυξθ τθσ μονάδασ
και τθν κακιζρωςθ των υπθρεςιϊν δοκιμαςίασ και μεταςωωρονιςτικισ μζριμνασ
δόκθκε εν μζρει εξαιτίασ του γεγονότοσ ότι δεν υπάρχουν προσ το παρόν
εξειδικευμζνοι κεςμοί ι υπθρεςίεσ για τουσ ανιλικουσ παραβάτεσ, κατάςταςθ που
είναι αρκετά ςυνθκιςμζνθ ςε μεταςυγκρουςιακζσ ςυνκικεσ.

Δ. Μζτρα βαςιηόμενα ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ
Σα μζτρα που βαςίηονται ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ μπορεί να προςωζρουν ιδιαίτερα
λογικζσ και αποτελεςματικζσ εναλλακτικζσ επιλογζσ αντί τθσ ςτζρθςθσ τθσ ελευκερίασ.
Όπωσ προαναωζρκθκε, τα διεκνι πρότυπα ενκαρρφνουν τθ χριςθ τουσ όποτε αυτό
είναι εωικτό, ιδίωσ για παιδιά που βρίςκονται ςε ςφγκρουςθ με τον νόμο. Σο γεγονόσ
ότι οριςμζνα παιδιά ενδεχομζνωσ χρειάηονται ςτζγθ δεν δικαιολογεί τθν επιβολι
κράτθςθσ. Αντ’ αυτισ κα πρζπει να εωαρμόηονται άλλεσ εναλλακτικζσ, όπωσ τα
«ομαδικά ςπίτια», τα ςχολικά οικοτροωεία ι θ τοποκζτθςθ ςε κακεςτϊσ αναδοχισ.
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Ζνα από τα αποτελεςματικότερα εναλλακτικά μζτρα αντί τθσ ςτζρθςθσ τθσ
ελευκερίασ είναι θ επίβλεψθ ςτθν κοινότθτα (θ δοκιμαςία για ανθλίκουσ ι θ
δοκιμαςία για άτομα νεαρισ θλικίασ). ε μεγάλο αρικμό χωρϊν όπου υωίςταται αυτό
το μζτρο, ςτθν Κζνυα για παράδειγμα, θ δοκιμαςία για ανθλίκουσ και οι υπθρεςίεσ
μεταςωωρονιςτικισ μζριμνασ παρζχονται από τον ίδιο οργανιςμό.

Βιετνάμ
Πρόγραμμα Πρόλθψθσ του Εγκλιματοσ και Επανζνταξθσ Ανθλίκων
Σο πρόγραμμα αυτό του Βιετνάμ περιλάμβανε διάωορεσ δραςτθριότθτεσ βαςιηόμενεσ
ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ, οι οποίεσ ιταν ειδικά ςχεδιαςμζνεσ για τθν παροχι αρωγισ
ςε ανιλικουσ παραβάτεσ με ςτόχο τθν επιτυχι τουσ επανζνταξθ ςτθν κοινότθτα. Οι
δραςτθριότθτεσ του προγράμματοσ περιλάμβαναν τθν εκπαίδευςθ εκελοντϊν, τθν
άμεςθ παροχι αρωγισ ςε παιδιά που ζχουν αποωυλακιςτεί από αναμορωωτιριο
(περιλαμβανομζνθσ και τθσ μεταωοράσ τουσ πάλι πίςω ςτθν κοινότθτα), εργαςτιρια
με γονείσ, τοποκετιςεισ ςε εργαςία, αρωγι για τθν ζναρξθ επιχείρθςθσ και
εξατομικευμζνθ νομικι αρωγι. Παρόλο που καμία από αυτζσ τισ υπθρεςίεσ δεν ζχει
μζχρι τϊρα προςωερκεί ςε ιδιαίτερα μεγάλθ κλίμακα, το πρόγραμμα ζχει καταδείξει
τθ χρθςιμότθτά τουσ για τθ ςτιριξθ τθσ επανζνταξθσ των παιδιϊν. Θ νομικι αρωγι,
για παράδειγμα, βοικθςε μεγάλο αρικμό παιδιϊν να αντιμετωπίςουν νομικζσ
επιπλοκζσ που αωοροφςαν τθν εγγραωι τουσ ςτα μθτρϊα, να αποκτιςουν τα
πιςτοποιθτικά γεννιςεϊσ τουσ και άλλα απαραίτθτα, επίςθμα ζγγραωα, κακϊσ και να
αντιμετωπίςουν οριςμζνα διοικθτικισ ωφςεωσ προβλιματα ςχετικά με τθν κατάςταςι
τουσ.
Ζνα από τα διακριτά επιτεφγματα του προγράμματοσ ςε επίπεδο κοινότθτασ ιταν θ
δυνατότθτά του να ενκαρρφνει τον ςυντονιςμό και τθ ςυνεργαςία μεταξφ διάωορων,
ςυναωϊν ενδιαωερόμενων μερϊν. Θ ςτενι ςυνεργαςία που ωσ αποτζλεςμα του
προγράμματοσ αναπτφχκθκε ανάμεςα ςε κοινοτικζσ ομάδεσ και ςτθν τοπικι
αςτυνομία, για παράδειγμα, ςυνιςτά καλό οιωνό για το μζλλον, κακϊσ θ αυτοφ του
είδουσ ςυνεργαςία είναι απολφτωσ απαραίτθτθ τόςο για τθν αποτελεςματικι
πρόλθψθ του εγκλιματοσ, όςο και για τθν κοινωνικι επανζνταξθ των παραβατϊν.
Πθγι: Y. Dandurand, “Final review and development assessment of the Juvenile
Crime Prevention and Reintegration Project” (Hanoi, Plan Viet Nam, February 2011).
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Ε. Φυλακτικά προγράμματα για ανιλικουσ παραβάτεσ
Όταν ζνα παιδί ςτερείται τθν ελευκερία του, πρζπει να κρατείται χωριςτά από τουσ
ενθλίκουσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ παραμονισ του ςε κακεςτϊσ ιδρυματικισ μζριμνασ
πρζπει να ζχει πρόςβαςθ ςε ατομικά προςαρμοςμζνεσ εκπαιδευτικζσ, γνωςτικζσςυμπεριωορικζσ και ςτοχεφουςεσ ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων παρεμβάςεισ και
προγράμματα που βαςίηονται ςε κατάλλθλθ αξιολόγθςθ των παραγόντων κινδφνου,
των αναγκϊν και των μακθςιακϊν του ικανοτιτων. Πρζπει επίςθσ να ζχει πρόςβαςθ
ςε επαρκι υγειονομικι περίκαλψθ και ςε ψυχολογικι, κακϊσ και ςυναιςκθματικι
υποςτιριξθ. υνιςτάται μια προςζγγιςθ που να βαςίηεται ςε πολλά μοντζλα και να
εςτιάηεται ςτο άτομο, κακϊσ και ςτθν οικογζνειά του και ςτθν ομάδα ςυνομθλίκων
του.

Αίγυπτοσ
Συμβοφλιο Νζων και ανάπτυξθ ικανοτιτων
Με τθν αρωγι του Γραωείου των Θνωμζνων Εκνϊν για τα Ναρκωτικά και το Ζγκλθμα θ
κυβζρνθςθ τθσ Αιγφπτου ζχει ενιςχφςει τθ νομοκετικι και κεςμικι τθσ ικανότθτα για
τθν αντιμετϊπιςθ ανιλικων παραβατϊν. Ειδικότερα θ Αίγυπτοσ ζχει ςυςτιςει ζνα
υμβοφλιο Νζων το οποίο ςυνδζεται με το Τπουργείο Δικαιοςφνθσ και παρζχει
εκπαίδευςθ με αντικείμενο τθ νομοκεςία για τθν εγκλθματικότθτα των ανθλίκων.
Επιδιϊκει επίςθσ τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν κράτθςθσ των ανιλικων παραβατϊν,
αποςκοπϊντασ ςτθ διευκόλυνςθ τθσ επανζνταξθσ και επανακοινωνικοποίθςισ τουσ.
Για τουσ ανθλίκουσ διατίκενται επαγγελματικά εργαςτιρια (ςτα οποία
περιλαμβάνεται θ απόκτθςθ δεξιοτιτων ςτθν υποδθματοποιία, ςτθ ςυγκόλλθςθ,
ςτουσ θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ και ςτισ υδραυλικζσ και θλεκτρολογικζσ εργαςίεσ)
και μακιματα αλωαβθτιςμοφ.
Ζνα δεφτερο μζροσ του εν λόγω προγράμματοσ του Γραωείου των Θνωμζνων Εκνϊν
για τα Ναρκωτικά και το Ζγκλθμα ςτθν Αίγυπτο εςτιάςτθκε ςτθν εκπαίδευςθ και ςτθν
ανάπτυξθ ικανοτιτων για μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ που επικουροφν ανιλικουσ
παραβάτεσ μετά τθν αποωυλάκιςι τουσ ςτισ πόλεισ του Καΐρου, τθσ Γκίηασ και του AlQalyubiyah. Σο πρόγραμμα επζκτεινε τα προ και μετά τθν αποωυλάκιςθ προγράμματα
επανζνταξθσ ςε πεδία όπωσ είναι θ απαςχόλθςθ, θ κοινωνικι και ψυχικι υγεία, κακϊσ
και θ εκπαίδευςθ. Άτομα νεαρισ θλικίασ, για παράδειγμα, ζλαβαν κακοδιγθςθ, ϊςτε
να χαράξουν κατά τουσ τελευταίουσ λίγουσ μινεσ τθσ κράτθςισ τουσ ζνα «ςχζδιο
ηωισ» με ςτόχο τθν ολοκλιρωςθ τθσ παρακολοφκθςθσ των προςωερόμενων
προγραμμάτων μετά τθν αποωυλάκιςθ. Πολλά από αυτά τα άτομα κατόρκωςαν μετά

170

τθν αποωυλάκιςι τουσ να εξαςωαλίςουν εργαςία ςε ξυλουργεία, ςε εργοςτάςια
ενδυμάτων και ςτον τομζα παραγωγισ μαρμάρου.

Ο τρόποσ με τον οποίο βιϊνει ζνα παιδί τον εγκλειςμό εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό
από το επίπεδο τθσ ανάπτυξισ του, ενϊ ςυγχρόνωσ είναι κάτι που κα επθρεάςει τθν
ανάπτυξι του ςτο μζλλον. Ο αντίκτυποσ που ζχει ςε προςωπικό επίπεδο θ ςτζρθςθ
τθσ ελευκερίασ μπορεί με τθ ςειρά του να επθρεάςει τθν ικανότθτα ενόσ ανιλικου
παραβάτθ να ωωελθκεί από τισ διάωορεσ παρεμβάςεισ κατά τθ διάρκεια του
εγκλειςμοφ ςτθ ωυλακι ι κατόπιν αυτοφ, κακϊσ και τθν ικανότθτά του να
υπερνικιςει τον κοινωνικό ςτιγματιςμό και τισ προκλιςεισ τισ οποίεσ κζτει θ
επανζνταξθ μετά τθν αποωυλάκιςι του.169 Επομζνωσ οι παρεμβάςεισ πρζπει να
ςχεδιάηονται με ςτόχο τθν προαγωγι τθσ ανάπτυξθσ του παιδιοφ. Κατά ςυνζπεια, το
πρόγραμμα των δραςτθριοτιτων που υλοποιοφνται μζςα ςτο ίδρυμα πρζπει να
ςτοχεφει ςτθν εκπαιδευτικι, προςωπικι και κοινωνικι ανάπτυξθ, ςτθν επαγγελματικι
κατάρτιςθ, ςτθν κοινωνικι αποκατάςταςθ και ςτθν προετοιμαςία για τθν
αποωυλάκιςθ. ε μεγάλο αρικμό χωρϊν, όπωσ ςτθν Παραγουάθ, οι ςτρατθγικζσ για
τθν κοινωνικι αποκατάςταςθ και τθν επανζνταξθ των νεαρϊν παραβατϊν
περιλαμβάνουν υποχρεωτικι ςχολικι ωοίτθςθ ςτο κζντρο κράτθςθσ, με ζμωαςθ ςε
δεξιότθτεσ που επιτρζπουν τθν προςωπικι ανάπτυξθ και μεγιςτοποιοφν τισ ευκαιρίεσ
για εφρεςθ απαςχόλθςθσ μετά τθν αποωυλάκιςθ.170
Αυξάνονται τα ςτοιχεία που δείχνουν ότι παγκοςμίωσ ςτα ςυςτιματα δικαιοςφνθσ
ανθλίκων υψθλό ποςοςτό παραβατϊν νεαρισ θλικίασ εμωανίηει ςυμπτϊματα
ψυχικϊν διαταραχϊν, κάτι που κζτει ςοβαρζσ προκλιςεισ για τα εκνικά ςυςτιματα
τόςο τθσ δικαιοςφνθσ ανθλίκων, όςο και τθσ ψυχικισ υγείασ. Αξιόπιςτεσ ζρευνεσ ςε
διάωορεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ ζχουν δείξει ότι τα μιςά ζωσ και τα δφο τρίτα από τα
νεαρά άτομα που ειςζρχονται ςε κζντρα κράτθςθσ υποδίκων πλθροφν τα κριτιρια για
μία ι περιςςότερεσ ψυχικζσ διαταραχζσ, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνεται και θ κατάχρθςθ
ουςιϊν.171 τισ Θνωμζνεσ Πολιτείεσ, ςε περιεκτικι μελζτθ που πραγματοποιικθκε το
2006 ςε μεγάλο αρικμό πολιτειϊν και περιλάμβανε δεδομζνα για 1400 νεαρά άτομα
ευριςκόμενα ςε διάωορα περιβάλλοντα που ενζπιπταν ςτο πεδίο τθσ δικαιοςφνθσ
ανθλίκων (προγράμματα βαςιηόμενα ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ, κζντρα κράτθςθσ και
αςωαλείσ εγκαταςτάςεισ εςωτερικισ διαμονισ), διαπιςτϊκθκε ότι το 70,4% πλθροφςε
τα κριτιρια για τουλάχιςτον μία ψυχικι διαταραχι, ενϊ άνω του 60% των νεαρϊν
ατόμων πλθροφςε τα κριτιρια για τρεισ ι περιςςότερεσ διαγνϊςεισ. Σα κορίτςια
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διαπιςτϊκθκε πωσ διζτρεχαν ςθμαντικά υψθλότερο κίνδυνο (80%) ςε ςχζςθ με τα
αγόρια (67%).172
ε πολλά δικαιοδοτικά ςυςτιματα μεγάλοσ αρικμόσ παιδιϊν παραμζνει υπό
κράτθςθ χωρίσ να ζχει πρόςβαςθ ςτθν εκπαίδευςθ. τθν ζκκεςθ, για παράδειγμα, του
Εργαςτθρίου για τθν Εκπαίδευςθ Ανθλίκων τερθμζνων τθσ Ελευκερίασ τουσ ςτθν
Αωρικι, το οποίο πραγματοποιικθκε ςτισ Βρυξζλλεσ τον Λανουάριο του 2011,173
διαπιςτϊκθκε ότι τα δικαιϊματα των ανθλίκων που κρατοφνταν ςε αωρικανικι
ωυλακι, περιλαμβανομζνου και του δικαιϊματόσ τουσ για ποιοτικι εκπαίδευςθ,
«παραβλζπονταν ςε μεγάλο βακμό, ενδεχομζνωσ δε ακόμθ και να παραμελοφνταν ι
να ακυρϊνονταν», ότι οι παρεμβάςεισ που πραγματοποιοφνταν ςε εκνικό και
περιωερειακό επίπεδο δεν ιταν καλά ςυντονιςμζνεσ και ότι προτεραιότθτα ζναντι τθσ
εκπαίδευςθσ λάμβαναν άλλεσ βαςικζσ ανάγκεσ.
τθν Αλβανία θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ζχει χρθματοδοτιςει το πρϊτο κζντρο
επανζνταξθσ για ανθλίκουσ τθσ χϊρασ ςτθν πόλθ Kavaja, το οποίο ενςωματϊνει ςτθν
εκπόνθςθ των προγραμμάτων του τισ ζννοιεσ τθσ αποκαταςτατικισ δικαιοςφνθσ και
τθσ κοινωνικισ επανζνταξθσ. Εκτόσ από χϊρουσ κράτθςθσ το κζντρο αυτό διακζτει
επίςθσ ςχολικζσ αίκουςεσ, εργαςτιρια, εγκαταςτάςεισ αναψυχισ και ιατρικζσ
υπθρεςίεσ.

Η. Πρόωρθ ι υπό όρουσ απόλυςθ
Σα προγράμματα πρόωρθσ αποωυλάκιςθσ δίνουν ςτισ αρχζσ το περικϊριο να
αποωυλακίςουν ανιλικουσ παραβάτεσ αμζςωσ μόλισ είναι ζτοιμοι να επιςτρζψουν
ςτθν κοινωνία. Παρζχουν ςτθ διοίκθςθ τθσ δικαιοςφνθσ ανθλίκων ζνα ςθμαντικό
μθχανιςμό, ϊςτε να διαςωαλίηει τθν κράτθςθ των ανιλικων παραβατϊν μόνο για το
χρονικό διάςτθμα που είναι απολφτωσ αναγκαίο. Για τθ ςωςτι λειτουργία των
προγραμμάτων πρόωρθσ αποωυλάκιςθσ πρζπει ςε περιοδικι βάςθ να διενεργείται
αξιολόγθςθ τθσ προόδου που ςθμειϊνουν οι ανιλικοι παραβάτεσ κατά τθ διάρκεια
του εγκλειςμοφ ςτθ ωυλακι, ζτςι ϊςτε να διακριβϊνονται οι προοπτικζσ τισ οποίεσ
ζχουν για επιτυχι επανζνταξθ.
Τπάρχει ςχζςθ ανάμεςα ςτθ μετάβαςθ τθν οποία βιϊνει ζνασ ανιλικοσ παραβάτθσ
κακϊσ εξελίςςεται ςε ενιλικο άτομο και ςτισ αλλαγζσ που αντιμετωπίηει όταν
επιςτρζωει ςτθν κοινότθτά του. Οι προκλιςεισ που απορρζουν από αυτι τθ διττι
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μετάβαςθ είναι ςθμαντικζσ και πολφπλευρεσ.174 Ο ανιλικοσ παραβάτθσ αντιμετωπίηει
πολλζσ από τισ δυςκολίεσ επανζνταξθσ που αντιμετωπίηει και ζνασ ενιλικοσ. Ωςτόςο,
επιπροςκζτωσ, ζνασ ανιλικοσ βρίςκεται ςτο μζςον τθσ μετάβαςθσ από τθν εξάρτθςι
του από τθν οικογζνεια προσ τθν ανεξαρτθςία, από το ςχολείο προσ τθν εργαςία και
από τθν απορρόωθςθ ςτθν ομάδα των ζωθβων ςυνομθλίκων προσ τθν οικεία
ςυντροωικι ςχζςθ και τθν ιδιότθτα του γονζα. Θ επιτυχισ του επανζνταξθ είναι
επομζνωσ ςτενά ςυνδεδεμζνθ με τθν επιτυχία τθσ πορείασ του ςε αυτζσ τισ λοιπζσ
εξελικτικζσ ατραποφσ.175 Θ πρόωρθ αποωυλάκιςθ που βαςίηεται ςε κατάλλθλεσ
αξιολογιςεισ για τον κάκε ανιλικο είναι κάτι που προςωζρει τθ δυνατότθτα
ςυνεκτίμθςθσ ηθτθμάτων τόςο εξελικτικισ, όςο και επανενταξιακισ ωφςεωσ. Αν θ
πρόωρθ ι υπό όρουσ απόλυςθ ςυνοδεφεται από ενδεδειγμζνθ επίβλεψθ και αρωγι,
μπορεί ωσ εκ τοφτου να αποτελζςει ζνα ιςχυρό εργαλείο για τθ διαςωάλιςθ τθσ
επιτυχοφσ κοινωνικισ επανζνταξθσ των ανιλικων παραβατϊν.

Θ. Παρεμβάςεισ μετά τθν αποωυλάκιςθ και μεταςωωρονιςτικι
μζριμνα
Ζχει διαπιςτωκεί ότι οι πρϊτοι λίγοι μινεσ μετά τθν αποδζςμευςθ ενόσ ανιλικου
παραβάτθ από τθν ιδρυματικι μζριμνα είναι κρίςιμθσ ςθμαςίασ. Εκείνθ τθ χρονικι
περίοδο ο ανιλικοσ βρίςκεται χωρίσ τθν οργάνωςθ, τθν επίβλεψθ ι τθν υποςτιριξθ
που του παρείχε το ιδρυματικό περιβάλλον. τθν πραγματικότθτα πάρα πολλοί από
αυτοφσ τουσ ανθλίκουσ επιςτρζωουν ςτθν κοινότθτα αντιμετωπίηοντασ ςοβαροφσ
κινδφνουσ και ανάγκεσ που παραμζνουν ςε εκκρεμότθτα, κάτι που κατ’ αυτόν τον
τρόπο μειϊνει τισ ευκαιρίεσ για επιτυχι τουσ επάνοδο. υχνά οι αποωυλακιςμζνοι
ανιλικοι παραβάτεσ επιςτρζωουν ςε οικογενειακά και κοινοτικά περιβάλλοντα που
αδυνατοφν να τουσ βοθκιςουν, ακόμθ και υπό τισ καλφτερεσ δυνατζσ ςυνκικεσ. Είναι
ιδιαίτερα ςθμαντικζσ επομζνωσ οι υποςτθρικτικζσ παρεμβάςεισ κατά τθ διάρκεια
εκείνθσ τθσ χρονικισ περιόδου.
το πλαίςιο μιασ ςτρατθγικισ μεταςωωρονιςτικισ μζριμνασ είναι εωικτι θ
υλοποίθςθ διάωορων παρεμβάςεων με ςτόχο τθν παροχι αρωγισ ςτουσ ανιλικουσ
παραβάτεσ, ϊςτε να επανενταχκοφν ςτο οικογενειακό τουσ περιβάλλον και ςτθν
κοινότθτα. Οι παρεμβάςεισ πρζπει να ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ και τθν
κατάςταςθ του ανθλίκου, ενϊ θ επιλογι μιασ παρζμβαςθσ κα πρζπει να βαςίηεται ςε
ρεαλιςτικι αξιολόγθςθ των προκλιςεων που αντιμετωπίηει και των αναγκϊν που ζχει
το άτομο αυτό. Πρόκειται ςυνικωσ για ζνα ηιτθμα αξιολόγθςθσ του κινδφνου για τθ
δθμόςια αςωάλεια που παρουςιάηει κάκε παραβάτθσ, με τθν προ τθσ αποωυλάκιςθσ
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επεξεργαςία ενόσ ςχεδίου για τθ ηωι κατόπιν αυτισ το οποίο κα μειϊνει τον κίνδυνο
υποτροπισ, κακϊσ και με τθν παροχι ομόκεντρων κφκλων ςτιριξθσ διά μζςου τθσ
ςυνεργαςίασ με οικογζνειεσ, εργοδότεσ και κοινοτικζσ οργανϊςεισ.
Οι αποτελεςματικζσ παρεμβάςεισ μετά τθν αποωυλάκιςθ περιλαμβάνουν ςυνικωσ
τρεισ ωάςεισ οι οποίεσ ςχετίηονται με: α) Σον ςχεδιαςμό και τισ υπθρεςίεσ μζςα ςτο
ίδρυμα ι πριν από τθν αποωυλάκιςθ· β) τθν προετοιμαςία για τθν επάνοδο· και γ) τισ
υπθρεςίεσ που βαςίηονται ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ και παρζχονται μετά τθν
αποωυλάκιςθ. ε δικαιοδοτικά ςυςτιματα όπου υωίςταται ευρφ ωάςμα υπθρεςιϊν
ζχουν εκπονθκεί εντατικά προγράμματα μεταςωωρονιςτικισ μζριμνασ τα οποία
περιλαμβάνουν εξατομικευμζνο ςχεδιαςμό υποκζςεων, μείγμα επιτιρθςθσ και
υπθρεςιϊν, ιςορροπθμζνο ςυνδυαςμό κινιτρων και κλιμακοφμενων κυρϊςεων,
κακϊσ και υπθρεςιακι διαμεςολάβθςθ με τουσ πόρουσ τθσ κοινότθτασ. Θ πείρα
δείχνει ότι τα προγράμματα αυτά μποροφν να ζχουν επιτυχία όταν:







Προετοιμάηουν τα νεαρά άτομα για ανάλθψθ ςταδιακά αυξανόμενθσ
ευκφνθσ και ελευκερίασ ςτο πλαίςιο τθσ κοινότθτασ.
Διευκολφνουν τθν αλλθλεπίδραςθ και τουσ δεςμοφσ μεταξφ των νεαρϊν
ατόμων και τθσ κοινότθτασ.
υνεργάηονται τόςο με τον ανιλικο παραβάτθ, όςο και με ςτοχευμζνα
κοινοτικά ςυςτιματα υποςτιριξθσ (οικογζνεια, ςυνομθλίκουσ, ςχολεία και
εργοδότεσ) με αντικείμενο τα χαρακτθριςτικά γνωρίςματα που απαιτοφνται
για εποικοδομθτικζσ αλλθλεπιδράςεισ.
Αναπτφςςουν νζουσ πόρουσ και ςτθρίγματα, όποτε χρειάηεται.
Παρακολουκοφν και εξετάηουν τα νεαρά άτομα και τα μζλθ τθσ κοινότθτασ
ςχετικά με τθν ικανότθτά τουσ να μεταχειρίηονται οι μεν τουσ δε με
παραγωγικό τρόπο.176

Πολλοί επαγγελματίεσ ςτο πεδίο τθσ κοινωνικισ επανζνταξθσ αναγνωρίηουν ότι οι
υποςτθρικτικζσ παρεμβάςεισ κα πρζπει να ςυνδζουν τισ υπθρεςίεσ που παρζχονται
μζςα ςτο ίδρυμα με αυτζσ που βαςίηονται ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ. Είναι λιγοςτά
ωςτόςο τα ςτοιχεία που δείχνουν ότι οι παρεμβάςεισ οι οποίεσ απλϊσ παραπζμπουν
τουσ παραβάτεσ ςε υπθρεςίεσ βαςιηόμενεσ ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ επικουροφν
αποτελεςματικά τθ διαδικαςία τθσ επανζνταξθσ. Θ πραγματοποίθςθ παραπομπϊν
αντί τθσ παροχισ ουςιαςτικισ μεταςωωρονιςτικισ μζριμνασ είναι ςε γενικζσ γραμμζσ
κάτι αναποτελεςματικό. Αντικζτωσ πρζπει να υπάρχουν ςφνδεςμοι μεταξφ τθσ
εκπόνθςθσ προγραμμάτων μζςα ςτα ιδρφματα και των βαςιηόμενων ςτισ τοπικζσ
κοινότθτεσ παρεμβάςεων, ϊςτε να διαςωαλίηεται θ ςυνζχεια τθσ υποςτιριξθσ.
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Οι υπθρεςίεσ μεταςωωρονιςτικισ μζριμνασ που απευκφνονται ςε ανιλικουσ
παραβάτεσ είναι αποτελεςματικζσ ςτον βακμό που μποροφν να εξιςορροπιςουν τθν
επίβλεψθ και τισ αναπτυξιακζσ ανάγκεσ των ανθλίκων, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τόςο
τουσ παράγοντεσ κινδφνου, όςο και τουσ προςτατευτικοφσ παράγοντεσ οι οποίοι
δυςχεραίνουν τθν κοινωνικι προςαρμογι ι ςυνειςωζρουν ςε αυτι.177 Θ εκπόνθςθ
προγραμμάτων που εςτιάηεται ςε τιμωρθτικοφσ παράγοντεσ ι ςε παράγοντεσ
ςχετικοφσ με τθν άςκθςθ επιτιρθςθσ δεν είναι τόςο αποτελεςματικι όςο μια
προςζγγιςθ θ οποία ενςωματϊνει παρεμβάςεισ με ςτόχο τθν παροχι βοικειασ ςτα
νεαρά άτομα, ϊςτε να υπερβοφν τα προβλιματα, ςτα οποία ςυγκαταλζγονται και
παράγοντεσ που ενδεχομζνωσ ζχουν ςυντελζςει ςτθν εκδιλωςθ τθσ εγκλθματικισ
τουσ ςυμπεριωοράσ.
Σα παρακάτω παραδείγματα περιγράωουν ςυγκεκριμζνα μζτρα που μποροφν να
λθωκοφν τόςο ςτο πλαίςιο ςχεδίων πρόωρθσ αποωυλάκιςθσ, όςο και ςτο πλαίςιο
παρεμβάςεων οι οποίεσ πραγματοποιοφνται μετά τθν αποωυλάκιςθ.

1. Κζντρα επίβλεψθσ και παρακολοφκθςθσ
Θ υποςτθρικτικι επίβλεψθ, από κοινοφ με τισ μεκόδουσ αποτελεςματικισ διαχείριςθσ
υποκζςεων, βρίςκεται ςυνικωσ ςτο επίκεντρο των αποτελεςματικϊν παρεμβάςεων
μεταςωωρονιςτικισ μζριμνασ που απευκφνονται ςε ανιλικουσ παραβάτεσ. υχνά
ςυνεπάγεται τθν παραμονι ςε κζντρο μετάβαςθσ και τθν τοποκζτθςθ ςε κακεςτϊσ
αναδοχισ ι ςε κζντρο θμιελεφκερθσ διαβίωςθσ. ε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ θ
παρζμβαςθ ςυνίςταται ςτθν τοποκζτθςθ του ανιλικου παραβάτθ υπό τθν επίβλεψθ
και τθν κακοδιγθςθ ενόσ υπεφκυνου ενθλίκου ςτθν κοινότθτα (για παράδειγμα,
διδάςκοντοσ ςε ςχολείο, κοινωνικοφ λειτουργοφ, μζλουσ τθσ κοινότθτασ, γονζα ι
άλλου ςυγγενικοφ προςϊπου) με ςκοπό τθν παρακολοφκθςθ και τθν κακοδιγθςθ τθσ
ςυμπεριωοράσ του ανθλίκου. ε άλλεσ περιπτϊςεισ θ επίβλεψθ του νεαροφ παραβάτθ
αποτελεί ευκφνθ μιασ εξειδικευμζνθσ υπθρεςίασ τθσ ποινικισ δικαιοςφνθσ (π.χ. μιασ
υπθρεςίασ επιμελθτϊν δοκιμαςίασ και μεταςωωρονιςτικισ μζριμνασ) ι ενόσ
οργανιςμοφ προςταςίασ και πρόνοιασ ανθλίκων.
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Χιλι
Εκπαίδευςθ
Από το 2008 θ Χιλι εκπαιδεφει πιςτοποιθμζνουσ κοινωνικοφσ λειτουργοφσ, ϊςτε να
εργάηονται με ανιλικουσ παραβάτεσ και να μετροφν, να παρακολουκοφν και να
αξιολογοφν τα αποτελζςματα των υποςτθρικτικϊν παρεμβάςεων. Θ αρμόδια
υπθρεςία, που είναι θ Εκνικι Τπθρεςία Ανθλίκων (SENAME), ςυντονίηει τισ δράςεισ
τθσ με οργανϊςεισ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν με ςτόχο τθ διαςωάλιςθ τθσ υιοκζτθςθσ
μιασ ςωαιρικισ, διατομεακισ προςζγγιςθσ αναωορικά με τθ διαδικαςία επανζνταξθσ
των ανιλικων παραβατϊν.

ε κζντρο θμεριςιασ αναωοράσ ι παρακολοφκθςθσ απαιτείται από τουσ
παραβάτεσ να δίνουν το παρϊν για ςυγκεκριμζνο αρικμό ωρϊν ανά εβδομάδα ςε ζνα
κοινοτικό κζντρο μθ εςωτερικισ διαμονισ. Σα κζντρα αυτοφ του είδουσ, τα οποία
ςυνικωσ διοικοφνται από τοπικοφσ οργανιςμοφσ ι από κάποια μθ κυβερνθτικι
οργάνωςθ, παρζχουν ςτενά επιβλεπόμενο περιβάλλον ςτο οποίο οι παραβάτεσ ζχουν
τθ δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςε προγράμματα εκπαίδευςθσ, ανάρρωςθσ και αναψυχισ
(ςε αρωγι επί κεμάτων απαςχόλθςθσ και κατάρτιςθσ, ςε μακιματα εκπαίδευςθσ και
αλωαβθτιςμοφ, ςε ςυμβουλευτικι ςτα κζματα που αωοροφν τθν κατάχρθςθ αλκοόλ
και ναρκωτικϊν ουςιϊν, ςε μακιματα δεξιοτιτων ηωισ και ςε ακλθτικζσ
δραςτθριότθτεσ).
Σα κζντρα παρακολοφκθςθσ παρζχουν ςτουσ παραβάτεσ οργάνωςθ και επίβλεψθ,
ζναν εποικοδομθτικό τρόπο να περνοφν τον ελεφκερο χρόνο τουσ και κετικοφ
περιεχομζνου ςυναναςτροωζσ με ενθλίκουσ και ςυνομθλίκουσ. Ζχει διαπιςτωκεί ότι
τα προγράμματα που υλοποιοφνται ςε υπάρχοντα κοινοτικά κζντρα ι κζντρα
αναψυχισ και που αναμειγνφουν παραβάτεσ με μθ παραβατικοφσ ςυνομθλίκουσ τουσ
είναι ιδιαιτζρωσ αποτελεςματικά για κατάλλθλεσ ομάδεσ ανιλικων παραβατϊν.

2. χολικι ωοίτθςθ και εκπαίδευςθ επαγγελματικϊν δεξιοτιτων
Οι ανιλικοι παραβάτεσ μπορεί να δεχκοφν ενκάρρυνςθ να αναλάβουν τθ δζςμευςθ
να πθγαίνουν μετά τθν αποωυλάκιςι τουσ τακτικά ςτο ςχολείο ι να εγγραωοφν ςε
πρόγραμμα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ι εκπαίδευςθσ δεξιοτιτων. ε οριςμζνεσ
περιπτϊςεισ μπορεί να χρειάηεται θ υποςτιριξθ των τοπικϊν αρχϊν ι άλλων
υπθρεςιϊν, ϊςτε να επιτραπεί ςτον παραβάτθ θ επιςτροωι ςτο ςχολείο ι θ
πρόςβαςθ ςε εκπαίδευςθ δεξιοτιτων (για παράδειγμα, μείωςθ των διδάκτρων ι
εξαίρεςθ από αυτά). Όςον αωορά μεγάλο αρικμό ανιλικων παραβατϊν, είναι ςαωζσ
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ότι θ ανάπτυξθ επαγγελματικϊσ αξιοποιιςιμων δεξιοτιτων είναι κάτι που αποτελεί
προτεραιότθτα. Ζχει διαπιςτωκεί ότι τα αποτελεςματικότερα προγράμματα
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ είναι εκείνα που παρζχουν ςτα νεαρά άτομα τόςο
επαγγελματικά επικυμθτζσ δεξιότθτεσ, όςο και αρωγι για τθν εφρεςθ απαςχόλθςθσ.

3. Κοινωωελισ εργαςία
τθν κοινωωελι εργαςία απαιτείται από τον παραβάτθ θ εκτζλεςθ εργαςίασ χωρίσ
αμοιβι, για ςυγκεκριμζνο αρικμό ωρϊν, με κάποιο τρόπο που να ωωελεί τθν
κοινότθτα. Ο ςκοπόσ είναι να δοκεί ςτον παραβάτθ θ ευκαιρία να επανορκϊςει για το
ζγκλθμα που διζπραξε προςωζροντασ κάτι που ζχει αξία είτε ςτο κφμα είτε ςτθν
κοινότθτα γενικϊσ. Είναι κάτι που δίνει ςε ζναν παραβάτθ τθ δυνατότθτα να δείξει
τόςο ςτον εαυτό του, όςο και ςτο κφμα ι ςτα κφματα ότι μπορεί να είναι παραγωγικό
μζλοσ τθσ κοινωνίασ.
ε ό,τι αωορά τουσ ανιλικουσ παραβάτεσ, οι αποτελεςματικότερεσ τοποκετιςεισ
για παροχι κοινωωελοφσ εργαςίασ είναι ςυχνά εκείνεσ που απαιτοφν από αυτοφσ τθν
εκτζλεςθ εργαςίασ δίπλα ςε αξιόλογουσ ενθλίκουσ ι ςυνομθλίκουσ που αποτελοφν
παράδειγμα προσ μίμθςθ, ενϊ τουσ δίνουν τθν ευκαιρία να εκδθλϊνουν ςυςτθματικά
αποδεκτι και υπεφκυνθ ςυμπεριωορά. Για παράδειγμα, μικρισ κλίμακασ κοινοτικά
προγράμματα καταςκευϊν ι κακαριςμοφ, ςτα οποία ηθτείται από τα παιδιά να
εργαςτοφν ςε πλαίςιο ομάδασ μαηί με νομοταγείσ ςυνομθλίκουσ ι ενθλίκουσ, τα
βοθκοφν ςτθν ανάπτυξθ εργαςιακϊν και κοινωνικϊν δεξιοτιτων. Θ κοινότθτα
ωωελείται από τθν εργαςία του παραβάτθ, ενϊ ςε αυτόν μεταδίδεται μια αίςκθςθ
επίτευξθσ και βελτιωμζνθσ αυτοεκτίμθςθσ.

4. Επανόρκωςθ
Θ επανόρκωςθ (και θ αποκατάςταςθ) αποτελεί ςυχνά μζροσ των διακανονιςμϊν που
προκφπτουν από τθ διαπραγμάτευςθ με το κφμα μζςω διαμεςολάβθςθσ ι ομαδικισ
ςφςκεψθσ. Μπορεί επίςθσ να διαταχκεί από το δικαςτιριο. Θ επανόρκωςθ είναι κάτι
που απαιτεί από τουσ παραβάτεσ τθν ανάλθψθ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ με ςτόχο τθ
διόρκωςθ τθσ υλικισ ι ςυναιςκθματικισ βλάβθσ που προξζνθςαν ςτα κφματα ι ςτθν
ευρφτερθ κοινότθτα. Θ επανόρκωςθ μπορεί να ςχετίηεται άμεςα με τθν αξιόποινθ
πράξθ (μζςω, π.χ., τθσ αντικατάςταςθσ κλεμμζνων αγακϊν ι τθσ επανόρκωςθσ τθσ
προκλθκείςασ βλάβθσ) ι μπορεί να ζχει περιςςότερο ςυμβολικι ςθμαςία (με τθν
εκτζλεςθ, για παράδειγμα, κοινωωελοφσ εργαςίασ χωρίσ αμοιβι ι με τθν παροχι
κάποιασ υπθρεςίασ ςτο κφμα ςε ζνδειξθ μεταμζλειασ). ε αντίκεςθ με τα πρόςτιμα ι
τθν αποηθμίωςθ, θ επανόρκωςθ δεν κακιςτά απαραιτιτωσ αναγκαία τθν καταβολι
χρθματικϊν ποςϊν.
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5. Προγράμματα ανάπτυξθσ ικανοτιτων
Σα προγράμματα ανάπτυξθσ ικανοτιτων αποτελοφν εξειδικευμζνα προγράμματα που
είναι ςχεδιαςμζνα με ςκοπό να βοθκιςουν τουσ ανιλικουσ παραβάτεσ να
αντιμετωπίςουν τα κεμελιϊδθ προβλιματα ςτθ γνωςτικι τουσ ανάπτυξθ που ζχουν
ενδεχομζνωσ ςυντελζςει ςτθν εκδιλωςθ αξιόποινθσ ςυμπεριωοράσ. τα κζματα που
ςυνικωσ καλφπτονται περιλαμβάνονται θ υπεφκυνθ λιψθ αποωάςεων, οι
επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ, θ επίλυςθ προβλθμάτων, θ επίλυςθ ςυγκροφςεων και θ
διαχείριςθ τθσ αυτοεκτίμθςθσ ι του κυμοφ.
Σα περιςςότερα προγράμματα ανάπτυξθσ ικανοτιτων είναι «βιωματικά» ι
προγράμματα ενεργοφ μάκθςθσ. Μελζτεσ ζχουν δείξει επανειλθμμζνα ότι τα
προγράμματα ενεργοφ μάκθςθσ τα οποία παρζχουν ςτα παιδιά τθ δυνατότθτα να
επιδεικνφουν ςυςτθματικά ι να ζχουν ωσ υπόδειγμα κετικζσ ςυμπεριωορζσ είναι
προτιμότερα και πολφ πιο αποτελεςματικά από τθν υποβολι των παραβατϊν ςε
νουκεςίεσ για τουσ νόμουσ και τθν αρμόηουςα ςυμπεριωορά.
Για οριςμζνα παιδιά οι παρεμβάςεισ αυτζσ μετά τθν αποωυλάκιςθ είναι επίςθσ
αναγκαίεσ, ϊςτε να παγιϊςουν τθν πρόοδο που ζχουν επιτφχει μζςα από τθ
ςυμμετοχι τουσ ςε προγράμματα που υλοποιικθκαν ςτο ιδρυματικό περιβάλλον.

6. Κεραπεία για τθν τοξικοεξάρτθςθ ι τον αλκοολιςμό
Θ εγκλθματικι ςυμπεριωορά ενόσ ατόμου μπορεί να ςυνδζεται άμεςα με κάποιο
κεμελιϊδεσ πρόβλθμα, όπωσ είναι θ κατάχρθςθ ναρκωτικϊν ουςιϊν ι αλκοόλ, ι θ
ενδοοικογενειακι βία. τισ περιπτϊςεισ αυτζσ το παιδί μπορεί να παραπεμωκεί ςε
εξειδικευμζνο πρόγραμμα ςυμβουλευτικισ ι κεραπευτικισ αγωγισ. Θ ζγκαιρθ
παρζμβαςθ και κεραπεία, όταν πραγματοποιείται ταυτόχρονα με τθν επιςιμανςθ του
κεμελιϊδουσ προβλιματοσ, μπορεί να ςυμβάλει ςτθν πρόλθψθ τθσ κλιμάκωςθσ των
επιβλαβϊν ςυνθκειϊν ι/και ςτον μετριαςμό των οικογενειακϊν προβλθμάτων. Οι
πραγματοποιοφμενεσ μετά τθν αποωυλάκιςθ παρεμβάςεισ αυτοφ του είδουσ μποροφν
να ςτθριχκοφν περαιτζρω ςε κεραπευτικά προγράμματα ςτα οποία οι νεαροί
παραβάτεσ ζχουν ενδεχομζνωσ ιδθ ςυμμετάςχει μζςα ςτο ωυλακτικό περιβάλλον.
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Ηνωμζνο Βαςίλειο
Πρωτοπόροι: κακοδιγθςθ νεαρϊν παραβατϊν
το Θνωμζνο Βαςίλειο θ μθ κυβερνθτικι οργάνωςθ με τθν επωνυμία “Trailblazers”
(«Πρωτοπόροι») ζχει ςτενι ςυνεργαςία με ιδρφματα για νεαροφσ παραβάτεσ, με το
ςωωρονιςτικό προςωπικό και με άλλα ενδιαωερόμενα μζρθ, με ςτόχο τθν πρόλθψθ
τθσ υποτροπισ ανιλικων παραβατϊν. Για να ςυνδράμουν ςτθν επιτυχι
επανεγκατάςταςθ των νεαρϊν ατόμων οι εκελοντζσ ςυνεργάηονται μαηί τουσ για
χρονικό διάςτθμα ζωσ και ζξι μινεσ προ τθσ αποωυλάκιςθσ, ςυνεργαςία ςτθν οποία
περιλαμβάνονται θ παροχι εντατικισ κακοδιγθςθσ και θ κατεφκυνςθ προσ
εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ. Θ ςτιριξθ αυτι παρατείνεται για ζνα χρονικό διάςτθμα
υποςτιριξθσ ςτθν κοινότθτα μετά τθν αποωυλάκιςθ, διάρκειασ ζωσ εννζα μθνϊν.
φμωωνα με τθν οργάνωςθ, ο μζςοσ όροσ υποτροπισ ςε διάςτθμα δφο ετϊν ιταν 9%,
ςε ςφγκριςθ με το ποςοςτό που δόκθκε από τθν κυβζρνθςθ το οποίο υπερζβαινε το
70%. Από τουσ κακοδθγθτζσ, οι οποίοι προζρχονται από ζνα ευρφ ωάςμα
επαγγελματικϊν και εκνικϊν υποβάκρων, ηθτείται να ζχουν ϊριμθ ςτάςθ απζναντι
ςτθ ηωι, ενκουςιαςμό, ιςορροπθμζνθ νοοτροπία, μθ επικριτικι και ενςυναιςκθτικι
ςτάςθ απζναντι ςτα νεαρά άτομα (όπωσ και απζναντι ςτα ηθτιματα, ςτα προβλιματα
και ςτισ αποτυχίεσ τουσ), κακϊσ και να δεςμευτοφν για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον
12 μθνϊν. Οι κακοδθγθτζσ αναλαμβάνουν τθ δζςμευςθ να επιςκζπτονται τον
κακοδθγοφμενο ςτθ ωυλακι για μία ϊρα κάκε εβδομάδα, να διενεργοφν ζρευνα για
τισ δυνατότθτεσ κατάρτιςθσ, εκπαίδευςθσ και ςτζγαςθσ, όπωσ απαιτείται, να
δθμιουργοφν ςυνδζςμουσ με άλλεσ ςυναωείσ υπθρεςίεσ και να ςτθρίηουν τον
κακοδθγοφμενο μετά τθν αποωυλάκιςι του. Θ ςτιριξθ αυτι περιλαμβάνει τθ μζςω
τθλεωϊνου και ςε εβδομαδιαία βάςθ διατιρθςθ τθσ επαωισ μαηί του ςτθν κοινότθτα,
κακϊσ και ςυναντιςεισ πραγματοποιοφμενεσ κάκε δφο εβδομάδεσ όποτε αυτό είναι
εωικτό. Επιπροςκζτωσ ο κακοδθγθτισ παρακολουκεί εκπαιδευτικά προγράμματα,
τακτικζσ εποπτείεσ και μια τριμθνιαία ομαδικι ςυνάντθςθ.
Πθγι: www.trailblazersmentoring.org.uk/.

7. Προγράμματα κακοδιγθςθσ
Θ κακοδιγθςθ αποτελεί μια από τισ ςυνθκζςτερα υλοποιοφμενεσ παρεμβάςεισ για
νεαρά άτομα που βρίςκονται ςε κίνδυνο, κακϊσ και για ανιλικουσ παραβάτεσ.
Τπάρχουν ολοκλθρωμζνα προγράμματα μεταςωωρονιςτικισ μζριμνασ τα οποία
περιλαμβάνουν εκπαίδευςθ για τθν απόκτθςθ δεξιοτιτων ηωισ και παροχι
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υπθρεςιϊν, κακϊσ και τθ δθμιουργία ςχζςεων κακοδιγθςθσ μεταξφ νεαρϊν ατόμων
που ζχουν αποωυλακιςτεί από ιδρυματικό χϊρο και κακοδθγθτϊν. Θ κακοδιγθςθ
είναι ζνα ςθμαντικό είδοσ προγράμματοσ που χρθςιμοποιείται με ςτόχο τθ
διευκόλυνςθ τθσ απομάκρυνςθσ των νεαρϊν ατόμων από τθν επικίνδυνθ και
παραβατικι ςυμπεριωορά. Λδανικά, θ κακοδιγθςθ ανιλικων παραβατϊν κα πρζπει να
εμπεριζχει όχι μόνο τθ ςχζςθ με τον κακοδθγθτι, αλλά και διάωορεσ άλλεσ μορωζσ
αρωγισ, κακϊσ και ζνα ςφςτθμα υποςτιριξθσ.
Σισ περιςςότερεσ ωορζσ θ διαδικαςία τθσ κακοδιγθςθσ ςτθρίηεται ςε κάποια
ςυνεργαςία ι ςχζςθ ανάμεςα ςε ζναν ενιλικο που δεν ζχει τθ γονικι ιδιότθτα και ςε
ζνα νεαρό άτομο που βρίςκεται ςε κίνδυνο, με ςκοπό τθν προαγωγι κετικισ
ςυμπεριωοράσ ςτο νεαρό άτομο διά μζςου όςων μακαίνει από τον κακοδθγθτι ι
μζςω τθσ ςχζςθσ κακ’ εαυτιν. Θ κακοδιγθςθ περιλαμβάνει μια διαδικαςία μζςω τθσ
οποίασ ο ενιλικοσ διδάςκει με το παράδειγμα και δείχνει ςτο νεαρό άτομο πϊσ να
επιλφει δφςκολεσ καταςτάςεισ και πϊσ να αντιμετωπίηει τα προβλιματα και τα
εμπόδια τθσ ηωισ, ιδίωσ όςον αωορά αποωάςεισ που κα μποροφςαν να επαναωζρουν
το νεαρό άτομο ςε επίωοβο περιβάλλον. Είναι γενικϊσ αποδεκτό ότι θ αξία και θ
επιτυχία των προγραμμάτων κακοδιγθςθσ εξαρτϊνται από τθ δφναμθ τθσ
προςωπικισ ςχζςθσ ανάμεςα ςτον κακοδθγθτι και τον κακοδθγοφμενο, ςτθν οποία
περιλαμβάνεται και ο βακμόσ του αμοιβαίου ςεβαςμοφ και τθσ εμπιςτοςφνθσ.
Ερευνθτικά ςτοιχεία δείχνουν ότι θ κακοδιγθςθ μπορεί να ζχει ιδιαίτερθ αξία για
νεαρά άτομα που βρίςκονται ςε κίνδυνο ι που είναι ιδθ αναμεμειγμζνα ςτθν
παραβατικότθτα, ενϊ ο αντίκτυποσ τθσ βαςιηόμενθσ ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ
κακοδιγθςθσ ςτουσ παράγοντεσ κινδφνου οι οποίοι ςυνδζονται με τθν
παραβατικότθτα είναι αρκετά καλά τεκμθριωμζνοσ.178 Θ αποτελεςματικότθτα τθσ
κακοδιγθςθσ που είναι ενςωματωμζνθ ςτισ παρεμβάςεισ του πεδίου τθσ ποινικισ
δικαιοςφνθσ είτε ωσ μια μορωι παράκαμψθσ είτε ςτο πλαίςιο των παρεμβάςεων που
εμπίπτουν ςτθ μεταςωωρονιςτικι μζριμνα, είναι κάτι λιγότερο γνωςτό. Ο αντίκτυποσ
τθσ βαςιηόμενθσ ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ κακοδιγθςθσ ςτουσ παράγοντεσ κινδφνου
που ςυνδζονται με τθν παραβατικότθτα είναι αρκετά καλά τεκμθριωμζνοσ· λιγότερα
είναι γνωςτά για τα αποτελζςματα τθσ κακοδιγθςθσ ςτθν παραβατικότθτα και τθν
υποτροπι.179
ε τελικι ανάλυςθ θ εκτζλεςθ προγραμμάτων είναι κάτι που ποικίλλει ωσ προσ το
περιεχόμενο, τθ ςυνοχι και τθ ςυνκετότθτα. Ωσ εκ τοφτου ο οριςμόσ, θ διατιρθςθ και
θ κατοχι ςαωοφσ αντίλθψθσ για τισ ςυνιςτϊςεσ αυτζσ είναι κάτι απαραίτθτο για τθν
επιτυχία οποιουδιποτε προγράμματοσ. Επιπλζον θ ποιότθτα, θ ζνταςθ και θ διάρκεια
τθσ κακαυτό κακοδιγθςθσ αποτελοφν βαςικοφσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν
επιτυχία ενόσ προγράμματοσ κακοδιγθςθσ. Ουςιαςτικά, τα αποτελζςματα των
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προγραμμάτων κακοδιγθςθσ πθγάηουν από τθν ποιότθτα τθσ διαδικαςίασ εωαρμογισ
τθσ κακοδιγθςθσ, το πλαίςιο των αλλθλεπιδράςεων και τθν υποκειμενικι ωφςθ τθσ
ςχζςθσ ανάμεςα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ. Οι διάωοροι τφποι και βακμοί ζνταςθσ τθσ
ςχζςθσ μποροφν να αποδϊςουν διάωορα αποτελζςματα, ενϊ οριςμζνοι ανιλικοι
παραβάτεσ κα ωωελθκοφν περιςςότερο από άλλουσ υπό διαωορετικζσ ςυνκικεσ.

8. Αποχι από ςυμμορίεσ
Για οριςμζνουσ νεαροφσ παραβάτεσ θ ςυμμετοχι ςε παραβατικι ομάδα παρουςιάηει
ιδιαίτερθ πρόκλθςθ για τθν κοινωνικι επανζνταξθ. Σα νεαρά άτομα ςυχνά
εντάςςονται ςε εγκλθματικζσ οργανϊςεισ ζχοντασ προςελκυςκεί από τθν αίςκθςθ του
ανικειν και από τθν προςταςία που μπορεί να υπόςχεται θ ςυμμετοχι ςτθν ομάδα,
κάτι το οποίο μπορεί να οδθγιςει ςε μια κατάςταςθ όπου το νεαρό άτομο δεν μπορεί
να δει καμία ευκαιρία ζξω από τθ ηωι ςτθ ςυμμορία. Σα άτομα που εντάςςονται ςε
εγκλθματικζσ οργανϊςεισ ςε πολφ μικρι θλικία, λόγου χάρθ ςτθν θλικία περίπου των
11 ι 12 ετϊν, είναι πολφ πιο πικανόν να εξελιχκοφν ςε υπότροπουσ παραβάτεσ, όταν
ενθλικωκοφν.180 Όταν οι ανιλικοι παραβάτεσ επιςτρζψουν ςτθν κοινότθτα, πολλοί
από αυτοφσ εμπλζκονται εκ νζου ςε ςυμμορίεσ ςτισ οποίεσ ανικαν παλαιότερα και
χρειάηονται ςτιριξθ για τθν αποωυγι μιασ τζτοιασ επανεμπλοκισ. Θ ςυμμετοχι ςε
ςυμμορία αςκεί ιδιαίτερα δυςμενι επίδραςθ ςτθν ικανότθτα των ανιλικων
παραβατϊν για επιτυχι τουσ επανζνταξθ ςτθν κοινότθτα μετά τθν αποωυλάκιςθ και
αυξάνει το ενδεχόμενο (πρόωρθσ) υποτροπισ.181 Σα ςυνδεόμενα με ςυμμορίεσ άτομα
ζχουν επίςθσ τθν τάςθ να διαπράττουν νζα αξιόποινθ πράξθ νωρίτερα από άλλα, μθ
ςυνδεόμενα άτομα.182

Ηνωμζνο Βαςίλειο (κοτία)
Πρωτοβουλία τθσ Κοινότθτασ για τθ Μείωςθ τθσ Βίασ
φμωωνα με τθ ςκοτςζηικθ αςτυνομία, θ Πρωτοβουλία τθσ Κοινότθτασ για τθ Μείωςθ
τθσ Βίασ, θ οποία αναλιωκθκε με ςτόχο τθν καταπολζμθςθ τθσ κουλτοφρασ των
ςυμμοριϊν ςτθ Γλαςκόβθ, ζχει μειϊςει τθ βία ςε περιοχζσ τθσ πόλθσ ςε ςθμαντικό
βακμό. Όςοι ζχουν ςυμμετάςχει ςτα εντατικότερα προγράμματα ζχουν μειϊςει τθν
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τζλεςθ αξιόποινων πράξεων κατά 73%. τουσ ςυμμετζχοντεσ θ μεταωορά μαχαιριοφ
ζχει μειωκεί ςχεδόν κατά 60%, ενϊ επιπλζον ζχει ςθμειωκεί πτϊςθ ςε ποςοςτό 25%
των βίαιων αξιόποινων πράξεων από μζλθ ςυμμοριϊν ςε περιοχζσ τθσ πόλθσ όπου θ
πρωτοβουλία αυτι δεν ζχει τεκεί ακόμθ ςε εωαρμογι.
το επίκεντρο του προγράμματοσ βρίςκονται εκπομπζσ που πραγματοποιοφνται με
τθν τθλεωωνικι ςυμμετοχι του κοινοφ, ςτισ οποίεσ προςκαλοφνται γνωςτά μζλθ
ςυμμοριϊν προκειμζνου να παρευρεκοφν ςε μια ςυνεδρίαςθ ςτο Πρωτοδικείο
Γλαςκόβθσ. Μζλθ οικογενειϊν, αςτυνομικοί υπάλλθλοι και μζλθ του ιατρικοφ
προςωπικοφ περιγράωουν το ανκρϊπινο κόςτοσ τθσ κουλτοφρασ των ςυμμοριϊν, και
οι ςυμμετζχοντεσ καλοφνται να δεςμευτοφν με τθν υπογραωι τουσ ότι κα κατακζςουν
τα όπλα τουσ και κα ςυνεργαςτοφν με το πρόγραμμα.
Όςοι εγγράωονται λαμβάνουν ςτιριξθ από διάωορεσ υπθρεςίεσ οι οποίεσ
εργάηονται με αντικείμενο τθν απαςχολθςιμότθτά τουσ, κακϊσ και τθ ςωματικι και
ςυναιςκθματικι τουσ ευεξία. τθ ςυνζχεια ενκαρρφνονται να μεταδϊςουν το μινυμα
αυτό ςε άλλα μζλθ ςυμμοριϊν.
Πθγι: K. Scott, “Glasgow gang project leads to cut in violent crime”, The Guardian, 4
July
2011.
Διατίκεται
ςτθν
θλεκτρονικι
διεφκυνςθ
www.guardian.co.uk/society/2011/jul/04/glasgow-gang-project-cuts-violence.

Μποροφν να εκπονθκοφν προγράμματα με ςτόχο τθν παροχι βοικειασ ςε
ανιλικουσ παραβάτεσ, ϊςτε να διαρριξουν τουσ δεςμοφσ τουσ με ςυμμορίεσ ι με
εγκλθματίεσ ςυνεργοφσ, κακϊσ και τθν υποςτιριξθ ςυγκεκριμζνων ςτρατθγικϊν
εξόδου για νεαροφσ παραβάτεσ οι οποίοι προςπακοφν να ωφγουν από ςυμμορία.183 Θ
ωωρονιςτικι Τπθρεςία τθσ ιγκαποφρθσ, για παράδειγμα, προςωζρει ζνα πρόγραμμα
«αποκιρυξθσ ςυμμοριϊν», το οποίο περιλαμβάνει ςυμβουλευτικι, αωαίρεςθ των
τατουάη και επίςθμεσ εκδθλϊςεισ.
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VIII.
Προγράμματα
παραβάτιδεσ

επανζνταξθσ

για

γυναίκεσ

Σο κεωάλαιο VIII πραγματεφεται τα ευαίςκθτα ςε κζματα ωφλου προγράμματα
επανζνταξθσ και ιδίωσ τθν αναγκαιότθτα ςχεδιαςμοφ παρεμβάςεων και υπθρεςιϊν με
τισ οποίεσ αντιμετωπίηονται οι ιδιαίτερεσ ανάγκεσ και θ κατάςταςθ των γυναικϊν.
Αξιολογεί οριςμζνα παραδείγματα προγραμμάτων επανζνταξθσ που αωοροφν
αποκλειςτικά το ωφλο και προγράμματα ςχεδιαςμζνα για γυναίκεσ με ιςτορικό
προγενζςτερθσ κυματοποίθςθσ. Λόγω του γεγονότοσ ότι μια κρατοφμενθ γυναίκα
είναι περιςςότερο πικανόν ςε ςχζςθ με ζναν άνδρα παραβάτθ να αςκεί κακικοντα
παροχισ ωροντίδασ και να ζχει γονικζσ ευκφνεσ, εξετάηονται επίςθσ ςτο κεωάλαιο
αυτό παρεμβάςεισ που απευκφνονται ςε μθτζρεσ – ζγκυεσ γυναίκεσ και γυναίκεσ με
παιδιά. Σα προγράμματα που αωοροφν αποκλειςτικά το ωφλο προςωζρουν ςτισ
γυναίκεσ αρωγι, ϊςτε να επανενταχκοφν κοινωνικά με μεγαλφτερθ επιτυχία.
ε ςφγκριςθ με τον αρικμό των ανδρϊν κρατουμζνων ο αρικμόσ των ζγκλειςτων
γυναικϊν είναι ςχετικά μικρόσ. Ωσ αποτζλεςμα τα περιςςότερα ςωωρονιςτικά
ςυςτιματα και προγράμματα ςυνικωσ ςχεδιάηονται, εκπονοφνται και διευκφνονται
για άνδρεσ παραβάτεσ, αωινοντασ ανεκπλιρωτεσ τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ των
γυναικϊν. Οι γυναίκεσ που κρατοφνται ςτθ ωυλακι είναι περιςςότερο πικανόν να
ζχουν ιςτορικό ςεξουαλικισ και ςωματικισ κακοποίθςθσ. Σο ποςοςτό των γυναικϊν
κρατουμζνων που πάςχουν από ψυχικι αςκζνεια είναι υψθλότερο από αυτό των
ανδρϊν κρατουμζνων, ενϊ το ιςτορικό τοξικομανίασ ςε αυτζσ είναι ςυνικωσ
διαωορετικό από το αντίςτοιχο ιςτορικό των ζγκλειςτων ανδρϊν. Οι περιςςότερεσ
γυναίκεσ, λόγω τθσ ωφςθσ των αξιόποινων πράξεων που ζχουν τελζςει, μποροφν να
κρατθκοφν με αςωάλεια υπαγόμενεσ ςε επίπεδα αςωαλείασ πολφ λιγότερο αυςτθρά
ςε ςχζςθ με αυτά των ανδρϊν, και αυτό είναι κάτι που ζχει ςυνζπειεσ για τουσ
περιοριςμοφσ οι οποίοι μποροφν να παρεμποδίςουν τθν επανζνταξθ.
Σα προγράμματα που απευκφνονται ςε γυναίκεσ κρατοφμενεσ μπορεί να είναι
ανοφςια, αν θ ίδια θ ωυλακι δεν διοικείται με ευαιςκθςία ςτα κζματα που αωοροφν
το ωφλο και αν το γενικό κακεςτϊσ τθσ ωυλακισ δεν εμπεριζχει κατανόθςθ για τισ
ιδιαίτερεσ ανάγκεσ των γυναικϊν – κακεςτϊσ ςτο οποίο περιλαμβάνονται ο
οργανωτικόσ ςχεδιαςμόσ, θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ, θ μεταχείριςθ των
κρατουμζνων και οι ςυνκικεσ διαβίωςθσ ςτθ ωυλακι εν γζνει (ο ιματιςμόσ, οι
προμικειεσ ειδϊν υγιεινισ και οι ςυνκικεσ αυτισ, ο ςχεδιαςμόσ των κελιϊν, θ
πρόςβαςθ ςε ιατρικζσ υπθρεςίεσ και οι προςεγγίςεισ των μζτρων προςταςίασ και
αςωάλειασ).
τθν κοινότθτα οι γυναίκεσ ζρχονται αντιμζτωπεσ με ιδιαίτερεσ προκλιςεισ όςον
αωορά τθν κοινωνικι επανζνταξθ. Θ πρότερθ κυματοποίθςθ, όπωσ είναι θ
κακοποίθςθ κατά τθν παιδικι θλικία ι από τον ςφντροωο, μπορεί να οδθγιςει ςε
τοξικομανία, ςε περιοριςμζνεσ εργαςιακζσ δυνατότθτεσ, ςε πορνεία και ςε εμπλοκι
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ςτθν εγκλθματικότθτα.184 Σο ιςτορικό κυματοποίθςθσ, το ανεπίλυτο ψυχικό τραφμα
και τα κοινωνικοοικονομικά μειονεκτιματα που χαρακτθρίηουν μεγάλο μζροσ του
πλθκυςμοφ των γυναικϊν κρατουμζνων τισ προδιακζτουν ςε ψυχικι αςκζνεια και
αυτοτραυματιςμό.185 Οι γυναίκεσ που κρατοφνται ςε ωυλακζσ εμωανίηουν ςε
ανθςυχθτικό βακμό υψθλά ποςοςτά προβλθμάτων ψυχικισ υγείασ, όπωσ
μετατραυματικι αγχϊδθ διαταραχι, κατάκλιψθ, άγχοσ, ωοβίεσ, νευρϊςεισ και
τοξικοεξάρτθςθ. Σο γεγονόσ αυτό ςυχνά αποτελεί ςθμαντικό εμπόδιο για τθν επίτευξθ
αποδοχισ ςτθν κοινότθτά τουσ. Θ χάραξθ ςτρατθγικϊν για τθν πρόλθψθ του
ενδεχομζνου αυτοχειρίασ και αυτοτραυματιςμοφ και για τθν παροχι ςτισ γυναίκεσ
παραβάτιδεσ κεραπείασ των προβλθμάτων ψυχικισ υγείασ που να είναι
εξατομικευμζνθ και να αωορά αποκλειςτικά το ωφλο, τόςο κατά τθν κράτθςθ, όςο και
ςτθν κοινότθτα, είναι κάτι που πρζπει να αναγνωριςτεί ωσ προτεραιότθτα.

Α. Διεκνι πρότυπα
Οι Κανόνεσ τθσ Μπανγκόκ αποτελοφν ζνα ςθμαντικό ορόςθμο ςτθ ςειρά των διεκνϊν
κανόνων και προτφπων που ςχετίηονται με τθ μεταχείριςθ των παραβατϊν. τουσ
κανόνεσ αυτοφσ αναγνωρίηονται οι ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ και ανάγκεσ των ζγκλειςτων
γυναικϊν, και τοποκετοφνται οι ανάγκεσ αυτζσ ςε επίπεδο ςθμαςίασ ίςο με το
αντίςτοιχο των ανδρϊν. Οι διεκνείσ κανόνεσ και τα πρότυπα που προαναωζρκθκαν,
παρόλο που ιςχφουν εξίςου για άνδρεσ παραβάτεσ και γυναίκεσ παραβάτιδεσ, δεν
ςυνεκτιμοφν πάντοτε τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ και τθν κατάςταςθ των γυναικϊν. Επ’
αυτοφ του ηθτιματοσ οι Κανόνεσ τθσ Μπανγκόκ παρζχουν εξειδικευμζνθ κακοδιγθςθ.
Όςον αωορά γενικϊσ τον εγκλειςμό των γυναικϊν, το προοίμιο τθσ απόωαςθσ
65/229 τθσ Γενικισ υνζλευςθσ (απόωαςθ τθσ οποίασ οι Κανόνεσ τθσ Μπανγκόκ
αποτελοφν παράρτθμα) τονίηει ότι «οριςμζνεσ γυναίκεσ παραβάτιδεσ δεν ςυνιςτοφν
κίνδυνο για τθν κοινωνία και, όπωσ για όλουσ τουσ παραβάτεσ, ο εγκλειςμόσ τουσ ςτθ
ωυλακι μπορεί να κακιςτά δυςχερζςτερθ τθν κοινωνικι τουσ επανζνταξθ». Για τισ
γυναίκεσ παραβάτιδεσ κα πρζπει να αναπτυχκοφν εναλλακτικζσ επιλογζσ αντί του
εγκλειςμοφ και κα πρζπει να διατίκενται κατάλλθλοι πόροι (βλ. κανόνα 60):
«…με ςκοπό τον ςυνδυαςμό μθ ωυλακτικϊν μζτρων με παρεμβάςεισ, ϊςτε να
αντιμετωπιςτοφν τα ςυνθκζςτερα προβλιματα τα οποία οδθγοφν ςτθν επαωι των
γυναικϊν με το ςφςτθμα τθσ ποινικισ δικαιοςφνθσ. τισ παρεμβάςεισ αυτζσ μπορεί να
περιλαμβάνονται κεραπευτικζσ αγωγζσ και ςυμβουλευτικι για κφματα
ενδοοικογενειακισ βίασ και ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ· κατάλλθλθ κεραπεία για τα
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άτομα με νοθτικι αναπθρία· και προγράμματα εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ με ςτόχο
τθ βελτίωςθ των προοπτικϊν απαςχόλθςθσ. τα προγράμματα αυτά κα πρζπει να
λαμβάνεται υπ’ όψιν θ ανάγκθ για τθν παροχι ωροντίδασ ςε ανθλίκουσ και υπθρεςιϊν
οι οποίεσ απευκφνονται αποκλειςτικά ςε γυναίκεσ».
Όλοι οι κανόνεσ τθσ Μπανγκόκ ςχετίηονται με τθν επανζνταξθ των παραβατιδϊν
γυναικϊν ςτθν κοινότθτα. Οριςμζνοι από αυτοφσ κάνουν λόγο για τθ μεταχείριςθ των
γυναικϊν κρατουμζνων. Τπό τον τίτλο «Επικοινωνία με τον ζξω κόςμο», για
παράδειγμα, οι κανόνεσ 26-28 ςτοχεφουν ςτο να διευκολφνουν τθ διεξαγωγι
επιςκζψεων από τα μζλθ τθσ οικογζνειασ, να επιτραποφν οι ςυηυγικζσ επιςκζψεισ και
να διατεκεί ζνα κατάλλθλο περιβάλλον όπου μποροφν να πραγματοποιοφνται
επιςκζψεισ. Όλα αυτά τα μζτρα μποροφν να ωανοφν χριςιμα για τθ ςφναψθ
ςτενότερων ςχζςεων ανάμεςα ςτισ γυναίκεσ παραβάτιδεσ και τισ οικογζνειζσ τουσ,
κακϊσ και για τθ δθμιουργία δυνατότθτασ να διατθροφν οι μθτζρεσ ςτενοφσ δεςμοφσ
με τα παιδιά τουσ. Οι επαωζσ αυτοφ του είδουσ βοθκοφν τισ γυναίκεσ να αιςκάνονται
ςυνδεδεμζνεσ με τον ζξω κόςμο και εγγφτερα ςτα παιδιά και ςτισ οικογζνειζσ τουσ
μζςω τθσ μείωςθσ των αιςκθμάτων απομόνωςθσ, μοναξιάσ και αβοθκθςίασ.
Ο κανόνασ 45 ενκαρρφνει τισ ςωωρονιςτικζσ αρχζσ «να αξιοποιοφν επιλογζσ, όπωσ
θ άδεια κατ’ οίκον διαμονισ, οι ανοικτζσ ωυλακζσ, τα κζντρα θμιελεφκερθσ διαβίωςθσ
και τα βαςιηόμενα ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ προγράμματα, ςτον μεγαλφτερο δυνατό
βακμό για τισ γυναίκεσ κρατοφμενεσ, ϊςτε να διευκολφνουν τθ μετάβαςι τουσ από τθ
ωυλακι ςτθν ελευκερία, να μειϊςουν το ςτίγμα και να αποκαταςτιςουν τθν επαωι
τουσ με τισ οικογζνειά τουσ όςο το δυνατόν νωρίτερα». Οι κανόνεσ ηθτοφν επίςθσ τθν
παροχι πρόςκετθσ ψυχολογικισ, ιατρικισ, νομικισ και πρακτικισ ςτιριξθσ ςτισ
γυναίκεσ κρατοφμενεσ αμζςωσ μετά τθν αποωυλάκιςθ, όπωσ απαιτείται (κανόνασ 47).
Σζλοσ, κα πρζπει να διατίκενται ςτισ γυναίκεσ κρατοφμενεσ προγράμματα πρόωρθσ
αποωυλάκιςθσ, ενϊ οι αποωάςεισ που αωοροφν τθν πρόωρθ υπό όρουσ απόλυςθ
πρζπει «να λαμβάνουν ευνοϊκά υπ’ όψιν τισ ευκφνεσ παροχισ ωροντίδασ τισ οποίεσ
ζχουν οι γυναίκεσ κρατοφμενεσ, κακϊσ και τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ τουσ αναωορικά με
τθν κοινωνικι επανζνταξθ» (κανόνασ 63).

Β. Προγράμματα ευαίςκθτα ςε κζματα ωφλου
Θ ζρευνα ςτο πεδίο τθσ εκπόνθςθσ ευαίςκθτων ςε κζματα ωφλου προγραμμάτων
επανζνταξθσ, περιλαμβανομζνθσ και τθσ πλθροωόρθςθσ για τον τρόπο αντιμετϊπιςθσ
των εγκλθματογόνων αναγκϊν και των παραγόντων κινδφνου που ςυνδζονται με τθ
γυναικεία εγκλθματικότθτα, είναι κάτι το οποίο ςε μεγάλο βακμό υπάρχει ςε
ανεπάρκεια. Κατά ςυνζπεια και ςτθν πράξθ είναι ςχετικϊσ λίγα τα δικαιοδοτικά
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ςυςτιματα όπου διατίκεται ςτισ γυναίκεσ παραβάτιδεσ πλιρθσ ςειρά προγραμμάτων
ι όπου προςωζρονται τζτοια προγράμματα με τρόπο ευαίςκθτο ςε κζματα ωφλου.

Ρωςικι Ομοςπονδία
Το Κζντρο Aurora, Κζντρο Ημιελεφκερθσ Διαβίωςθσ
Θ Κυβζρνθςθ τθσ Ρωςικισ Ομοςπονδίασ ίδρυςε το 2007 το Κζντρο Κοινωνικισ
Αποκατάςταςθσ για Γυναίκεσ και Κοραςίδεσ, για τισ αποωυλακιςμζνεσ και για τισ
γυναίκεσ ςτισ οποίεσ ζχουν επιβλθκεί μθ ωυλακτικά μζτρα. Σο Κζντρο παρζχει νομικζσ
ςυμβουλζσ, ψυχολογικι ςυμβουλευτικι και κατάρτιςθ, αρωγι για τθν εφρεςθ
απαςχόλθςθσ και εκπαίδευςθ για τθν κατάκτθςθ εγγραμματοςφνθσ ςτουσ
υπολογιςτζσ.

Πολφ περιςςότερα χρειάηεται να γίνουν για τθν αντιμετϊπιςθ των ςχετιηόμενων με
το ωφλο αναγκϊν και παραγόντων κινδφνου και ανταποκριςιμότθτασ. Οι γυναίκεσ
παραβάτιδεσ, πζραν των διαωορϊν που ζχουν με τουσ άνδρεσ παραβάτεσ ςτθν
επικινδυνότθτα και τθν ανταποκριςιμότθτα, ςυχνά διαωζρουν από αυτοφσ και ςτισ
ςυναιςκθματικζσ και οικογενειακζσ ςχζςεισ. Οι ςχζςεισ είναι κάτι που ςυχνά
ςυνδζεται κακοριςτικά με τθν εμπλοκι των γυναικϊν ςτο ζγκλθμα. Παρομοίωσ οι
γυναίκεσ παραβάτιδεσ και κρατοφμενεσ ζχουν τθν τάςθ να κινθτοποιοφνται για
αλλαγι πιο εφκολα μζςω των ςχζςεϊν τουσ με άλλα άτομα. υχνά θ αυτοπεποίκθςθ
και θ αίςκθςθ του αυτοςεβαςμοφ τουσ επθρεάηονται αμεςότερα και πάραυτα από τισ
ςχζςεισ τισ οποίεσ διατθροφν. Σα τελευταία χρόνια ζχουν αναπτυχκεί οριςμζνα
εργαλεία αξιολόγθςθσ κινδφνων και αναγκϊν ςτα οποία ςυνεκτιμάται ο παράγοντασ
του ωφλου.186
Από τθν άποψθ τθσ εκπόνθςθσ προγραμμάτων ζχει διαπιςτωκεί ότι οι γυναίκεσ
ζχουν τθν τάςθ να ανταποκρίνονται καλφτερα ςε ολοκλθρωμζνεσ υπθρεςίεσ, ςτισ
οποίεσ λαμβάνονται υπ’ όψιν ταυτοχρόνωσ αρκετζσ και διαωορετικζσ πτυχζσ του
ηθτιματοσ τθσ επανόδου.187 Σα ολοκλθρωμζνα μοντζλα ενςωματϊνουν διάωορεσ
παρεμβάςεισ με ςτόχο τθ διαχείριςθ του πλικουσ των ταυτόχρονων προκλιςεων που
αντιμετωπίηει ο παραβάτθσ. Οι υπθρεςίεσ είναι ςυνδεδεμζνεσ, ςυντονιςμζνεσ και
προςωζρονται ςυνολικά, παρά ωσ μια ςειρά αςφνδετων παρεμβάςεων. Απαιτείται
ςαωισ κατανόθςθ του ρόλου που διαδραματίηουν οι γυναίκεσ ωσ άτομα που
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παρζχουν ωροντίδα, ωσ κόρεσ, ωσ μθτζρεσ και ωσ ςφηυγοι ι ςφντροωοι, δεδομζνου ότι
δεν μποροφν να λαμβάνουν αποτελεςματικι αρωγι, εάν βρίςκονται απομονωμζνεσ
από τα κοινωνικά τουσ δίκτυα και από τισ ςχζςεισ που ενυπάρχουν ςτα δίκτυα αυτά.
Πολλζσ ζγκλειςτεσ ςτθ ωυλακι γυναίκεσ ζχουν αωιςει τα παιδιά τουσ μαηί με τουσ
ςυηφγουσ, τουσ ςυντρόωουσ ι τουσ ςυγγενείσ τουσ και ανθςυχοφν διαρκϊσ για το αν
είναι καλά. Σα προγράμματα που βοθκοφν τισ γυναίκεσ να αντιμετωπίηουν επιτυχϊσ
τισ ανθςυχίεσ αυτζσ και απαλφνουν τθν οδφνθ τουσ είναι χριςιμα για τθ ςτιριξθ τθσ
κοινωνικισ τουσ αποκατάςταςθσ. Θ διευκόλυνςθ τθσ επικοινωνίασ ανάμεςα ςτισ
μθτζρεσ και τα παιδιά, κακϊσ και τισ οικογζνειζσ τουσ, αποτελεί ζναν απλό και
πρακτικό τρόπο αρωγισ.
Θ αποχι των γυναικϊν από το ζγκλθμα ωαίνεται πωσ ςχετίηεται περαιτζρω με αυτά
που ςε γενικζσ γραμμζσ μποροφν να περιγραωοφν ωσ επενδφςεισ ςε ςχεςιακζσ
δεςμεφςεισ και αποδοχι τθσ ευκφνθσ για άλλα άτομα (π.χ. ςτο πλαίςιο τθσ
οικογζνειασ). Οι παρεμβάςεισ που προςωζρουν πρακτικι και ςυναιςκθματικι ςτιριξθ
για τθν εκπλιρωςθ των ευκυνϊν και των δεςμεφςεων αυτοφ του είδουσ είναι
ιδιαίτερα ςθμαντικζσ για τισ γυναίκεσ παραβάτιδεσ. Σα ευαίςκθτα ςε κζματα ωφλου
προγράμματα κοινωνικισ επανζνταξθσ πρζπει να ςυνεκτιμοφν τθν πραγματικότθτα
τθσ ηωισ αυτϊν των γυναικϊν, το τι πραγματικά είναι ςθμαντικό γι’ αυτζσ, κακϊσ και
τθν πραγματικότθτα των κοινωνικϊν απαιτιςεων που υπάρχουν για τισ γυναίκεσ.

1. Επικοινωνία με τον ζξω κόςμο
Θ διευκόλυνςθ των επαωϊν των κρατουμζνων με τον ζξω κόςμο αποτελεί ςθμαντικι
ςυνιςτϊςα των ςτρατθγικϊν που ζχουν ωσ ςτόχο τθ μείωςθ των επιβλαβϊν
ςυνεπειϊν του εγκλειςμοφ ςτθ ωυλακι και τθν αρωγι τθσ κοινωνικισ επανζνταξθσ
των παραβατϊν. Διαπιςτϊκθκε πωσ θ αντιλαμβανόμενθ αποδοχι εκ μζρουσ τθσ
οικογζνειασ είναι ο παράγοντασ που ςυνδζεται περιςςότερο με τθν επιτυχία ςτθν
απαςχόλθςθ, τθν αποχι από τθ χριςθ ναρκωτικϊν ουςιϊν και τθν ζκωραςθ
αιςιοδοξίασ για το μζλλον.188 Επιπροςκζτωσ ζχει επιςθμανκεί με ςυνζπεια ότι οι
ιςχυροί οικογενειακοί δεςμοί και θ ςτιριξθ από τουσ/τισ ςυντρόωουσ αποτελοφν
βαςικά ςτοιχεία τθσ επιτυχοφσ επανζνταξθσ, ενϊ ζχει διαπιςτωκεί ότι οι κρατοφμενοι
που δζχονται επιςκζψεισ από τισ οικογζνειεσ ι τα ωιλικά τουσ πρόςωπα είναι λιγότερο
πικανόν να τελζςουν εκ νζου αξιόποινθ πράξθ ςε ςφγκριςθ με εκείνουσ που δεν
δζχονται επιςκζψεισ.189
Οι γυναίκεσ κρατοφμενεσ είναι περιςςότερο πικανόν ςε ςχζςθ με τουσ άνδρεσ
εγκλείςτουσ να ζχουν ευκφνεσ παροχισ ωροντίδασ και γονικά κακικοντα, γεγονόσ που
188
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εξθγεί το γιατί ο αποχωριςμόσ από τθν οικογζνεια και τα παιδιά, κακϊσ και θ
απομόνωςθ που ςυνεπάγεται ο εγκλειςμόσ ςτθ ωυλακι, αςκοφν ιδιαιτζρωσ επιβλαβι
επίδραςθ ςτισ γυναίκεσ.190 Είναι ςθμαντικό επομζνωσ να ζχουν οι ζγκλειςτεσ ςτθ
ωυλακι γυναίκεσ ζνα χϊρο ςτθ διάκεςι τουσ όπου μποροφν να δζχονται επιςκζψεισ
από τα μζλθ των οικογενειϊν τουσ, ςτον οποίο κα περιλαμβάνεται και ζνασ χϊροσ
όπου μποροφν να περνοφν ςθμαντικό χρονικό διάςτθμα μαηί με τα παιδιά τουσ.
Σο να δίνεται προτεραιότθτα ςτισ επιςκζψεισ που δζχεται ζνασ κρατοφμενοσ και να
μετατρζπονται ςε ευκαιρίεσ για τθν προετοιμαςία τθσ αποωυλάκιςισ του είναι κάτι
που δεν απαιτεί απαραιτιτωσ μεγάλο αρικμό πόρων, αλλά ςυχνά αποτελεί απλϊσ ζνα
ηιτθμα προγραμματιςμοφ του χρόνου του προςωπικοφ και των μετακινιςεων των
κρατουμζνων, κζςπιςθσ ενδεδειγμζνων μζτρων αςωαλείασ και εωαρμογισ μιασ
διαδικαςίασ διαχείριςθσ πλθροωοριϊν με ςκοπό τον ζλεγχο των επιςκεπτϊν και των
ςτοιχείων επικοινωνίασ. Οι γυναίκεσ κα πρζπει πάντοτε να ερωτϊνται για το ποιο
άτομο επικυμοφν να βλζπουν και κα πρζπει να ζχουν τθ δυνατότθτα να αρνοφνται να
δουν κάποιουσ επιςκζπτεσ.
Δυςτυχϊσ οριςμζνεσ ςωωρονιςτικζσ διοικιςεισ περιορίηουν τισ επιςκζψεισ, διότι
ενδεχομζνωσ προκαλοφν ταλαιπωρία ςε διοικθτικά ηθτιματα και ςε κζματα
διαχείριςθσ τθσ αςωάλειασ, αλλά και επειδι ίςωσ δθμιουργοφν πρόςκετθ εργαςία ςτο
ςωωρονιςτικό προςωπικό. Όςον αωορά τισ κρατοφμενεσ γυναίκεσ, είναι ςθμαντικό να
λαμβάνεται υπ’ όψιν ότι, εξαιτίασ του περιοριςμζνου αρικμοφ γυναικείων ωυλακϊν,
ςυχνά κρατοφνται ςε καταςτιματα που βρίςκονται μακριά από τον τόπο κατοικίασ
τουσ, με ενδεχόμενο αποτζλεςμα να δζχονται λιγότερουσ επιςκζπτεσ. Κεωρείται ορκι
πρακτικι να επιτρζπονται περιςςότερεσ ϊρεσ επίςκεψθσ, αν οι επιςκζπτεσ είναι
υποχρεωμζνοι να διανφουν μεγάλθ απόςταςθ ταξιδεφοντασ. Οι επιςκζψεισ που
πραγματοποιοφνται με παιδιά κα πρζπει να επιτρζπουν τθ ςωματικι επαωι με αυτά
και να λαμβάνουν χϊρα ςε κατάλλθλο περιβάλλον. Είναι επίςθσ επικυμθτό να
επιτρζπεται θ πρόςβαςθ ςε τθλζωωνο και να αυξάνεται ο αρικμόσ των
τθλεωωνθμάτων μεταξφ των κρατουμζνων και των μελϊν των οικογενειϊν τουσ, ιδίωσ
όταν οι οικογζνειεσ των κρατουμζνων ηουν μακριά ι αδυνατοφν να
πραγματοποιιςουν επίςκεψθ. Οι ςωωρονιςτικζσ αρχζσ μποροφν επίςθσ να
ςυνεργάηονται με υπθρεςίεσ και οργανϊςεισ που βαςίηονται ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ
με ςτόχο τθν παροχι βοικειασ ςτισ κρατοφμενεσ γυναίκεσ, ϊςτε να διατθριςουν
επικοινωνία με τισ οικογζνειζσ τουσ.

2. Παρεμβάςεισ για γυναίκεσ με ιςτορικό κυματοποίθςθσ
Παρ’ όλο που ςεξουαλικι και ψυχικι κυματοποίθςθ γυναικϊν ςυμβαίνει τόςο εντόσ,
όςο και εκτόσ των ωυλακϊν, ςυχνά δεν πραγματοποιοφνται ςυναωείσ παρεμβάςεισ
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οφτε ςτισ ωυλακζσ οφτε και ςτθν κοινότθτα. ε ευπορότερα δικαιοδοτικά ςυςτιματα
οι γυναίκεσ ενδζχεται να ζχουν πρόςβαςθ ςε επαγγελματίεσ που παρζχουν
ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ ςε κφματα βιαςμοφ, ςε αξιολογιςεισ ψυχικισ υγείασ
ακολουκοφμενεσ από ιατρικι κεραπεία ι ςυμβουλευτικι, ςε προςτατευτικι ωφλαξθ ι
ςε εκπαίδευςθ επί κεμάτων αςωάλειασ και αυτοάμυνασ. ε πολλζσ άλλεσ χϊρεσ
ωςτόςο ςπανίηουν οι παρεμβάςεισ αυτοφ του είδουσ, και ςυχνά οι γυναίκεσ
αωινονται να αντιμετωπίςουν μόνεσ τουσ το ςυναιςκθματικό και ψυχικό τουσ
τραφμα. ε τζτοιεσ περιπτϊςεισ κα πρζπει να κεωρείται ηιτθμα προτεραιότθτασ θ
εκπόνθςθ και εωαρμογι, τόςο ςτισ ωυλακζσ, όςο και ςτθν κοινότθτα, προγραμμάτων
που να είναι ευαίςκθτα ςε κζματα ωφλου, ενθμερωμζνα ςτα ηθτιματα που αωοροφν
τα ψυχικά τραφματα και ςχετιηόμενα με τθ ωροντίδα ςτον τομζα τθσ ψυχικισ υγείασ
και με τθν κατάχρθςθ ουςιϊν.
Με κατάλλθλα εκπαιδευμζνουσ ςυμβοφλουσ είναι εωικτι θ διεξαγωγι ομαδικϊν ι
ατομικϊν ςυμβουλευτικϊν ςυνεδριϊν εντόσ τθσ ωυλακισ ι ακόμθ και μετά τθν
αποωυλάκιςθ, ϊςτε να τίκεται επί τάπθτοσ το πϊσ αιςκάνεται θ γυναίκα που ζχει
πζςει κφμα και πϊσ ςχεδιάηει να προχωριςει ςτθ ηωι τθσ. Πολφ ςυχνά θ δυνατότθτα
των γυναικϊν με ιςτορικό κυματοποίθςθσ να μιλιςουν για τισ ςκζψεισ και τα
αιςκιματά τουσ είναι κάτι που μπορεί να τισ προετοιμάςει για το μζλλον και να τουσ
δϊςει επιπλζον δφναμθ για να ξεπεράςουν το ψυχικό τραφμα.

3. Παρεμβάςεισ για γυναίκεσ με παιδιά
Ο εγκλειςμόσ ςτθ ωυλακι είναι κάτι που γεννά ιδιαίτερεσ προκλιςεισ για τισ μθτζρεσ,
ιδίωσ αν αδυνατοφν κατά τθ διάρκεια τθσ χρονικισ αυτισ περιόδου να διατθριςουν
δεςμοφσ με τα παιδιά τουσ. Μαηί με άλλεσ προκλιςεισ, όπωσ είναι θ εφρεςθ εργαςίασ
και ςτζγθσ κακϊσ και θ ωτϊχεια, οι γυναίκεσ πρζπει μετά τθν αποωυλάκιςι τουσ να
αναλάβουν και πάλι τον ρόλο τουσ ωσ μθτζρων. Ενϊ θ οικογενειακι ςτιριξθ αποτελεί
ςθμαντικό παράγοντα για τθν τελικι επάνοδο μιασ μθτζρασ ςτθν οικογενειακι ηωι
μετά τον εγκλειςμό, ο εγκλειςμόσ -ακόμθ και αν είναι μικρισ χρονικισ διάρκειασ–
είναι κάτι που ςυνδζεται με μεταβολζσ ςτθ διαμόρωωςθ τθσ οικογζνειασ, αυξάνοντασ
τον κίνδυνο διαηυγίου ι χωριςμοφ.
υν τοισ άλλοισ ο αποχωριςμόσ από τα παιδιά κατά τθ διάρκεια του εγκλειςμοφ ςτθ
ωυλακι μπορεί να ζχει ιδιαίτερα επιηιμιεσ ςυνζπειεσ τόςο ςτισ γυναίκεσ, όςο και ςτα
παιδιά τουσ. Ο εγκλειςμόσ μιασ μθτζρασ εντείνει τα όποια προβλιματα ενδεχομζνωσ
βιϊνει το παιδί τθσ, αλλά δεν τθσ αωινει περικϊριο να βοθκιςει. Θ κζςθ εξουςίασ
που ζχουν οι μθτζρεσ απζναντι ςτα παιδιά τουσ μπορεί, εξαιτίασ του εγκλειςμοφ ςτθ
ωυλακι, να ζχει υποςτεί βλάβθ. Θ διευκόλυνςθ τθσ πραγματοποίθςθσ επιςκζψεων
από τα παιδιά αποτελεί προωανϊσ ζνα ςθμαντικό μζτρο για τθ ςτιριξθ των
οικογενειακϊν δεςμϊν και για τθν προετοιμαςία τθσ οικογζνειασ ενόψει τθσ
μελλοντικισ τθσ επανζνωςθσ. υχνά ωςτόςο για τθν ενίςχυςθ των μεκόδων
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υποςτιριξθσ των μθτζρων χρειάηονται επιπλζον παρεμβάςεισ. Μια προςζγγιςθ με
βάςθ τθ διαχείριςθ υποκζςεων μπορεί να είναι αποτελεςματικι μζκοδοσ ςχεδιαςμοφ
οριςμζνων παρεμβάςεων με ςτόχο τθν αντιμετϊπιςθ των πολλαπλϊν αναγκϊν που
ζχουν οι γυναίκεσ, κατά τρόπο ςωαιρικό και ευαίςκθτο ςε κζματα ωφλου.
Σα παιδιά των ζγκλειςτων γυναικϊν αποτελοφν ςυχνά μια παραμελθμζνθ και
ευάλωτθ ομάδα.191 ε πολλζσ περιπτϊςεισ υποωζρουν από ζλλειψθ τροωισ,
κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ και πρόςβαςθσ ςε υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ και υγείασ.
Τποωζρουν επίςθσ από το ςτίγμα τθσ ςφνδεςθσ που μζςω τθσ μθτζρασ τουσ ζχουν με
το ςωωρονιςτικό ςφςτθμα. Ο μζςοσ όροσ θλικίασ ενόσ παιδιοφ που κρατείται ςτθ
ωυλακι μαηί με τθ μθτζρα του διαωζρει από χϊρα ςε χϊρα. ε μεγάλο αρικμό χωρϊν
ιςχφει υποχρεωτικά ζνα ανϊτατο θλικιακό όριο, μετά το οποίο το παιδί
απομακρφνεται από τθ ωυλακι και του παρζχεται χϊροσ διαμονισ ςτθν οικογζνεια,
ςε ωιλικά πρόςωπα ι ςε περιβάλλον ανάδοχθσ ωροντίδασ.
τουσ Κανόνεσ τθσ Μπανγκόκ υπάρχουν οριςμζνεσ ςυναωείσ διατάξεισ οι οποίεσ
αναωζρονται ρθτά ςτισ γυναίκεσ με παιδιά και ςτον τρόπο αντιμετϊπιςθσ των
αναγκϊν που ζχουν τα παιδιά τα οποία διαμζνουν ςτθ ωυλακι μαηί με τισ μθτζρεσ
τουσ, ιδίωσ οι κανόνεσ 33 και 48-52. Ο κανόνασ 49, για παράδειγμα, τονίηει ότι «τα
παιδιά τα οποία κρατοφνται ςτθ ωυλακι μαηί με τισ μθτζρεσ τουσ δεν κα
αντιμετωπίηονται ποτζ ωσ κρατοφμενοι».

Ινδία
Σωφρονιςτικά ιδρφματα για γυναίκεσ
Σο 2007 θ κυβζρνθςθ τθσ Λνδίασ αποωάςιςε να αυξιςει κατά πολφ τον αρικμό των
ςωωρονιςτικϊν ιδρυμάτων για γυναίκεσ τα οποία διευκφνονται από το Τπουργείο
Γυναικείασ και Παιδικισ Ανάπτυξθσ και το Τπουργείο Κοινωνικισ Πρόνοιασ. Οι
εγκυμονοφςεσ γυναίκεσ και οι μθτζρεσ με παιδιά διαμζνουν ςε ςωωρονιςτικά
ιδρφματα αυτοφ του είδουσ, τα οποία, μεταξφ άλλων, εποπτεφουν τθν εκπαίδευςθ,
τουσ εμβολιαςμοφσ, κακϊσ και ειδικά διατροωικά προγράμματα για τα παιδιά.

τθ ςφςταςθ 1469 (2000) για τισ μθτζρεσ και τα βρζωθ ςτισ ωυλακζσ θ
Κοινοβουλευτικι υνζλευςθ του υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ ςυνζςτθςε τα ακόλουκα:
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Σθ κεςμοκζτθςθ και χριςθ ποινϊν βαςιηόμενων ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ για
μθτζρεσ μικρϊν παιδιϊν και τθν αποωυγι τθσ χριςθσ του εγκλειςμοφ ςε
ωυλακι.
Σθν εκπόνθςθ, για επαγγελματίεσ ςτο πεδίο τθσ ποινικισ δικαιοςφνθσ,
εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ςχετικϊν με τισ μθτζρεσ και τα μικρά παιδιά.
Σθν ανάπτυξθ μικρισ κλίμακασ αςωαλϊν και θμιαςωαλϊν μονάδων οι οποίεσ
κα διακζτουν τθ ςτιριξθ κοινωνικισ υπθρεςίασ και κα προορίηονται για τον
μικρό αρικμό μθτζρων για τισ οποίεσ απαιτείται όντωσ ωφλαξθ αυτοφ του
είδουσ, όπου τα παιδιά κα μποροφν να δζχονται ωροντίδα ςε περιβάλλον
ωιλικό γι’ αυτά και τα ςυμωζροντά τουσ κα είναι πρωταρχικισ ςθμαςίασ, με
τθν παράλλθλθ εγγφθςθ τθσ δθμόςιασ αςωάλειασ.
Σθν εξαςωάλιςθ περιςςότερο ευζλικτων δικαιωμάτων ςτουσ πατζρεσ
αναωορικά με τθν πραγματοποίθςθ επιςκζψεων, ζτςι ϊςτε να μπορεί το παιδί
να περνά κάποιο χρονικό διάςτθμα μαηί με τουσ γονείσ του.
Σθ διαςωάλιςθ τθσ κατάλλθλθσ εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ ςτθ ωροντίδα
των παιδιϊν.
Σθ χάραξθ κατάλλθλων κατευκυντιριων γραμμϊν για δικαςτιρια, διά των
οποίων κα εξετάηουν τθν επιβολι ωυλακτικϊν ποινϊν ςε εγκυμονοφςεσ
γυναίκεσ και κθλάηουςεσ μθτζρεσ μόνο όταν θ αξιόποινθ πράξθ είναι ςοβαρι
και βίαιθ, και θ γυναίκα ςυνιςτά διαρκι κίνδυνο.

Κζνυα
Θ κενυατικι ςωωρονιςτικι υπθρεςία αναγνωρίηει τθ ςθμαςία που ζχει θ παροχι ςε
κάκε μθτζρα ενόσ ςυνόλου αντικειμζνων για το μωρό τθσ που κα περιλαμβάνει τα
ακόλουκα: διάωορα βρεωικά ενδφματα, δφο κουβζρτεσ για μωρά, δφο μικρά ςεντόνια,
μία πετςζτα μεςαίου μεγζκουσ, ζνα πλαςτικό βρακάκι, δϊδεκα πάνεσ, ζνα πλαςτικό
κατωςζντονο για τθν προςταςία του κρεβατιοφ από το λζρωμα, ζνα ςαποφνι, ζνα
δοχείο με βαηελίνθ (για εξανκιματα), ζνα μπιμπερό, ζνα κουτάλι και ζνα πιάτο. Οι
μθτζρεσ μποροφν να κρατιςουν τα μωρά τουσ μζχρι να ωκάςουν ςτθν θλικία των δφο
ι τριϊν ετϊν και επιτρζπεται να διαμζνουν ςε κοινά κελιά μαηί με άλλεσ γυναίκεσ. Οι
γυναίκεσ μζλθ του ωυλακτικοφ προςωπικοφ είναι εκπαιδευμζνεσ, ϊςτε να ζχουν
ευαιςκθςία ςτισ ανάγκεσ των ζγκλειςτων μθτζρων.

Οι μθτζρεσ που εμπλζκονται ςε κατάχρθςθ ουςιϊν αντιμετωπίηουν πρόςκετεσ
δυςκολίεσ εν ςχζςει με τον μθτρικό τουσ ρόλο και τθν επάνοδό τουσ ςτο οικογενειακό
περιβάλλον. Τπάρχουν ωςτόςο ςτοιχεία που δείχνουν ότι είναι πικανότερο να
ενταχκοφν ςε κεραπευτικό πρόγραμμα οι γυναίκεσ που προςδοκοφν να ηιςουν μαηί
με τα ανιλικα παιδιά τουσ. Οριςμζνα βρεωονθπιακά προγράμματα που υλοποιοφνται
ςε ωυλακζσ ςτισ Θνωμζνεσ Πολιτείεσ επιτρζπουν ςτισ κρατοφμενεσ γυναίκεσ να ηουν
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μαηί με τα βρζωθ τουσ ςτθ ωυλακι και να τα προςζχουν, για ζνα μζροσ ι και για το
ςφνολο τθσ χρονικισ διάρκειασ τθσ ποινισ τουσ, κακιςτϊντασ δυνατι κατ’ αυτόν τον
τρόπο τθ ςωματικι εγγφτθτα με τα μωρά τουσ μζςα ςε ζνα υποςτθρικτικό περιβάλλον.
Ζρευνα που ζχει διεξαχκεί με αντικείμενο το ωωρονιςτικό Κζντρο Γυναικϊν τθσ
Νεμπράςκα δείχνει μειωμζνθ υποτροπι των γυναικϊν παραβατιδϊν φςτερα από
ςυμμετοχι τουσ ςε βρεωονθπιακό πρόγραμμα.192

Γ. χεδιαςμόσ τθσ αποωυλάκιςθσ και ςτιριξθ κατόπιν αυτισ
Ο ςχεδιαςμόσ και θ προετοιμαςία για τθν αποωυλάκιςθ είναι κάτι ςθμαντικό για
όλουσ τουσ κρατουμζνουσ. Ωςτόςο, όςον αωορά τισ γυναίκεσ, οι αντίςτοιχεσ
προκλιςεισ μπορεί να είναι πολφ διαωορετικζσ. Σο κοινωνικό ςτίγμα που ςυνοδεφει
τον εγκλειςμό ςτθ ωυλακι μπορεί να είναι χειρότερο για τισ γυναίκεσ, και οι
οικογζνειζσ τουσ μπορεί να μθ τισ δεχκοφν όταν αυτζσ επιςτρζψουν, εξαιτίασ τθσ
ντροπισ που ζωεραν ςτισ ίδιεσ και ςτθν κοινότθτα. Όταν ωυλακίηονται γυναίκεσ για
μοιχεία ι για άλλα «εγκλιματα κατά των θκϊν», μετά τθν αποωυλάκιςθ ζρχονται
ςυχνά αντιμζτωπεσ με πλιρθ απόρριψθ, ακόμθ και με ςωματικι κακοποίθςθ.
Επιπροςκζτωσ οι γυναίκεσ ςυνικωσ ζχουν πρόςβαςθ ςε λιγότερουσ πόρουσ
ςυγκριτικά με τουσ άνδρεσ παραβάτεσ, δεδομζνου ότι ςε πολλζσ περιπτϊςεισ είναι
οικονομικά εξαρτθμζνεσ από τουσ ςυηφγουσ και τισ οικογζνειζσ τουσ. ε κάποιεσ χϊρεσ
το δικαίωμα των γυναικϊν ςτθν περιουςία μπορεί να είναι ι ανφπαρκτο ι ανεπαρκϊσ
προςτατευόμενο. Θ οικονομικι εξάρτθςθ των γυναικϊν παραβατιδϊν αυξάνει τον
βακμό ςτον οποίο είναι ευάλωτεσ κατά τθ χρονικι ςτιγμι τθσ επανόδου τουσ ςτθν
κοινότθτα.
Ο ςχεδιαςμόσ και θ προετοιμαςία τθσ αποωυλάκιςθσ κα πρζπει να αρχίηουν νωρίσ,
ϊςτε να αωινουν περικϊριο για τθν ολοκλιρωςθ και οριςτικοποίθςθ ςχεδίων μαηί με
τα μζλθ τθσ οικογζνειασ ι με κοινοτικζσ οργανϊςεισ. Εάν θ κρατοφμενθ ωοβάται για
τθν αςωάλειά τθσ, πρζπει τα ςχζδια αυτά να παραμζνουν εμπιςτευτικά, ενϊ κα
πρζπει να λαμβάνονται μζτρα ϊςτε να εξαςωαλίηεται ότι οι πλθροωορίεσ που
αωοροφν τα ςχζδια αποωυλάκιςθσ τθσ παραβάτιδοσ δεν ανακοινϊνονται ςε κανζνα
άτομο το οποίο ενδεχομζνωσ αποτελεί απειλι.
Όςον αωορά τισ γυναίκεσ που επιςτρζωουν ςτθν κοινότθτα φςτερα από ζνα χρονικό
διάςτθμα εγκλειςμοφ ςτθ ωυλακι, υπάρχουν πζντε γενικά πεδία αναγκϊν ςτα οποία
ςυνεκτιμάται θ οικογενειακι τουσ κατάςταςθ, θ γονικι τουσ κζςθ και οι ευκφνεσ
μζριμνασ που ζχουν: θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων παιδικισ μζριμνασ και ανατροωισ των
παιδιϊν· τα προγράμματα υγειονομικισ περίκαλψθσ, τα προγράμματα
ςυμβουλευτικισ και τα κεραπευτικά προγράμματα για τθν κατάχρθςθ ουςιϊν· θ
αρωγι επί κεμάτων ςτζγαςθσ και ςυγκοινωνιακϊν μετακινιςεων· οι υπθρεςίεσ
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εκπαίδευςθσ, απαςχόλθςθσ και εργαςιακισ κατάρτιςθσ· και θ κοινωνικι ςτιριξθ.193
Κατά ςυνζπεια, θ ςτιριξθ που παρζχεται μετά τθν αποωυλάκιςθ πρζπει να
αντιμετωπίηει διάωορεσ προκλιςεισ ταυτοχρόνωσ, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνεται και θ
ανάγκθ των γυναικϊν για προςταςία, κακϊσ και ςυναιςκθματικι και ψυχολογικι
υποςτιριξθ. Σο ςθμαντικότερο είναι οι επαωζσ των παραβατιδϊν με επιμελθτζσ
επίβλεψθσ ι παροχείσ υπθρεςιϊν οι οποίοι είναι ικανοί και πρόκυμοι να τισ
ακοφςουν, να τισ ενκαρρφνουν και να τισ ςτθρίξουν.194

Καναδάσ
Μεταβατικζσ κατοικίεσ για γυναίκεσ
Θ Εταιρεία Elizabeth Fry του Καναδά διευκφνει πολυάρικμεσ μεταβατικζσ κατοικίεσ ςε
όλθ τθ χϊρα οι οποίεσ προορίηονται για γυναίκεσ. Βοθκά επίςθσ τισ γυναίκεσ να
αποκτιςουν μακροχρόνια και οικονομικι ςτζγθ. Οι διαμζνουςεσ εργάηονται μζςα ςε
ζνα υποςτθρικτικό και οργανωμζνο περιβάλλον προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ επίτευξθσ
των ςτόχων τουσ και τθσ επανζνταξισ τουσ ςτθν κοινότθτα. Σο πρόγραμμα παρζχει
ατομικι και ομαδικι ςυμβουλευτικι, δεξιότθτεσ ηωισ, πρακτικι αρωγι και πόρουσ.

Οριςμζνεσ γυναίκεσ μπορεί να χρειάηονται αρωγι, ϊςτε να βρουν τισ οικογζνειεσ ι
τα παιδιά τουσ και να αποκαταςτιςουν επαωι. Προγράμματα όπωσ είναι οι υπθρεςίεσ
παιδικισ μζριμνασ και θ αρωγι για τθν ανατροωι των παιδιϊν βοθκοφν τισ
παραβάτιδεσ γυναίκεσ διευκολφνοντασ τθ μετάβαςι τουσ από τθ ωυλακι, όπου θ
κακθμερινι ηωι είναι οργανωμζνθ και ςχεδιαςμζνθ για λογαριαςμό τουσ, ςτον ζξω
κόςμο, όπου πρζπει να οργανωκοφν μόνεσ τουσ. Θ εκμάκθςθ ι επανεκμάκθςθ του
τρόπου με τον οποίο ςχεδιάηει και οργανϊνει ζνα άτομο τθ ηωι του είναι κάτι που
απαιτεί χρόνο και βοικεια. Αν μια γυναίκα αιςκάνεται πωσ ζχει τθν ικανότθτα να
ωροντίςει τα παιδιά τθσ, κα αιςκάνεται ενδεχομζνωσ μεγαλφτερθ ςιγουριά για τθν
επάνοδό τθσ ςτθν κοινωνία. Αν δεν μπορεί να τα ωροντίςει, ενδεχομζνωσ να μθν
επιτραπεί και θ επιςτροωι τουσ ςε αυτι. Παράλλθλα, αν επικυμεί να βρει
απαςχόλθςθ, κα χρειαςτεί πρόςβαςθ ςε κάποιο είδοσ παιδικισ μζριμνασ.
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Αφγανιςτάν
Ιδρφματα μετάβαςθσ
Σο Γραωείο των Θνωμζνων Εκνϊν για τα Ναρκωτικά και το Ζγκλθμα, ςε ςυνεργαςία με
τθν κυβζρνθςθ του Αωγανιςτάν και τθ μθ κυβερνθτικι οργάνωςθ “Women for Afghan
Women” («Γυναίκεσ για τισ Αωγανζσ»), υποςτθρίηει ςτθν Καμποφλ και ςτο Mazar-eSharif δφο ιδρφματα μετάβαςθσ για μετά τθν αποωυλάκιςθ που προορίηονται για
αποωυλακιηόμενεσ γυναίκεσ. τα ιδρφματα αυτά προςωζρονται ςτισ γυναίκεσ
εκπαίδευςθ ςτθν ανάγνωςθ, τθ γραωι και τθν αρικμθτικι, μακιματα ςτισ δεξιότθτεσ
ηωισ, επαγγελματικι κατάρτιςθ, βαςικι υγειονομικι περίκαλψθ, οικογενειακι
ςυμβουλευτικι και διαμεςολάβθςθ. Σα κζντρα αυτά διευκολφνουν επίςθσ τθν
επανζνωςθ οικογενειϊν, όποτε χρειάηεται. Σο πρόγραμμα προςωζρει ςτισ γυναίκεσ
ςυνζχιςθ τθσ αρωγισ για ελάχιςτο χρονικό διάςτθμα ζξι μθνϊν, με ςκοπό τθ
διευκόλυνςθ τθσ επανζνταξισ τουσ ςτθν κοινότθτα.

ε χϊρεσ χαμθλοφ ειςοδιματοσ μπορεί να μθ διατίκενται υπθρεςίεσ παιδικισ
μζριμνασ, αλλά τα δίκτυα οικογενειακισ ςτιριξθσ ζχουν μερικζσ ωορζσ τθ δυνατότθτα
να προςζχουν τα παιδιά ενϊ θ μθτζρα τουσ πθγαίνει ςτθν εργαςία τθσ. τισ χϊρεσ
χαμθλοφ ειςοδιματοσ θ κοινωνικι ςτιριξθ ζχει καίρια ςθμαςία για τθν επιτυχι
επάνοδο λόγω του ςτίγματοσ και τθσ βλάβθσ που ζχει υποςτεί θ υπόλθψθ τθσ
ζγκλειςτθσ γυναίκασ. Οι θγζτεσ τθσ κοινότθτασ μποροφν να αναλάβουν ςθμαντικό
ρόλο ςτθν επίλυςθ ςυγκροφςεων, ςτθ διαμεςολάβθςθ και ςτθ γεωφρωςθ διαωορϊν,
κακϊσ και ςτθν ενκάρρυνςθ των μελϊν τθσ κοινότθτασ να αποδεχκοφν τθ γυναίκα που
επιςτρζωει ςε αυτι. Επιπροςκζτωσ, και με ςκοπό τθν πρόλθψθ τθσ υποτροπισ μεταξφ
των ωτωχϊν ανκρϊπων, περιλαμβανομζνων και γυναικϊν παραβατιδϊν, είναι
ςθμαντικό να αυξθκεί θ πρόςβαςθ ςε ςτζγαςθ χαμθλοφ κόςτουσ, ςε τροωι και ςε
εργαςία, διά μζςου και ωιλανκρωπικϊν ιδρυμάτων.
Πολλζσ γυναίκεσ παραβάτιδεσ χρειάηονται επιπλζον ιδιαίτερθ αρωγι για τθν
εφρεςθ, μετά τθν αποωυλάκιςι τουσ, κατάλλθλου χϊρου διαμονισ και απαςχόλθςθσ.
Θ χριςθ επιλογϊν, όπωσ είναι τα κζντρα θμιελεφκερθσ διαβίωςθσ και τα ιδρφματα
μετάβαςθσ, μπορεί να διευκολφνει τθ μετάβαςι τουσ από τθ ωυλακι ςτθν κοινότθτα
και να τουσ δϊςει μια ευκαιρία να αποκαταςτιςουν επαωι με τισ οικογζνειζσ τουσ
όςο το δυνατόν νωρίτερα.
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Τεμζνθ
Κδρυμα Κοινωνικισ Μζριμνασ για γυναίκεσ
τθν Τεμζνθ το Τπουργείο Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων ζχει ςυςτιςει με τθν οικονομικι
ςτιριξθ τθσ γερμανικισ κυβζρνθςθσ το Μδρυμα Κοινωνικισ Μζριμνασ για γυναίκεσ ςτο
Άντεν, με ςτόχο τθ διευκόλυνςθ τθσ επανζνταξθσ των αποωυλακιςμζνων γυναικϊν.
τουσ εταίρουσ του προγράμματοσ περιλαμβάνονται το Αραβικό Μδρυμα για τθ τιριξθ
Γυναικϊν και Ανθλίκων και θ ωυλακι al-Mansura. Σο Μδρυμα Κοινωνικισ Μζριμνασ του
Άντεν παρζχει βοικεια ςτισ κρατοφμενεσ και ςτισ αποωυλακιςμζνεσ γυναίκεσ, ϊςτε να
κερδίηουν δικό τουσ ειςόδθμα αντί να εξαρτϊνται από τισ οικογζνειζσ τουσ. Πολλζσ
γυναίκεσ μετά τθν αποωυλάκιςθ δεν μποροφν να επιςτρζψουν ςτισ οικογζνειζσ τουσ
λόγω του ότι ζχουν διαπράξει «εγκλιματα θκικισ» και, ςε περίπτωςθ επιςτροωισ
τουσ, κα διζτρεχαν τον κίνδυνο να ζρκουν αντιμζτωπεσ με βία και κακοποίθςθ. Σο
Μδρυμα Κοινωνικισ Μζριμνασ παρζχει επίςθσ χϊρο διαμονισ ςε γυναίκεσ που ζχουν
πζςει κφματα βίασ και προςωζρει εκπαιδευτικζσ δυνατότθτεσ, επαγγελματικι
κατάρτιςθ και μακιματα αλωαβθτιςμοφ. Οι γυναίκεσ ζχουν πρόςβαςθ ςε κοινωνικοφσ
λειτουργοφσ, ιατροφσ, ψυχολόγουσ και εκελοντζσ οι οποίοι παρζχουν τθ ςτιριξθ που
ζχουν ανάγκθ. Παρζχεται επίςθσ ςτισ γυναίκεσ νομικι βοικεια από γυναίκεσ
δικθγόρουσ, οι οποίεσ τισ βοθκοφν να αντεπεξζλκουν μζςα ςτο νομικό ςφςτθμα. Όλεσ
οι διαμζνουςεσ ζχουν μάκει ανάγνωςθ και γραωι και ζχουν αποκτιςει χειροτεχνικζσ
δεξιότθτεσ. Μια γυναίκα θ οποία ολοκλιρωςε μια τζτοια ςειρά μακθμάτων για τθν
απόκτθςθ δεξιοτιτων ςυνζχιςε ωοιτϊντασ ςτο Λνςτιτοφτο Καλϊν Σεχνϊν του Άντεν,
ενϊ άλλεσ γυναίκεσ ζχουν βρει εργαςία και ζχουν γίνει οικονομικά ανεξάρτθτεσ.

Οι περιςςότερεσ κρατοφμενεσ γυναίκεσ ζχουν περιοριςμζνθ ςχολικι εκπαίδευςθ
και λίγεσ -ι και κακόλου- ελκυςτικζσ δεξιότθτεσ ςτθν αγορά εργαςίασ. Ωςτόςο μετά
τθν αποωυλάκιςθ καταλιγουν ςυχνά να αποτελοφν τθ μοναδικι πθγι ειςοδιματοσ
για τον εαυτό τουσ και τα παιδιά τουσ. Κα πρζπει επομζνωσ να τουσ παρζχεται
επαγγελματικι κατάρτιςθ και αρωγι για τθν επάνοδό τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ. Παρ’
όλο που τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά προγράμματα ιταν και ςυνεχίηουν να
είναι ο ςτυλοβάτθσ των βαςιηόμενων ςτισ ωυλακζσ προγραμμάτων κοινωνικισ
αποκατάςταςθσ, θ εκπαίδευςθ τθν οποία λαμβάνουν οι γυναίκεσ ςτθ ωυλακι ςυχνά
περιορίηεται από ςτερεότυπα γφρω από τουσ κατάλλθλουσ γυναικείουσ ρόλουσ και
επαγγζλματα.
Σα προγράμματα κακοδιγθςθσ αποτελοφν μια ολοζνα και πιο δθμοωιλι μορωι
παρζμβαςθσ για γυναίκεσ παραβάτιδεσ και ενδεχομζνωσ είναι περιςςότερο χριςιμα
για τζτοιεσ γυναίκεσ οι οποίεσ ζχουν μικρότερθσ διάρκειασ και ςοβαρότθτασ ποινικό
ιςτορικό και δεν αντιμετωπίηουν ιδιαίτερα δφςκολα προβλιματα (ψυχικι αςκζνεια,
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κατάχρθςθ ουςιϊν ι αλκοολιςμό).195 Πολφ μεγαλφτερθσ ςπουδαιότθτασ για τθ
ςτιριξθ τθσ κοινωνικισ επανζνταξθσ των γυναικϊν ωςτόςο είναι θ λειτουργία κζντρων
μετάβαςθσ που βαςίηονται ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ και διευκολφνουν τθ διαδικαςία
τθσ κοινωνικισ επανζνταξθσ. Για τθ ςφςταςθ και διαχείριςθ ιδρυμάτων μετάβαςθσ
αυτοφ του είδουσ υπάρχουν διάωορα μοντζλα.
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ΛΧ. Προγράμματα επανζνταξθσ για ειδικζσ ομάδεσ
παραβατϊν
τα προθγοφμενα κεωάλαια ζχει υπογραμμιςτεί θ ςθμαςία τθσ εκπόνθςθσ
προγραμμάτων επανζνταξθσ τα οποία λαμβάνουν υπ’ όψιν τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ και
τθ ςυγκεκριμζνθ κατάςταςθ διάωορων τφπων παραβατϊν. Σο κεωάλαιο IX εςτιάηεται
ςε παρεμβάςεισ που ζχουν ςχεδιαςτεί με ςτόχο τθ ςυνεκτίμθςθ των προκλιςεων και
των αναγκϊν τισ οποίεσ αντιμετωπίηουν οριςμζνεσ ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ παραβατϊν.
Ειδικότερα ςτισ ομάδεσ αυτζσ ςυγκαταλζγονται οι ψυχικά αςκενείσ παραβάτεσ· οι
τοξικοεξαρτθμζνοι παραβάτεσ· οι θλικιωμζνοι παραβάτεσ· οι αλλοδαποί παραβάτεσ·
οι παραβάτεσ που ζχουν δεςμοφσ με ςυμμορίεσ και εγκλθματικζσ ομάδεσ· οι
ςεξουαλικοί παραβάτεσ· οι επικίνδυνοι και βίαιοι παραβάτεσ· οι παραβάτεσ που ζχουν
ανάγκθ ειδικισ προςταςίασ· οι παραβάτεσ με αναπθρίεσ· και οι παραβάτεσ που ηουν
με τον ιό HIV και το AIDS ι που, κατά τα άλλα, χρειάηονται ειδικι ιατρικι ωροντίδα.
Αναγνωρίηεται ότι ο κατάλογοσ αυτόσ δεν είναι εξαντλθτικόσ και ότι υπάρχουν και
άλλεσ ομάδεσ παραβατϊν οι οποίεσ κακιςτοφν αναγκαία τθ λιψθ ειδικϊν
προωυλάξεων κατά τθ χρονικι ςτιγμι τθσ αποωυλάκιςισ τουσ ι κατά τθ διάρκεια τθσ
προετοιμαςίασ τουσ γι’ αυτι.
Για περιςςότερεσ και λεπτομερζςτερεσ οδθγίεσ ςχετικά με τισ προαναωερκείςεσ
ομάδεσ παραβατϊν παρακαλείται ο αναγνϊςτθσ/αναγνϊςτρια να ανατρζξει ςτο
Εγχειρίδιο για κρατουμζνουσ με ιδιαίτερεσ ανάγκεσ του Γραωείου των Θνωμζνων
Εκνϊν για τα Ναρκωτικά και το Ζγκλθμα.196
Εντόσ του γενικοφ εγκάκειρκτου πλθκυςμοφ υπάρχουν οριςμζνεσ ειδικζσ ομάδεσ
παραβατϊν που αντιμετωπίηουν ξεχωριςτζσ προκλιςεισ για τθν κοινωνικι τουσ
επανζνταξθ, ςτισ οποίεσ πρζπει να προςαρμόηεται θ εκπόνθςθ προγραμμάτων
επανζνταξθσ.
Όςον αωορά τουσ βίαιουσ ι ςεξουαλικοφσ παραβάτεσ, το ποινικό τουσ μθτρϊο
μπορεί να εξελιχκεί ςε ςχεδόν ανυπζρβλθτο εμπόδιο ςτθν κοινωνικι τουσ επανζνταξθ,
περιλαμβανομζνων τθσ απαςχόλθςθσ και του χϊρου διαμονισ. Οι ςεξουαλικοί
παραβάτεσ μπορεί επιπλζον να υποχρεοφνται ςε αντιμετϊπιςθ ιδιαίτερων
δυςχερειϊν που προκαλοφνται από το γεγονόσ ότι ζχουν ενδεχομζνωσ καταγραωεί με
αυτι τθν ιδιότθτα ςε μθτρϊο που είναι διακζςιμο ςτο κοινό. Οι αλλοδαποί
κρατοφμενοι μπορεί να είναι λιγότερο απαςχολθμζνοι με το ποινικό τουσ μθτρϊο και
περιςςότερο με ηθτιματα ικαγζνειασ ι επαναπατριςμοφ. Οι παραβάτεσ με
μακθςιακζσ δυςκολίεσ μπορεί να βιϊνουν επιπλζον προβλιματα κατά τθν πρόςβαςθ
ςε υωιςτάμενα προγράμματα και ςε αρωγι μετά τθν αποωυλάκιςθ.
Οι κρατοφμενοι που ζχουν εκτίςει ιδιαίτερα μακρόχρονεσ ποινζσ εγκλειςμοφ ι που
αποωυλακίηονται υπό όρουσ ενϊ εκτίουν ιςόβια κάκειρξθ αντιμετωπίηουν πολφ
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διαωορετικζσ προκλιςεισ ςε ςφγκριςθ με εκείνουσ οι οποίοι αποωυλακίηονται φςτερα
από ςφντομο χρονικό διάςτθμα εγκλειςμοφ. υχνά είναι κρατοφμενοι πολφ
μεγαλφτερθσ θλικίασ οι οποίοι πρζπει να αντιμετωπίςουν προκλιςεισ που ςυνδζονται
με τθ γιρανςθ, κακϊσ και μια ςοβαρά μειωμζνθ ικανότθτα να ηουν ανεξάρτθτα και με
τθ δυνατότθτα να ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ τουσ. Μζςω μιασ διαδικαςίασ
ιδρυματοποίθςθσ μπορεί να ζχουν ωκάςει ςτο ςθμείο να αποδεχκοφν και να
ενςωματϊςουν τθν κουλτοφρα, τισ αξίεσ και τθν κοινωνικι ηωι τθσ κοινωνίασ τθσ
ωυλακισ, και μπορεί να ζχουν χάςει επαωι με τθν οικογζνεια και τθν κοινότθτα. Οι
θλικιωμζνοι κρατοφμενοι και οι παραβάτεσ που ζχουν κρατθκεί ςτθ ωυλακι για
μεγάλο χρονικό διάςτθμα χρειάηονται μετά τθν αποωυλάκιςθ πρακτικι αρωγι, ϊςτε
να αντεπεξζλκουν ςτθ ηωι εκτόσ ωυλακισ και να μάκουν εκ νζου διάωορεσ βαςικζσ
δεξιότθτεσ ηωισ.
Θ ανταπόκριςθ ςτισ ανάγκεσ ςυγκεκριμζνων ομάδων παραβατϊν κζτει τισ αρχζσ
ενϊπιον οριςμζνων δφςκολων προκλιςεων, ιδίωσ ςε χϊρεσ χαμθλοφ ειςοδιματοσ
όπου οι κοινοτικοί πόροι είναι λιγοςτοί και το κόςτοσ τθσ προςωοράσ πολλϊν εκ των
εξειδικευμζνων, περιγραωόμενων ςε αυτό το κεωάλαιο προγραμμάτων μπορεί να
είναι απαγορευτικό. Επιπλζον είναι προωανϊσ δφςκολο να προςωζρονται πρόςκετεσ
υπθρεςίεσ ςε παραβάτεσ και πρϊθν κρατουμζνουσ, όταν οι υπθρεςίεσ αυτζσ δεν
διατίκενται γενικϊσ ςτα μζλθ τθσ κοινότθτασ. Παρ’ όλα αυτά, κα πρζπει να
λαμβάνονται υπ’ όψιν οριςμζνεσ από τισ απλοφςτερεσ μορωζσ παρζμβαςθσ που
περιγράωονται εδϊ.197

Α. Ψυχικά αςκενείσ παραβάτεσ

Θεμελιακζσ ςυνιςτϊςεσ παρζμβαςθσ
Οι κεμελιακζσ ςυνιςτϊςεσ των παρεμβάςεων που είναι ςχεδιαςμζνεσ για τθν παροχι
αρωγισ ςε ψυχικά αςκενείσ παραβάτεσ, ϊςτε να επανζλκουν με επιτυχία ςτθν
κοινότθτα, περιλαμβάνουν:
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Σθ ςτακεροποίθςθ τθσ αςκζνειασ του παραβάτθ κατά προτεραιότθτα.
Σθν ενίςχυςθ τθσ ανεξάρτθτθσ λειτουργίασ του.
Σθ διατιρθςθ των εςωτερικϊν και εξωτερικϊν του μθχανιςμϊν ελζγχου, με
ςτόχο τθν ελαχιςτοποίθςθ τθσ πικανότθτασ να ενεργιςει με βιαιότθτα και να
τελζςει νζεσ αξιόποινεσ πράξεισ.
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198









Σθ δθμιουργία ςφνδεςθσ ανάμεςα ςτο κεραπευτικό προςωπικό και το δικαιικό
ςφςτθμα.
Σθν παροχι οργάνωςθσ ςτθν κακθμερινι ηωι του παραβάτθ.
Σθν άςκθςθ εξουςίασ με αβίαςτο τρόπο.
Σθ διαχείριςθ τθσ βιαιότθτασ και των παρορμιςεων του παραβάτθ.
Σθν ενςωμάτωςθ τθσ κεραπείασ και τθσ διαχείριςθσ περιπτϊςεων.
Σθν εξαςωάλιςθ τθσ εωαρμογισ κεραπευτικοφ κακεςτϊτοσ.
Σθ ςυνεργαςία με τθν οικογζνεια του παραβάτθ με ςτόχο τθ διακρίβωςθ του
αν αποτελεί αξιόπιςτθ πθγι κοινωνικισ ςτιριξθσ.

Οι κρατοφμενοι που επθρεάηονται από ψυχικζσ διαταραχζσ τίκενται ενϊπιον
οριςμζνων πρωτόγνωρων προβλθμάτων μετά τθν αποωυλάκιςθ και τθν επάνοδό τουσ
ςτθν κοινότθτα. Ενδζχεται να βιϊςουν ακραία κοινωνικι απομόνωςθ, ενϊ ςυχνά
ζρχονται αντιμζτωποι με ιδιαίτερεσ δυςκολίεσ για τθν εφρεςθ κατάλλθλου χϊρου
διαμονισ και για τθν εξαςωάλιςθ απαςχόλθςθσ. Οι περιςςότεροι από αυτοφσ
χρειάηονται περαιτζρω ιατρικζσ και κεραπευτικζσ υπθρεςίεσ, κακϊσ και αρωγι
πρακτικισ ωφςεωσ (π.χ. ςτθ διαχείριςθ των οικονομικϊν). Πολλοί από αυτοφσ
προζρχονται από ωτωχό περιβάλλον και κατά τθ χρονικι ςτιγμι τθσ ςφλλθψισ τουσ κα
είναι άςτεγοι και άνεργοι. Οι παράγοντεσ αυτοί, ςυνδυαηόμενοι με τθ μθ τιρθςθ των
κεραπευτικϊν εντολϊν, μπορεί να καταςτιςουν τα άτομα αυτά επικίνδυνα, όχι μόνο
για τον εαυτό τουσ αλλά και για τουσ άλλουσ.198
Κεωρθτικά, και όπωσ αναγνωρίηεται ςτθν αρχι 7, παράγραωο 1, των Αρχϊν για τθν
Προςταςία των Ατόμων με Ψυχικι Αςκζνεια και για τθ Βελτίωςθ τθσ Ψυχιατρικισ
Περίκαλψθσ, τα άτομα με ψυχικζσ αναπθρίεσ κα πρζπει να ζχουν το δικαίωμα να
δζχονται κεραπεία και ωροντίδα, ςτο μζτρο του δυνατοφ, μζςα ςτθν κοινότθτα όπου
ηουν. Με δεδομζνθ τθν ιδιαίτερα επιβλαβι επίδραςθ που ζχει ο εγκλειςμόσ ςτθ
ωυλακι ςε άτομα με ψυχικζσ αναπθρίεσ, κα πρζπει τα άτομα αυτά να εκτρζπονται
από το ςφςτθμα τθσ ποινικισ δικαιοςφνθσ όςο το δυνατόν περιςςότερο. Ο κανόνασ
82, παράγραωοσ 1, των τοιχειωδϊν Κανόνων για τθ Μεταχείριςθ των Κρατουμζνων
προβλζπει επίςθσ ότι τα άτομα με ςοβαρζσ ψυχικζσ αναπθρίεσ δεν κα πρζπει να
κρατοφνται ςτθ ωυλακι. Κα πρζπει να βρίςκονται ςε ιςχφ προγράμματα παράκαμψθσ
και μθχανιςμοί παραπομπϊν με ςτόχο τθ διαςωάλιςθ τθσ λιψθσ, εκ μζρουσ αυτϊν
των παραβατϊν, επαρκοφσ κεραπείασ ςε εξειδικευμζνα κζντρα ψυχικισ υγείασ ι ςτθν
κοινότθτα. ε μεγάλο αρικμό χωρϊν χαμθλοφ ειςοδιματοσ ωςτόςο τζτοιου είδουσ
κζντρα ι μζςα βαςιηόμενα ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ απλϊσ δεν είναι διακζςιμα ι
προςβάςιμα ςε παραβάτεσ – και εξ οριςμοφ οι ψυχικά αςκενείσ παραβάτεσ
καταλιγουν ςτθ ωυλακι χωρίσ να λαμβάνουν τθν ενδεδειγμζνθ ωροντίδα ι προςοχι.
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Μια επαρκισ διάγνωςθ ψυχικισ αςκζνειασ κακιςτά αναγκαία τθ διενζργεια
προςεκτικισ εκτίμθςθσ από πιςτοποιθμζνο επαγγελματία ψυχικισ υγείασ. Δυςτυχϊσ
οι υπθρεςίεσ επαγγελματιϊν ψυχικισ υγείασ δεν είναι πάντοτε διακζςιμεσ. Σο ιδανικό
είναι να πραγματοποιοφνται ψυχιατρικζσ εκτιμιςεισ μζςα ςτο πλαίςιο του
ςωωρονιςτικοφ ςυςτιματοσ, με ςτόχο τθν επιςιμανςθ και τθν εξαςωάλιςθ τθσ
απαιτοφμενθσ κεραπείασ και των αναγκαίων παρεμβάςεων. Ελλείψει πιςτοποιθμζνων
επαγγελματιϊν ψυχικισ υγείασ είναι τουλάχιςτον επιτακτικισ ςθμαςίασ θ εκπαίδευςθ
του τακτικοφ ςωωρονιςτικοφ προςωπικοφ, ϊςτε να επιςθμαίνει τα ςυμπτϊματα
ψυχικισ ι ςυναιςκθματικισ οδφνθσ και να αναγνωρίηει τα ςθμάδια και τα
ςυμπτϊματα ψυχικισ αςκζνειασ.
Οι ψυχικά αςκενείσ κρατοφμενοι ςυχνά κακοποιοφνται και κυματοποιοφνται από
άλλουσ κρατουμζνουσ, μερικζσ ωορζσ και από το ςωωρονιςτικό προςωπικό. Πολλζσ
ωορζσ τιμωροφνται για ςυμπεριωορά τθν οποία δεν είναι ικανοί να ελζγξουν. Κα
πρζπει επομζνωσ να κρατοφνται χωριςτά από τον γενικό πλθκυςμό των εγκλείςτων
και να επιβλζπονται από ειδικά εκπαιδευμζνο και πιςτοποιθμζνο προςωπικό.
Μετά τθν αποωυλάκιςθ οι προκλιςεισ που αντιμετωπίηονται από ψυχικά αςκενείσ
κρατουμζνουσ κακιςτοφν αναγκαία τθν ανάπτυξθ ενόσ βαςιηόμενου ςτισ τοπικζσ
κοινότθτεσ κεραπευτικοφ μοντζλου ςυνεχοφσ ωροντίδασ που να κζτει επί τάπθτοσ
τουσ κινδφνουσ, τισ ανάγκεσ και τισ αδυναμίεσ τθσ ομάδασ αυτισ. Αυτό είναι κάτι που
περιλαμβάνει διεπιςτθμονικι διαχείριςθ περιπτϊςεων για τθν παροχι ψυχιατρικισ
αγωγισ και κοινωνικϊν υπθρεςιϊν (π.χ. ςτζγθσ, τροωισ, βοικειασ ςχετικά με τα
επιδόματα αναπθρίασ, κακϊσ και επαγγελματικισ κατάρτιςθσ). Επιπροςκζτωσ κατά τθ
διάρκεια τθσ διαδικαςίασ επανόδου είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι θ διαςωάλιςθ
ςυνεχόμενθσ ωαρμακευτικισ αγωγισ, όπωσ απαιτείται. Οι επιπτϊςεισ τισ οποίεσ ζχει θ
ανεπιτυχισ κοινωνικι επανζνταξθ ι θ αποτυχία ολοκλιρωςθσ μιασ χρονικισ περιόδου
επίβλεψθσ ςτθν κοινότθτα μπορεί να είναι ιδιαίτερα ςοβαρζσ για τουσ ψυχικά
αςκενείσ παραβάτεσ, κακϊσ θ υποτροπι ι θ μθ ςυμμόρωωςθ με τουσ όρουσ τθσ
ποινισ τουσ μπορεί να οδθγιςει ςε διακοπι τθσ κεραπείασ τουσ και ςε επανεμωάνιςθ
προβλθματικϊν ςυμπτωμάτων.
Οι ψυχικά αςκενείσ παραβάτεσ διατρζχουν ςυχνά τον κίνδυνο να εκδθλϊςουν
ταυτόχρονα διαταραχι που ςυνδζεται με τθν κατάχρθςθ ουςιϊν. Εκτιμιςεισ που
ζχουν προκφψει από ενιςχυμζνα κεραπευτικά προγράμματα για ψυχικά αςκενείσ
παραβάτεσ που αντιμετωπίηουν πρόβλθμα κατάχρθςθσ ουςιϊν, ζχουν δείξει ότι: α) θ
ςχετικι με τθν ψυχικι υγεία κεραπεία ςυχνά μειϊνει τθν εξάρτθςθ των ψυχικά
αςκενϊν παραβατϊν από ναρκωτικζσ ουςίεσ και παρζχει τισ δεξιότθτεσ που
απαιτοφνται για τθ βακμιαία ανάπτυξθ ηωισ απαλλαγμζνθσ από τθν τοξικοεξάρτθςθ·
β) θ μείωςθ τθσ βλάβθσ, μια πολιτικι τθσ δθμόςιασ υγείασ που ςυνίςταται ςτθ μείωςθ
τθσ βλάβθσ κατά τθ χριςθ ναρκωτικϊν, διατθρϊντασ ωςτόςο ωσ μακροπρόκεςμο
ςτόχο τθν αποχι από τθν εν λόγω χριςθ, ζχει διαπιςτωκεί πωσ είναι ρεαλιςτικότερθ
και αποτελεςματικότερθ για τα τοξικοεξαρτθμζνα άτομα ςε ςφγκριςθ με κάποιο
μοντζλο αυςτθρισ αποχισ· και γ) όταν απαιτείται αυςτθρι αποχι, οι παραβάτεσ που
βρίςκονται υπό κακεςτϊσ αυξθμζνθσ επίβλεψθσ ζχουν τθν τάςθ να παραβιάηουν
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ςυχνότερα τουσ όρουσ που ςυνοδεφουν τθν αποωυλάκιςι τουσ ςε ςχζςθ με τουσ
παραβάτεσ που βρίςκονται ςε λιγότερο εντατικά προγράμματα κεραπείασ.199

Β. Σοξικοεξαρτθμζνοι παραβάτεσ
Ο υψθλόσ επιπολαςμόσ τοξικοεξαρτθμζνων παραβατϊν ςτουσ χϊρουσ του
ςωωρονιςτικοφ ςυςτιματοσ είναι κάτι που απαιτεί τθν εκπόνθςθ τεκμθριωμζνων
προγραμμάτων απεξάρτθςθσ και κοινωνικισ αποκατάςταςθσ ωσ εναλλακτικϊν
επιλογϊν αντί του εγκλειςμοφ, κατά τθ διάρκεια του εγκλειςμοφ και μετά τον
εγκλειςμό. Θ ολοκλιρωςθ των προγραμμάτων και θ ςυνζχιςθ τθσ κεραπείασ από τθ
ωυλακι ςτθν κοινότθτα και τοφμπαλιν είναι καίριασ ςθμαςίασ για τον αντίκτυπο που
ζχουν τα προγράμματα ςτον εκιςμό του ατόμου και ςτθν ψυχικι του ευεξία. Συχόν
κακυςτζρθςθ ι διακοπι ςτο κεραπευτικό πρόγραμμα μπορεί επίςθσ να επιδράςει
αρνθτικά ςτο κίνθτρο των ατόμων να αλλάξουν τον τρόπο ηωισ τουσ, ςτθ διανοθτικι
τουσ ςτάςθ απζναντι ςτα ναρκωτικά ι ςτο κίνθτρό τουσ να ολοκλθρϊςουν ζνα
πρόγραμμα όταν τουσ δίνεται θ ευκαιρία να αποκτιςουν και πάλι πρόςβαςθ ςε
κεραπεία. Γενικότερα θ διακοπι τθσ πρόςβαςθσ των παραβατϊν ςε κεραπεία
απεξάρτθςθσ μετά τθν αποωυλάκιςθ είναι κάτι που μπορεί να ζχει ιδιαίτερα αρνθτικό
αντίκτυπο ςτισ προοπτικζσ κοινωνικισ τουσ επανζνταξθσ.
ε μεγάλο αρικμό χωρϊν θ τεκμθριωμζνθ κεραπεία τθσ τοξικοεξάρτθςθσ ςε
ωυλακζσ διατίκεται μόνο ςε κατάδικουσ κρατουμζνουσ. Οι υπόδικοι δεν μποροφν
πάντοτε να ζχουν πρόςβαςθ ςε κεραπεία, παρ’ όλο που μπορεί να λάμβαναν
κεραπεία αυτοφ του είδουσ πριν από τθ ςφλλθψθ και κράτθςι τουσ.
Οι παραβάτεσ που αντιμετωπίηουν προβλιματα ςχετιηόμενα με τα ναρκωτικά ζχουν
ςυχνά πολλαπλζσ κεραπευτικζσ ανάγκεσ ςε διάωορα πεδία, προςωπικά, κοινωνικά,
οικονομικά, κακϊσ και ςχετικά με τθν υγεία. Σα προβλιματα τοξικοεξάρτθςθσ
μποροφν να κεραπευκοφν με αποτελεςματικό τρόπο, αν τα άτομα μποροφν να ζχουν
πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ κεραπείασ και κοινωνικισ αποκατάςταςθσ που ενδείκνυνται
για τισ ανάγκεσ τουσ και είναι επαρκοφσ ποιότθτασ, ζνταςθσ και διάρκειασ, δεδομζνου
ότι καμία μεμονωμζνθ κεραπευτικι προςζγγιςθ δεν είναι αποτελεςματικι για όλουσ.
Οι τοξικοεξαρτθμζνοι παραβάτεσ κα πρζπει να μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ι να
παραπζμπονται ςτθ κεραπεία που ανταποκρίνεται με τον καλφτερο τρόπο ςτισ
ανάγκεσ τουσ, περιλαμβανομζνθσ και τθσ μείωςθσ τθσ βλάβθσ, και που ςυνεκτιμά
ιδιαίτερεσ ανάγκεσ οι οποίεσ ςχετίηονται με το ωφλο, τθν θλικία, τθν υγεία και τισ
ςυμπεριωορζσ κινδφνου.
Ο αποτελεςματικόσ ςχεδιαςμόσ τθσ κεραπείασ κα πρζπει να περιλαμβάνει κάποια
εταιρικι ςχζςθ μεταξφ κυβερνθτικϊν και μθ κυβερνθτικϊν ωορζων, παροχζων,
χρθςτϊν υπθρεςιϊν και τθσ κοινότθτασ. Οι υπθρεςίεσ κεραπείασ και κοινωνικισ
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αποκατάςταςθσ μποροφν να διαδραματίςουν βαςικό ρόλο ςτθ μείωςθ του κοινωνικοφ
ςτίγματοσ και των διακρίςεων εισ βάροσ των τοξικομανϊν, κακϊσ και ςτθν υποςτιριξθ
τθσ επανζνταξισ τουσ ςτθν κοινωνία ωσ υγειϊν και παραγωγικϊν τθσ μελϊν.200

Γ. Θλικιωμζνοι παραβάτεσ

Ηνωμζνο Βαςίλειο
το Θνωμζνο Βαςίλειο θ μθ κυβερνθτικι οργάνωςθ RECOOP προάγει τθ ωροντίδα, τθν
επανεγκατάςταςθ και τθν κοινωνικι αποκατάςταςθ των παραβατϊν και των πρϊθν
παραβατϊν, ιδίωσ εκείνων που είναι άνω των 50 ετϊν. Παρζχει υποςτθρικτικζσ
υπθρεςίεσ ςτα πεδία τθσ νομικισ υπεράςπιςθσ, ςυμβουλζσ επί οικονομικϊν
ηθτθμάτων, κακοδιγθςθ ςε κζματα όπωσ θ απαςχόλθςθ και θ κατάρτιςθ, κακϊσ και
κακοδιγθςθ ςτα ηθτιματα τθσ ςτζγαςθσ και τθσ υγείασ, με ςκοπό να καταςτιςει τουσ
πρϊθν κρατουμζνουσ ικανοφσ να αναλάβουν τον ζλεγχο τθσ ηωισ τουσ, να αποωφγουν
τον κοινωνικό αποκλειςμό και να μθν τελζςουν αξιόποινθ πράξθ.
Πθγι: www.recoop.org.uk/pages/home/.

Κακϊσ γερνά ο γενικόσ πλθκυςμόσ, γερνά και ο πλθκυςμόσ των εγκλείςτων. Όπωσ
ακριβϊσ ο γθράςκων πλθκυςμόσ επιωζρει πρόςκετεσ δαπάνεσ ςτο ςφςτθμα υγείασ
και κοινωνικισ πρόνοιασ μιασ χϊρασ, ζτςι και ο γθράςκων πλθκυςμόσ ςτισ ωυλακζσ.
Επιπροςκζτωσ, δεδομζνθσ και τθσ τάςθσ που υπάρχει ςε μεγάλο αρικμό
δικαιοδοτικϊν ςυςτθμάτων για ςκλθρότερουσ νόμουσ αναωορικά με τθν επιβολι
ποινϊν, αυξανόμενο ποςοςτό των κρατουμζνων εκτίει ςιμερα ιδιαίτερα μακρόχρονεσ
ποινζσ ςτισ οποίεσ περιλαμβάνεται και θ ωυςικι διάρκεια τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ. Κατά
ςυνζπεια, ςε μεγάλο αρικμό χωρϊν θ θλικιακι πυραμίδα των κρατουμζνων
αυξάνεται.
Θ ψυχολογικι πίεςθ τθσ ωυλακισ ζχει μεγαλφτερο αντίκτυπο ςτθν υγεία των
θλικιωμζνων κρατουμζνων από ό,τι ςτθν υγεία του γενικοφ εγκάκειρκτου πλθκυςμοφ.
Τπάρχουν ερευνθτικά ςτοιχεία που υποδεικνφουν ότι θ διαδικαςία γιρανςθσ μζςα
ςτισ ωυλακζσ είναι ταχφτερθ ςε ςφγκριςθ με το περιβάλλον ζξω από αυτζσ, εξαιτίασ
των ςυνκθκϊν ςτο εςωτερικό τουσ. Αμζςωσ μετά τθν ζναρξθ του εγκλειςμοφ πολλοί
θλικιωμζνοι κρατοφμενοι βιϊνουν -λόγω τθσ θλικίασ τουσ- ζντονο ψυχολογικό ςοκ και
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αιςκάνονται λιγότερο ικανοί να αντεπεξζλκουν ςτο νζο τουσ περιβάλλον ςυγκριτικά
με τουσ κρατουμζνουσ νεαρότερθσ θλικίασ.201 υνικωσ αιςκάνονται ευάλωτοι και
μπορεί να διατρζχουν τον κίνδυνο να υποςτοφν κακοποίθςθ από άλλουσ
κρατουμζνουσ. Οι θλικιωμζνεσ κρατοφμενεσ γυναίκεσ, ιδίωσ, νιϊκουν πωσ
απειλοφνται από μικρότερθσ θλικίασ κρατοφμενεσ και ςυχνά γίνονται ςτόχοσ
εκωοβιςμοφ.202

Ηνωμζνο Βαςίλειο
Σο Τπουργείο Τγείασ και θ Nacro, ωιλανκρωπικό ίδρυμα για τθ μείωςθ του
εγκλιματοσ, ζχουν αναπτφξει από κοινοφ ζνα πακζτο πόρων για τθν άςκθςθ ζργου με
θλικιωμζνουσ κρατουμζνουσ το οποίο περιλαμβάνει το ςφνολο των πτυχϊν τθσ
γιρανςθσ και τθσ υγείασ, κακϊσ και ιδζεσ -που βαςίηονται ςε ορκζσ πρακτικζσ- για
δραςτθριότθτεσ, υγειονομικι περίκαλψθ και επανεγκατάςταςθ. Θ Nacro προςωζρει
ελεφκερθ πρόςβαςθ ςε μια διαδικτυακι βάςθ δεδομζνων, το «φςτθμα Εφρεςθσ
Τπθρεςιϊν Επανεγκατάςταςθσ», που παρζχει πλθροωορίεσ για κζματα ςτζγαςθσ,
απαςχόλθςθσ, κακϊσ και για άλλεσ υπθρεςίεσ, με ςτόχο τθν παροχι βοικειασ ςτουσ
κρατουμζνουσ για τθν επιτυχι τουσ επανζνταξθ.
Πθγι: United Kingdom Department of Health and Nacro, A Resource Pack for
Working with Older Prisoners (London, Nacro, 2009).

Κα πρζπει επομζνωσ να δίνεται ιδιαίτερθ προςοχι ςτισ ανάγκεσ των θλικιωμζνων
κρατουμζνων και, όπου αυτό είναι εωικτό, κα πρζπει να διατίκενται γι’ αυτά τα άτομα
χωριςτζσ πτζρυγεσ. Οι θλικιωμζνοι παραβάτεσ δεν κα πρζπει να εξαναγκάηονται ςε
εκτζλεςθ καταναγκαςτικϊν ζργων ι επίπονων εργαςιϊν, αλλά κα πρζπει να ζχουν τθ
δυνατότθτα να παραμζνουν απαςχολθμζνοι ςε εργαςία ι ςε άλλθ δραςτθριότθτα
ουςιαςτικισ ςθμαςίασ.
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Καναδάσ
Μεταβατικι ςτζγαςθ για θλικιωμζνουσ παραβάτεσ
Θ ωωρονιςτικι Τπθρεςία του Καναδά ζχει ειςαγάγει ζνα ςχζδιο οικιςτικϊν
εναλλακτικϊν επιλογϊν ςε επίπεδο κοινότθτασ, ϊςτε να προςωζρει βοικεια για τθ
μεταβατικι ςτζγαςθ που προορίηεται για τουσ θλικιωμζνουσ παραβάτεσ οι οποίοι δεν
ζχουν πόρουσ ςτθν κοινότθτα. τισ επιμζρουσ επιτυχίεσ περιλαμβάνεται θ μετάβαςθ
ςε κακεςτϊσ ανεξάρτθτθσ διαβίωςθσ ςτθν κοινότθτα, ςε εξαςωάλιςθ απαςχόλθςθσ,
ςε απόκτθςθ κάρτασ αςωάλιςθσ αςκενείασ, ταυτότθτασ κοινωνικισ αςωάλιςθσ και
άλλων δελτίων ταυτότθτασ που χρειάηονται για τθ διαβίωςθ ςτθν κοινότθτα, ςε
άνοιγμα τραπεηικοφ λογαριαςμοφ και ςε χριςθ των δθμόςιων ςυγκοινωνιϊν.
Θ ωωρονιςτικι Τπθρεςία του Καναδά ζχει επίςθσ δθμιουργιςει ζνα πρόγραμμα
εντατικισ διαχείριςθσ με ςτόχο τθν προςωορά υπθρεςιϊν ςε οριςμζνεσ κατθγορίεσ
παραβατϊν, ςτουσ οποίουσ περιλαμβάνονται και οι θλικιωμζνοι, οι οποίοι βρίςκονται
ςε κακεςτϊσ υπό όρουσ απόλυςθσ. Οι υπθρεςίεσ που ςχετίηονται με τθν κατάχρθςθ
ουςιϊν, τθν ψυχικι υγεία και τισ μειωμζνεσ λειτουργικζσ ικανότθτεσ προςωζρονται
ςτουσ παραβάτεσ ςτο ςπίτι τουσ.
Πθγι: www.csc-scc.gc.ca/text/pa/ev-res-alt/ev-res-alt-eng.pdf.

Είναι επίςθσ ςθμαντικό να ςυνεκτιμάται το γεγονόσ ότι ςε πολλζσ περιπτϊςεισ θ
μόνθ ςτιριξθ τθν οποία μποροφν να προςδοκοφν οι θλικιωμζνοι κρατοφμενοι μετά
τθν αποωυλάκιςι τουσ, ιδίωσ μετά τθν ζκτιςθ μακρόχρονθσ ποινισ, είναι θ
παρεχόμενθ από υπθρεςίεσ πρόνοιασ ι μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ. ε μεγάλο
αρικμό κοινοτιτων ωςτόςο τα γθροκομεία ι τα κζντρα για θλικιωμζνα άτομα είναι
λιγοςτά και ιδιαιτζρωσ δυςπρόςιτα για πρϊθν κρατουμζνουσ. Θ ζλλειψθ κατάλλθλων
χϊρων διαμονισ για θλικιωμζνα, πρϊθν κρατοφμενα άτομα μετά τθν αποωυλάκιςι
τουσ, δεδομζνων των πολλαπλϊν αναγκϊν και τθσ αδυναμίασ τουσ, είναι κάτι
ιδιαίτερα προβλθματικό.
Σζλοσ, και ωσ αποτζλεςμα τθσ αυξανόμενθσ θλικιακισ πυραμίδασ ςε μεγάλο
αρικμό ςωωρονιςτικϊν ςυςτθμάτων, οι θλικιωμζνοι ι οι πάςχοντεσ από ανίατθ
αςκζνεια κρατοφμενοι μπορεί να χρειαςτοφν επικανάτια ιατρικι και νοςθλευτικι
ωροντίδα, κακϊσ και ωροντίδα ανιάτων. τισ Θνωμζνεσ Πολιτείεσ διάωορεσ ωυλακζσ
διακζτουν προγράμματα ωροντίδασ ανιάτων ςτθ ωυλακι, ςτο πλαίςιο των οποίων
παρζχεται από κρατουμζνουσ ωροντίδα ςε ςυγκρατουμζνουσ τουσ οι οποίοι διανφουν
το τελευταίο ςτάδιο τθσ ηωισ τουσ. Σόςο το Εκνικό Λνςτιτοφτο ωωρονιςτικισ, όςο και
θ Εκνικι Ζνωςθ Φροντίδασ Ανιάτων ςτισ Φυλακζσ παρζχουν κατευκυντιριεσ γραμμζσ
για τον τρόπο κατάρτιςθσ ςχετικϊν εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων για κρατουμζνουσ.
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Ωσ ηιτθμα αρχισ, κα πρζπει για λόγουσ ςυμπόνιασ να εξετάηεται το ενδεχόμενο
αποωυλάκιςθσ των κρατουμζνων που πάςχουν από ανίατθ αςκζνεια.

Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ
Πρόγραμμα φροντίδασ ανιάτων
το Πολιτειακό ωωρονιςτικό Κατάςτθμα “Angola” τθσ Λουηιάνα οι κρατοφμενοι
επικουροφν τθν εκτζλεςθ ενόσ προγράμματοσ ωροντίδασ ανιάτων ςτο οποίο
περιλαμβάνεται το ξφριςμα κρατουμζνων που λαμβάνουν παρθγορθτικι αγωγι, θ
διενζργεια λουτροφ ςτα άτομα αυτά ι ο εκελοντικόσ κακαριςμόσ των κελιϊν τουσ.
Πολλοί από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο πρόγραμμα εκτίουν ιςόβια κάκειρξθ και βλζπουν
τθν εκελοντικι τουσ εργαςία ωσ βοικεια ςτουσ άλλουσ, ελπίηοντασ ότι κάποιοσ κα
κάνει το ίδιο, όταν ζρκει θ ϊρα να αντιμετωπίςουν το τζλοσ τθσ ηωισ τουσ ςτθ
ωυλακι. Παρόλο που αυτοφ του είδουσ τα προγράμματα ωροντίδασ ανιάτων δεν
ζχουν κάποια χρθςιμότθτα για τθν επανζνταξθ των θλικιωμζνων κρατουμζνων ςτθν
κοινωνία, ζχουν ενδεχομζνωσ αποκαταςτατικι αξία για όςουσ εργάηονται ςε αυτά.

Δ. Αλλοδαποί
Οι αλλοδαποί κρατοφμενοι είναι παραβάτεσ οι οποίοι δεν ωζρουν το διαβατιριο τθσ
χϊρασ ςτθν οποία είναι ωυλακιςμζνοι. Ο πλθκυςμόσ των αλλοδαπϊν που κρατοφνται
ζχει αυξθκεί αξιοςθμείωτα ςε μεγάλο αρικμό χωρϊν. Σο ποςοςτό αλλοδαπϊν ςτον
εγκάκειρκτο πλθκυςμό διαωζρει από χϊρα ςε χϊρα, και τα αρικμθτικά μεγζκθ είναι
ςυνικωσ μεγαλφτερα ςε χϊρεσ που ζχουν μεγάλο πλθκυςμό διακινοφμενων ι
μεταναςτϊν εργαηομζνων. Οι αλλοδαποί κρατοφμενοι δυςκολεφονται να διατθριςουν
επικοινωνία με τισ οικογζνειεσ και τισ κοινότθτζσ τουσ, ενϊ ςυνικωσ ςτεροφνται τισ
επαωζσ και τθ ςτιριξθ που είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για τθ μείωςθ τθσ επιβλαβοφσ
επίδραςθσ του εγκλειςμοφ ςτθ ωυλακι.
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Βουλγαρία
Πρόγραμμα για Αλλοδαποφσ Κρατουμζνουσ
Σο Βουλγαρικό Μδρυμα Αρωγισ Φιλανκρωπικϊν Λδρυμάτων ζχει ξεκινιςει ζνα
«Πρόγραμμα για Αλλοδαποφσ Κρατουμζνουσ» με ςτόχο τθν προςπάκεια παροχισ
βοικειασ ςτισ οικογζνειεσ και ςτα ωιλικά πρόςωπα των αλλοδαπϊν κρατουμζνων που
είναι ζγκλειςτοι ςτθ Βουλγαρία. Σο πρόγραμμα με τθν ονομαςία «Τιοκζτθςε Ζναν
Κρατοφμενο» περιλαμβάνει μια ομάδα εκελοντϊν οι οποίοι επιςκζπτονται τον
κρατοφμενο και ενεργοφν ωσ προςωρινι ανάδοχθ οικογζνεια, κυρίωσ όταν τα ίδια τα
μζλθ τθσ οικογζνειασ του κρατουμζνου αδυνατοφν να ταξιδζψουν μζχρι τθ Βουλγαρία
για να τον επιςκεωκοφν. Σο πρόγραμμα με τθν ονομαςία «Οικογενειακι Φιλοξενία»
περιλαμβάνει μια άλλθ ομάδα εκελοντϊν, θ οποία ωροντίηει τισ ανάγκεσ των μελϊν
οικογενειϊν που πραγματοποιοφν επίςκεψθ.
Πθγι: www.prisonproject.bulgarianaid.org/Prison_Project/Welcome.html.

Οι αλλοδαποί παραβάτεσ αντιμετωπίηουν διάωορα μειονεκτιματα, το
ςθμαντικότερο των οποίων είναι το εμπόδιο τθσ γλϊςςασ, το οποίο δυςχεραίνει τθν εκ
μζρουσ τουσ κατανόθςθ του νόμου, τθσ νομικισ διαδικαςίασ, των κανονιςμϊν και των
κανόνων τθσ ωυλακισ, κακϊσ και των δικαιωμάτων τουσ. Σο εμπόδιο αυτό μπορεί να
οδθγιςει ςε ακοφςιεσ παραβιάςεισ των κανόνων τθσ ωυλακισ, καταλιγοντασ ςε
πεικαρχικζσ κυρϊςεισ. Θ εκπαίδευςθ, θ επαγγελματικι κατάρτιςθ και άλλα
προγράμματα είναι λιγότερο προςιτά για αλλοδαποφσ οι οποίοι αδυνατοφν να
διαβάςουν ι να γράψουν ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ όπου είναι ωυλακιςμζνοι. Επιπλζον
πολλοί αλλοδαποί κρατοφμενοι δεν διακζτουν το κατάλλθλο κακεςτϊσ μετανάςτθ ι
νόμιμθ άδεια παραμονισ ςτθ χϊρα και ςυχνά ζρχονται αντιμζτωποι με παρατεταμζνθ
κράτθςθ εν αναμονι απόωαςθσ για ενδεχόμενθ απζλαςι τουσ ςτθ χϊρα καταγωγισ
τουσ. Οι αλλοδαποί κρατοφμενοι μπορεί επίςθσ να βιϊνουν διακρίςεισ ανάλογα με τον
πολιτιςμό ι τθ κρθςκεία τουσ. Δεδομζνου ότι ζχουν τθν τάςθ να είναι αποκομμζνοι
από τισ οικογζνειεσ και τισ κοινότθτζσ τουσ, οι αλλοδαποί κρατοφμενοι αντιμετωπίηουν
επίςθσ ςθμαντικό βακμό απομόνωςθσ.
Θ «Εξάλειψθ των Γλωςςικϊν Εμποδίων ςτισ Ευρωπαϊκζσ Φυλακζσ Μζςω τθσ
Σεχνολογίασ για τθν Ανοικτι και Εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθ» αποτελεί ζνα
πρόγραμμα το οποίο ζχει χρθματοδοτθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι. Ο κφριοσ
ςκοπόσ του προγράμματοσ είναι θ επίλυςθ των προβλθμάτων επικοινωνίασ ανάμεςα
ςτουσ Ευρωπαίουσ ςωωρονιςτικοφσ υπαλλιλουσ και τουσ αλλοδαποφσ κρατουμζνουσ.
Ζωσ τϊρα οι χϊρεσ που ςυμμετζχουν είναι το Βζλγιο, θ Γερμανία και θ Ελλάδα. Όχι
μόνο οι ςωωρονιςτικοί υπάλλθλοι μακαίνουν μια πρόςκετθ γλϊςςα και λαμβάνουν
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πιςτοποίθςθ για τθν επιτυχία τουσ, αλλά ζχει βελτιωκεί και θ επικοινωνία με τουσ
αλλοδαποφσ κρατουμζνουσ, κάτι που ωσ εκ τοφτου ζχει κετικό αντίκτυπο ςτθν ευεξία
αυτϊν των κρατουμζνων.
Οι αλλοδαποί κρατοφμενοι ςυχνά είναι ανεπαρκϊσ προετοιμαςμζνοι για
αποωυλάκιςθ και πολλζσ ωορζσ δεν είναι επιλζξιμοι για τθν παροχι υπθρεςιϊν
υγείασ, πρόνοιασ και άλλων υπθρεςιϊν βαςιηόμενων ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ. υν τοισ
άλλοισ ςυχνά δεν είναι επιλζξιμοι ι δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ για ςυμμετοχι
τουσ ςε προγράμματα πρόωρθσ αποωυλάκιςθσ και ςυνικωσ δεν ζχουν κάπου να πάνε
μετά τθν επάνοδό τουσ ςτθν κοινότθτα. Αν πρόκειται να απελακοφν αμζςωσ μετά τθν
ζκτιςθ τθσ ποινισ τουσ, ςυνικωσ δεν λαμβάνουν ιδιαίτερθ αρωγι για τθν
προετοιμαςία τθσ επιςτροωισ ςτθ χϊρα τουσ. Όταν παρζχεται αρωγι, υπάρχουν
κάποιεσ ωορζσ μακρόχρονεσ κακυςτεριςεισ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ απζλαςισ
τουσ, και οι παραβάτεσ αγωνίηονται να αντεπεξζλκουν ςτθ χϊρα περιμζνοντασ να
αναχωριςουν για τθ χϊρα προζλευςισ τουσ. Πολφ λίγεσ χϊρεσ διακζτουν κζντρα
θμιελεφκερθσ διαβίωςθσ για άτομα που αναμζνεται να απελακοφν. Μόλισ
επιςτρζψουν ςτθν πατρίδα τουσ, ςυνικωσ είναι λίγα όςα μποροφν να κεωρθκοφν
υπθρεςίεσ για τθ ςτιριξθ τθσ κοινωνικισ τουσ επανζνταξθσ φςτερα από μακρά χρονικι
περίοδο απουςίασ. Όταν μεταωζρονται αλλοδαποί κρατοφμενοι, πολλά από αυτά τα
προβλιματα κα μποροφςαν να μετριαςτοφν διά μζςου καλφτερθσ επικοινωνίασ και
ςυνεργαςίασ ανάμεςα ςτισ ςωωρονιςτικζσ αρχζσ τθσ χϊρασ ωυλάκιςθσ και τθσ χϊρασ
προζλευςθσ· ςπάνια ωςτόςο υπάρχει τζτοια ςυνεργαςία.
τουσ αλλοδαποφσ κρατουμζνουσ πρζπει να παρζχονται λογικζσ διευκολφνςεισ για
τθν επικοινωνία τουσ με τουσ διπλωματικοφσ και προξενικοφσ αντιπροςϊπουσ του
κράτουσ ςτο οποίο ανικουν. Εντοφτοισ πολλοί αλλοδαποί κρατοφμενοι δεν ζχουν
επίγνωςθ του δικαιϊματοσ αυτοφ, οφτε είναι πάντοτε διακζςιμεσ ι εφκολα
προςωερόμενεσ οι προξενικζσ υπθρεςίεσ ςτο ςφνολο των αλλοδαπϊν κρατουμζνων.
Ο ζγκαιροσ επαναπατριςμόσ των αλλοδαπϊν κρατουμζνων (μζςω προγραμμάτων
μεταωοράσ κρατουμζνων, προγραμμάτων υπό όρουσ απόλυςθσ ι άλλων μθχανιςμϊν)
είναι πολλζσ ωορζσ ςθμαντικόσ για τθ μελλοντικι κοινωνικι επανζνταξθ του
παραβάτθ. Θ μεταωορά αυτϊν των ατόμων, για να εκτίςουν τθν ποινι τουσ ςτθ χϊρα
καταγωγισ τουσ, είναι κάτι που μπορεί να ςυμβάλει ςτθ δίκαιθ και αποτελεςματικι
τουσ αντιμετϊπιςθ. Όλα ςχεδόν τα όργανα τα οποία ρυκμίηουν τισ διεκνείσ μεταωορζσ
κρατουμζνων ορίηουν τθν κοινωνικι αποκατάςταςθ ωσ ζναν από τουσ λόγουσ για τθ
ςτιριξθ αυτϊν των μεταωορϊν. Θ μεταωορά αλλοδαπϊν καταδίκων για τθν ζκτιςθ τθσ
ποινισ τουσ ςτθ χϊρα προζλευςισ τουσ αποτελεί ζναν εναλλακτικό τρόπο εκτζλεςθσ
μιασ καταδικαςτικισ απόωαςθσ. Εωόςον όλα τα υπόλοιπα ςτοιχεία είναι ίδια, τα
καταδικαςμζνα άτομα που εκτίουν τθν ποινι τουσ ςτθ χϊρα προζλευςισ τουσ
μποροφν να αποκαταςτακοφν και να επανενταχκοφν καλφτερα ςτθν κοινότθτα. Αυτό
αποτελεί ζναν καλό λόγο για τθ μεταωορά καταδίκων ςε κράτοσ με το οποίο ζχουν
κοινωνικοφσ δεςμοφσ, ϊςτε να εκτίςουν τθν ποινι τουσ. Ο εγκλειςμόσ ςτθ ωυλακι ςε
μια ξζνθ χϊρα, μακριά από τθν οικογζνεια και τα ωιλικά πρόςωπα, ενδεχομζνωσ να
είναι και αντιπαραγωγικόσ, εωόςον οι οικογζνειεσ των κρατουμζνων μπορεί να τουσ
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παρζχουν το κοινωνικό κεωάλαιο και τθ ςτιριξθ που βελτιϊνουν τθν πικανότθτα
επιτυχοφσ επανεγκατάςταςθσ και επανζνταξθσ.203
φμωωνα με ςφςταςθ των Κανόνων τθσ Μπανγκόκ, «όπου ιςχφουν ςυναωείσ
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμωωνίεσ, θ μεταωορά μθ μόνιμων κατοίκων, αλλοδαπϊν
κρατοφμενων γυναικϊν ςτθ χϊρα προζλευςισ τουσ, ιδίωσ αν ζχουν παιδιά ςτθ χϊρα
προζλευςισ τουσ, κα εξετάηεται κατά τθ διάρκεια του εγκλειςμοφ τουσ ςτθ ωυλακι
όςο το δυνατόν νωρίτερα, κατόπιν αίτθςθσ ι εν επιγνϊςει ςυναίνεςθσ τθσ
ενδιαωερόμενθσ γυναίκασ» (κανόνασ 53, παράγραωοσ 1). Οι αλλοδαποί κρατοφμενοι
που ζχουν ςτθ χϊρα παιδιά ι ςφηυγο αντιμετωπίηουν πρόςκετα προβλιματα. Οι
κρατοφμενεσ γυναίκεσ που ςυνοδεφονται από παιδί ζχουν ςυχνά λιγοςτζσ επιλογζσ
για εναςχόλθςθ με τα παιδιά τουσ. Βάςει τθσ ςφςταςθσ τθσ παραγράωου 2 του κανόνα
53, «όταν πρόκειται να απομακρυνκεί από τθ ωυλακι παιδί το οποίο ηει μαηί με μθ
μόνιμθ κάτοικο, αλλοδαπι κρατοφμενθ γυναίκα, κα πρζπει να εξετάηεται θ
μετεγκατάςταςθ του παιδιοφ ςτθ χϊρα προζλευςισ του, λαμβανομζνων υπ’ όψιν των
ςυμωερόντων του παιδιοφ και ςε ςυνεννόθςθ με τθ μθτζρα».

Ε. Μζλθ εκνικϊν ι ωυλετικϊν μειονοτιτων και αυτόχκονων
λαϊν
Ο εγκλειςμόσ ςτθ ωυλακι είναι κάτι που μπορεί να αυξάνει τον αποκλειςμό και τθν
απομόνωςθ των μελϊν των μειονοτικϊν ομάδων, που μπορεί ιδθ να αντιμετωπίηουν
διακρίςεισ βαςιηόμενεσ ςτο ωυλετικό και εκνικό τουσ υπόβακρο. υχνά οι εκνικζσ ι
ωυλετικζσ μειονότθτεσ υπερεκπροςωποφνται ςτο ςωωρονιςτικό ςφςτθμα, ωσ
αποτζλεςμα νομοκεςίασ και ςτρατθγικϊν εωαρμογισ του νόμου που ζχουν ιδιαίτερο
αντίκτυπο ςτισ ομάδεσ αυτζσ. Όταν οι ωυλετικζσ ι εκνικζσ διακρίςεισ είναι τζτοιεσ που
ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν υπερεκπροςϊπθςθ εκνικϊν μειονοτιτων ςτισ ωυλακζσ,
μποροφν να αναμζνονται περιςςότερεσ διακρίςεισ κατά τθ χρονικι ςτιγμι τθσ
αποωυλάκιςθσ των μελϊν τουσ.

Αυςτραλία
Προγράμματα για τους αυτόχθονες
Σο «Πρόγραμμα Οικογενειακϊν Επιςκζψεων για τουσ Αυτόχκονεσ», το οποίο
εωαρμόηεται υπό τθν αιγίδα τθσ Βικτωριανισ Ζνωςθσ για τθ Φροντίδα και τθν
Επανεγκατάςταςθ των Παραβατϊν, αναγνωρίηει τθ ςθμαςία που ζχει θ διατιρθςθ
203

United Nations Office on Drugs and Crime, Handbook on the International Transfer of Sentenced
Persons (Vienna, 2012).
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των ςχζςεων των κρατουμζνων Koori με τθν οικογζνειά τουσ, κακϊσ και των δεςμϊν
με τθν κοινότθτά τουσ. Ειδικότερα το πρόγραμμα παρζχει αρωγι ςτισ οικογζνειεσ των
κρατουμζνων Koori επί κεμάτων ταξιδίου και διαμονισ, με ςτόχο τθ διευκόλυνςθ τθσ
πραγματοποίθςθσ επιςκζψεων ςτο μζλοσ τουσ που βρίςκεται υπό κράτθςθ.
το Queensland τα κζντρα κράτθςθσ ςυντονίηουν προγράμματα για θλικιωμζνα,
αξιοςζβαςτα άτομα και πνευματικοφσ κεραπευτζσ, με ςκοπό τθ ςυνεργαςία με τουσ
αυτόχκονεσ. Οριςμζνα κζντρα ςυνεργάηονται ςτενά με οργανϊςεισ αυτοχκόνων ςτισ
οποίεσ περιλαμβάνονται και ομάδεσ κοινοτικισ δικαιοςφνθσ, με ςτόχο τθν παροχι
ςτιριξθσ και αρωγισ ςε αυτόχκονεσ κρατουμζνουσ. Επίςθσ ζχουν ςωυρθλατθκεί
δεςμοί με κοινότθτεσ αυτοχκόνων μζςω τθσ πραγματοποίθςθσ επιςκζψεων από
ανϊτερουσ αξιωματοφχουσ διάωορων ςωωρονιςτικϊν κζντρων ςε ομάδεσ κοινοτικισ
δικαιοςφνθσ οι οποίεσ δραςτθριοποιοφνται ςε κοινότθτεσ ςτο lower Gulf και ςτο Cape
York.
Πθγι: M. Willis and J.-P. Moore, Reintegration of Indigenous Prisoners. Research and
Public Policy Series No. 90 (Canberra, Australian Institute of Criminology, 2008).
Διατίκεται
ςτθν
θλεκτρονικι
διεφκυνςθ
www.aic.gov.au/documents/4/1/E/%7B41EFB68A-8B0A-43F8-A747E71315F88751%7Drpp90.pdf.

Σα μζλθ των μειονοτικϊν ομάδων ενδζχεται να ζχουν πολλαπλζσ ανάγκεσ εξαιτίασ
τθσ κοινωνικοοικονομικισ τουσ περικωριοποίθςθσ και των αποτελεςμάτων που ζχει θ
άςκθςθ διακρίςεων. Θ ςυμμετοχι τουσ ςε ςωωρονιςτικά προγράμματα είναι ςυχνά
περιοριςμζνθ λόγω γλωςςικϊν εμποδίων και τθσ περιοριςμζνθσ πολιτιςμικισ
ςυνάωειασ των υωιςτάμενων προγραμμάτων. Παράλλθλα χρειάηονται ςυνικωσ
περιςςότερθ αρωγι μετά τθν αποωυλάκιςθ, και αυτό λόγω τθσ μειονεκτικισ
κοινωνικοοικονομικισ τουσ κατάςταςθσ. Σο κυρίαρχο ρεφμα τθσ παρεχόμενθσ μετά
τθν αποωυλάκιςθ ςτιριξθσ, όπου αυτι υωίςταται, ςπανίωσ λαμβάνει υπ’ όψιν τισ
ειδικζσ πολιτιςμικζσ ανάγκεσ και τθν ιδιαίτερθ κατάςταςθ των μελϊν των εκνικϊν ι
ωυλετικϊν μειονοτιτων και των αυτόχκονων λαϊν. Οι εκνικζσ ι ωυλετικζσ διακρίςεισ
αποτελοφν ςοβαρό εμπόδιο ςτθν κοινωνικι επανζνταξθ των κρατουμζνων και μπορεί
να ζχουν ωσ αποτζλεςμα ζναν κφκλο (επαν)εγκλειςμοφ ο οποίοσ διαιωνίηει τθν
περικωριοποίθςθ αυτϊν των ατόμων.
Θ αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ των ωυλετικϊν διακρίςεων ςυνιςτά ςυλλογικι
ευκφνθ· υπάρχουν ωςτόςο πρωτοβουλίεσ που μποροφν να λαμβάνονται ςτο πλαίςιο
του ςωωρονιςτικοφ ςυςτιματοσ με ςτόχο τθ μείωςθ των ωυλετικϊν διακρίςεων και
τθν παροχι αρωγισ ςτα άτομα, ϊςτε να υπερνικιςουν τουσ ωόβουσ τουσ και τα
αιςκιματα αποξζνωςθσ. Ζνασ από τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ μποροφν τα
ςωωρονιςτικά ςυςτιματα να αντιμετωπίςουν τισ ωυλετικζσ διακρίςεισ είναι θ
απαςχόλθςθ ανκρϊπων από διάωορα υπόβακρα. Σα μζλθ του ςωωρονιςτικοφ
προςωπικοφ, προερχόμενα από όλα τα εκνικά υπόβακρα, κα πρζπει να είναι
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εκπαιδευμζνα ςτθν πολιτιςμικι ευαιςκθςία και κατανόθςθ. Οι επαγγελματίεσ αυτοί
πρζπει να ζχουν επίγνωςθ του ότι θ ποικιλία ςτισ πολιτιςμικισ ωφςεωσ αντιδράςεισ
απζναντι ςτουσ παραβάτεσ και τθν παραβατικι ςυμπεριωορά είναι κάτι που μπορεί
να επθρεάςει τθ διαδικαςία επανζνταξθσ των παραβατϊν, κακϊσ και τθν προκυμία
και ικανότθτά τουσ να αναπτφςςουν ουςιαςτικι ςφνδεςθ με υπθρεςίεσ.
Επιπροςκζτωσ οι διευκυντζσ των ωυλακϊν κα πρζπει να εξετάηουν οποιεςδιποτε
ανιςότθτεσ ι εμπόδια αντιμετωπίηουν οι μειονότθτεσ, όταν κάνουν χριςθ των
παρεχόμενων εντόσ τθσ ωυλακισ υπθρεςιϊν. Σζλοσ, οι ςφμβουλοι επί ςωωρονιςτικϊν
ηθτθμάτων και άλλοι κοινοτικοί εκελοντζσ μποροφν επίςθσ να διαδραματίςουν
ςθμαντικό ρόλο ςτθν παροχι βοικειασ ςτουσ κρατουμζνουσ, ϊςτε να αναπτφξουν
ψυχικι αντοχι, κακϊσ και τθν αυτοπεποίκθςθ και ικανότθτα που χρειάηονται για τθν
αντιμετϊπιςθ των διακρίςεων.
Οι Κανόνεσ τθσ Μπανγκόκ επιβεβαιϊνουν ότι οι κρατοφμενεσ γυναίκεσ που
προζρχονται από διαωορετικά κρθςκευτικά και πολιτιςμικά υπόβακρα ζχουν
ιδιαίτερεσ ανάγκεσ και μπορεί να αντιμετωπίηουν πολλαπλζσ μορωζσ διακρίςεων κατά
τθν πρόςβαςι τουσ ςε προγράμματα και υπθρεςίεσ που ςχετίηονται με το ωφλο και
τον πολιτιςμό. Κατά ςυνζπεια, οι ςωωρονιςτικζσ αρχζσ καλοφνται να διακζςουν για
τθν αντιμετϊπιςθ των αναγκϊν αυτϊν ολοκλθρωμζνα προγράμματα και υπθρεςίεσ, ςε
ςυνεννόθςθ με τισ ίδιεσ τισ κρατοφμενεσ γυναίκεσ και τισ ςυναωείσ ομάδεσ (κανόνασ
54). Οι Κανόνεσ τθσ Μπανγκόκ ςυνιςτοφν περαιτζρω τθν επανεξζταςθ των
παρεχόμενων πριν και μετά τθν αποωυλάκιςθ υπθρεςιϊν, ζτςι ϊςτε να διαςωαλίηεται
θ καταλλθλότθτα και θ προςβαςιμότθτα των υπθρεςιϊν αυτϊν για τισ αυτόχκονεσ
κρατοφμενεσ γυναίκεσ και για τισ ζγκλειςτεσ γυναίκεσ που προζρχονται από εκνικζσ
και ωυλετικζσ ομάδεσ, ςε ςυνεννόθςθ με τισ ςυναωείσ ομάδεσ (κανόνασ 55). Τπάρχουν
πολλά παραδείγματα ςυνεργαςίασ μεταξφ ςωωρονιςτικϊν υπθρεςιϊν, τοπικϊν
κοινοτιτων και κοινοτικϊν υπθρεςιϊν, με ςτόχο τθν εωαρμογι των αρχϊν και των
ςκοπϊν τθσ επανζνταξθσ.
Για τθ διαςωάλιςθ τθσ ςυνάωειασ και τθσ προςβαςιμότθτασ των υποςτθρικτικϊν
υπθρεςιϊν επανζνταξθσ που προορίηονται για τα μζλθ των ορατϊν μειονοτιτων,
προςωζρουν οριςμζνθ κακοδιγθςθ οι ακόλουκεσ τρεισ γενικζσ αρχζσ:




Οι υπθρεςίεσ πρζπει να επανορκϊνουν τισ ενυπάρχουςεσ ςτισ πρακτικζσ τθσ
ποινικισ δικαιοςφνθσ ωυλετικζσ ανιςότθτεσ που επθρεάηουν τθν παροχι
υπθρεςιϊν ςτα μζλθ των ορατϊν μειονοτιτων και που ζχουν αρνθτικό
αντίκτυπο ςτισ προοπτικζσ τουσ για επανζνταξθ.
Οι υπθρεςίεσ πρζπει να αναγνωρίηουν και να αντιμετωπίηουν τον αντίκτυπο
που ζχουν οι μερολθπτικζσ και ςτερεότυπεσ αντιλιψεισ οι οποίεσ υπάρχουν
εντόσ του ςυςτιματοσ ποινικισ δικαιοςφνθσ και τθσ ευρφτερθσ κοινωνίασ,
περιλαμβανομζνου και του αντικτφπου ςτθν προκυμία και ςτο κίνθτρο των
παραβατϊν για ουςιαςτικι τουσ ςφνδεςθ με υωιςτάμενεσ υπθρεςίεσ.
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Οι υπθρεςίεσ πρζπει να επιδεικνφουν κατανόθςθ και ευαιςκθςία για τισ
πολιτιςμικζσ διαωορζσ που υπάρχουν ςτισ προςδοκίεσ και τισ εμπειρίεσ τθσ
επανεγκατάςταςθσ.204

Η. Μζλθ ςυμμοριϊν και εγκλθματικϊν ομάδων
Θ εκπόνθςθ υλοποιοφμενων ςε ιδρυματικό περιβάλλον προγραμμάτων και θ
ενδεδειγμζνθ επίβλεψθ και υποςτιριξθ για τθν επάνοδο αποτελοφν για τα μζλθ των
εγκλθματικϊν ομάδων προτεραιότθτα, δεδομζνου ότι τα άτομα που είναι
απορροωθμζνα από κοινωνικζσ ομάδεσ με αρνθτικό περιεχόμενο είναι περιςςότερο
πικανόν να ταυτιςτοφν με τον ρόλο τουσ ςτθν ομάδα και λιγότερο πικανόν να
τροποποιιςουν τθν ταυτότθτα και τθ ςυμπεριωορά τουσ μετά τθ ωυλάκιςθ. Σα μζλθ
ςυμμοριϊν και άλλα άτομα που ζχουν μεγαλφτερεσ δυνατότθτεσ για αρνθτικζσ
αλλθλεπιδράςεισ με ομοτίμουσ τουσ είναι πικανότερο να υποτροπιάςουν μετά τθν
αποωυλάκιςθ ςε ςφγκριςθ με άλλα άτομα που δεν είναι μζλθ ςυμμοριϊν.
Ωςτόςο θ αποχι από το ζγκλθμα είναι δυςκολότερο να επιτευχκεί για παραβάτεσ
που ζχουν ιςχυροφσ δεςμοφσ με άλλουσ εγκλθματίεσ ι με ςυμμορίεσ. Οι ςυμμορίεσ
και οι εγκλθματικζσ ομάδεσ προςωζρουν ςτα μζλθ τουσ μια ιςχυρι αίςκθςθ του
ανικειν, ζχοντασ ωσ εκ τοφτου τθ δυνατότθτα να αςκιςουν ιςχυρι ζλξθ ςε
προςωάτωσ αποωυλακιςμζνα άτομα. Είναι ςυχνά δφςκολο να απαγκιςτρωκεί ζνα
μζλοσ μιασ τζτοιασ ομάδασ από αυτι χωρίσ να αντιμετωπίςει απειλζσ κατά τθσ
προςωπικισ του αςωάλειασ ι περαιτζρω κοινωνικι αποξζνωςθ. Θ πίεςθ από τθν
υπόλοιπθ ομάδα και θ απειλι βίασ και αντιποίνων εμποδίηουν ςοβαρά τθν αποκιρυξθ
τθσ ιδιότθτασ του μζλουσ ςυμμορίασ από άτομα που ζχουν αυτι τθν ιδιότθτα.
Εφλογα οι αποωυλακιςμζνοι αιςκάνονται οικεία και άνετα όταν βρίςκονται
ανάμεςα ςε πρϊθν ςυνάδελωα μζλθ ςυμμοριϊν. Θ ςυμμετοχι ςε ςυμμορία είναι κάτι
που ςθμαίνει ςυχνά πωσ τα μζλθ αλλθλοπροςτατεφονται και προςζχει το ζνα τθν
οικογζνεια του άλλου. υνεπϊσ θ μόνθ εναλλακτικι επιλογι που υπάρχει για τα
πρϊθν μζλθ ςυμμοριϊν ζγκειται ςυχνά ςτθν ζναρξθ μιασ νζασ ηωισ ςε ζνα εξ
ολοκλιρου νζο περιβάλλον, μακριά από γνϊριμα δίκτυα ωίλων ι επαωϊν. Είναι
απαραίτθτθ θ πραγματοποίθςθ προγραμμάτων και παρεμβάςεων που κα
διευκολφνουν τθ διάρρθξθ των κοινωνικϊν δεςμϊν των παραβατϊν με ςυμμορίεσ,
περιλαμβανομζνων και παρεμβάςεων με ςτόχο τθν παροχι βοικειασ ςτουσ
παραβάτεσ, ϊςτε να αναπτφξουν υποςτθρικτικά δίκτυα κετικϊν κοινωνικϊν επαωϊν.
Σα περιςςότερα μζλθ ςυμμοριϊν ζχουν χαμθλό επίπεδο εκπαίδευςθσ και
εργαςιακϊν δεξιοτιτων. υνικωσ ζχουν μεγαλϊςει ςε περικωριοποιθμζνεσ
κοινότθτεσ ςτισ οποίεσ οι ευκαιρίεσ απαςχόλθςθσ είναι λιγοςτζσ. Σα περιςςότερα
204

Προςαρμοςμζνεσ από J. Jacobson, C. Phillips και K. Edgar, “Double Trouble?”: Black, Asian and
Minority Ethnic Offenders’ Experiences of Resettlement (London, Clinks and Prison Reform Trust, 2010),
ς. 4.
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τυποποιθμζνα και υλοποιοφμενα προ τθσ αποωυλάκιςθσ προγράμματα ωαίνονται
εντελϊσ αναποτελεςματικά όταν εωαρμόηονται ςε μζλθ ςυμμοριϊν. Για τα μζλθ
εγκλθματικϊν ομάδων απαιτοφνται ειδικϊσ προςαρμοςμζνα προγράμματα με ςτόχο
τθν αντιμετϊπιςθ των ιδιαίτερων κινδφνων που ςυνδζονται με τθν κατάςταςι τουσ.

Θ. Βίαιοι παραβάτεσ
Σα βίαια άτομα ςυνιςτοφν ζνα ςχετικά μικρό ποςοςτό του πλθκυςμοφ των
παραβατϊν. Παρ’ όλα αυτά, θ ζνταξι τουσ ςε κεραπεία ζχει τθν τάςθ να είναι
προβλθματικότερθ ςυγκριτικά με άλλουσ παραβάτεσ, και θ κοινωνικι τουσ
επανζνταξθ αποτελεί μια δφςκολθ πρόκλθςθ. Οι υπότροποι βίαιοι παραβάτεσ, ιδίωσ,
ζχουν ςυνικωσ ανεπαρκείσ ικανότθτεσ να αντεπεξζρχονται ι να επιλφουν
προβλιματα, κάτι που υποςκάπτει τισ κοινωνικζσ τουσ αλλθλεπιδράςεισ και τθν
κοινωνικι τουσ ζνταξθ.
Για τουσ βίαιουσ παραβάτεσ ζχουν εκπονθκεί διάωορα γνωςτικά-ςυμπεριωορικά
προγράμματα τα οποία μποροφν να υλοποιθκοφν είτε ςτισ ωυλακζσ είτε ςτθν
κοινότθτα (ενϊ οι παραβάτεσ βρίςκονται ςε κακεςτϊσ δοκιμαςίασ ι υπό όρουσ
απόλυςθσ).205 Οι μελζτεσ με κζμα τθν αποτελεςματικότθτα τθσ κεραπείασ για βίαιουσ
παραβάτεσ είναι δυςτυχϊσ πολφ λίγεσ. Οι υπάρχουςεσ μελζτεσ δείχνουν ότι θ
εντατικότθτα τθσ κεραπείασ ςυντελεί ςτθ ςχετικι επιτυχία αυτϊν των προγραμμάτων.
Οι παρεμβάςεισ που αςχολοφνται με τισ γνωςτικζσ δεξιότθτεσ και τον ζλεγχο του
κυμοφ (τον ςυναιςκθματικό ζλεγχο) και εςτιάηονται ςτθν πρόλθψθ τθσ υποτροπισ
είναι αποτελεςματικότερεσ για τθ μείωςι τθσ όςον αωορά τουσ βίαιουσ παραβάτεσ.
Θ κεραπεία των παραβατϊν υψθλοφ κινδφνου αποςκοπεί ουςιαςτικά ςτο να
προλθωκεί θ επανάλθψθ τθσ ανάρμοςτθσ, επικίνδυνθσ ι εγκλθματικισ τουσ
ςυμπεριωοράσ. Αυτό αναωζρεται ςυχνά ωσ προςζγγιςθ για τθν «πρόλθψθ τθσ
υποτροπισ». Θ υποτροπι μπορεί να γίνει κατανοθτι από τθν άποψθ τθσ ζλλειψθσ
αποτελζςματοσ διαρκείασ ςτθ κεραπεία που εωαρμόςτθκε. τθν πραγματικότθτα θ
υποτροπι μπορεί να κεωρθκεί ωσ ςυνζπεια τθσ αποτυχίασ διατιρθςθσ των
κεραπευτικϊν αποτελεςμάτων. Σο γεγονόσ αυτό κζτει το ερϊτθμα του πϊσ μπορεί να
ενιςχυκεί το αποτζλεςμα τθσ κεραπείασ μετά τθν αποωυλάκιςθ ενόσ κρατουμζνου και
κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου τθσ μεταςωωρονιςτικισ μζριμνασ. Ζχουν επιςθμανκεί
τρεισ προχποκζςεισ επιτυχίασ:206
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Βλ. D. Joliffe and D. P. Farrington, “A systematic review of the national and international evidence
on the effectiveness of interventions with violent offenders”, Ministry of Justice Research Series 16/07
(United Kingdom, Ministry of Justice, 2007).
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V. L. Quinsey and others, Violent Offenders: Appraising and Managing Risk, 2 ed. (Washington,
D.C., American Psychological Association, 2006), ς. 251.
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« (α) Θ αυτοαποτελεςματικότθτα, θ εμπιςτοςφνθ που ζχει ζνα άτομο ςτθν
ικανότθτά του να αντεπεξζλκει ςε μια κατάςταςθ όπου ο κίνδυνοσ υποτροπισ
είναι ςχετικά υψθλόσ·
« (β) Οι δεξιότθτεσ αντιμετϊπιςθσ, θ κατοχι των απαιτοφμενων δεξιοτιτων
ϊςτε να αντεπεξζρχεται ςε διάωορεσ επικίνδυνεσ καταςτάςεισ· και,
« (γ) Θ κινθτοποίθςθ, θ επικυμία ι το κίνθτρο να μθν υπάρξει υποτροπι.
«Διά μζςου γνωςτικϊν (που προςωζρουν κατανόθςθ του τρόπου και τθσ αιτίασ τθσ
ςυμπεριωοράσ τουσ) και ςυμπεριωορικϊν (που προςωζρουν πραγματικι εμπειρία
υπεροχισ και επιτυχίασ) μζςων, μια προςζγγιςθ βαςιηόμενθ ςτθν πρόλθψθ τθσ
υποτροπισ μακαίνει ςτουσ παραβάτεσ νζουσ τρόπουσ να αντεπεξζρχονται, οι οποίοι
μπορεί να τουσ καταςτιςουν ικανοφσ να κζςουν τζρμα ςτον ωαφλο κφκλο προτοφ
υποτροπιάςουν πλιρωσ».

Κ. εξουαλικοί παραβάτεσ
Θ μετάβαςθ από τθ ωυλακι ςτθν κοινότθτα μπορεί να είναι ιδιαίτερα δυςχερισ για
τουσ ςεξουαλικοφσ παραβάτεσ. Οι παραβάτεσ αυτοί ςυνικωσ ζρχονται αντιμζτωποι με
διάωορεσ δφςκολεσ προκλιςεισ που ςχετίηονται με το ςτίγμα και με τουσ ωόβουσ που
ςυνδζονται με τθν τζλεςθ ςεξουαλικοφ αδικιματοσ, κακϊσ και με τον μεγάλο αρικμό
περιπλοκϊν που αντιμετωπίηουν για τθν εξαςωάλιςθ ςτζγθσ, απαςχόλθςθσ και άλλων
μορωϊν αρωγισ. ε δικαιοδοτικά ςυςτιματα όπου απαιτείται θ ειδοποίθςθ των
μελϊν τθσ κοινότθτασ για τθν αποωυλάκιςθ αυτϊν των παραβατϊν, κακϊσ και θ
καταγραωι τουσ, τα εμπόδια ςτθν επιτυχι τουσ επάνοδο μπορεί να είναι ςθμαντικά.
Χρειάηεται επομζνωσ ζγκαιροσ και εξειδικευμζνοσ ςχεδιαςμόσ επανόδου ςτον οποίο
κα εμπεριζχεται και ειδικό κακεςτϊσ για τθν αρωγι και τθν επίβλεψθ μετά τθν
αποωυλάκιςθ.

Αναγκαιότθτα ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ ςτθ διαχείριςθ των ςεξουαλικϊν
παραβατϊν
«Θ αποτελεςματικι αντίδραςθ ςτθ ςφνκετθ δυναμικι τθσ ςεξουαλικισ αξιόποινθσ
ςυμπεριωοράσ είναι κάτι που απαιτεί εξειδικευμζνθ και προςεκτικι προςζγγιςθ τθσ
διαχείριςθσ των ςεξουαλικϊν παραβατϊν. Θ ςυνεργαςία μεταξφ των ωορζων που
είναι επιωορτιςμζνοι με τθ διαχείριςθ των ςεξουαλικϊν παραβατϊν, θ εξειδίκευςθ
ςτα γνωςτικά πεδία που μελετοφν και παρακολουκοφν τουσ ςεξουαλικοφσ παραβάτεσ,
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και ο κοινόσ ςτόχοσ τθσ προαγωγισ τθσ δθμόςιασ αςωάλειασ διά μζςου τθσ μείωςθσ
του κινδφνου που ςυνιςτοφν οι παραβάτεσ για τθν κοινότθτα, αποτελοφν όλα
αναπόςπαςτα ςυςτατικά μζρθ των προςπακειϊν για επιτυχι διαχείριςθ των
ςεξουαλικϊν παραβατϊν».
Πθγι: M. L. Thigpen and others, Parole Essentials: Practical Guides for Parole
Leaders. No. 4 - Special Challenges Facing Parole (Washington, D.C., United States
Department of Justice, National Institute of Corrections, 2011), ς. 2.

Σα άτομα που τελοφν ςεξουαλικζσ αξιόποινεσ πράξεισ ποικίλλουν από πολλζσ
απόψεισ, μεταξφ άλλων όςον αωορά το υπόβακρο, τα δθμογραωικά ςτοιχεία, τουσ
τφπουσ τθσ αξιόποινθσ πράξθσ και τα μοτίβα εγκλιματοσ, το κίνθτρο και τον κίνδυνο
υποτροπισ τουσ. Σα άτομα αυτά μπορεί να ζχουν τελζςει ςεξουαλικζσ αξιόποινεσ
πράξεισ εναντίον ενθλίκων ι ανθλίκων, ανδρϊν ι γυναικϊν, ι εναντίον διάωορων ι
όλων αυτϊν των ομάδων.
Για τθ διαχείριςθ των ςεξουαλικϊν παραβατϊν ζχουν προτακεί οι ακόλουκεσ
αρχζσ:





Οι παρεμβάςεισ κα πρζπει να βαςίηονται ςτθν αξιολόγθςθ και τθν
επαναξιολόγθςθ του κινδφνου που παρουςιάηει ο παραβάτθσ.
Οι παράγοντεσ ςτουσ οποίουσ ςτοχεφει θ παρζμβαςθ κα πρζπει να είναι αυτοί
που ςχετίηονται ςυγκεκριμζνα με τθν εγκλθματικι ςυμπεριωορά.
Κα πρζπει να αςκείται κατάλλθλθ παρακολοφκθςθ των δραςτθριοτιτων ςτθν
κοινότθτα.
Κα πρζπει να πραγματοποιείται αποτελεςματικι ανταλλαγι πλθροωοριϊν
μεταξφ των ςυγγενϊν πλάγιασ γραμμισ και του προςωπικοφ που είναι αρμόδιο
για τθ κεραπεία και τθν επίβλεψθ.

φμωωνα με τθν προςζγγιςθ αυτι, οι περιςςότερο επικίνδυνοι ςεξουαλικοί
παραβάτεσ κα πρζπει να υποβάλλονται ςτθν αυςτθρότερθ και πλζον μακρόχρονθ
επίβλεψθ. Ερευνθτικά ςτοιχεία ζχουν καταδείξει ότι οι δφο ςθμαντικότεροι
παράγοντεσ που ςυνδζονται με τθ ςεξουαλικι υποτροπι είναι θ αποκλίνουςα
ςεξουαλικι ςυμπεριωορά (οι δυναμικοί παράγοντεσ), θ αςτάκεια ςτον τρόπο ηωισ
ι/και θ εγκλθματικότθτα ωσ τρόποσ ηωισ (οι ςτατικοί, ςχετιηόμενοι με το ιςτορικό
παράγοντεσ).207 Επιπλζον ςτουσ ςεξουαλικοφσ παραβάτεσ, ςτον γενικό πλθκυςμό
παραβατϊν και ςτουσ παραβάτεσ με ψυχικζσ διαταραχζσ ζχει επίςθσ διαπιςτωκεί
ιςχυρι ςυςχζτιςθ ανάμεςα ςτα χαρακτθριςτικά του εγκλθματικοφ τρόπου ηωισ και
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R. K. Hanson and K. Morton-Bourgon, Predictors of Sexual Recidivism: An Updated Meta-Analysis
(Ottawa, Public Safety Canada, 2004).
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ςτθ βία, κακϊσ και ςτθ γενικι υποτροπι.208 Θ εξειδικευμζνθ επίβλεψθ209 (που κάποιεσ
ωορζσ αςκείται από εξειδικευμζνεσ εποπτικζσ μονάδεσ οι οποίεσ ζχουν μικρότερο
αρικμό υποκζςεων και είναι ειδικά εκπαιδευμζνεσ, ενϊ ςυνεργάηονται ςτενά με
υπθρεςίεσ επιβολισ του νόμου και άλλουσ ωορείσ) και θ φπαρξθ ειδικϊν όρων και
προχποκζςεων για αποωυλάκιςθ υπό κακεςτϊσ επίβλεψθσ αποτελοφν ςτοιχεία που
απαιτοφνται ςυχνά ςτο πλαίςιο ενόσ εξατομικευμζνου ςχεδίου επίβλεψθσ για κάκε
παραβάτθ.
Θ απόρριψθ εκ μζρουσ τθσ κοινότθτασ αποτελεί το πλαίςιο μζςα ςτο οποίο
επιςτρζωουν ςε αυτι οι ςεξουαλικοί παραβάτεσ. Είναι γνωςτό πωσ οριςμζνεσ
κοινότθτεσ λαμβάνουν ιδιαιτζρωσ προλθπτικά μζτρα, ϊςτε να διαςωαλίηουν τθ μθ
επιςτροωι των ςεξουαλικϊν παραβατϊν ςε αυτζσ. Οι παρεμβάςεισ επανζνταξθσ για
ςεξουαλικοφσ παραβάτεσ (π.χ. οι «κφκλοι ςτιριξθσ και υποχρζωςθσ λογοδοςίασ») δεν
είναι ευρζωσ διαδεδομζνεσ. Θ εκπαίδευςθ και θ ευαιςκθτοποίθςθ τθσ κοινότθτασ
ζχουν επομζνωσ καίρια ςθμαςία για τθν επιτυχι κατάλθξθ οποιουδιποτε
προγράμματοσ κοινωνικισ επανζνταξθσ το οποίο ζχει ςχεδιαςτεί γι’ αυτι τθν ομάδα
παραβατϊν.210

Καναδάσ
Πρόγραμμα διατιρθςθσ
Θ ωωρονιςτικι Τπθρεςία του Καναδά διαχειρίηεται ζνα «πρόγραμμα για παραβάτεσ
υψθλοφ κινδφνου» και ζνα «πρόγραμμα διατιρθςθσ» με ςκοπό τθ διαχείριςθ
ςεξουαλικϊν παραβατϊν αμζςωσ μετά τθν αποωυλάκιςθ και τθν επάνοδό τουσ ςτθν
κοινότθτα. Σο πρϊτο από αυτά τα δφο προγράμματα ζχει γνωςτικό-ςυμπεριωορικό
προςανατολιςμό και προςωζρει ατομικι και ομαδικι ςυμβουλευτικι, παράλλθλα με
τθ χριςθ ομαδικισ ψυχοκεραπείασ θ οποία είναι δομθμζνθ με βάςθ τθ διαχείριςθ
των τεςςάρων “F”* που ςχετίηονται με τθ ςεξουαλικι παραβατικότθτα (αιςκιματα,
ωανταςία, μζλλον και αποπεράτωςθ). Σο πρόγραμμα είναι διεπιςτθμονικό και
περιλαμβάνει μθνιαίεσ ςυναντιςεισ για ομαδικι μελζτθ περίπτωςθσ οι οποίεσ
διοργανϊνονται με τθ ςυμμετοχι επιμελθτϊν επίβλεψθσ για τουσ αποωυλακιςμζνουσ
208

P. Gendreau, T. Little and C. Goggin, “A meta-analysis of the predictors of adult offender
recidivism: what works!”, Criminology, vol. 34, No. 4 (1996), ς. 575-608· βλ. επίςθσ Griffiths, Dandurand
and Murdoch, The Social Reintegration of Offenders and Crime Prevention, ς. 26.
209
Center for Sex Offender Management, Twenty Strategies for Advancing Sex Offender
Management in Your Jurisdiction (Silver Spring, Maryland, Center for Effective Public Policy, 2009).
210
A.-M. McAlinden, “Managing risk: from regulation to the reintegration of sexual offenders”,
Criminology and Criminal Justice, vol. 6, No. 2 (2006), ς. 197-218· βλ. επίςθσ M. G. Petrunik, “Managing
unacceptable risk: sex offenders, community response, and social policy in the United States and
Canada”, International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, vol. 46, No. 4 (2002),
ς. 483-511.
*Από τισ λζξεισ του πρωτοτφπου feelings, fantasy, future και follow-through (.τ.Μ.).
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υπό όρουσ, του κεραπευτικοφ προςωπικοφ ςτο ψυχιατρικό νοςοκομείο και του
ατόμου που διευκφνει το πρόγραμμα διατιρθςθσ. Ο ςτόχοσ αυτισ τθσ διενεργοφμενθσ
ςε μθνιαία βάςθ ομαδικισ μελζτθσ περίπτωςθσ είναι θ διαχείριςθ κάκε ηθτιματοσ
που αωορά τθν επίβλεψθ, όπωσ θ απαςχόλθςθ, οι διαταγζσ απαγόρευςθσ
επικοινωνίασ, οι οικογενειακζσ ςχζςεισ και θ ςτάςθ του παραβάτθ απζναντι ςτθν
επίβλεψθ.
Σο πρόγραμμα διατιρθςθσ προςωζρεται ςε ςεξουαλικοφσ παραβάτεσ που ζχουν
παραδεχκεί τθν εκ μζρουσ τουσ τζλεςθ αξιόποινθσ πράξθσ και χρειάηονται
εβδομαδιαίεσ παρεμβάςεισ για τθν πρόλθψθ τθσ υποτροπισ που να είναι
χαμθλότερθσ ζνταςθσ ςε ςχζςθ με τισ παρεμβάςεισ για τα άτομα τα οποία
παρακολουκοφν το πρόγραμμα για παραβάτεσ υψθλοφ κινδφνου. Οι παραβάτεσ
λαμβάνουν ατομικι ι ομαδικι κεραπεία που εςτιάηεται ςτθ διατιρθςθ των οωελϊν
τθσ ιδρυματικισ κεραπείασ. Παρ’ όλο που μπορεί θ εντατικι παρακολοφκθςθ και
επιτιρθςθ κακ’ εαυτζσ να μθν ζχουν παραγάγει αποδείξιμα αποτελζςματα ςτθ
μείωςθ του εγκλιματοσ, υπάρχουν οριςμζνα ςτοιχεία που δείχνουν ότι θ επίβλεψθ
που ςυνοδεφεται από αρωγι και κεραπεία ςτο πλαίςιο τθσ κοινότθτασ μπορεί να
μειϊςει τον κίνδυνο υποτροπισ.
Πθγι: C. T. Griffiths, Y. Dandurand and D. Murdoch, The Social Reintegration of
Offenders and Crime Prevention (Ottawa, Public Safety Canada, National Crime
Prevention Centre, 2007).

Σα μζλθ των οικογενειϊν των καταδικαςμζνων ςεξουαλικϊν παραβατϊν βιϊνουν
μεγάλο αρικμό προκλιςεων κατά τθν επανζνωςθ με τα αγαπθμζνα τουσ πρόςωπα,
φςτερα από μια χρονικι περίοδο εγκλειςμοφ. Μπορεί ευλόγωσ να υποςτθριχκεί ότι
υωίςτανται ςε οξφτερο βακμό τισ ςυνζπειεσ του εγκλειςμοφ ςτθ ωυλακι, τθσ
αποωυλάκιςθσ και τθσ επανόδου ςε ςφγκριςθ με τισ οικογζνειεσ άλλων παραβατϊν. Οι
δεςμοί ςε μια οικογζνεια μπορεί να διαρραγοφν ανεπανόρκωτα λόγω τθσ ωφςθσ τθσ
ςεξουαλικισ αξιόποινθσ πράξθσ που τελζςτθκε από μζλοσ τθσ, ιδίωσ όταν υπάρχουν
κφματα ςτθν ίδια τθν οικογζνεια. Οι οικογζνειεσ που επιλζγουν να επανενωκοφν με
καταδικαςμζνουσ ςεξουαλικοφσ παραβάτεσ ωζρουν τεράςτιο βάροσ ςτο οποίο
περιλαμβάνονται ςυναιςκθματικά και ψυχολογικά προβλιματα, κοινωνικι απόρριψθ,
απομόνωςθ, παραβίαςθ τθσ ιδιωτικισ ηωισ και οικονομικζσ δυςκολίεσ. υχνά ωςτόςο
οι ςεξουαλικοί παραβάτεσ δεν ζχουν κανζναν ςτον οποίο μποροφν να προςτρζξουν,
εκτόσ από τα μζλθ των οικογενειϊν τουσ. Οι οικογζνειεσ, εωόςον λάβουν τθν
κατάλλθλθ ςτιριξθ, μποροφν να προςωζρουν ενκάρρυνςθ και ςυναιςκθματικι
υποςτιριξθ, και να εμψυχϊςουν τον παραβάτθ ϊςτε να ςυμμορωωκεί με τουσ όρουσ
τθσ επίβλεψθσ, να παρακολουκεί κεραπευτικζσ ςυνεδρίεσ και να αποωφγει τθν
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προβλθματικι ςυμπεριωορά· ωσ εκ τοφτου, μποροφν να αποτελζςουν αναπόςπαςτο
μζροσ τθσ ςτρατθγικισ για τθν πρόλθψθ τθσ υποτροπισ του παραβάτθ.211

Λ. Κρατοφμενοι με ςωματικζσ αναπθρίεσ
Είναι ςθμαντικό να είναι οι ωυλακζσ ςχεδιαςμζνεσ και καταςκευαςμζνεσ με τρόπο
που να μθ δυςχεραίνει ι παρεμποδίηει τθν πρόςβαςθ κρατουμζνων με προςωρινζσ ι
μόνιμεσ ςωματικζσ αναπθρίεσ ςε μζςα και υπθρεςίεσ που κα τουσ βοθκιςουν ςτθν
κοινωνικι τουσ αποκατάςταςθ. Οριςμζνεσ χϊρεσ διακζτουν κανονιςμοφσ δόμθςθσ οι
οποίοι αωοροφν τισ ανάγκεσ που ζχουν τα ανάπθρα άτομα. Άλλεσ χϊρεσ μπορεί να
ζχουν κεςπίςει νόμουσ κατά των διακρίςεων που πλιττουν τουσ αναπιρουσ.212 Ζνα
τζτοιο νομικό πλαίςιο κα ζχει αντίκτυπο ςτο ςχζδιο των κτιρίων, περιλαμβανομζνων
και των ωυλακϊν.
Οι κρατοφμενοι που εξαρτϊνται από αναπθρικά αμαξίδια ι δεκανίκια χρειάηονται
κεκλιμζνα επίπεδα (ράμπεσ) και ανελκυςτιρεσ, ϊςτε να ζχουν πρόςβαςθ ςε
υψθλότερα επίπεδα κτιρίου, ενϊ οι κρατοφμενοι που ζχουν προβλιματα όραςθσ ι
ακοισ μπορεί να χρειάηονται άτομα να τουσ κακοδθγοφν και να τουσ ςυνοδεφουν από
το ζνα μζροσ ςτο άλλο. Οριςμζνοι κρατοφμενοι με αναπθρίεσ ίςωσ να χρειάηεται να
διαμζνουν ςε μεγαλφτερα κελιά που να χωροφν το αναπθρικό τουσ αμαξίδιο ι κάποια
ειδικι κλίνθ. Σο ελάχιςτο που κα πρζπει να γίνει είναι να λαμβάνουν οι ςωωρονιςτικοί
υπάλλθλοι εκπαίδευςθ και να είναι ευαιςκθτοποιθμζνοι ςτισ ανάγκεσ των
κρατουμζνων με αναπθρίεσ. Επιπροςκζτωσ οι ςωωρονιςτικζσ υπθρεςίεσ κα πρζπει να
διακζτουν πολιτικζσ και κανονιςμοφσ που να επιλαμβάνονται αυτισ τθσ κατθγορίασ
κρατουμζνων. Οι ςωωρονιςτικοί υπάλλθλοι μποροφν να απευκφνονται ςε κοινοτικζσ
οργανϊςεισ που διακζτουν πείρα ςε τζτοια ηθτιματα, ηθτϊντασ ςυμβουλι και αρωγι
για τον τρόπο βελτίωςθσ των ςυνκθκϊν κράτθςθσ των ανάπθρων εγκλείςτων και για
τον τρόπο με τον οποίο κα τουσ ςυνδράμουν, ϊςτε να αντεπεξζρχονται ςτισ
κακθμερινζσ τουσ δραςτθριότθτεσ. Οι ςωωρονιςτικοί υπάλλθλοι, ιδίωσ αν οι πόροι
είναι λιγοςτοί, μπορεί να επωωελθκοφν από εξοπλιςμό παρεχόμενο υπό μορωι
δωρεάσ, κακϊσ και από εκελοντζσ προερχόμενουσ από οργανϊςεισ αυτοφ του είδουσ.
Ωωζλιμεσ προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ κοινωνικισ επανζνταξθσ των κρατουμζνων με
ςωματικζσ αναπθρίεσ μποροφν να είναι και οι εταιρικζσ ςχζςεισ με οργανιςμοφσ οι
οποίοι ειδικεφονται ςτθ ωυςικοκεραπεία και ςτθ ωυςικι αποκατάςταςθ. Οι
υπθρεςίεσ αυτζσ μπορεί να ζχουν ωσ αποτζλεςμα το να αποκτιςουν οι κρατοφμενοι
τθν ικανότθτα αποτελεςματικότερθσ αντιμετϊπιςθσ των αναπθριϊν τουσ,
επιτρζποντασ κατ’ αυτόν τον τρόπο ςτουσ πρϊθν κρατουμζνουσ να προςαρμόηονται
211

Βλ. M. A. Farkas and G. Miller, “Reentry and reintegration: challenges faced by the families of
convicted sex offenders”, Federal Sentencing Reporter, vol. 20, No. 2 (2007), ς. 88-92.
212
Αναωορικά με το διεκνζσ κανονιςτικό πλαίςιο, βλ. επίςθσ τθ φμβαςθ για τα Δικαιϊματα των
Ατόμων με Αναπθρία (United Nations, Treaty Series, vol. 2515, No. 44910).
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ευκολότερα ςε νζεσ εργαςίεσ και περιβάλλοντα μετά τθν αποωυλάκιςθ. Θ αναπθρία
τουσ κα αποτελοφςε ςε μικρότερο βακμό εμπόδιο ςε μια ωυςιολογικι ηωι.
Οι κρατοφμενοι με αναπθρίεσ μπορεί να μθν ζχουν πάντοτε τθ δυνατότθτα
ςυμμετοχισ ςτο ςφνολο των προγραμμάτων που πραγματοποιοφνται ςτθ ωυλακι, και
αυτό είναι κάτι που μπορεί να επθρεάςει τθν προετοιμαςία τουσ για τθν
αποωυλάκιςθ, ενδεχομζνωσ δε και τθν επιλεξιμότθτά τουσ για προγράμματα πρόωρθσ
ι υπό όρουσ απόλυςθσ. Θ ςωματικι αναπθρία είναι κάτι που ςυχνά δθμιουργεί
πρόςκετα εμπόδια ςτθν εφρεςθ κατάλλθλου χϊρου διαμονισ ι ενδεδειγμζνθσ
απαςχόλθςθσ. Οι υπθρεςίεσ που βαςίηονται ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ πρζπει να είναι
κινθτοποιθμζνεσ, ϊςτε να παρζχουν κατάλλθλθ αρωγι και να βοθκοφν τουσ
κρατουμζνουσ με αναπθρία για τθν προετοιμαςία τουσ με ςτόχο τθν επιτυχι επάνοδο
ςτθν κοινωνία.

Κ. Κρατοφμενοι με μακθςιακζσ δυςκολίεσ και προβλιματα

Διακρίςεισ και μακθςιακζσ δυςκολίεσ
«Οι διακρίςεισ που βιϊνονται από κρατουμζνουσ με μακθςιακζσ δυςκολίεσ και
μακθςιακά προβλιματα ςε όλο το ωάςμα του ςυςτιματοσ τθσ ποινικισ δικαιοςφνθσ
είναι προςωπικζσ, ςυςτθμικζσ και ςυνθκιςμζνεσ».
Πθγι: J. Talbot, Prisoners’ Voices: Experiences of the Criminal Justice System by
Prisoners with Learning Disabilities and Difficulties (London, Prison Reform Trust, 2008).
Διατίκεται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ www.wwda.org.au/talbot1.pdf.

Κατά τθ διάρκεια του εγκλειςμοφ τουσ οι κρατοφμενοι με μακθςιακζσ δυςκολίεσ
βρίςκονται ςυνικωσ ςε δυςχερι κζςθ. Θ αδυναμία τουσ να γράψουν ι να διαβάςουν
ςωςτά, ςε ςυνδυαςμό με τθν ανεπαρκι τουσ ικανότθτα προωορικισ ζκωραςθσ και
κατανόθςθσ, είναι κάτι που δυςχεραίνει τθ λειτουργικότθτά τουσ και τουσ αωινει
ζκκετουσ ςτθ γελοιοποίθςθ, ςτθν εκμετάλλευςθ και ςτθν απομόνωςθ. Οι παραβάτεσ
αυτοί δεν κατανοοφν πάντοτε τι προςδοκάται από αυτοφσ και δεν μποροφν να λάβουν
μζροσ με ιδιαίτερθ αποτελεςματικότθτα ςτα περιςςότερα προγράμματα. υν τοισ
άλλοισ θ ικανότθτα μετάδοςθσ των ςυναιςκθμάτων τουσ ςε άλλα άτομα είναι κάποιεσ
ωορζσ περιοριςμζνθ. Ωσ αποτζλεςμα είναι πικανόν να βιϊνουν υψθλά επίπεδα
κατάκλιψθσ και άγχουσ.
Κακϊσ οι κρατοφμενοι με μακθςιακζσ δυςκολίεσ προετοιμάηονται για τθν
αποωυλάκιςι τουσ, είναι ςθμαντικό να υπάρχει γι’ αυτοφσ αποτελεςματικόσ
ςχεδιαςμόσ επανζνταξθσ. Σα άτομα αυτά δεν διακζτουν πάντοτε τισ ικανότθτεσ ι τθν
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τεχνογνωςία ϊςτε να προβαίνουν χωρίσ αρωγι ςτισ αναγκαίεσ διευκετιςεισ. Οι
ανάγκεσ τουσ για υποςτιριξθ, παρ’ όλο που ςυχνά είναι ςχετικϊσ μικρζσ, είναι
μακροπρόκεςμεσ και μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τθν ανάγκθ για
βοικεια ςτον ςχεδιαςμό του προχπολογιςμοφ, ςτθν πλθρωμι των λογαριαςμϊν, ςτα
δίκτυα προςωπικισ ωροντίδασ και ωιλίασ, ςτισ αιτιςεισ για εργαςία ι ςτθν εφρεςθ
διάωορων ειδϊν πλθροωοριϊν.
Οι μακθςιακζσ δυςκολίεσ ςυχνά είναι ακζατεσ. Οι κρατοφμενοι που αντιμετωπίηουν
τζτοιεσ δυςκολίεσ ςυνικωσ διςτάηουν να τισ ωανερϊςουν και να ηθτιςουν βοικεια.
Οι αποτελεςματικζσ παρεμβάςεισ και θ ςτιριξθ για παραβάτεσ με μακθςιακζσ
δυςκολίεσ ι προβλιματα προχποκζτουν, για τα άτομα που αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ
αυτοφ του είδουσ, τθ διακεςιμότθτα κατάλλθλων διαγνωςτικϊν εργαλείων και
διαδικαςιϊν. Είναι επικυμθτό επομζνωσ το να ζχουν οι ςωωρονιςτικοί υπάλλθλοι
πρόςβαςθ ςε εμπειρογνωμοςφνθ που αωορά τισ μακθςιακζσ δυςκολίεσ και ςε
μθχανιςμοφσ παραπομπισ ςε λογοκεραπεία. υνδεδεμζνο με το ηιτθμα τθσ
ταυτοποίθςθσ των ατόμων που αντιμετωπίηουν μακθςιακζσ δυςκολίεσ ι προβλιματα
είναι το ηιτθμα τθσ ροισ πλθροωοριϊν και του απορριτου – τθσ ενδεδειγμζνθσ,
δθλαδι, ανταλλαγισ πλθροωοριϊν, ενϊ οι παραβάτεσ κινοφνται μζςα ςτο ςφςτθμα
τθσ ποινικισ δικαιοςφνθσ, κακϊσ και από τισ ωυλακζσ προσ τθν κοινότθτα. Θ φπαρξθ
πρωτοκόλλων για τθν κακοδιγθςθ τθσ ανταλλαγισ των πλθροωοριϊν αυτϊν μεταξφ
των ενδιαωερόμενων υπθρεςιϊν είναι ςυνικωσ κάτι εξαιρετικά χριςιμο. Επιπλζον
κατά τθ χρονικι ςτιγμι τθσ αποωυλάκιςθσ οι κρατοφμενοι με μακθςιακζσ δυςκολίεσ ι
προβλιματα κα πρζπει να παραπζμπονται ςε εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ και να
λαμβάνουν ςτιριξθ κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου τθσ μεταςωωρονιςτικισ μζριμνασ.
Θ φπαρξθ ςαωϊν παραπεμπτικϊν διαδικαςιϊν είναι κάτι που μπορεί να ςυμβάλει ςτθ
διαςωάλιςθ τθσ εκ μζρουσ των παραβατϊν λιψθσ τθσ εξειδικευμζνθσ βοικειασ τθν
οποία χρειάηονται μετά τθν αποωυλάκιςι τουσ.

Λ. Κρατοφμενοι με τον ιό HIV και AIDS

Ουημπεκιςτάν
Μείωςθ του ςτιγματιςμοφ
Θ Τπθρεςία των Θνωμζνων Πολιτειϊν για τθ Διεκνι Ανάπτυξθ (τμιμα για τισ
Δθμοκρατίεσ τθσ Κεντρικισ Αςίασ) ζχει χρθματοδοτιςει ζνα επιτυχζσ πρόγραμμα
πρόλθψθσ του ιοφ HIV και του AIDS ςε μια γυναικεία ωυλακι ςτο Ουημπεκιςτάν. Θ
εκπαίδευςθ εμπεριείχε τόςο το προςωπικό, όςο και τισ κρατοφμενεσ, με ςτόχο τθν
προςπάκεια μείωςθσ του ςτιγματιςμοφ που ςυνοδεφει τισ οροκετικζσ κρατοφμενεσ.
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Περιλάμβανε επίςθσ ενθμζρωςθ για τθν αντιρετροϊκι αγωγι, για τον τρόπο παροχισ
ςτιριξθσ ςτα προςβεβλθμζνα από τον ιό HIV άτομα, κακϊσ και για τον τρόπο με τον
οποίο μποροφν οι κρατοφμενεσ να ςυνεχίςουν να ηουν υγιεινά και μετά τθν
αποωυλάκιςθ. Οι κρατοφμενεσ ζχουν επίςθσ ςυςτιςει ομάδεσ υποςτιριξθσ που
αωοροφν τον ιό HIV και το AIDS.

Ο ιόσ HIV και το AIDS ςυνιςτοφν μείηονα πρόκλθςθ ςτισ ωυλακζσ ςε όλο τον
κόςμο.213 Ο επιπολαςμόσ του ιοφ HIV ςτισ ωυλακζσ είναι ςυχνά πολφ υψθλότεροσ ςε
ςφγκριςθ με αυτόν ςτο ευρφτερο κοινωνικό ςφνολο, και οι ωυλακζσ αποτελοφν
περιβάλλον υψθλοφ κινδφνου για τθ μετάδοςθ αυτοφ του ιοφ. πανίωσ ωςτόςο
παρζχεται κεραπευτικι αγωγι μζςα ςτισ ωυλακζσ, ιδίωσ ςτισ ωτωχότερεσ χϊρεσ.
υχνά θ ενζςιμθ χριςθ ναρκωτικϊν και ο ιόσ HIV ςυνδζονται, δεδομζνου ότι ζνασ
πρωτεφων τρόποσ μετάδοςθσ του ιοφ αυτοφ ςτον χϊρο των ωυλακϊν είναι θ κοινι
χριςθ ακάκαρτων και μολυςμζνων βελόνων, ενϊ επιπρόςκετοι κίνδυνοι
προκαλοφνται από τθ δερματοςτιξία (τατουάη), τισ χωρίσ προωφλαξθ ςεξουαλικζσ
πρακτικζσ ι και τισ ανεπαρκείσ υγειονομικζσ υπθρεςίεσ. Πολλζσ ωυλακζσ δεν
χρθματοδοτοφνται επαρκϊσ, ϊςτε να καλφψουν το κόςτοσ των αναγκαίων υπθρεςιϊν
υγείασ, πόςο μάλλον το κόςτοσ των αντιρετροϊκϊν ωαρμάκων για τον ιό HIV. Ακόμθ
και ςε χϊρεσ όπου διατίκενται τζτοια ωάρμακα εντόσ των ωυλακϊν ςτουσ
κρατουμζνουσ, θ κεραπευτικι αγωγι ςυχνά διακόπτεται μόλισ ο κρατοφμενοσ
αποωυλακιςτεί - γεγονόσ το οποίο μπορεί να οδθγιςει ςε αποτυχία τθσ κεραπείασ,
κάτι που ζχει τισ δικζσ του αρνθτικζσ ςυνζπειεσ. Οι κρατοφμενοι που ηουν με τον ιό
HIV πρζπει να ζχουν πρόςβαςθ μετά τθν αποωυλάκιςι τουσ ςε προγράμματα
κεραπευτικισ αγωγισ ςτθν κοινότθτα, ζτςι ϊςτε να μπορεί να ςυνεχιςτεί θ παροχι
ςτιριξθσ, ςυμβουλευτικισ και κεραπείασ. Οι γυναίκεσ κα πρζπει και αυτζσ να ζχουν
πρόςβαςθ
ςε
υπθρεςίεσ
αναπαραγωγικισ
υγείασ
και
οικογενειακοφ
προγραμματιςμοφ. τα παιδιά που ζχουν γεννθκεί με τον ιό HIV/AIDS κα πρζπει
επίςθσ να παρζχεται ωροντίδα, εντόσ και εκτόσ των ωυλακϊν. Σα προγράμματα αυτά
όχι μόνο βοθκοφν τα άτομα να επανενταχκοφν ςτθν κοινωνία με αςωάλεια, αλλά και
προλαμβάνουν επιπλζον μολφνςεισ ςτθν κοινότθτα.
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Βλ. United Nations Office on Drugs and Crime, HIV and AIDS in Places of Detention.
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ουαηιλάνδθ
Συμβουλευτικι και εξζταςθ για τον ιό HIV
Θ Κεντρικι Φυλακι τθσ Matsapha, ζνα κατάςτθμα κράτθςθσ υψίςτθσ αςωαλείασ ςτθ
ουαηιλάνδθ, ζχει γίνει το μζροσ όπου βρίςκεται το πρϊτο κζντρο ςυμβουλευτικισ και
εξζταςθσ για τον ιό HIV ςτθ χϊρα το οποίο προορίηεται για κρατουμζνουσ. τουσ
αποωυλακιηομζνουσ παρζχονται προωυλακτικά, ωσ μζςο για τθν πρόλθψθ τθσ
εξάπλωςθσ του ιοφ HIV και του AIDS.
Για τθν πρόλθψθ τθσ εξάπλωςθσ του ιοφ HIV και του AIDS, κακϊσ και άλλων
μεταδοτικϊν νοςθμάτων, πρζπει οι κυβερνιςεισ να αντιμετωπίςουν τα προβλιματα
του υπερπλθκυςμοφ και των κακϊν ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και υγιεινισ ςτισ ωυλακζσ,
τα οποία αμωότερα επθρεάηουν το ποςοςτό τθσ μόλυνςθσ. ε άλλεσ ςτρατθγικζσ
πρόλθψθσ περιλαμβάνεται θ παροχι χλωρίνθσ, προωυλακτικϊν και κακαρϊν
βελόνων, κακϊσ και προγράμματα ςυντιρθςθσ με μεκαδόνθ. Ζχει ςθμαςία θ
ευαιςκθτοποίθςθ τόςο του ςωωρονιςτικοφ προςωπικοφ, όςο και των κρατουμζνων
για τον ιό HIV και το AIDS να γίνεται με τρόπο που να μθν είναι επικριτικόσ,
παράλλθλα με τθν παροχι ευκολονόθτθσ και προςιτισ ενθμζρωςθσ που μπορεί να
κάνει τουσ κρατουμζνουσ να αποκτιςουν επίγνωςθ του μεγζκουσ τθσ αςκζνειάσ τουσ
και να τουσ γνωςτοποιιςει τρόπουσ με τουσ οποίουσ μποροφν να αποτρζψουν τθν
περαιτζρω μετάδοςθ τθσ αςκζνειασ. Οι ςωωρονιςτικζσ διοικιςεισ πρζπει επίςθσ να
ζχουν πρόςβαςθ ςε περιςςότερεσ πλθροωορίεσ για τουσ κρατουμζνουσ οι οποίοι ηουν
με τον ιό HIV και το AIDS, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να αξιολογοφν και να παρακολουκοφν
το πρόβλθμα αποτελεςματικότερα.
Οι κρατοφμενοι που ειςζρχονται ςτα όψιμα ςτάδια χρόνιων ι μοιραίων αςκενειϊν
–ςτισ οποίεσ περιλαμβάνεται και ο ιόσ HIV, χωρίσ να αποτελεί τθ μόνθ τζτοια
αςκζνεια– χρειάηονται εξειδικευμζνθ ωροντίδα για αςκενείσ τελικοφ ςταδίου. Λίγεσ
ωυλακζσ, οπουδιποτε, είναι εξοπλιςμζνεσ για τθν παροχι αυτισ τθσ ωροντίδασ. Σα
προγράμματα αποωυλάκιςθσ για ανκρωπιςτικοφσ λόγουσ επιτρζπουν ςτουσ
πάςχοντεσ από μοιραία αςκζνεια κρατουμζνουσ να αποωυλακιςτοφν νωρίτερα, πριν
από τθ λιξθ τθσ ποινισ τουσ. Σα προγράμματα αυτοφ του είδουσ ςυνιςτϊνται ςτισ
κατευκυντιριεσ γραμμζσ τθσ Παγκόςμιασ Οργάνωςθσ Τγείασ για τθ μόλυνςθ από τον
ιό HIV και το AIDS ςτισ ωυλακζσ.
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Μ. Κρατοφμενοι αποωυλακιηόμενοι κατόπιν παρατεταμζνθσ
προςωρινισ κράτθςθσ
ε μεγάλο αρικμό ςωωρονιςτικϊν δικαιοδοτικϊν ςυςτθμάτων ςε όλο τον κόςμο οι
υπόδικοι κρατοφμενοι ςυνιςτοφν πολφ υψθλό ποςοςτό του εγκάκειρκτου πλθκυςμοφ
και ςτθν πραγματικότθτα, ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ, υπερβαίνουν αρικμθτικϊσ τουσ
καταδίκουσ κρατουμζνουσ. Μια από τισ βαςικζσ αιτίεσ αυτισ τθσ κατάςταςθσ είναι τα
ανεπαρκι και αναποτελεςματικά ςυςτιματα ποινικισ δικαιοςφνθσ, κακϊσ και οι
κακυςτεριςεισ μζχρι τθν εκδίκαςθ των κατθγοριϊν ι υποκζςεων. Για τουσ υψθλοφσ
αρικμοφσ υποδίκων κρατουμζνων ευκφνεται επίςθσ θ περιοριςμζνθ χριςθ
εναλλακτικϊν επιλογϊν αντί τθσ προςωρινισ κράτθςθσ.
Οριςμζνοι υπόδικοι κρατοφμενοι μπορεί να παραμείνουν ςτθ ωυλακι επί ςειρά
ετϊν. Επειδι ωςτόςο δεν ζχουν καταδικαςτεί, ζχουν ςυνικωσ λιγότερθ πρόςβαςθ ςε
προγράμματα ι ςε εκπαίδευςθ ςυγκριτικά με τουσ καταδίκουσ κρατουμζνουσ. τθν
πραγματικότθτα βρίςκονται παγιδευμζνοι ςε μια ατυχι κατάςταςθ όπου ζχουν μεν το
τεκμιριο τθσ ακωότθτασ, αλλά υπόκεινται ςε μεταχείριςθ χειρότερθ από ό,τι αν είχαν
κρικεί ζνοχοι. Όςοι αποωυλακίηονται φςτερα από μακράσ διαρκείασ προςωρινι
κράτθςθ πρζπει να αντιμετωπίςουν τα αποτελζςματα τθσ παρατεταμζνθσ
απομόνωςθσ και του αποκλειςμοφ από τθν κοινότθτα, κάτι το οποίο ενδζχεται να
εμπεριζχει τθν απϊλεια εργαςίασ, ςχζςεων και κοινωνικϊν δικτφων.
Για να διαςωαλιςτεί θ επιτυχισ επανζνταξθ των προςωρινά κρατουμζνων μετά τθν
αποωυλάκιςι τουσ κα πρζπει πάντοτε να κρατοφνται χωριςτά από τουσ καταδίκουσ
κρατουμζνουσ κατά τθ διάρκεια του εγκλειςμοφ και κα πρζπει να τουσ επιτρζπεται να
δζχονται ςε τακτικι βάςθ επιςκζψεισ από τθν οικογζνεια και από ωιλικά πρόςωπα. Οι
υπόδικοι κρατοφμενοι και ιδίωσ οι ανιλικοι κα πρζπει να ζχουν πρόςβαςθ ςε
κατάλλθλα προγράμματα εκπαίδευςθσ και αναψυχισ.
ε πολλζσ περιπτϊςεισ οι υπόδικοι κρατοφμενοι που αποωυλακίηονται χωρίσ
καταδίκθ ι επίςθμθ κατθγορία (ακόμθ και κατόπιν ακϊωςθσ) αντιμετωπίηουν από τθν
κοινότθτά τουσ τον ίδιο ςτιγματιςμό και αποκλειςμό ςαν να είχαν καταδικαςτεί. Και
μόνο ο υπαινιγμόσ για τθν φπαρξθ κατθγορίασ είναι κάτι που μπορεί να επιωζρει ςε
ζνα άτομο ντροπι, ωόβο και άλλεσ αρνθτικζσ κοινωνικζσ ςυνζπειεσ. ε μερικζσ
περιπτϊςεισ όςοι ζχουν καταγγελκεί αλλά δεν ζχουν κατθγορθκεί επιςιμωσ ι
καταδικαςτεί, ζχουν ιδθ κρικεί και «καταδικαςτεί» από τθν κοινότθτά τουσ. Μπορεί
να μθ γίνουν ποτζ ξανά αποδεκτοί ωσ πλιρθ μζλθ αυτισ τθσ κοινότθτασ. ε αυτζσ τισ
περιπτϊςεισ κα πρζπει να διατίκενται, ςε προςωρινι τουλάχιςτον βάςθ, ιδρφματα και
καταλφματα μεταβατικισ διαμονισ. Θ κοινωνικι επανζνταξθ αυτϊν των ατόμων
μπορεί να κακιςτά αναγκαία τθ μετακίνθςι τουσ ςε άλλθ κοινότθτα, ϊςτε να
διαςωαλιςτοφν θ προςταςία και θ αςωάλειά τουσ. τθν παροχι αυτϊν των υπθρεςιϊν
μποροφν να ςυνειςωζρουν μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ. Παράλλθλα, οι υπθρεςίεσ
επιβολισ του νόμου πρζπει να τθροφνται ενιμερεσ και να αποτελοφν τμιμα του
ςυςτιματοσ υποςτιριξθσ.
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Παράρτθμα Λ.

Γλωςςάριο όρων*

Αδιάλειπτθ μζριμνα (throughcare):

Θ διαδικαςία τθσ παροχισ ςυνεχοφσ μζριμνασ και τθσ
διαςωάλιςθσ τθσ ςυνζχιςθσ, μετά τθν αποωυλάκιςθ,
των παρεμβάςεων οι οποίεσ άρχιςαν μζςα ςτθ
ωυλακι, ϊςτε να καταςτεί δυνατι και ςτθν
κοινότθτα θ εωαρμογι και θ ενίςχυςθ των οωελϊν
που αποκομίςτθκαν εντόσ τθσ ωυλακισ.

Ανιλικοσ (juvenile):

Παιδί ι νεαρό άτομο το οποίο, ςτο πλαίςιο του
αντίςτοιχου νομικοφ ςυςτιματοσ, μπορεί να
αντιμετωπίηεται για αξιόποινθ πράξθ με διαωορετικό
τρόπο ςε ςφγκριςθ με ενιλικο.

Αξιολόγθςθ (assessment):

Θ διαδικαςία εκτίμθςθσ των κινδφνων, των αναγκϊν
και των δυνατϊν ςθμείων ενόσ παραβάτθ, πριν από
τον ςχεδιαςμό παρζμβαςθσ ι/και τθν παροχι
ςυμβουλισ ςτισ δικαςτικζσ ι ςε άλλεσ αρμόδιεσ
αρχζσ. Μπορεί επίςθσ να εμπεριζχει τθν
επιςιμανςθ μζτρων τα οποία μποροφν να λθωκοφν
με ςτόχο τθ μείωςθ του ενδεχομζνου υποτροπισ.

Αποχι από το ζγκλθμα (desistance from crime): Όταν ζνασ παραβάτθσ παφςει τθ διάπραξθ
εγκλθμάτων – διακοπι τζλεςθσ εγκλθμάτων.
Αναωζρεται επίςθσ ςτθ διαδικαςία με τθν οποία, με
ι χωρίσ τθν παρζμβαςθ των υπθρεςιϊν τθσ ποινικισ
δικαιοςφνθσ, οι παραβάτεσ τερματίηουν τισ
παραβατικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ και διάγουν ηωι
απαλλαγμζνθ από το ζγκλθμα διά μζςου τθσ
ανάπτυξθσ του ανκρϊπινου κεωαλαίου τουσ (όπωσ οι
ατομικζσ δεξιότθτεσ και γνϊςεισ) ι του κοινωνικοφ
τουσ κεωαλαίου (όπωσ θ απαςχόλθςθ, θ οικογζνεια,
οι κοινωνικζσ ςχζςεισ και δεςμοί, κακϊσ και θ
ςυμμετοχι ςτθν κοινωνία των πολιτϊν). Θ εν λόγω
ζννοια βαςίηεται ςε ζρευνα με αντικείμενο τισ
εγκλθματικζσ ςταδιοδρομίεσ των παραβατϊν και
τουσ παράγοντεσ οι οποίοι ςυνδζονται με τθν τελικι
τουσ αποχι από το ζγκλθμα και με τθ μελλοντικι
τουσ νομοταγι ςυμπεριωορά.
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Δοκιμαςία (probation):

χετίηεται με τθν εντόσ τθσ κοινότθτασ εωαρμογι
κυρϊςεων και μζτρων, οριηόμενων από τον νόμο και
επιβαλλόμενων ςε παραβάτθ. Περιλαμβάνει μια
ςειρά δράςεων και παρεμβάςεων ςτισ οποίεσ
εμπεριζχεται επίβλεψθ, κακοδιγθςθ και αρωγι, που
αποςκοποφν ςτθν κοινωνικι ζνταξθ ενόσ παραβάτθ,
κακϊσ και ςτο να ςυμβάλουν ςτθν αςωάλεια τθσ
κοινότθτασ.

Ζκκεςθ κοινωνικισ ζρευνασ (social inquiry report) (ι ζκκεςθ παρουςίασ *presence report]):
Ζκκεςθ προσ το δικαςτιριο θ οποία παρουςιάηει
επιςκόπθςθ και ςφνοψθ του υποβάκρου, των
μοτίβων παραβατικότθτασ, των αναγκϊν, τθσ
κατάςταςθσ και διάωορων άλλων παραγόντων ενόσ
παραβάτθ, και θ οποία είναι ςχεδιαςμζνθ ϊςτε να
ςυνδράμει τον δικαςτι που επιβάλλει τθν ποινι να
ορίςει εξατομικευμζνθ ποινι.
Εντατικι επίβλεψθ (intensive supervision): Οι αποωυλακιςμζνοι υπό κακεςτϊσ δοκιμαςίασ (ι
οι
πρόωρα
αποωυλακιςμζνοι
παραβάτεσ)
υποβάλλονται ςε ιδιαίτερα ςτενι επίβλεψθ, υπό
τουσ απαραίτθτουσ όρουσ τθσ πραγματοποίθςθσ
ςυχνϊν και προςωπικϊν ςυναντιςεων με επιμελθτζσ
δοκιμαςίασ, τθσ κακοριςμζνθσ απαγόρευςθσ
κυκλοωορίασ, τθσ παρακολοφκθςθσ των επαωϊν με
τθν αςτυνομία ι των ςυλλιψεων, τθσ ςυχνισ
διενζργειασ τυχαίων ελζγχων για αλκοόλ ι
ναρκωτικζσ ουςίεσ και, ςε μερικζσ περιπτϊςεισ, τθσ
θλεκτρονικισ παρακολοφκθςθσ.
Επάνοδοσ (re-entry):

Θ επάνοδοσ πραγματοποιείται ςτο τζλοσ τθσ χρονικισ
περιόδου του εγκλειςμοφ, κάποιεσ ωορζσ ςτο
πλαίςιο επίςθμθσ επίβλεψθσ (π.χ. υπό όρουσ
απόλυςθσ) και ενίοτε χωρίσ καμία αρωγι. Σα
περιςςότερα ζγκλειςτα άτομα, αν δεν αποβιϊςουν ι
εκτελεςτοφν,
τελικϊσ
αποωυλακίηονται.
Θ
«επάνοδοσ» αναωζρεται επίςθσ ςε μια διαδικαςία
μζςω τθσ οποίασ οι κρατοφμενοι περνοφν από τον
εγκλειςμό ςτθ ηωι εντόσ τθσ κοινότθτασ.
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Επίβλεψθ (supervision):

Αναωζρεται τόςο ςε δράςεισ αρωγισ, οι οποίεσ
διενεργοφνται από ι εκ μζρουσ μιασ εκτελοφςασ
αρχισ ι υπθρεςίασ, όςο και ςε μζτρα που
λαμβάνονται για τθ διαςωάλιςθ τθσ εκπλιρωςθσ εκ
μζρουσ του παραβάτθ οποιωνδιποτε όρων ι
υποχρεϊςεων
του
ζχουν
επιβλθκεί,
περιλαμβανομζνου και του ελζγχου όπου αυτό είναι
αναγκαίο.

Επίβλεψθ μετά τθν αποφυλάκιςθ (post-release supervision): Θ επίβλεψθ θ οποία αςκείται κατά
τθ διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου τθσ πρόωρθσ ι
υπό όρουσ απόλυςθσ.
Θεραπευτικό ίδρυμα εςωτερικισ διαμονισ (residential treatment home): Κζντρο βαςιηόμενο
ςε τοπικι κοινότθτα το οποίο υποδζχεται παραβάτεσ
και προςωζρει κεραπευτικά προγράμματα ι άλλεσ
μορωζσ παρζμβαςθσ. Οι παραβάτεσ μπορεί να
παρευρίςκονται ςε ζνα τζτοιο ίδρυμα οικειοκελϊσ.
Ιδρυματοποίθςθ (institutionalization):

Θ διαδικαςία μζςω τθσ οποίασ καταλιγουν οι
κρατοφμενοι να αποδεχκοφν και να ενςωματϊςουν
τθν κουλτοφρα και τθν κοινωνικι ηωι τθσ κοινωνίασ
τθσ ωυλακισ.

Κζντρα μετάβαςθσ (transition houses) (ι κζντρα προ τθσ αποφυλάκιςθσ *pre-release centres]):
Επιβλεπόμενοι χϊροι διαμονισ με ςτόχο τθν
υποβοικθςθ τθσ γεωφρωςθσ του χάςματοσ ανάμεςα
ςτθ ηωι εντόσ τθσ ωυλακισ και ςτθ ηωι εντόσ τθσ
κοινότθτασ. Οι χϊροι αυτοί επιτρζπουν ςτουσ
παραβάτεσ να αλλθλεπιδροφν ουςιαςτικά με τον ζξω
κόςμο και να ζχουν επικοινωνία με τθν οικογζνεια
και με εργοδότεσ ι εν δυνάμει εργοδότεσ.
Κζντρο θμεριςιασ αναφοράσ (day reporting centre): Κεραπευτικό κζντρο ςτο οποίο
υποχρεοφται ζνασ παραβάτθσ να παρουςιάηεται ςε
κακθμερινι βάςθ.
Κοινοτικζσ κυρϊςεισ (community sanctions): Μζτρα και κυρϊςεισ, που επιβάλλονται από
δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι, τα οποία διατθροφν τθν
παραμονι των παραβατϊν ςτθν κοινότθτα και
ςυνεπάγονται οριςμζνουσ περιοριςμοφσ ςτθν
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ελευκερία τουσ μζςω τθσ επιβολισ όρων ι/και
υποχρεϊςεων.
Κοινοτικόσ ςωφρονιςμόσ (community corrections): Μθ ωυλακτικζσ κυρϊςεισ οι οποίεσ
επιβάλλονται ςε καταδικαςμζνουσ ενθλίκουσ ι
δικαηόμενουσ ανθλίκουσ, είτε από δικαςτιριο, αντί
τθσ επιβολισ ποινισ εγκλειςμοφ ςτθ ωυλακι, είτε
από ςυμβοφλιο χοριγθςθσ υπό όρουσ απόλυςθσ
μετά τθν αποωυλάκιςθ. Σα προγράμματα κοινοτικοφ
ςωωρονιςμοφ ςυνικωσ υλοποιοφνται από υπθρεςίεσ
επιμελθτϊν δοκιμαςίασ και υπθρεςίεσ επιμελθτϊν
για τουσ απολυκζντεσ υπό όρουσ, και μποροφν να
περιλαμβάνουν τθν άςκθςθ γενικισ επίβλεψθσ ςτθν
κοινότθτα, κακϊσ και κζντρα θμεριςιασ αναωοράσ,
κζντρα θμιελεφκερθσ διαβίωςθσ και λοιπά κζντρα
εςωτερικισ διαμονισ, άδεια εξόδου για εκτζλεςθ
εργαςίασ και άλλα κοινοτικά προγράμματα.**
Κοινωνικι αποκατάςταςθ (rehabilitation): Αναωζρεται ςε ζνα ευρφ ωάςμα παρεμβάςεων οι
οποίεσ ςτοχεφουν ςτθν προαγωγι τθσ αποχισ από το
ζγκλθμα και τθσ επαναωοράσ ενόσ παραβάτθ ςτο
κακεςτϊσ του νομοταγοφσ ατόμου.
Κοινωνικι ζνταξθ (social integration):

Αναωζρεται ςτθ διαδικαςία κοινωνικισ και
ψυχολογικισ ενςωμάτωςθσ ενόσ ατόμου ςτο
κοινωνικό του περιβάλλον. τα πεδία τθσ πρόλθψθσ
του εγκλιματοσ και τθσ ποινικισ δικαιοςφνθσ, όπου
χρθςιμοποιείται ςυχνά, ο όροσ αυτόσ αναωζρεται
ειδικότερα ςε διάωορεσ μορωζσ παρεμβάςεων και
προγραμμάτων που απευκφνονται ςε άτομα με
ςκοπό να αποτρζψουν τθν εμπλοκι τουσ ςε
εγκλθματικι ςυμπεριωορά ι, όςον αωορά τα άτομα
που βρίςκονται ιδθ ςε ςφγκρουςθ με τον νόμο, με
ςκοπό να μειϊςουν το ενδεχόμενο υποτροπισ τουσ.

Μεταςωφρονιςτικι μζριμνα (aftercare):

Αναωζρεται ςτθ λιγότερο επίςθμθ ςτιριξθ θ οποία
ακολουκεί μια διαρκρωμζνθ παρζμβαςθ. Κάποιεσ
ωορζσ ορίηεται και ωσ διαδικαςία επανζνταξθσ ενόσ
παραβάτθ, ςε εκελοφςια βάςθ και κατόπιν τθσ
τελικισ του αποωυλάκιςθσ και τθσ επανόδου του
ςτθν κοινότθτα, με τρόπο εποικοδομθτικό,
ςχεδιαςμζνο και εποπτευόμενο.
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Παραβάτεσ με ιδιαίτερεσ ανάγκεσ (special needs offenders): Παραβάτεσ οι οποίοι αντιμετωπίηουν
αξιοςθμείωτεσ
ςωματικζσ,
ψυχικζσ
ι
ςυναιςκθματικζσ προκλιςεισ οι οποίεσ εμποδίηουν ι
δυςχεραίνουν ιδιαίτερα τθν εκ μζρουσ τουσ
εκπλιρωςθ οριςμζνων ωυςιολογικϊν τουσ αναγκϊν,
κακϊσ και τθν ομαλι τουσ λειτουργία ςτθν κοινωνία.
Παράγοντεσ ανκεκτικότθτασ (resiliency factors) (ι προςτατευτικοί παράγοντεσ *protective
factors]): Παράγοντεσ οι οποίοι μειϊνουν τουσ
κινδφνουσ εμωάνιςθσ επίμονθσ παραβατικισ
ςυμπεριωοράσ που ςυνδζεται με τουσ παράγοντεσ
κινδφνου.
Παράγοντεσ κινδφνου (risk factors):

Οι παράγοντεσ οι οποίοι κζτουν ςε κίνδυνο τουσ
παραβάτεσ και δυςχεραίνουν τθν ομαλι τουσ
λειτουργία ςτθν κοινωνία και τθν αποχι τουσ από το
ζγκλθμα.

Παρεμβάςεισ μετά τθν αποφυλάκιςθ (post-release interventions): Παρεμβάςεισ οι οποίεσ
αποςκοποφν ςτθν πρόλθψθ τθσ υποτροπισ και ςτθ
διευκόλυνςθ τθσ κοινωνικισ επανζνταξθσ των
παραβατϊν μετά τθν αποωυλάκιςι τουσ. Θ διάρκεια
τθσ περιόδου μετά τθν αποωυλάκιςθ μπορεί να
ποικίλλει και να ανζρχεται ςε μινεσ ι ακόμθ και
χρόνια, ϊςτε να επιτευχκεί θ επιτυχισ κοινωνικι
επανζνταξθ.
Παρζμβαςθ (intervention):

Κάκε μζτρο το οποίο λαμβάνεται για τθν επίβλεψθ, τθ
κεραπεία, τθν αρωγι ι τθν κακοδιγθςθ των
παραβατϊν, με ςτόχο τθν απομάκρυνςι τουσ από
τθν τζλεςθ επιπλζον αξιόποινων πράξεων, κακϊσ και
τθν παροχι ςε αυτοφσ βοικειασ ϊςτε να ηουν με
ςεβαςμό ςτον νόμο.

Πρόγραμμα επανεγκατάςταςθσ (resettlement programme): Μια ςυςτθματικι και τεκμθριωμζνθ
παρζμβαςθ με ςτόχο τθ ςυνεργαςία με τον
παραβάτθ εντόσ ωυλακισ και μετά τθν αποωυλάκιςι
του, ζτςι ϊςτε να είναι οι κοινότθτεσ καλφτερα
προςτατευμζνεσ από βλάβθ και να μειϊνεται
ςθμαντικά θ υποτροπι.
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Προγράμματα κοινωνικισ επανζνταξθσ (social reintegration programmes): Αναωζρεται
ςυγκεκριμζνα ςε παρεμβάςεισ που ζχουν ςχεδιαςτεί
ϊςτε να βοθκιςουν τουσ ζγκλειςτουσ παραβάτεσ να
επανενταχκοφν
ςτθν
κοινότθτα
μετά
τθν
αποωυλάκιςι τουσ. Μπορεί επίςθσ να προςδιορίηει
παρεμβάςεισ που υλοποιοφνται ωσ εναλλακτικζσ
επιλογζσ αντί του εγκλειςμοφ ςτθ ωυλακι.
Πρόλθψθ υποτροπισ (relapse prevention): Θ εκ μζρουσ ενόσ ατόμου πράξθ αποτροπισ τθσ
διολίςκθςθσ του ιδίου ι άλλου ατόμου ςε
ανεπικφμθτθ ι νοςθρι ςυμπεριωορά μζςω τθσ
αναγνϊριςθσ πρϊιμων προειδοποιθτικϊν ςθμαδιϊν
ι καταςτάςεων υψθλοφ κινδφνου, ςυχνά με τθ χριςθ
γνωςτικϊν-ςυμπεριωορικϊν εργαλείων.
Πρόωρθ αποφυλάκιςθ (early release):

Κάκε μορωι αποωυλάκιςθσ πριν από τθν πλιρθ ζκτιςθ
τθσ
ποινισ
εγκλειςμοφ
ςτθ
ωυλακι,
περιλαμβανομζνθσ τθσ υπό όρουσ απόλυςθσ ι τθσ
υπό όρουσ απονομισ χάριτοσ.

υνεχζσ τθσ μζριμνασ (continuum of care): Δζςμευςθ για τθν παροχι υπθρεςιϊν και ςτιριξθσ
ςτουσ παραβάτεσ ςε ςτακερι βάςθ, εντόσ τθσ
ωυλακισ και κατόπιν αυτισ.
χεδιαςμόσ επανόδου (re-entry planning): Θ διαδικαςία μζςω τθσ οποίασ οι παραβάτεσ
ςχεδιάηουν τθν επάνοδό τουσ και πραγματοποιοφν
αποτελεςματικά βιματα με ςτόχο τθν προετοιμαςία
για τθ ηωι ςτθν κοινότθτα μετά τθν αποωυλάκιςι
τουσ. Περιλαμβάνει επαωζσ με τθν κοινότθτα και,
όπου ενδείκνυται, με τθν οικογζνειά τουσ. Εμπεριζχει
επίςθσ προπαραςκευαςτικζσ ενζργειεσ και δράςεισ
προγραμματιςμοφ ςτισ οποίεσ μποροφν να προβοφν
οι ςωωρονιςτικζσ αρχζσ και οι βαςιηόμενεσ ςτισ
τοπικζσ κοινότθτεσ υπθρεςίεσ, με ςτόχο τθν τελικι
διευκόλυνςθ τθσ επανόδου ενόσ παραβάτθ και τθ
διαςωάλιςθ τθσ ςυνζχιςθσ τθσ μζριμνασ μετά τθν
αποωυλάκιςι του.
Τποτροπι (recidivism, reoffending):

Αναωζρεται ςτο εάν ι όχι ζνα άτομο, που αποτελεί
αντικείμενο παρζμβαςθσ τθσ ποινικισ δικαιοςφνθσ
(τιμωρίασ), διαπράξει νζο ποινικό αδίκθμα. Θ
υποτροπι ςυνιςτά επομζνωσ βαςικό δείκτθ τθσ
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αποδοτικότθτασ των προγραμμάτων και
πρωτοβουλιϊν για τθν κοινωνικι επανζνταξθ.

των

* Κάποιοι από τουσ οριςμοφσ που περιλαμβάνονται εδϊ ζχουν διαςκευαςτεί από τουσ
κανόνεσ δοκιμαςίασ του υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ (ςφςταςθ CM/Rec [2010] 1, θ οποία
υιοκετικθκε από τθν Επιτροπι Τπουργϊν του υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ ςτισ 20 Λανουαρίου
2010).
** Pew Centre on the States, “What works in community corrections: an interview with Dr.
Joan Petersilia”, Expert Q&A, No. 2, November 2007.
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