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Відновне правосуддя: ідеї, принципи та міжнародний досвід

Опубліковано admin2 24 Березень, 2018 - 10:15

23 березня 2018 року в місті Сєвєродонецьк, в бізнес-центрі Green Town відбувся інформаційно-установчий семінар
"Відновне правосуддя: ідеї, принципи та міжнародний досвід". 
Вибір тематики семінару був зумовлений тим, що сучасна міжнародна і європейська концепція захисту прав людини
свідчить про тенденції відмови світової спільноти від виключно каральної реакції на злочин. Оскільки така система не може
належним чином забезпечити права як осіб, що його вчинили, так і потерпілих. Отож, відновне правосуддя – це новий
підхід до розв’язання правових конфліктів, який зосереджує увагу на відшкодуванні заподіяної потерпілим шкоди та
формуванні у правопорушників почуття відповідальності за власні дії. Відновне правосуддя передбачає активну участь
потерпілих та правопорушників у процесі вироблення угоди, яка має на меті “відновити” порушену злочином ситуацію:
відшкодування завданої потерпілому шкоди та визначення заходів, що сприятимуть реінтеграції правопорушника та
попередженню скоєння ним повторних злочинів. 
В роботі семінару взяли участь представники правоохоронних органів, експерти в сфері соціального захисту,
правозахисники, науковці, громадські активісти. 
В рамках семінару доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін і професійної психології Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О.
Дідоренка, кандидат психологічних наук Олександр Звонок окреслив основні ідеї, принципи та досвід впровадження програм відновного правосуддя. Його колега
Микола Яковенко - доцент кафедри організації правоохоронних та судових органів Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка,
кандидат юридичних наук зупинився на ключових аспектах  нормативно-правової бази для впровадження програм відновного правосуддя в Україні. 
До проведення семінару долучився також міжнародний експерт Карл Плеснер (Данія-Україна) – сертифікований тренер з ненасильницького спілкування,
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Діяльність КМЦ «Сіверський Донець» відбувається за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та посольства Великої Британії в Україні в рамках реалізації проекту «Українська миротворча школа»
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спеціаліст із примирення, медіатор, фасилітатор діалогів, фахівець з відновлювального правосуддя. В своїй презентації Карл поділився практичними аспектами
впровадження програм відновного правосуддя. Головна мета, що лежить в основі його практики, – відновлення гідності й людяності учасників подій фізичного і
психологічного насилля. Карл зазначив: «Правосуддя можна практикувати кількома способами. Часто ми зосереджені лише на тому, щоб покарати злочинця, як
реванш за скоєний злочин. Проте існує альтернатива - ми можемо практикувати правосуддя, зосереджуючись на відновленні заподіяної шкоди і відновленні
гідності. У довгостроковій перспективі це призводить до більш міцних  та більш стійких спільнот». Наприкінці свого виступу Карл зазначив, що він своїм виступом
прагнув надихнути учасників до використання на практиці механізмів примирення та відновлення соціальних процесів між учасниками насильницьких конфліктів. 
В підсумковій частині семінару учасники мали можливість в інтерактивному форматі обговорити перспективи створення партнерства по впровадженню програм
відновного правосуддя в Луганській області та визначити критерії відбору реальних випадків для практичного впровадження програм відновного правосуддя. 
Семінар проводиться в рамках реалізації проекту «Громадська  безпека  через  впровадження програм відновного правосуддя в партнерстві з правоохоронними
органами», який втілюється громадською організацією «Кризовий медіа-центр «Сіверський Донець» за підтримки Програмної ініціативи Права людини та
правосуддя Міжнародного фонду «Відродження». 
Додаткову інформацію щодо впровадження проекту можна отримати у керівника проекту Олега Невениці, sdcrisis@ukr.net, 0505170177
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