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Πεπίλητη: ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ λ. 3289/2003 νξίδεηαη φηη νη επηκειεηέο αλειίθσλ 

δηαδξακαηίδνπλ ην ξφιν ηνπ δηακεζνιαβεηή ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπλδηαιιαγήο ηνπ αλήιηθνπ 

δξάζηε κε ην ζχκα ηεο πξάμεο ηνπ. ηφρν ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηειεί ε δηεξεχλεζε ηνπ 

ηξφπνπ δηεμαγσγήο ηεο ζπλδηαιιαγήο απφ ην Γηθαζηήξην Αλειίθσλ Θεζζαινλίθεο, κέζα 

απφ ηελ εκπεηξία ησλ επηκειεηψλ. Πξνθχπηεη φηη ε ειιεληθή πνιηηεία δελ έρεη ιάβεη ζνβαξά 

ππφςε ηεο φζα ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα δηεζλψο έρεη αλαδείμεη σο βαζηθέο αξρέο πνπ 

πξέπεη λα δηέπνπλ ηελ ππφ εμέηαζε δηαδηθαζία: ν ζεζκηθφο ξφινο ησλ επηκειεηψλ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη έρνπλ ειάρηζηε επηθνηλσλία κε ην ζχκα πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο 

ζπλδηαιιαγήο, ππνζθάπηνπλ ηελ νπδεηεξφηεηα πνπ νθείιεη λα ραξαθηεξίδεη ην 

δηακεζνιαβεηή. Σαπηφρξνλα, νη επηκειεηέο δελ έρνπλ ιάβεη εμεηδηθεπκέλε γλψζε γηα ην πψο 

ζα δηεμάγνπλ ηε ζπλδηαιιαγή. Γηαθαίλεηαη ε αλαγθαηφηεηα δεκηνπξγίαο ελφο ζψκαηνο πνπ 

ζα ζηειερψλεηαη απφ εηδηθά εθπαηδεπκέλνπο δηακεζνιαβεηέο, νη νπνίνη δε ζα ζπλδένληαη κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν είηε κε ην δξάζηε είηε κε ην ζχκα. 
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ΔΗΑΓΩΓΖ 

   Ζ ζπλδηαιιαγή αλήιηθνπ δξάζηε θαη ζχκαηνο απνηειεί κηα δηαδηθαζία πνπ 

εληάζζεηαη ζηνπο θφιπνπο ηεο απνθαηαζηαζηηθήο ή επαλνξζσηηθήο δηθαηνζχλεο 

(πηλέιιε 2005), ε νπνία ζπγθεληξψλεη ζε δηεζλέο επίπεδν έληνλα ην 

εγθιεκαηνινγηθφ ελδηαθέξνλ (Braithwaite 1999) ηδίσο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 

ελελλήληα θαη ζην εμήο (Morris 2002). Σν αλσηέξσ έρεη κεηνπζησζεί ζε πξάμε, κηαο 

θαη ξπζκίζεηο πνπ εληάζζνληαη ζηελ ελ ιφγσ θαηεχζπλζε έρνπλ εηζαρζεί ζε 

επηκέξνπο λνκνζεζίεο θξαηψλ αλά ηνλ θφζκν (Bonafé-Schmitt 2010, Castelli 1996, 

Crawford and Newburn 2003, Gutsche und Rössner 2000), ελψ κηα λέα 

επαγγεικαηηθή εηδηθφηεηα, απηή ηνπ δηακεζνιαβεηή, έρεη θάλεη αηζζεηή ηελ 

εκθάληζή ηεο. Οη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ζηε ζηξνθή ηνπ 

ελδηαθέξνληφο ηεο ζηελ απνθαηαζηαηηθή δηθαηνζχλε απνηειεί ζέκα πνπ ρξήδεη 

δηεμνδηθήο εμέηαζεο ππφ ην πξίζκα ηεο θνηλσληνινγίαο ηεο γλψζεο (Αξηηλνπνχινπ 

2010). Δίλαη, σζηφζν, εχινγν φηη ηα κείδνλνο ζεκαζίαο πξνβιήκαηα πνπ ηαιαλίδνπλ 

ηα ηξέρνληα πνηληθά ζπζηήκαηα, φπσο ελδεθηηθά ν ππεξπιεζπζκφο ησλ 

ζσθξνληζηηθψλ θαηαζηεκάησλ
1
 ζπλδπαζηηθά κε ην πςειφ ηνπο θφζηνο

2
 θαη ηελ 

αδήξεηε αλάγθε γηα ηελ αλεχξεπζε απνηειεζκαηηθψλ απαληήζεσλ ζην εγθιεκαηηθφ 

θαηλφκελν, νδήγεζαλ θαη ελ ζπλερεία ζπληήξεζαλ ην επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ γηα 

ηα ελαιιαθηηθά κέηξα γεληθφηεξα θαη ηηο πξαθηηθέο ηεο απνθαηαζηαηηθήο 

δηθαηνζχλεο εηδηθφηεξα (Αξρηκαλδξίηνπ 1994, Morris 2002, Braithwaite and Strang 

                                                

1
 ε φ,ηη αθνξά ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα εηδηθφηεξα, είλαη ελδεηθηηθφ φηη ηελ 1

ε
 επηεκβξίνπ ηνπ 

2001, ν αξηζκφο ησλ θξαηνπκέλσλ ζηα ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα, ε δπλακηθφηεηα ησλ νπνίσλ ήηαλ 

5.284 ζέζεηο, άγγηδε ηα 8.343 άηνκα (Πηηζειά 2006, ζει. 39). Σν θαηλφκελν ηνπ ππεξπιεζπζκνχ 

απαληά ζηα ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα πιήζνπο θξαηψλ ζε δηεζλέο επίπεδν θαη εθηηκάηαη φηη είλαη 

πνιππαξαγνληηθφ. Ζ έιιεηςε θηηξηαθψλ ππνδνκψλ ζπληζηά αλαληίξξεηα κία παξάκεηξφ ηνπ. 

Δληνχηνηο, ν ηξφπνο άζθεζεο ηεο πνηληθήο θαηαζηνιήο απφ ηελ πιεπξά ηεο πνιηηείαο απνηειεί ην 

θαζνξηζηηθφ πεδίν πνπ νθείιεη λα θαηαπηαζηεί ν εθάζηνηε εξεπλεηήο πνπ αλαδεηά ιχζε ζην αγθάζη 

απηφ ηεο ζσθξνληζηηθήο πνιηηηθήο. Σν πξφβιεκα κεγεζχλεηαη ηδηαίηεξα φηαλ αλαινγηζηεί θαλείο ηηο 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ επηθέξεη ην πξφβιεκα ηνπ ππεξπιεζπζκνχ ζηνπο θξαηνχκελνπο ζην εθηηηηθφ 

ζηάδην (δεκηνπξγία δνθεξήο θαηάζηαζεο δηαβίσζεο πνπ έρεη σο απνηέιεκα ηελ παξαβίαζε 

ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ) θαη ζπλαθφινπζα ζην κεηαζσθξνληζηηθφ (Αιεμηάδεο 2001, Γεκφπνπινο 

1998, Καξχδεο 2000, Κνπινχξεο 2009, Παπαζενδψξνπ 2005, Πηηζειά 2008, πηλέιιε 2007, 

Σδαλλεηάθε 2006, Millie 2003).  

2
 Δλδεηθηηθά, ζχκθσλα κε ζρεηηθνχο ππνινγηζκνχο, ν εθάζηνηε θξαηνχκελνο θνζηίδεη δεθαπέληε έσο 

ηξηάληα ρηιηάδεο δνιιάξηα αλά έηνο ζηηο ΖΠΑ. Γεληθφηεξα, ν ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο ηνπ 

ζσθξνληζηηθνχ ζπζηήκαηνο απνηειεί δήηεκα πνπ απαζρνιεί ηδηαίηεξα, δεδνκέλνπ φηη «απνξξνθά 

ζεκαληηθφ κεξίδην ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο ζε βάξνο άιισλ ηνκέσλ ηεο θνηλσληθήο δσήο» 

(Αιεμηάδεο 2010, ζει. 306).  

 



3 

 

2001) ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε ζήκεξα λα γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ χπαξμε ελφο ζρεηηθνχ 

θηλήκαηνο (Αξηηλνπνχινπ 2010, Morris and Maxwell 2003, Umbreit et al. 2007, 

Αξηηλνπνχινπ 2000).  

   Σν πεδίν ηεο παξαβαηηθφηεηαο ή εγθιεκαηηθφηεηαο ησλ αλειίθσλ (Αιεμηάδεο 

1990, Φαξζεδάθεο 2005, Γεσξγνχιαο 2000) απνηέιεζε δηεζλψο πξφζθνξν πεδίν γηα 

ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ απνθαζηαηηθήο δηθαηνζχλεο, κηαο θαη ζεσξήζεθε φηη 

είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγήζνπλ δηαπαηδαγσγηθά γηα ηνπο αλήιηθνπο δξάζηεο 

(Κνπξάθεο 2011, Γεκφπνπινο 2006, Γεκφπνπινο θαη Κνζκάηνο 2010, Crawford and 

Newburn 2003, Hayes 2005), νη νπνίνη ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο κεηαρείξηζεο (Πηηζειά 

2008). Γεληθφηεξα, ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ν δηακεζνιαβεηήο θξίλεηαη σο 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο, ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη πνπ επηδηψθνληαη κέζσ ηεο 

ππφ εμέηαζε δηαδηθαζίαο (Cottam 1996). ην πιαίζην ηεο παξνχζαο κειέηεο 

παξνπζηάδνληαη ηα ιεθζέληα δεδνκέλα έξεπλαο πνπ δηεμήρζε απφ ηνλ γξάθνληα κε 

εξγαιείν ηε ζπλέληεπμε ζηνπο επηκειεηέο αλειίθσλ πνπ ππεξεηνχλ ζηελ αληίζηνηρε 

Τπεξεζία ηνπ Γηθαζηεξίνπ Αλειίθσλ Θεζζαινλίθεο. Κχξην ζηφρν ηεο ελ ιφγσ 

έξεπλαο απνηέιεζε ε δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ δηεμαγσγήο ηεο ζπλδηαιιαγήο ζηελ 

πξάμε θαη ηνπ ζρεηηθνχ ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη επηκειεηέο. Πξνεγείηαη 

επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο ειιελφγισζζεο θαη μελφγισζζεο βηβιηνγξαθίαο, κε θχξηα 

έκθαζε ζηνπο ζηφρνπο πνπ επηδηψθνληαη κέζσ ηεο ζπλδηαιιαγήο θαη ζηηο βαζηθέο 

αξρέο πνπ έρεη αλαδείμεη ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα δηεζλψο πεξί ηνπ ξφινπ ηνπ 

δηακεζνιαβεηή.  

I. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 

1) Πεπί αποκαηαζηαηικήρ δικαιοζύνηρ εςπύηεπα: ζύνηομη ππαγμάηεςζη 

   Παξά ην απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ απνθαηαζηαηηθή δηθαηνζχλε δελ πθίζηαηαη 

ηαχηηζε απφςεσλ ηφζν σο πξνο ην ελλνηνινγηθφ ηεο πεξηερφκελν φζν θαη σο πξνο ηηο 

ζηνρεχζεηο ηεο (Newburn 2007, Daly 2006, Gavrielides 2007, Haines and O’Mahomy 

2006, Williams 2004), γεγνλφο πνπ κπνξεί λα απνδσζεί ζην φηη πθίζηαηαη πιεζψξα 

ζρεηηθψλ πξαθηηθψλ (Newburn 2007). Οκνθσλία εληνπίδεηαη ζην φηη ε 

απνθαηαζηαηηθή δηθαηνζχλε ζπληζηά έλαλ ελαιιαθηηθφ ηξφπν απάληεζεο ζην 

έγθιεκα, ην νπνίν, φπσο ζπλέβαηλε ζε καθξηλέο επνρέο ηνπ παξειζφληνο 

(Αξρηκαλδξίηνπ 2007, Γηνχλε 1998, Γησηνπνχινπ-Μαξαγθνπνχινπ 1985), δελ 
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γίλεηαη αληηιεπηφ σο πξνζβνιή ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο (Μαλσιεδάθεο 2005, 

Παξαζθεπφπνπινο 2008), αιιά σο κηα ηδησηηθή δηαθνξά ή ζχγθξνπζε 

(Αξηηλνπνχινπ 2010, Αξηηλνπνχινπ 2011, Καξχδεο 2010, Μαγγαλάο 2007, 

Braithwaite 2002, Umbreit 1994, Haines and O’Mahomy 2006, Shiner 2006). Οη 

ζπγθξνχζεηο ζεσξνχληαη ζε απηφ ην πιαίζην σο παζνινγηθέο θαη γηα ην ιφγν απηφ 

εθηηκάηαη φηη είλαη αλαγθαίν λα αληηκεησπίδνληαη άκεζα (Christie 1977, Newburn 

2007)
3
. Γηα θάπνηνπο, ε απνθαηαζηηθή δηθαηνζχλε είλαη ζε ζέζε λα αληηθαηαζηήζεη 

πιήξσο ηα ηξέρνληα πνηληθά ζπζηήκαηα. Γηα άιινπο, κε ηνλ ππφ εμέηαζε φξν 

εθθξάδεηαη κηα νκάδα πξαθηηθψλ πνπ είλαη ζε ζέζε λα αμηνπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ 

ππάξρνληνο πνηληθνχ ζπζηήκαηνο, ψζηε λα ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζή ηνπ 

(Αιεμηάδεο 2011, Newburn 2007, Cottam 1996, Guidioni 2003, Walgrave 1995).  

   Δπηπξφζζεηα, ε απνθαηαζηαηηθή δηθαηνζχλε αληηκεησπίδεηαη ζπρλά σο κηα 

ζπκαηνθεληξηθή απάληεζε ζην έγθιεκα (Umbreit 2001, Hoyle and Zedner 2007, 

Γεκφπνπινο 2006) θαη σο ηκήκα ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ ζπκαηνινγηθνχ θηλήκαηνο 

(Morris & Gelsthorpe 2000, Newburn 2007), πνπ, κεηαμχ άιισλ, επηδίσμε ηε 

βειηίσζε ηεο ζέζεο ηνπ ζχκαηνο θαηά ηελ πνηληθή δηαδηθαζία (Αξηηλνπνχινπ 1996, 

Εαξαθσλίηνπ 2008, Εαξαθσλίηνπ 2011, Βιάρνπ 2000, Βιάρνπ 2005, Brown 2010, 

Cassel 2009, Mastrocinque 2010, Greenberg & Ruback 1992, Sanders et al. 2010, 

Wemmers 2003). Ζ πξναλαθεξζείζα ζέζε, παξά ην γεγνλφο φηη έρεη ζε έλα βαζκφ 

ζεκαληηθφ έξεηζκα, δεδνκέλνπ φηη νξηζκέλεο ζηνρεχζεηο ησλ δχν θηλεκάησλ είλαη 

θνηλέο, παξαβιέπεη ην γεγνλφο φηη δηαθνξνπνηνχληαη νπζησδψο σο πξνο ηεο αληίιεςε 

πνπ ελζσκαηψλνπλ ζηνπο θφιπνπο ηνπο πεξί δηθαηνζχλεο (Cayley 1998, Johnstone 

2002). πλεπψο, είλαη νξζή ε παξαηήξεζε ησλ Hirsch & Ashworth (1998), φηη νη 

απνθαζηαηηθέο ζεσξίεο δελ είλαη ζην ζχλνιφ ηνπο θαη’αλάγθε ζπκαηνθεληξηθέο θαη 

φηη νη ζπκαηνθεληξηθέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο δελ έρνπλ απαξαίηεηα απνθαηαζηαηηθφ 

ραξαθηήξα.  

                                                

3
 ην ζεκείν απηφ είλαη αμηνζεκείσηεο νη ζθέςεηο ηνπ Παλνχζε (2011, ζει. 32-33): «...ε ζχγθξνπζε 

δελ είλαη πάληα θάηη θαθφ. Ίζα ίζα ε ζχγθξνπζε δελ αθήλεη λα ηεικαησζνχλ ηα πξάγκαηα, εκπνδίδεη 

δειαδή ηελ απνιίζσζε ελφο ζπζηήκαηνο [...]. Ζ έιιεηςε ζπγθξνχζεσλ ινηπφλ θακηά θνξά δελ είλαη 

ζεηηθφ ζηνηρείν, δείρλεη έιιεηςε θηλήηξσλ, δείρλεη έιιεηςε θηινδνμηψλ κε ηελ θαιή έλλνηα, δειαδή 

ηελ πξνζπάζεηα λα πξνβάιεηο ηδέεο, ζπλαηζζήκαηα, απφςεηο θαη ηαπηφρξνλα λα ζέιεηο λα ηαπηίζεηο ηνλ 

εαπηφ ζνπ κε κηα νκάδα».  
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   Ζ Liebmann (2007, p. 25) παξαδίδεη ηνλ αθφινπζν «απιφ», θαηά ηε γλψκε ηεο, 

νξηζκφ: «Ζ απνθαηαζηηθή δηθαηνζχλε», ιέεη, «ζηνρεχεη ζην λα επαλνξζψζεη ην επ 

δελ ησλ ζπκάησλ, ησλ δξαζηψλ θαη ησλ θνηλσληψλ, ην νπνίν θαη πξνζεβιήζε απφ ην 

έγθιεκα, θαη ζην λα εκπνδίζεη ηε ζπλέρηζή ηνπ»
4
. Ο νξηζκφο, φκσο, πνπ απαληά 

ζπρλφηεξα ζηε βηβιηνγξαθία (Braithwaite 1999, Newburn 2007, Walgrave 2008, 

Roche 2006) είλαη απηφο ηνπ Marshall (1996, p. 37), ν νπνίνο αληηιακβάλεηαη ηελ 

απνθαηαζηαηηθή δηθαηνζχλε σο «κηα δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο ηα ελδηαθεξφκελα 

κέξε κηαο ζπγθεθξηκέλεο παξαβίαζεο ηνπ λφκνπ ζπγθεληξψλνληαη, ψζηε λα 

αληηκεησπίζνπλ ζπιινγηθά φζα επαθνινπζνχλ ηεο παξαβίαζεο θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο 

γηα ην κέιινλ»
5
. Ο ζπγθεθξηκέλνο, κηαο θαη πεξηγξάθεη ηελ απνθαηαζηαηηθή 

δηθαηνζχλε σο «δηαδηθαζία», εληάζζεηαη ζε φ,ηη απνθαιείηαη σο «process-based 

School» (Gavrielides 2007, p. 45, Roche 2006). 

   Σα εγεηξφκελα δεηήκαηα, εμαηηίαο ηεο αζάθεηαο πνπ πεξηθιείεη ζηνπο θφιπνπο ηνπ 

ν αλσηέξσ νξηζκφο, είλαη ζεκαληηθά, δεδνκέλνπ επίζεο φηη δελ πεξηγξάθεη ηα 

επηδεηνχκελα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο. Χζηφζν, ε ζεκαληηθφηεηά ηνπ έγθεηηαη 

ζην φηη είλαη γεληθφο θαη σο εθ ηνχηνπ επέιηθηνο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

ζπκπεξηιάβεη ηνπο δηαθνξεηηθνχο κεηαμχ ηνπο «ηχπνπο» ηεο απνθαηαζηαηηθήο 

δηθαηνζχλεο (Dignan 2005, Gavrielides 2007, Newburn 2007, van Ness et al. 2001). 

ην ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν ηνπ σο άλσ νξηζκνχ δελ εκπίπηεη, πάλησο, ε παξνρή 

θνηλσθεινχο εξγαζίαο απφ ην δξάζηε, πνπ αλαγλσξίδεηαη απφ κέξνο ηεο 

βηβιηνγξαθίαο σο απνθαηαζηαηηθή πξαθηηθή (Walgrave 2008, Bazemore and 

Maloney 1994, Walgrave and Geudens 1996)
6
. ε άιινπο ζρεηηθνχο νξηζκνχο 

εμαίξνληαη νη «αμίεο» ηεο επαλνξζσηηθήο δηθαηνζχλεο, φπσο ε παξνρή εμεγήζεσλ θαη 

ε έθθξαζε ζπγγλψκεο απφ ην δξάζηε ζην ζχκα, ε απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο πνπ 

πξνμελήζε απφ ηελ εγθιεκαηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά θαη ε επαλέληαμή ηνπ ζηελ 

                                                
4
 «Restorative justice aims to restore the well-being of victims, offenders and communities damaged by 

crime, and to prevent further offending» (Liebmann 2007, p. 25).  

  
5
 «...a process whereby parties with a stake in particular offence come together to resolve collectively 

how to deal with the aftermatch of the offence and its implications for the future» (Marshal 1996, p. 

36).  

 
6
 Ζ θνηλσθειήο εξγαζία ελέρεη έλα «ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα ν νπνίνο ζπλίζηαηαη ζην φηη ε εξγαζία ηνπ 

θαηαδηθαζκέλνπ απνηειεί έλα είδνο απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο πνπ πξνμέλεζε» (πηλέιιε 2000, ζει. 

282).  
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θνηλσλία, κέζσ ηεο νπνίαο επαλνξζψλεηαη ην «ξήγκα» ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ 

(Αξηηλνπνχινπ 2010, Zehr 1990).  

2) ΤΝΓΗΑΛΛΑΓΖ ΓΡΑΣΖ ΚΑΗ ΘΤΜΑΣΟ  

2.1) Οπιζμόρ και ζηόσοι 

   πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε ζπλδηαιιαγή δξάζηε θαη ζχκαηνο
7
 απνηειεί έλαλ απφ 

ηνπο θεληξηθνχο ηχπνπο ηεο απνθαηαζηηθήο δηθαηνζχλεο (Newburn 2007, Crawford 

and Newburn 2003, Walgrave 2008, Arrigo and Schehr 1998, Schelkens 1998, Shiner 

2006, Poulson and Mpa 2002). χκθσλα κε ηνλ Aertsen (2004), ε ζπλδηαιιαγή 

εληάζζεηαη ζηηο κεζφδνπο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε κεηαθνξά ησλ αξρψλ ηεο 

απνθαηαζηηθήο δηθαηνζχλεο ζην πξαθηηθφ πεδίν. Έλαο ζρεηηθφο νξηζκφο έρεη δνζεί 

απφ ηνλ Wright (1995a), ν νπνίνο νξίδεη ηε ζπλδηαιιαγή σο δηαδηθαζία θαηά ηελ 

νπνία ηα ζχκαηα θαη νη δξάζηεο επηθνηλσλνχλ κε ηε βνήζεηα ελφο ηξίηνπ κέξνπο. Ζ 

ηειεπηαία παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηα ζχκαηα λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο 

αλάγθεο ηνπο. Σαπηφρξνλα, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο δξάζηεο λα αλαγλσξίζνπλ 

θαη λα αλαιάβνπλ ηηο επζχλεο γηα ηελ πξάμε ηνπο. πλεπψο, ν δξάζηεο αληηκεησπίδεη 

ην ζχκα ηνπ, απνθιεηζηηθά εθφζνλ θαη ηα δχν κέξε ην επηζπκνχλ, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαλνήζνπλ κέζα απφ ην δηάινγν ν έλαο ηε ζέζε ηνπ άιινπ θαη λα επηιχζνπλ ηε 

ζχγθξνπζε πνπ δεκηνπξγήζεθε αλάκεζά ηνπο εμαηηίαο ηεο ηέιεζεο ηεο άδηθεο 

πξάμεο (Baldry 1998, Beauregard 1997-1998, Cottam 1996, Umbreit and Bradshaw 

1997, Umbreit 2004). Μεηαμχ άιισλ (π.ρ. απνδεκίσζε), σο ζηφρνο ηεο ζπλδηαιιαγήο 

αλαγλσξίδεηαη ε απνινγία ηνπ δξάζηε πξνο ην ζχκα γηα ηελ πξάμε πνπ ηέιεζε εηο 

βάξνο ηνπ (Newburn 2007, Hoyle and Zedner 2007). H απνινγία εηδηθφηεξα 

αλαγλσξίδεηαη σο κηα ζπκβνιηθή κνξθή απνθαηάζηαζεο (Dignan 2005, Levi 1997).  

2.2) Ο πόλορ ηος διαμεζολαβηηή 

   Σν πξφζσπν πνπ δξα δηακεζνιαβεηηθά αλάκεζα ζην δξάζηε θαη ζην ζχκα
8
 

δηαδξακαηίδεη έλαλ πνιπζήκαλην ξφιν ζην πιαίζην ηεο ζπλδηαιιαγήο θαη 

                                                
7
 ηελ αγγιφθσλε βηβιηνγξαθία ν φξνο «ζπλδηαιιαγή» απαληά σο εμήο: «victim-offender mediation 

(VOM)», «victim-offender conferencing», «victim-offender reconciliation» θαη «victim-offender 

dialogue» (Umbreit et al. 2005, p. 269).    

 
8
 ηελ αγγιφθσλε βηβιηνγξαθία ν φξνο «δηακεζνιαβεηήο» απαληά σο εμήο: «mediator», «facilitator» 

θαη «convenor» (Szmania 2006, p. 111).  
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ζπλαθφινπζα ζηελ επίηεπμε ησλ ζηνρεχζεσλ ηεο απνθαηαζηαηηθήο δηθαηνζχλεο. Ζ 

ζεκαληηθφηεηά ηνπ ελ ιφγσ πξνζψπνπ είλαη ηφζν κεγάιε, ψζηε λα αλαγλσξίδεηαη φηη 

ε πνηφηεηα θαη ζπλεπψο ε επηηπρία ηεο δηαδηθαζίαο ηειεί ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

πνηφηεηά ηνπ (Cottam 1996). Δπνκέλσο, ζπλάγεηαη ε αδήξεηε αλάγθε γηα ηε 

ζπκκεηνρή ελφο θαηάιιεια θαηαξηηζκέλνπ δηακεζνιαβεηή ζηελ ππφ εμέηαζε 

δηαδηθαζία. Ζ αλαγθαηφηεηα απηή γίλεηαη αθφκε πην έληνλε ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν 

δξάζηεο ή/θαη ην ζχκα δελ είλαη δεθανρηψ εηψλ, κηαο θαη ιφγσ ηεο αλειηθφηεηάο 

ηνπο ρξήδνπλ, ζε αθφκε κεγαιχηεξν βαζκφ ελ ζπγθξίζεη κε ηνπο ελήιηθεο, ζαθνχο 

ελεκέξσζεο θαη θαζνδήγεζεο θαζ’φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπλδηαιιαγήο (Beauregard 

1998, Gal and Moyal 2011). Παξά ηεο επξείαο αλαγλψξηζεο πνπ έρεη ηχρεη ν ξφινο 

ηνπ ππφ εμέηαζε πξνζψπνπ, δελ πθίζηαηαη νκνθσλία σο πξνο ηνλ πιένλ 

ελδεδεηγκέλν ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηηο ζηνρεχζεηο ηεο ηειεπηαίαο 

(Cottam 1996). 

   Δληνχηνηο, ζηε βηβιηνγξαθία απαληνχλ κε ηδηαίηεξε ζπρλφηεηα νξηζκέλεο βαζηθέο 

αξρέο πνπ νθείινπλ λα δηέπνπλ ηε ζπλδηαιιαγή. Αξρηθά, απνηειεί θνηλφ ηφπν φηη ν 

δηακεζνιαβεηήο είλαη απαξαίηεην λα έρεη ιάβεη εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε γηα ην πψο 

ζα ζπληνλίζεη θαη γεληθφηεξα δηεμάγεη ηε δηαδηθαζία. Δπηπξφζζεηα, επηζεκαίλεηαη 

ζπρλά κε ελάξγεηα φηη νθείιεη λα απνηειεί έλα αλεμάξηεην θαη νπδέηεξν αλάκεζα 

ζην δξάζηε θαη ζην ζχκα πξφζσπν (Wright 1995a, Wemmers and Cyr 2006, Levi 

1997, Cohen and Harley 2003-2004, Jackson 1998, Umbreit et al. 2007, Poulson 

2003, Poulson and Mpa 2002), ε θξίζε ηνπ νπνίνπ είλαη εμαηξεηηθά αλαγθαίν λα κε 

δηαβξψλεηαη απφ ηηο πξνζσπηθέο ηνπ αληηιήςεηο, ηηο εζηθέο αξρέο θαη ηηο πεπνηζήζεηο 

ηνπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε απαίηεζε γηα νπδεηεξφηεηα θαη ακεξνιεςία ηίζεηαη ζε 

θίλδπλν (Cottam 1996). O δηακεζνιαβεηήο νθείιεη επίζεο λα ελζαξξχλεη ηε 

δεκηνπξγηθή ζπκκεηνρή ηνπ αλήιηθνπ δξάζηε ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπλδηαιιαγήο, 

ψζηε λα σθειεζεί ηα κέγηζηα πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ θνηλσληθή ηνπ επαλέληαμε 

(Beauregard 1998). Σαπηφρξνλα, φκσο, νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο αλάγθεο 

ηνπ ζχκαηνο θαη λα επηδηψθεη ηελ θαιιηέξγεηα ελφο θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο κε ην 

ηειεπηαίν. ην πιαίζην απηφ είλαη απαξαίηεην λα ηνχ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

εθθξάζεη ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, λα ζπκκεξίδεηαη ηε ζέζε ηνπ, φπσο 

επίζεο ηηο επηπηψζεηο πνπ έρεη δερζεί απφ ην έγθιεκα (Wemmers and Cyr 2006, 

Cottam 1996).  
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2.3) Σο αναμοπθυηικό μέηπο ηηρ ζςνδιαλλαγήρ ζηο ελληνικό οςζιαζηικό και 

δικονομικό ποινικό δίκαιο ηυν ανηλίκυν 

   Ο λ. 3189/2003 γηα ηελ αλακφξθσζε ηεο πνηληθήο λνκνζεζίαο ησλ αλειίθσλ 

απνηέιεζε κηα θαηλνηνκία γηα ην ειιεληθφ δίθαην (Κνπξάθεο 2004, Πηηζειά 2008)
9
. 

Μεηαμχ άιισλ, εηζήγαγε ηε ζπλδηαιιαγή αλάκεζα ζηνλ αλήιηθν δξάζηε θαη ζην 

ζχκα γηα έθθξαζε ζπγγλψκεο θαη ελ γέλεη γηα εμψδηθε δηεπζέηεζε ησλ ζπλεπεηψλ 

ηεο πξάμεο ζηα αλακνξθσηηθά κέηξα
10

 πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξ. 122 ηνπ Πνηληθνχ 

Κψδηθα (ΠΚ) γηα ηνπο αλειίθνπο. Χο θχξην αλακνξθσηηθφ κέηξν, επηβάιιεηαη απφ 

ην δηθαζηήξην χζηεξα απφ ηε δίθε ζην αθξναηήξην. Ζ Δηζεγεηηθή Έθζεζε ηνπ σο 

άλσ λφκνπ νξίδεη φηη ε δηακεζνιάβεζε πινπνηείηαη απφ ηελ Τπεξεζία Δπηκειεηψλ 

Αλειίθσλ (Πηηζειά 2008, Pitsela 2010, πκεσλίδνπ-Καζηαλίδνπ 2008, Γεκφπνπινο 

θαη Κνζκάηνο 2010).  

                                                

9
 ην πεδίν ηνπ ειιεληθνχ νπζηαζηηθνχ θαη δηθνλνκηθνχ πνηληθνχ δηθαίνπ πξνυπήξραλ ξπζκίζεηο πνπ 

πξνβιέπνπλ κηα πεξηζζφηεξν επλντθή αληηκεηψπηζε ηνπ δξάζηε, ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνβεί ζε 

απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο πνπ πξνθάιεζε. Χο εθ ηνχηνπ δηαθξίλνληαη γηα ηνλ «επαλνξζσηηθφ» ηνπο 

ραξαθηήξα. Δλδεηθηηθά, βάζεη ηνπ άξ. 84 παξ. 2 ΠΚ, ε κεηάλνηα ηνπ δξάζηε θαη ε πξνζπάζεηά ηνπ λα 

εμαιείςεη ή λα ειαηηψζεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο πξάμεο ηνπ ζπληζηνχλ ειαθξπληηθέο πεξηζηάζεηο πνπ 

ινγίδνληαη ζην ζηάδην ηεο επηκέηξεζεο ηεο πνηλήο. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην άξ. 100 παξ. 1 θαη 3 ΠΚ, ε 

πξνζπκία ηνπ δξάζηε γηα επαλφξζσζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο πξάμεο ηνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα 

πξναπαηηνχκελα γηα ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο πνηλήο ππφ φξν. Ζ δε ρνξήγεζε ηεο ππφ φξν 

απφιπζεο, βάζεη ηνπ άξ. 106 παξ. 1 ΠΚ, βξίζθεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε δηθαζηηθά βεβαησκέλε 

εμφθιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πξνζψπνπ πνπ έρεη θαηαδηθαζζεί πξνο ην ζχκα. Θα απνηεινχζε 

βαζηθή παξάιεηςε λα κελ αλαθέξνπκε ηελ πξφηαζε ηεο απνθαινχκελεο σο «επηηξνπή Μαλσιεδάθε» 

ην 1995 πεξί εηζαγσγήο ηνπ ζεζκνχ ηεο ζπλδηαιιαγήο ζηνλ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο, ε νπνία ελ 

ηέιεη δελ πηνζεηήζεθε απφ ηνλ έιιελα λνκνζέηε. Απνηέιεζε, σζηφζν, έλαπζκα γηα ηελ έλαξμε ελφο 

ζρεηηθνχ δηαιφγνπ ζηελ ειιεληθή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, πνπ είρε σο απνηειέζκα ηελ εηζαγσγή ηνπ 

άξ. 14 ηνπ λ. 2721/1999. Βάζεη ηνπ ηειεπηαίνπ, εηζήρζεζαλ επηπιένλ παξάγξαθνη ζηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξ. 289, 379 θαη 393 ηνπ ΠΚ. Οη ηειεπηαίεο πξνβιέπνπλ φηη απαιιάζζεηαη απφ θάζε πνηλή ν ππαίηηνο 

ησλ εμ’ακειείαο εγθιεκάησλ θνηλνχ θηλδχλνπ, ησλ πιεκκειεκαηηθνχ ραξαθηήξα πξάμεσλ ηεο 

ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο θαη ηεο απάηεο κε ππνινγηζηή, θαζψο επίζεο ησλ πξάμεσλ απάηεο 

αλαθνξηθά κε ηηο αζθάιεηεο, θαη ηεο απηζηίαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ επηρεηξήζεη λα ακβιχλεη ηελ 

έθηαζε ηνπ θηλδχλνπ πνπ πξνθάιεζε ή ηθαλνπνηήζεη πιήξσο φζνπο έρνπλ δεκησζεί απφ ηελ πξάμε ηνπ 

κέζσ θαηαβνιήο ηνπ θεθαιαίνπ, ησλ ηφθσλ ππεξεκεξίαο θαη ησλ δηθαζηηθψλ εμφδσλ πνπ έρνπλ 

εθθαζαξηζζεί απηνβνχισο θαη πξνηνχ εθδνζεί νξηζηηθή απφθαζε απφ ην πξσηνβάζκην δηθαζηήξην 

(Κατάθα-Γθκπάληη 2005, Κνπξάθεο 2011, Λίβνο 2000, Παπαδακάθεο 2000, Σξηαληαθχιινπ 1995, 

Ακνλαράθεο 2011). Αξγφηεξα, ζην λ. 3500/2006 πξνβιέθζεθε ε δπλαηφηεηα δηακεζνιάβεζεο ηνπ 

εηζαγγειέα γηα νξηζκέλα ελδννηθνγελεηαθά εγθιήκαηα (ηεθαλίδνπ 2010).  

10
 Έρεη εχζηνρα πξνηαζεί ε ρξήζε ησλ φξσλ «κέηξα αγσγήο ή δηαπαηδαγψγεζεο» ή «κέηξα 

πξνζηαζίαο» αληί ηνπ φξνπ «αλακνξθσηηθά κέηξα», ν νπνίνο ελζσκαηψλεη κηα «θνηλσληθν-εζηθή» 

απαμία (Πηηζειά 2008, ζει. 159). Ζ λνκηθή θχζε ησλ αλακνξθσηηθψλ κέηξσλ απνηειεί δήηεκα γηα ην 

νπνίν δελ πθίζηαηαη νκνθσλία ζηελ ειιεληθή ζεσξία. Καηά ηε κάιινλ θξαηνχζα ζέζε, ηα ελ ιφγσ 

κέηξα ζπληζηνχλ ππνπεξίπησζε ησλ κέηξσλ αζθαιείαο. Δληνχηνηο, ην γεγνλφο φηη ην ζηνηρείν ηεο 

επηθηλδπλφηεηαο απνπζηάδεη απφ ηα κέηξα απηά, φπσο επίζεο φηη δελ πξνβιέπνληαη ζην απηφ θεθάιαην 

ηνπ ΠΚ κε ηα κέηξα αζθαιείαο, ζπλεγνξνχλ ζην φηη απνηεινχλ απηνηειή θαηεγνξία πνηληθψλ 

θπξψζεσλ (Πηηζειά 2008, Κνπξάθεο 2009)    
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   Δπίζεο, κε ην λ. 3189/2003 εηζήρζε ζηνλ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο ην άξ. 45 Α, 

πνπ ηηηινθνξείηαη «Απνρή από πνηληθή δίσμε αλειίθνπ». Σν ηειεπηαίν πξνβιέπεη φηη 

αλ ν αλήιηθνο ηειέζεη αμηφπνηλε πξάμε, ε νπνία είλαη πηαίζκα ή πιεκκέιεκα, ν 

εηζαγγειέαο κπνξεί λα απέρεη απφ ηελ πνηληθή δίσμε ζηελ πεξίπησζε πνπ θξίλεη, 

εξεπλψληαο ηηο πεξηζηάζεηο ππφ ηηο νπνίεο ηειέζζεθε ε πξάμε θαη ηελ φιε 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ αλειίθνπ, φηη ε άζθεζή ηεο δελ είλαη αλαγθαία γηα λα 

ζπγθξαηεζεί απφ ηελ ηέιεζε λέσλ αμηφπνηλσλ πξάμεσλ. Παξά ηελ απνρή απφ ηε 

δίσμε, ν εηζαγγειέαο δχλαηαη λα επηβάιιεη κε δηάηαμή ηνπ έλα ή πεξηζζφηεξα 

αλακνξθσηηθά κέηξα, ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ζπλδηαιιαγή. Δλ ζπλερεία, 

ζην άξ. 5 ηνπ λ. 3860/2010 πξνβιέθζεθε ε πξνεγνχκελε αθξφαζε ηνπ αλειίθνπ, 

ξχζκηζε ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, δεδνκέλνπ φηη ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα, ψζηε ν 

εηζαγγειέαο λα απνθηήζεη κηα βαζχηεξε εηθφλα γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αλήιηθνπ 

θαη ηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο παξελέβε ην λφκν (Κνζκάηνο 2010).  

   Ζ σο άλσ δπλαηφηεηα ζπλεπάγεηαη «αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ εηζαγγειέα» 

(Πηηζειά 2007, ζει. 371)
11

 θαη εξείδεηαη ζηα δηδάγκαηα ηεο πξνζέγγηζεο ηεο 

εηηθέηαο
12

 πεξί αλαγθαηφηεηαο απνθπγήο ηνπ ζηηγκαηηζκνχ, ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο 

φπνπ ε πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηεο πξάμεο δελ θξίλεηαη αλαγθαία. Δθηηκάηαη φηη 

απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο κε ππνηξνπήο ηνπ δξάζηε, ελψ παξάιιεια απνηειεί κηα 

νηθνλνκηθά αλέμνδε επηινγή γηα ην ζχζηεκα ηεο πνηληθήο δηθαηνζχλεο (Πηηζειά 

2006, Πηηζειά 2007, Λακπξνπνχινπ 1999, Roberts 2004, Hudson 2002, Dünkel 

2009). Δληνχηνηο, ζα απνηεινχζε βαζηθή παξάιεηςε εάλ δελ επηζεκαίλακε φηη ε 

δπλαηφηεηα πνπ παξέρεηαη ζηνλ εηζαγγειέα λα κελ αζθήζεη ηε δίσμε ελαληίνλ ηνπ 

                                                
11

 Δληνχηνηο, φπσο επηζεκαίλεη ε Παληαδή-Μειίζηα (2007, ζει. 105), «ζηελ πξάμε, ν ξφινο ηνπ 

Δηζαγγειέα ζηελ πξφιεςε είλαη δπζηπρψο απνδπλακσκέλνο, αθνχ ην έξγν ηεο πξφιεςεο πνπ 

επηδηψθεη [...] κε ηελ επηβνιή αλακνξθσηηθψλ εμσδηθαζηηθψλ κέηξσλ, δελ ππνζηεξίδεηαη απφ 

θαηάιιεινπο κεραληζκνχο, δνκέο ή θνξείο, κέζσ ησλ νπνίσλ λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε πινπνίεζε ησλ 

αλακνξθσηηθψλ κέηξσλ πνπ επηβάιινληαη».  

12
 χκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε ηεο εηηθέηαο, «ε εγθιεκαηηθή πξάμε φπσο θαη θάζε άιιε απνθιίλνπζα 

πξάμε δελ ελέρεη ηίπνηα ην αληηθεηκεληθφ (νληνινγηθφ) ή θπζηθφ, αιιά απνηειεί έλαλ νξηζκφ ν νπνίνο 

πξνθχπηεη απφ ηελ θξίζε ηνπ ζπλνδεχεη ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο. πλεπψο θαη ν εγθιεκαηίαο δελ 

είλαη παξά απηφο ηνλ νπνίν νξίδνπλ σο ηέηνην θαη έμσ απφ απηφλ ηνλ νξηζκφ, απηφο ν νπνίνο 

ζηηγκαηίδεηαη σο εγθιεκαηίαο είλαη θαζ’ φια φκνηνο κε ηνπο άιινπο πνπ δελ έρνπλ ζηηγκαηηζζεί» 

(Αξρηκαλδξίηνπ 1996, ζει. 3). Ζ ζεκαζία ηεο ελ ιφγσ πξνζέγγηζεο έγθεηηαη ζην φηη ζηξέθεη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ λνκνκαζψλ θαη ησλ κειεηεηψλ ηνπ εγθιήκαηνο επξχηεξα ζηνπο «κεηαζρεκαηηζκνχο 

ηεο έλλνηαο ηνπ εγθιήκαηνο, ηελ επηιεθηηθή πνηληθή δίσμε θαη ηηο δηαδηθαζίεο ζηηγκαηηζκνχ» θαη 

ζπλεπψο ζηα «θαηλφκελα εμνπζίαο θαη θπξηαξρίαο, φπσο ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ σο 

νξγάλνπ πεηζάξρεζεο γηα ηελ επηβνιή νξηζκέλσλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ» (Πηηζειά 2010, ζει. 41).  
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αλειίθνπ, αιιά λα επηβάιιεη ηαπηφρξνλα έλα ή πεξηζζφηεξα αλακνξθσηηθά κέηξα, 

έρεη επηθξηζεί ιφγσ ηνπ φηη ζπληζηά «παξάθακςε ηεο εγγπεηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ 

αθξναηεξίνπ γηα ηνλ αλήιηθν δξάζηε» (Κνζκάηνο 2010, ζει. 808). Δπίζεο, ελ 

πξνθεηκέλσ ν εηζαγγειέαο θξίλεη ηελ θαηαιιειφηεηα θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ 

κέηξνπ γηα ηνλ δξάζηε δίρσο ηε ζπλδξνκή ησλ επηκειεηψλ αλειίθσλ, ελ αληηζέζεη κε 

φ,ηη ηζρχεη γηα ηελ απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ (Κνζκάηνο 2010).  

   ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε ειιεληθή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα 

δηράδεηαη γηα ην εάλ ε ζπλδηαιιαγή, φπσο πξνβιέπεηαη αλσηέξσ, απνηειεί κηα 

απνθαηαζηαηηθή δηαδηθαζία. Οη ζρεηηθέο ζεσξήζεηο πνπ κπνξεί λα εληνπίζεη θαλείο 

είλαη νη αθφινπζεο: Ζ πξψηε δελ αλαγλσξίδεη φηη ην ππφ εμέηαζε αλακνξθσηηθφ 

κέηξν έρεη απνθαηαζηηθφ ραξαθηήξα, ελψ πθίζηαηαη θαη κία ελδηάκεζε ζέζε πνπ 

δέρεηαη φηη ην αλσηέξσ νκνηάδεη κε ηηο πξαθηηθέο ηεο απνθαηαζηηθέο δηθαηνζχλεο. Σν 

θχξην επηρείξεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πξνο επίξξσζε ησλ ππφ εμέηαζε ηζρπξηζκψλ 

είλαη φηη ζην πιαίζην ηεο ειιεληθήο έλλνκεο ηάμεο ε ζπλδηαιιαγή δελ απνηειεί έλα 

εμσδηθαζηεξηαθφ κέηξν, αιιά αληίζεηα επηβάιιεηαη απφ ην δηθαζηήξην. Δληνχηνηο, 

νξζφηεξν είλαη λα δερζεί θαλείο φηη ν απνθαηαζηαηηθφο ραξαθηήξαο ελφο κέηξνπ δελ 

ππνβαζκίδεηαη απνθιεηζηηθά εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη επηβάιιεηαη ζην πιαίζην ηνπο 

ηξέρνληνο πνηληθνχ ζπζηήκαηνο, κηαο θαη ε αμία ηεο απνθαηαζηαηηθήο δηθαηνζχλεο 

έγθεηηαη ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο πνπ πξνθιήζεθε απφ ην έγθιεκα ηφζν ζε 

πιηθφ επίπεδν φζν θαη ζε επίπεδν αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ. πλεπψο, ε ζπλδηαιιαγή, 

φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ νηθεία δηάηαμε ηνπ ειιεληθνχ ΠΚ, εληάζζεηαη ζηνπο θφιπνπο 

ηεο απνθαηαζηηθήο δηθαηνζχλεο (Papadopoulou 2010).  

2.4) Σα οθέλη ηηρ ζςνδιαλλαγήρ 

   Ζ ζπλδηαιιαγή έρεη ηχρεη ζεηηθήο απνδνρήο απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα 

δηεζλψο, ηδίσο ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ εκπιέθνληαη αλήιηθνη δξάζηεο, ε 

παξαβαηηθφηεηα ησλ νπνίσλ ινγίδεηαη γεληθφηεξα σο έλα πξνζσξηλφ θαη θπζηθφ 

θαηλφκελν (Kaiser 1988, Παξαζθεπφπνπινο 2003, Πηηζειά 2008, Πηηζειά 2007). Σν 

ππφ εμέηαζε κέηξν εθηηκάηαη φηη δηαδξακαηίδεη έλαλ παηδαγσγηθφ ξφιν γηα ηνλ 

αλήιηθν παξαβάηε ηνπ λφκνπ, κηαο θαη ηνχ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπλεηδεηνπνηήζεη ηηο ζπλέπεηεο ηηο πξάμεηο ηνπ ζην ζχκα θαη ζηελ θνηλσλία επξχηεξα 

(Κνπξάθεο 2004, Πηηζειά 2008, Beauregard 1997-1998, Karp and Breslin 2001, 
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Umbreit 1995). Δμαηηίαο απηήο ηεο παξακέηξνπ, εθηηκάηαη φηη νη δξάζηεο πνπ 

ιακβάλνπλ κέξνο ζε απνθαηαζηαηηθέο δηαδηθαζίαο εκθαλίδνπλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο 

ππνηξνπήο, ελ ζπγθξίζεη κε φζνπο ππνβάιινληαη ζε «παξαδνζηαθά» κέηξα 

(Κνπξάθεο 2011, Newburn 2007, Mika 1993, Nugent and Paddock 1995, Thorburn 

1999, Rodriguez 2007). Ζ ππνηξνπή ησλ δξαζηψλ αληηκεησπίδεηαη επξχηεξα σο έλαο 

ζεκαληηθφο δείθηεο, ψζηε λα απνθαλζεί θαλείο γηα ηελ επηηπρία ή ηελ απνηπρία ελφο 

κέηξνπ πνηληθήο παξέκβαζεο (Λακπξνπνχινπ 1999, Niemeyer and Shichor 1996, 

Merrington and Stanley 2007), παξφιν πνπ νη κεζνδνινγηθέο δπζρέξεηεο ζηελ 

εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηνπ ελ ιφγσ δεηήκαηνο είλαη εμαηξεηηθέο θαη ζέηνπλ 

ζεκαληηθνχο πεξηνξηζκνχο ζηα ζπκπεξάζκαηα ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ 

(Αξρηκαλδξίηνπ 2000, Newburn 2007, Walgrave 1995).  

   Χζηφζν, είλαη άμην αλαθνξάο φηη δελ πθίζηαηαη πιήξεο ηαχηηζε απφςεσλ σο πξνο 

ην εάλ ε κείσζε ησλ πηζαλνηήησλ ππνηξνπήο ζπληζηά πξσηαξρηθφ ζηφρν ησλ 

πξαθηηθψλ ηεο απνθαηαζηηθήο δηθαηνζχλεο γεληθφηεξα. Δλδεηθηηθά, ε Liebmann 

(2007, p. 25) εληάζζεη ηελ απνθπγή ηνπ «further offending» ζηνπο ζθνπνχο ηεο 

απνθαηαζηηθήο δηθαηνζχλεο. Αληηζέησο, ε Morris (2002) εθθξάδεη ηε ζέζε φηη ε κε 

ππνηξνπή δε ζπληζηά πξσηαξρηθφ ζηφρν ηνπ ππφ εμέηαζε κνληέινπ δηθαηνζχλεο. 

Αληίζεηα, εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηεο ζε έηεξνπο ζηφρνπο, φπσο ε ιήςε ησλ επζπλψλ 

απφ ηελ πιεπξά ηνπ δξάζηε θαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ ζχκαηνο. πλερίδνληαο ην 

ζπιινγηζκφ ηεο, αλαγλσξίδεη φηη φηαλ ν δξάζηεο ιακβάλεη κέξνο ζε κηα 

απνθαηαζηαηηθή δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία αλαδεηψληαη νη παξάγνληεο πνπ ηφλ 

νδήγεζαλ ζηελ παξαβίαζε ηνπ λφκνπ, ζπλδηακνξθψλεη ην πψο ζα αληηκεησπηζζνχλ 

νη ζπλέπεηεο ηεο ηειεπηαίαο θαη αλαιακβάλεη ηηο ζρεηηθέο επζχλεο, δελ κπνξνχκε 

παξά λα επειπηζηνχκε φηη δε ζα ηειέζεη εθ λένπ ηελ απηή πξάμε. ην ζεκείν απηφ 

ζέηνπκε ζηνλ αλσηέξσ δηάινγν ηνλ εμήο πξνβιεκαηηζκφ: ην έγθιεκα ελ γέλεη 

ζπληζηά έλα πνιππαξνγνληηθφ θαηλφκελν (Αιεμηάδεο 2011, Βιάρνπ 2008, 

Εαξαθσλίηνπ 2004, Υάηδνπ 1996, Burke 2005, Downes and Rock 2007, Newburn 

2007). πλεπψο, ε ππνηξνπή ζε απηφ ζπληζηά θαηλφκελν, γηα ηελ εθδήισζε ηνπ 

νπνίνπ αιιειεπηδξά πιήζνο παξαγφλησλ θαη ε φπνηα πνηληθή κεηαρείξηζε δελ είλαη 

δπλαηφ λα νθείιεηαη κεκνλσκέλα είηε γηα ηελ ππνηξνπή είηε γηα ηε κε ππνηξνπή ηνπ 

δξάζηε (Αξρηκαλδξίηνπ 2000, Selke 1993).  
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   Αλεμάξηεηα, φκσο, απφ ην αλσηέξσ δήηεκα, γίλεηαη επξέσο απνδερηφ φηη ε 

ζπλδηαιιαγή επαλαθέξεη ζην πξνζθήλην ηηο αλάγθεο ηνπ ζχκαηνο, πνπ γεληθφηεξα 

παξαγθσλίδνληαη ζην πεδίν ηνπ «παξαδνζηαθνχ» ζπζηήκαηνο ηεο πνηληθήο 

δηθαηνζχλεο, ην νπνίν θαη εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ θαηά θχξην ιφγν ζην δξάζηε 

(Newburn 2007, Aertsen 2004, Αξηηλνπνχινπ 1996, Εαξαθσλίηνπ 2008, Κνπξάθεο 

2011). Ζ ζπλδηαιιαγή θαη νη πξαθηηθέο ηεο απνθαηαζηαηηθήο δηθαηνζχλεο 

γεληθφηεξα, παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηφζν ζην δξάζηε φζν θαη ζην ζχκα λα 

εθθξάζνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Έηζη, θαζηζηνχλ ην ηειεπηαίν 

ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ εγθιήκαηνο, ζπγθξηηηθά κε ηελ ηππηθή 

πνηληθή δηαδηθαζία, φπνπ ην ζχκα δηαδξακαηίδεη ην ξφιν ηνπ κάξηπξα θαη, ππφ 

πξνυπνζέζεηο, δχλαηαη λα εγείξεη ηελ απνθαινχκελε σο «πνιηηηθή αγσγή», ψζηε λα 

ηθαλνπνηήζεη ηηο αζηηθήο θχζεσο απαηηήζεηο ηνπ (Αιεμηάδεο 1996, Αιεμηάδεο 2006, 

Βιάρνπ 2005, Morris 2002). Αληηκεησπίδνληαο θαηά πξφζσπν ην δξάζηε, εθηηκάηαη 

φηη ζα είλαη πιένλ ζε ζέζε λα πάςεη λα εθηξέθεη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα (π.ρ. θφβν) 

γηα ηνλ ηειεπηαίν, πνπ ππνβαζκίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπ ζην ζηάδην πνπ 

έπεηαη ηεο ζπκαηνπνίεζήο ηνπ (Morris 2002, Tyler 2000, Sherman et al. 2005).  

   Ζ δπλαηφηεηα, ινηπφλ, πνπ έρνπλ ηα ζχκαηα γηα απνδνρή ηεο ζπγγλψκεο ηνπ 

δξάζηε εθηηκάηαη φηη δξα επεξγεηηθά γηα ηε ςπρνινγηθή ηνπο πγεία, κηαο θαη 

απεθδχνληαη ηα φπνηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ηνχο έρεη πξνθαιέζεη ην έγθιεκα 

(Armour and Umbreit 2006). πλεπψο, ζχκθσλα κε ηηο αλσηέξσ ζεσξήζεηο, 

ππνβαζκίδεηαη ν θίλδπλνο δεπηεξνγελνχο ζπκαηνπνίεζεο, πνπ ειινρεχεη ζην πεδίν 

ηεο επαθήο ηνπ ζχκαηνο κε ηνπο θνξείο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο πνηληθήο δηθαηνζχλεο 

(Wemmers and Cyr 2006). Έρεη κάιηζηα παξαηεξεζεί φηη έλαο αξηζκφο ζπκάησλ δελ 

επηδεηνχλ ηελ ηηκσξία, αιιά ηελ απνινγία ηνπ δξάζηε, ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

δεκίαο ηνπο θαη γεληθφηεξα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξαθηηθέο πνπ είλαη σθέιηκεο γηα 

φινπο ηνπο «πξσηαγσληζηέο» ηνπ εθάζηνηε ζπγθεθξηκέλνπ εγθιήκαηνο 

(Αξηηλνπνχινπ 2011, Κνπξάθεο 2004, Aertsen 2004, Baldry 1998, Hoyle and Zedner 

2007). Χζηφζν, κφιηο πνπ ρξεηάδεηαη λα επηζεκαλζεί φηη ε αλσηέξσ παξαηήξεζε δε 

ζπληζηά ην γεληθφ θαλφλα, δεδνκέλνπ φηη πθίζηαληαη ζχκαηα πνπ ηεξνχλ ηηκσξεηηθή 

ζηάζε έλαληη ησλ δξαζηψλ ηεο ζπκαηνπνίεζήο ηνπο (Baldry 1999, Carlsmith et al. 

2002, Εαξαθσλίηνπ 2008).  

2.5) Ζ αζκηθείζα κπιηική ζηη ζςνδιαλλαγή      
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   Παξά ην γεγνλφο φηη ε απνθαηαζηηθή δηθαηνζχλε έρεη ηχρεη ηδηαίηεξα έλζεξκεο 

απνδνρήο απφ ηελ εγθιεκαηνινγηθή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα δηεζλψο, ζα ήηαλ ιάζνο 

λα ζεσξήζεη θαλείο φηη δε ζπλαληά ζνβαξφ αληίινγν (Ashworth 1993, Delgrado 

2000, Kurki 2000, Morris 2002). πρλά ν ηειεπηαίνο ιακβάλεη ην ραξαθηήξαο κηαο 

νμείαο θξηηηθήο. ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζεηαη ην ζρφιην ησλ Levrant et al. (1999) 

φηη ε απνθαηαζηηθή δηθαηνζχλε είλαη ζε ζέζε λα επηθέξεη πεξηζζφηεξα αξλεηηθά 

παξά ζεηηθά απνηειέζκαηα. Αο παξαθνινπζήζνπκε ηα πην βαζηθά επηρεηξήκαηα πνπ 

έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηε ζρεηηθή ζπδήηεζε.  

   Οη απνθαηαζηηθέο δηαδηθαζίεο απνηεινχλ ζπρλά αληηθείκελν θξηηηθήο κηαο θαη δελ 

παξέρνπλ δηθνλνκηθέο εγγπήζεηο γηα ηνπο δξάζηεο θαη ππφ ην πξίζκα απηφ νδεγνχλ 

ζε παξαβίαζε ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ησλ ηειεπηαίσλ (Morris 2002, Καξχδεο 

2010). Μεηαθέξνληαο ηελ θξηηηθή απηή ζην πεδίν ηεο ειιεληθήο έλλνκεο ηάμεο, ε 

έιιεηςε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ γηα ην πψο (πξέπεη λα) δηεμάγεηαη ε δηαδηθαζία 

ηεο ζπλδηαιιαγήο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ κεξψλ θαηά ηελ ηειεπηαία, εθιακβάλεηαη 

σο έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα (Γηνβάλνγινπ 2007, Lambropoulou 2010). Έλα 

επηπιένλ ζεκείν ζην νπνίν εζηηάδεηαη ε θξηηηθή ελαληίνλ ηεο απνθαηαζηαηηθήο 

δηθαηνζχλεο είλαη ε δηεχξπλζε ηνπ επίζεκνπ/ηππηθνχ θνηλσληθνχ ειέγρνπ ζηελ νπνία 

νδεγεί. Ζ ελ ιφγσ θξηηηθή εξείδεηαη ζηελ παξαηήξεζε φηη νη απνθαηαζηηθέο 

δηαδηθαζίεο εθαξκφδνληαη θαηά θχξην ζε πεξηπηψζεηο αλειίθσλ, κε κηθξέο 

πηζαλφηεηεο ππνηξνπήο, γηα ηνπο νπνίνπο ζα αξθνχζε ε απιή «επαθή» κε ηηο 

δησθηηθέο αξρέο, παξά ζε πεξηπηψζεηο ηέιεζεο ζνβαξψλ εγθιεκάησλ (Μorris 2002, 

Braithwaite 2002, Roach 2000)
13

. 

   Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα πνπ ειήθζεζαλ απφ έξεπλα ησλ Smith et 

al. (1998), πθίζηαληαη πεξηπηψζεηο δξαζηψλ, νη νπνίνη παξέρνπλ ηε ζπλαίλεζή ηνπο, 

ψζηε λα ιάβνπλ κέξνο ζηε ζπλδηαιιαγή, απνθιεηζηηθά πξνθεηκέλνπ λα 

«ειαθξχλνπλ» ηε ζέζε ηνπο. ηνλ αληίπνδα, φκσο, βξίζθνληαη ηα πνξίζκαηα 

εκπεηξηθψλ εξεπλψλ πνπ δε ζπκβαδίδνπλ κε ην σο άλσ εχξεκα (Baldry 1998). ε φ,ηη 

αθνξά ηα ζχκαηα, έρνπλ παξαηεξεζεί πεξηπηψζεηο φπνπ αληηιακβάλνληαη ηελ 

πξφζθιεζε γηα ζπκκεηνρή ζηε ζπλδηαιιαγή σο «ππνρξέσζε», ππφ ηελ έλλνηα ηεο 

ςπρνινγηθήο πίεζεο, ηδίσο φηαλ ν δξάζηεο είλαη αλήιηθνο, κε απνηέιεζκα λα 

                                                
13

 Δίλαη αμηνζεκείσην φηη ε αλσηέξσ επηζήκαλζε έρεη επαιεζεπηεί εκπεξηθά ζηε Βξεηαλία (Umbreit et 

al. 2005).  
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παξαγθσλίδνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπ ζπκθέξνληα (Baldry 1998, Wright 1996). 

Γεληθφηεξα, έρεη επηζεκαλζεί φηη ειινρεχεη ν θίλδπλνο εξγαιεηνπνίεζεο ηνπ ζχκαηνο 

κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ηεο θνηλσληθήο επαλέληαμεο ηνπ δξάζηε (Strang 2002). Ζ 

ζεκαζία ηεο ελ ιφγσ παξαηήξεζεο θξίλεηαη ηδηαίηεξε, ηδίσο ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ 

ην ζχκα είλαη αλήιηθν, κηαο θαη νη αλήιηθνη επξχηεξα ζεσξνχληαη ζπλαηζζεκαηηθά σο 

πην επάισηνη ζπγθξηηηθά κε ηνπο ελειίθνπο (Gal and Moyal 2011). 

   Έλα επηπιένλ ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ έρεη ηχρεη εθ δηακέηξνπ αληίζεησλ κεηαμχ 

ηνπο ζεσξήζεσλ είλαη εάλ ε δηαδηθαζία ηεο ζπλδηαιιαγήο θαη νη πξαθηηθέο ηεο 

απνθαηαζηαηηθήο δηθαηνζχλεο επξχηεξα ελδείθλπληαη ζε πεξηπηψζεηο ηέιεζεο 

ζνβαξψλ εγθιεκάησλ (Flowers 2008). χκθσλα κε κία πξψηε άπνςε, ε εγθιεκαηηθή 

πξάμε δελ απνηειεί θξηηήξην, ψζηε λα απνθαλζεί θαλείο γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο 

ζπλδηαιιαγήο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε (Baldry 1998). ην πιαίζην απηφ 

ππνζηεξίδεηαη ε εθαξκνγή ηεο ηειεπηαίαο ζε πεξηπηψζεηο ηέιεζεο εγθιεκάησλ πνπ 

ζπγθεληξψλνπλ κηα ηδηαίηεξε θνηλσληθνεζηθή απαμία, φπσο απηφ ηνπ βηαζκνχ. Οη 

ππνζηεξηρηέο απηήο ηεο πξννπηηθήο αληινχλ ηα επηρεηξήκαηά ηνπο απφ ηε 

δηαπηζησκέλε αλάγθε ησλ ζπκάησλ λα ιάβνπλ εμεγήζεηο απφ ην δξάζηε γηα ην 

βάλαπζν ηξφπν πνπ ηνπο θέξζεθε. ηνλ αληίπνδα βξίζθνληαη φζνη ππνζηεξίδνπλ φηη 

ε εθαξκνγή ηεο ζπλδηαιιαγήο ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηηο πεξηπηψζεηο δξα ελζαξξπληηθά 

γηα ηε δεπηεξνγελή ζπκαηνπνίεζε ησλ ζπκάησλ. Σαπηφρξνλα, ζεσξείηαη φηη ε 

αληηκεηψπηζε ηέηνησλ εγθιήκαησλ κέζσ ηεο ζπλδηαιιαγήο ππνβαζκίδεη ηε ζεκαζία 

ηνπ ελλφκνπ αγαζνχ ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο (Cossins 2008, Daly 2006, Morris 

2002, Morris and Alisson 2000, Lee 1996, Stubbs 2002, Walgrave 1995).           

ΗΗ. ΔΡΔΤΝΑ 

1) ΣΟΥΟ 

   Οη επηκειεηέο αλειίθσλ δηεξεπλνχλ ηε δπλαηφηεηα επηβνιήο ηνπ αλακνξθσηηθνχ 

κέηξνπ ηεο ζπλδηαιιαγήο αλήιηθνπ δξάζηε θαη ζχκαηνο θαη ελ ζπλερεία, εθφζνλ 

απηφ επηβιεζεί απφ ην δηθαζηήξην αλειίθσλ ή εθφζνλ ν εηζαγγειέαο έρεη απνθαζίζεη 

ηελ απνρή απφ ηελ πνηληθή δίσμε (ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, φπσο είδακε αλσηέξσ, 

δε ζπλδξάκκνπλ ηελ απφθαζε ηνπ εηζαγγειέα), αλαιακβάλνπλ ηε δηεμαγσγή ηεο ππφ 

εμέηαζε δηαδηθαζίαο. Πξνθχπηεη, ινηπφλ, αβίαζηα ν ζεκαληηθφο ηνπο ξφινο γηα ην 

ζέκα καο. Γηα ην ιφγν απηφ απνθαζίζακε ηελ πινπνίεζε έξεπλαο ζηνπο επηκειεηέο 
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πνπ ππεξεηνχλ ζηελ Τπεξεζία Δπηκειεηψλ Αλειίθσλ Θεζζαινλίθεο, επηρεηξψληαο 

ηνλ εμήο ζηφρν: ηελ άληιεζε πιεξνθνξηψλ κέζα απφ εκπεηξία ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ, νρηψ πεξίπνπ ρξφληα χζηεξα απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ ζηελ 

ειιεληθή δηθαηνηαμία, ψζηε λα δηαπηζησζεί εάλ ν ηξφπνο εθαξκνγήο ηνπ ζπκβαδίδεη 

κε ηηο ζεκειηψδεηο ζεσξεηηθέο αξρέο πεξί ζπλδηαιιαγήο θαη απνθαηαζηαηηθήο 

δηθαηνζχλεο επξχηεξα. Σαπηφρξνλα, νξηζκέλεο εξσηήζεηο πνπ πξνεγήζεθαλ, 

παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζθηαγξάθεζεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνθίι ησλ επηκειεηψλ 

θαη ησλ γεληθφηεξσλ αληηιήςεψλ ηνπο σο πξνο ηε ζπλδηαιιαγή.  

2) ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ  

2.1) Πεπιγπαθή δείγμαηορ  

   ηφρν καο απνηέιεζε ε ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα φισλ ησλ επηκειεηψλ πνπ 

εξγάδνληαλ ην Μάξηην ηνπ 2011 ζηελ ππφ εμέηαζε Τπεξεζία. Κάηη ηέηνην, φκσο, δελ 

θαηέζηε δπλαηφ ελ ηέιεη δηφηη κία επηκειήηξηα δε δέρζεθε λα παξαρσξήζεη 

ζπλέληεπμε, επηθαινχκελε θφξην εξγαζίαο. Ζ ειεχζεξε ζπλαίλεζε ηνπ εθάζηνηε 

ζπκκεηέρνληνο απνηειεί απαξαίηεην φξν, ψζηε λα κελ παξαβηαζζνχλ νη γεληθφηεξνη 

θαλφλεο δενληνινγίαο πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο εξεπλψλ (Babbie 2007). 

Γηα ην ιφγν απηφ, πεξηνξηζηήθακε ζην λα εθζέζνπκε επηπιένλ επηινγέο σο πξνο ην 

ρξφλν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζπλέληεπμεο. ηαλ, φκσο, θαη ηφηε ιάβακε αξλεηηθέο 

απαληήζεηο, εγθαηαιείςακε θάζε ζρεηηθή πξνζπάζεηα. Οη ππφινηπνη επαγγεικαηίεο 

αληαπνθξίζεθαλ άκεζα ζηελ πξφζθιεζή καο γηα παξνρή ζπλέληεπμεο θαη πξνο 

επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ πξνγξακκαηίζηεθαλ ζπλαληήζεηο, αλάινγα κε ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ θαζελφο, ζην ρψξν ηεο Τπεξεζίαο.  

2.2) Σο επεςνηηικό επγαλείο  

   Απνθαζίζηεθε ε δηεμαγσγή πνηνηηθήο έξεπλαο κε εξεπλεηηθφ εξγαιείν ηε 

δνκεκέλε ζπλέληεπμε, δεδνκέλνπ φηη καο ελδηέθεξε ε εηο βάζνο δηεπξεχλεζε ησλ 

αλσηέξσ ζεκάησλ (Κπξηαδή 2002, May 1997, Warren 2002, Silverman 2000, Noaks 

and Wincup 2004, Patton 2002, Seidman 2006, Flick 2009)
14

. Σα εξσηήκαηα πνπ 

ηέζεθαλ ζηνπο επηκειεηέο δηακνξθψζεθαλ απφ ηνλ γξάθνληα θαη ζηεξίρζεθαλ ζηηο 

                                                
14

 πσο έρεη επηζεκαλζεί ζρεηηθά, «the strengths of qualitative research derive primarily from its 

inductive approach, its focus on specific situations or people, and its emphasis on words rather than 

numbers» (Maxwell 2005, p. 22).  
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ζρεηηθέο κε ην ζέκα ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ δεκνζηεχνληαη ζηε βηβιηνγξαθία. 

Γηα ζπζηεκαηηθνχο ιφγνπο, νη εξσηήζεηο νκαδνπνηήζεθαλ ζε ηέζζεξηο ελφηεηεο: H 

πξψηε αθνξνχζε ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ επηκειεηψλ θαη ε δεχηεξε απαξηηδφηαλ 

απφ εξσηήκαηα αλαθνξηθά κε ηηο γεληθφηεξεο αληηιήςεηο ηνπο απέλαληη ζηε 

ζπλδηαιιαγή. Οη σο άλσ ελφηεηεο εμππεξεηνχζαλ επίζεο ηελ πξνζπάζεηα αλάπηπμεο 

ελφο επράξηζηνπ θιίκαηνο αλάκεζα ζην ζπκκεηέρνληα θαη ζην πξφζσπν πνπ δηεμάγεη 

ηε ζπλέληεπμε (May 1997). Ζ ηξίηε θαη θχξηνπ ελδηαθέξνληνο ελφηεηα εξσηήζεσλ 

εζηίαδε ην ελδηαθέξνλ καο ζηελ πξνζσπηθή εκπεηξία ησλ επηκειεηψλ. Οη εξσηήζεηο 

ηεο ηέηαξηεο ελφηεηαο παξείραλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ηειεπηαίνπο λα δηαηππψζνπλ 

ηηο πξνηάζεηο ηνπο σο πξνο ηε βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ εθαξκνγήο ηνπ κέηξνπ θαη λα 

δειψζνπλ εάλ αηζζάλνληαη δηακεζνινβεηέο. 

2.3) Γιαδικαζία διεξαγυγήρ ζςνενηεύξευν      

   Ζ έξεπλα μεθίλεζε ηελ Σεηάξηε 30 Μαξηίνπ ηνπ 2011 θαη νινθιεξψζεθε ηε 

Γεπηέξα 4 Απξηιίνπ ηνπ απηνχ έηνπο. ην ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα πινπνηήζεθαλ 

ζπλνιηθά πέληε ζπλεληεχμεηο κέζεο δηάξθεηαο ζαξάληα πέληε ιεπηψλ. Πξφζεζε ηνπ 

γξάθνληνο ήηαλ ε καγλεηνθψλεζή ηνπο. Κάηη ηέηνην αζθαιψο πξνυπέζεηε ηε ιήςε 

ζρεηηθήο εηδηθήο ζπλαίλεζεο ησλ επηκειεηψλ (Bulmer 2008, Kvale 1996), ε νπνία δελ 

επηηεχρζε. Υσξίο δεχηεξε ζθέςε, ε ζέιεζε ησλ ηειεπηαίσλ έγηλε ζεβαζηή θαη αληί 

ηεο καγλεηνθψλεζεο, αξθεζηήθακε ζηελ ηήξεζε αλαιπηηθψλ γξαπηψλ ζεκεηψζεσλ 

(Poland 1995).    

3) ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΔΛΖΦΘΖΑΝ KAI ΤΕΖΣΖΖ   

3.1) Πποζυπικά ζηοισεία και γενικόηεπερ ανηιλήτειρ υρ ππορ ηη ζςνδιαλλαγή     

   Σν ζχλνιν ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, σο πξνο ην θχιν ηνπο είλαη 

γπλαίθεο θαη νη ειηθίεο ηνπο θπκαίλνληαη απφ ηξηάληα επηά έσο πελήληα ηέζζεξα έηε. 

Χο πξνο ηελ εθπαίδεπζή ηνπο, ε κία εμ’απηψλ είλαη θνηλσληθή ιεηηνπξγφο, νη δχν 

θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί θαη παηδαγσγνί, θαη νη δχν λνκηθνί. Οη εξσηεζείζεο ζε πξψηε 

θάζε θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ πνηφο θαηά ηε γλψκε ηνπο είλαη ν ξφινο πνπ 

επηδηψθεηαη κέζσ ηεο ζπλδηαιιαγήο αλήιηθνπ δξάζηε θαη ζχκαηνο. Οη απαληήζεηο 

πνπ δφζεθαλ ήηαλ εχινγα δηαθνξεηηθά δηαηππσκέλεο, ηαπηφζεκεο, φκσο, σο πξνο ην 

πεξηερφκελφ ηνπο: φιεο νη επηκειήηξηεο ζπλέθιηλαλ ζην φηη ν ζηφρνο είλαη 
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παηδαγσγηθφο γηα ην δξάζηε, ψζηε λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε ζεκαζία ησλ ζπλεπεηψλ 

ηεο πξάμεο ηνπ θαη λα εθθξάζεη ηελ εηιηθξηλή ηνπ ζπγγλψκε ζην ζχκα. ιεο επίζεο 

επηζήκαλαλ φηη κέζσ ηεο ζπγγλψκεο επέξρεηαη εζηθή δηθαίσζε ηνπ ζχκαηνο.  

   Σν ζχλνιν επίζεο απηψλ ζπκθψλεζε φηη ε κε ππνηξνπή ηνπ δξάζηε απνηειεί έλαλ 

πξσηαξρηθφ ζηφρν ηεο ζπλδηαιιαγήο (κία εμ’απηψλ επηζήκαλε φηη ε κε ππνηξνπή 

ζπληζηά έλα πνιππαξαγνληηθφ θαηλφκελν)
15

. Δπηπξφζζεηα, φιεο νη ζπκκεηέρνπζεο 

ζπκθψλεζαλ φηη ην ππφ εμέηαζε αλακνξθσηηθφ κέηξν εληάζζεηαη ζηε ζεσξεηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο απνθαηαζηαηηθήο δηθαηνζχλεο. ε φ,ηη αθνξά ηελ απνπζία ελφο 

πιαηζίνπ πνπ ζα δηέπεη ηε δηαδηθαζία, κία επηκειήηξηα ζεσξεί φηη δελ δεκηνπξγεί 

πξνβιήκαηα ζηελ πξάμε, κηαο θαη παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εθάζηνηε επηκειεηή, 

«αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε θαη ηνλ επαγγεικαηηζκό ηνπ, λα δηεμάγεη ζσζηά ηε 

ζπλδηαιιαγή». Οη ππφινηπεο επηκειήηξηεο ζεσξνχλ ηελ θαηάξηηζή ελφο ηέηνηνπ 

πιαηζίνπ σο αλαγθαία (ζην απηφ ζπκπέξαζκα θαηέιεμε θαη ε Γηνβάλνγινπ, 2007). 

πσο, φκσο, επηζήκαλε κία εμ’απηψλ, ην ηειεπηαίν είλαη απαξαίηεην λα κελ είλαη 

«αζθπθηηθό», αιιά αληίζεηα λα ζέηεη γεληθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ ζα 

δηεπθνιχλνπλ ην έξγν ηνπ επηκειεηή.    

   Ζ επφκελε εξψηεζε αθνξνχζε ην εάλ ην ππφ εμέηαζε κέηξν ελδείθλπηαη γηα φια ηα 

είδε αδηθεκάησλ. Σν ζχλνιν ησλ επηκειεηξηψλ απάληεζε ζεηηθά γηα ηελ πεξίπησζε 

ησλ ελδνζρνιηθψλ, ηεο απιήο ζσκαηηθήο βιάβεο θαη ησλ εγθιεκάησλ θαηά ηεο 

ηδηνθηεζίαο. Γηάζηαζε απφςεσλ επηθξάηεζε σο πξνο ηα εγθιήκαηα ελαληίνλ ηεο 

γελεηήζηαο ειεπζεξίαο. Δηδηθφηεξα, ζεηηθή απάληεζε δφζεθε απφ κία επηκειήηξηα, ε 

νπνία σζηφζν επηζήκαλε φηη ζε απηή ηελ πεξίπησζε «είλαη δύζθνιν λα ιεθζνύλ 

ππόςε νη αλάγθεο ηνπ ζύκαηνο». Ζ επφκελε επηκειήηξηα εμάξηεζε ην εάλ έλα 

ζεμνπαιηθφ έγθιεκα επηδέρεηαη ζπλδηαιιαγήο απφ ην εηδηθφηεξν είδνο ηνπ 

ηειεπηαίνπ, ηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ηειέζζεθε θαη ηηο ειηθίεο ηνπ δξάζηε θαη ηνπ 

ζχκαηνο. Μία επηπιένλ επηκειήηξηα παξαηήξεζε φηη ηα ζεμνπαιηθά εγθιήκαηα 

απνηεινχλ «δύζθνιν πεδίν γηα ζπλδηαιιαγή». Χζηφζν, ζεσξεί φηη εάλ «δνπιέςεηο θαη 

κε ην ζύκα, κπνξεί ελδερνκέλσο λα εθαξκνζζεί». Αξλεηηθέο ήηαλ νη ινηπέο δχν 

                                                

15
 Παξεπηκπηφλησο, ξσηήζεθαλ γηα ην βαζκφ ππνηξνπήο ή κε ησλ αλήιηθσλ δξαζηψλ πνπ έρνπλ ιάβεη 

κέξνο ζε ζπλδηαιιαγή, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ Αλειίθσλ Θεζζαινλίθεο. Οη ηέζζεξηο 

(4) επηκειήηξηεο είραλ ζρεηηθή εκπεηξία. Χζηφζν, φιεο επηζήκαλαλ φηη επξφθεηην γηα ειάρηζηα 

κεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά (θάζε κία απφ απηέο είρε ππφςε ηεο έλα ζρεηηθφ πεξηζηαηηθφ).    
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επηκειήηξηεο. Ζ κία εμ’ απηψλ επηζήκαλε φηη ηέηνηνπ είδνπο εγθιήκαηα απαηηνχλ ηε 

ζπλδξνκή εηδηθνχ επαγγεικαηία θαη φηη έλαο επηκειεηήο «δελ είλαη ζε ζέζε λα 

αλαιάβεη έλα ηόζν δύζθνιν έξγν».    

3.2) Πποζυπική εμπειπία 

   ιεο νη επηκειήηξηεο έρνπλ δηεμάγεη θάπνηα ζηηγκή ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

πνξείαο ζπλδηαιιαγή κεηαμχ αλήιηθνπ δξάζηε θαη ζχκαηνο απφ ηελ εκέξα πνπ 

ηέζεθε ζε ηζρχ ν λφκνο (παξαπάλσ απφ κία θνξέο, δίρσο, φκσο, λα είλαη ζε ζέζε λα 

καο πιεξνθνξήζνπλ γηα ηνλ αθξηβή αξηζκφ). Αλαθνξηθά κε ην πψο αληηιακβάλνληαη 

ην ξφιν ηνπο ζηε ζπλδηαιιαγή, ην πεξηερφκελν ησλ απαληήζεσλ φισλ επηκειεηξηψλ 

ήηαλ παλνκνηφηππν: δήισζαλ φηη πξνεηνηκάδνπλ ην δξάζηε γηα ηε δηαδηθαζία, φηη 

δξνπλ δηακεζνιαβεηηθά αλάκεζα ζηνλ ηειεπηαίν θαη ζην ζχκα, εμεγψληαο ηνπο ην 

ζθνπφ ηεο ζπλδηαιιαγήο θαη ελ ζπλερεία ζπληνλίδνληαο ηελ ηειεπηαία, ψζηε λα 

αξζνχλ νη παξεμεγήζεηο θαη λα θαηαλνήζεη ν έλαο ηελ πιεπξά ηνπ άιινπ. ιεο 

ζηάζεθαλ ηδηαίηεξα ζην φηη κεξηκλνχλ, ψζηε λα θαηαλνήζεη ν αλήιηθνο δξάζηεο ηελ 

αμία ηεο ζπλδηαιιαγήο θαη ηα νθέιε πνπ κπνξεί λα απνθνκίζεη απφ απηή ηε 

δηαδηθαζία.  

   Χζηφζν, θακία απφ ηνπο επηκειήηξηεο δελ έρεη ιάβεη ζρεηηθή εηδηθή εθπαίδεπζε. 

Δπηζήκαλαλ φηη έρνπλ ππνβάιιεη ζρεηηθφ αίηεκα πνιιάθηο ζηελ ειιεληθή πνιηηεία, 

επηζπκία ηνπο πνπ έρεη κείλεη αλεθπιήξσηε. Μία απφ ηηο επηκειήηξηεο έρεη 

παξαθνινπζήζεη έλα ζρεηηθφ ζπλέδξην ζε θξάηνο ηεο αιινδαπήο (ην νπνίν εχινγα 

ήηαλ νιηγνήκεξν) θαη κία επηπιένλ, κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία, έιαβε κέξνο ζε 

ζρεηηθφ ζεκηλάξην πνπ δηνξγάλσζε παλεπηζηήκην ηνπ εμσηεξηθνχ, θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ δηαθνπψλ ηεο. Ήδε ζε απηφ ην ζεκείν εληνπίδεηαη παξαβίαζε κίαο 

θαηαζηαζηηθήο αξρήο ηεο απνθαηαζηαηηθήο δηθαηνζχλεο: ηα πξφζσπα πνπ δξνπλ 

δηακεζνιαβεηηθά αλάκεζα ζην δξάζηε θαη ζην ζχκα είλαη αλαγθαίν λα έρνπλ 

εθπαηδεπηεί εηδηθά γηα απηφ ην ζθνπφ (Γεκφπνπινο 2006, Braithwaite 2002).  

   Σν επφκελν εξψηεκα πνπ ζέζακε ζηηο επηκειήηξηεο αθνξνχζε ην πψο δηεξεπλνχλ 

εάλ ν δξάζηεο θαη ην ζχκα επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηε ζπλδηαιιαγή. ε φ,ηη 

αθνξά ηνλ πξψην, ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερνπζψλ επηζήκαλε φηη ηνχ εμεγεί ην 

πεξηερφκελν ηνπ κέηξνπ, ηνχ εθζέηεη ηα ζεηηθά πνπ κπνξεί λα απνθνκίζεη απφ ηε 

δηαδηθαζία θαη ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε ηεο εάλ είλαη δηαηεζεηκέλνο λα ιάβεη κέξνο. 
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Σξεηο (3) επηκειήηξηεο δήισζαλ φηη δελ έρεη ηχρεη πνηέ πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ 

δξάζηε γηα ζπκκεηνρή ηνπ ζε ζπλδηαιιαγή, ελψ νη ινηπέο έρνπλ ζρεηηθή εκπεξία. 

ηαλ ξσηήζεθαλ πψο αληηκεηψπηζαλ ηελ ελ ιφγσ άξλεζε, απάληεζαλ φηη 

πξνζπάζεζαλ λα ηνλ κεηαπείζνπλ, δίρσο, φκσο, λα ηνλ πηέζνπλ θαη ελ ηέιεη 

ζεβάζηεθαλ ηελ επηζπκία ηνπ. Ζ κία εμ’απηψλ θαηέζεζε επίζεο ηελ εκπεηξία ηεο κε 

αλειίθνπο, νη νπνίνη «δε δέρνληαη ηελ ηέιεζε ηεο πξάμεο ή ππνζηεξίδνπλ όηη 

βξίζθνληαλ ζε άκπλα» θαη ζπλεπψο «ζεσξνύλ όηη δελ έρνπλ ιόγν λα δεηήζνπλ 

ζπγγλώκε» (παξφκνηα δεδνκέλα ειήθζεζαλ επίζεο απφ ηνπο Smith et al. 1988).  

   Καη ελψ ε επαθή ησλ επηκειεηξηψλ κε ηνπο αλήιηθνπο δξάζηεο δηεμάγεηαη εληφο 

ρξνληθψλ πιαηζίσλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ αλίρλεπζε ησλ δηαζέζεψλ ηνπο ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, δελ ηζρχεη ην ίδην γηα ηα ζχκαηα, ε επηθνηλσλία κε ηα νπνία 

είλαη ειάρηζηε. Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά ηε δηεξεχλεζε ηεο ζέιεζήο ηνπο 

πξνβιεκαηηθή. Ζ κφλε επαθή πνπ έρνπλ νη επηκειήηξηεο κε ηα ζχκαηα είλαη ιίγν πξηλ 

ηελ έλαξμε ηεο δίθεο θαη θαηά ηε δηάξθεηα απηήο. ιεο νη επηκειήηξηεο θαηέζεζαλ φηη 

ππήξμαλ πεξηπηψζεηο, φπνπ ην ζχκα αξλήζεθε λα ιάβεη κέξνο ζηε ζπλδηαιιαγή. Ζ 

κία κάιηζηα εμ’απηψλ αλαθέξζεθε ζε δχν ζπγθεθξηκέλα πεξηζηαηηθά: ζην πξψην, ην 

ζχκα ήηαλ αλήιηθν πξφζσπν θαη δηαθαηερφηαλ απφ θφβν, ψζηε λα κελ επηζπκεί λα 

ζπλδηαιιαγεί κε ην δξάζηε, ελψ ζην δεχηεξν νη γνλείο ηνπ ζχκαηνο ζεσξνχζαλ ηελ 

ππφ εμέηαζε δηαδηθαζία αλεπαξθή γηα ηελ επαλφξζσζε ηεο βιάβεο («ήζειαλ 

απνδεκίσζε»)
16

. Σν γεγνλφο φηη νη επηκειήηξηεο ζέβνληαη ηελ επηινγή ηνπ δξάζηε θαη 

ηνπ ζχκαηνο ελαξκνλίδεηαη κε κία εθ ησλ ζεκειησδψλ αξρψλ ηεο απνθαηαζηαηηθήο 

δηθαηνζχλεο: ηελ αλαγθαηφηεηα νηθεηνζεινχο ζπκκεηνρήο ησλ κεξψλ ζηε δηαδηθαζία 

ηεο ζπλδηαιιαγήο (Αιεμηάδεο 2011, van Ness 1993, Walgrave 1995, Beauregard 

1997-98).   

   Δλ ζπλερεία, ην ελδηαθέξνλ καο επηθεληξψζεθε ζηε ζηάζε ησλ ζπκκεηερφλησλ 

απέλαληη ζηε ζπλδηαιιαγή πξηλ θαη κεηά ηε δηεμαγσγή ηεο. Αλαιπηηθφηεξα, ζε φ,ηη 

αθνξά ηνπο δξάζηεο, ε ζηάζε ηνπο πξηλ ηε ζπλδηαιιαγή, φπσο γίλεηαη αληηιεπηή απφ 

ηηο επηκειήηξηεο, είλαη ζεηηθή, αλ θαη είλαη αγρσκέλνη γηα ην πψο ζα εμειηρζεί ε 

δηαδηθαζία (ην απηφ θαη ζε Smith et al. 1988). ιεο επίζεο νη επηκειήηξηεο δήισζαλ 

φηη κέζσ ηεο ζπλδηαιιαγήο νη δξάζηεο αηζζάλνληαη φηη «έπεζαλ ζηα καιαθά». ην 

                                                
16

 Πξβι. Smith 1988. 
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ζεκείν απηφ ίζσο επαιεζεχεηαη ε επηζήκαλζε ησλ Smith et al. (1988), φηη νξηζκέλνη 

δξάζηεο δέρνληαη λα ιάβνπλ κέξνο ζηε ζπλδηαιιαγή πξνθεηκέλνπ λα «ειαθξχλνπλ» 

ηε ζέζε ηνπο. πσο, φκσο, επηζήκαλε κία επηκειήηξηα, ηα αλσηέξσ δελ ηζρχνπλ ζηηο 

πεξηπηψζεηο, φπνπ ν αλήιηθνο δελ έρεη δερζεί ηελ ηέιεζε ηεο πξάμεο θαη παξφια απηά 

έρεη επηβιεζεί ην κέηξν ηεο ζπλδηαιιαγήο απφ ην δηθαζηήξην.  

   ε φ,ηη αθνξά ηα ζχκαηα επίζεο, δελ είλαη δπλαηφ λα ζπλαρζεί έλαο γεληθφο 

θαλφλαο. πσο επηζεκάλζεθε απφ κία επηκειήηξηα, νξηζκέλεο θνξέο δέρνληαη γηα 

ηππηθνχο ιφγνπο ηε ζπγγλψκε ηνπ δξάζηε, πξνθεηκέλνπ λα δψζνπλ έλα ηέινο ζηε 

δηαδηθαζία, θαη άιιεο θνξέο κε κεγαιχηεξε πξνζπκία. Ζ ίδηα επηκειήηξηα θαηέζεζε 

έλα παξάδεηγκα απφ ηελ πξνζσπηθή ηεο εκπεηξία, φπνπ κία θπξία κέζεο ειηθίαο, 

παξά ην γεγνλφο φηη ζπλαίλεζε ζην λα ιάβεη κέξνο ζηε ζπλδηαιιαγή, παξέκεηλε 

ζπκσκέλε θαη εηξσληθή πξνο ηνλ αλήιηθν θαζ’φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο. Μία 

άιιε επηκειήηξηα δήισζε φηη ηα ζχκαηα δείρλνπλ αλαθνπθηζκέλα κεηά ην πέξαο ηεο 

ζπλδηαιιαγήο, κφλν ζηελ πεξίπησζε φπνπ έρνπλ πεηζζεί γηα ηελ εηιηθξίλεηα ηνπ 

δξάζηε. Θεηηθά είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ ζπκάησλ ζχκθσλα θαη κε ηελ επφκελε 

επηκειήηξηα, ε νπνία δήισζε φηη αηζζάλνληαη πσο ηέιεζαλ κηα θαιή πξάμε («ζαλ 

έλαο κηθξόο ζεόο, πνπ παξέρεη ζπγρώξεζε»). Ζ ίδηα επηκειήηξηα ζεσξεί φηη ηα ζχκαηα 

ηξέθνπλ ζπλαηζζήκαηα επζπιαρλίαο πξνο ην δξάζηε, εμαηηίαο ηεο αλειηθφηεηάο ηνπ. 

Ζ επφκελε επηκειήηξηα αληηιακβάλεηαη πσο «ηα ζύκαηα έρνπλ ήδε ζπγρσξήζεη ην 

δξάζηε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλδηαιιαγήο θαη γηα ην ιόγν απηό άιισζηε δέρνληαη λα 

ιάβνπλ κέξνο» ζηελ νηθεία δηαδηθαζία. Σέινο, κία επηκειήηξηα απάληεζε φηη δελ είλαη 

ζε ζέζε λα γλσξίδεη ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ ζπκάησλ, ειιείςεη 

επηθνηλσλίαο καδί ηνπο.    

   ε απηφ ην ζεκείν είλαη αμηνπξφζερηα ηα αθφινπζα: φπσο ππνζηεξίδεηαη ζηε 

μελφγισζζε βηβιηνγξαθία θαη επηζεκάλζεθε αλσηέξσ, νη δηακεζνιαβεηέο είλαη 

αλαγθαίν λα ζπληζηνχλ νπδέηεξα πξφζσπα (π.ρ. Wright 1995b, Levi 1997)
17

, ελψ ε 

αλάπηπμε επηθνηλσλίαο ηνπο κε ηα ζχκαηα απνηειεί κηα απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα 

ηελ εζηθή ηθαλνπνίεζε ησλ ηειεπηαίσλ (Wemmers and Cyr 2006, Arrigo and Schehr 

                                                
17

 ηε Γεξκαλία, ε ζπλδηαιιαγή πινπνηείηαη «κε ηελ ππνζηήξημε ελφο νπδέηεξνπ ζπκβνχινπ εθηφο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηεο πνηληθήο δηθαηνζχλεο» (Πηηζειά 2007, ζει. 379). χκθσλα κε ηνλ Δπζηξαηηάδε 

(2005, ζει. 904), ν επηκειεηήο αλειίθσλ «πξνηείλεη θαη επηβιέπεη ηελ ηήξεζε ησλ αλακνξθσηηθψλ 

ή/θαη ζεξαπεπηηθψλ κέηξσλ κε κνλαδηθφ θξηηήξην ηελ θνηλσληθή επαλέληαμε ηνπ αλειίθνπ θαη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ ηζνξξνπία».   
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1998, Umbreit 2001, Pavlish 2005). Σα παξαπάλσ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

ζπλδηαιιαγή ζηε Θεζζαινλίθε, φπσο ζπκβαίλεη ζπρλά επίζεο ζηελ αιινδαπή, 

δηεμάγεηαη κε ηξφπν πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνο ηδίσο ζηηο αλάγθεο ησλ αλήιηθσλ 

δξαζηψλ (Baldry 1998, Papadopoulou 2010), γεγνλφο πνπ ζπληζηά παξαβίαζε 

ζεκειησδψλ αξρψλ ηεο ζεσξίαο ηεο απνθαηαζηαηηθήο δηθαηνζχλεο. Μέζα ζε απηφ ην 

πιαίζην, ειινρεχεη ν θίλδπλνο εξγαιεηνπνίεζεο ηνπ (αλήιηθνπ) ζχκαηνο, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε θνηλσληθή επαλέληαμε ηνπ δξάζηε (Strang 2002). Δίλαη 

πεξηηηφ λα επηρεηξεκαηνινγήζεη θαλείο γηα πνηφ ιφγν θάηη ηέηνην νθείιεη λα κε 

ζπκβαίλεη.            

3.3) Αξιολόγηζη 

   Σν ζχλνιν ησλ επηκειεηξηψλ ζηε Θεζζαινλίθε δήισζε φηη δελ είλαη 

επραξηζηεκέλν απφ ηνλ ηξφπν πνπ δηεμάγεηαη ε ζπλδηαιιαγή κεηαμχ ηνπ αλήιηθνπ 

δξάζηε θαη ηνπ ζχκαηνο ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο 

πξνηείλεη ζρεηηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ αχμεζε ηνπ ππάξρνληνο πξνζσπηθνχ. Μία 

εμ’απηψλ πξφηεηλε ηελ εθπαίδεπζε ησλ δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ επίζεο, ελψ κία άιιε 

«ηε ζπλδξνκή θνξέα ςπρηθήο πγείαο ζην ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη ηεο δηεμαγσγήο 

ηεο ζπλδηαιιαγήο». Σέζζεξηο επίζεο επηκειήηξηεο πξφηεηλαλ λα έρνπλ κεγαιχηεξε 

επαθή κε ην ζχκα, ψζηε λα δηεξεπλνχλ ηηο πξνζέζεηο ηνπ θαη λα είλαη ζε ζέζε λα 

θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηε ζέζε ηνπ. Μία επηπιένλ πξφηαζε θαηαηέζεθε θαη 

αθνξνχζε ηε δηεμαγσγή ηεο ζπλδηαιιαγήο ζε κέξα δηαθνξεηηθή ηεο δίθεο θαη φρη 

ακέζσο κεηά απφ απηή, ελψ κία επηκειήηξηα πξφηεηλε ε ζπλδηαιιαγή λα ζπληζηά έλα 

εμσδηθαζηηθφ κέηξν.  

   ηελ ηειεπηαία εξψηεζε, εάλ αηζζάλνληαη δηακεζνιαβήηξηεο, ειήθζεζαλ δχν 

θαηαθαηηθέο κνλνιεθηηθέο απαληήζεηο. Καηαθαηηθά απάληεζαλ δχν επηπιένλ 

επηκειήηξηεο, αλ θαη επηζήκαλαλ φηη δελ έρνπλ εθπαηδεπηεί εηδηθά θαη σο εθ ηνχηνπ 

δελ είλαη ζε ζέζε λα ληψζνπλ απφιπηα σο δηακεζνιαβήηξηεο, φπσο ε έλλνηα απηή 

γίλεηαη αληηιεπηή ζε θξάηε ηεο αιινδαπήο. Σέινο, κία επηκειήηξηα απάληεζε 

αξλεηηθά, θαζψο ζεσξεί φηη βξίζθεηαη «μεθάζαξα κε ηελ πιεπξά ηνπ δξάζηε» θαη 

ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ ππφ ηηο νπνίεο πξνεηνηκάδεηαη ε δηεμαγσγή ηεο ζπλδηαιιαγήο ε 

επαθή ηεο κε ην ζχκα είλαη ειάρηζηε. Δμέθξαζε, σζηφζν, ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο 
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ελφο ηέηνηνπ πιαηζίνπ, πνπ ζα ηεο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλεί θαη λα 

ιακβάλεη ππφςε ηηο αλάγθεο ηνπ ζχκαηνο.       

ΔΠΗΛΟΓΟ  

   Σν αλακνξθσηηθφ κέηξν ηεο ζπλδηαιιαγήο αλάκεζα ζηνλ αλήιηθν δξάζηε θαη ζην 

ζχκα απνηειεί κηα ζπνπδαία δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη ην ειιεληθφ δίθαην, κηαο θαη 

δχλαηαη λα ιεηηνπξγήζεη παηδαγσγηθά γηα ην δξάζηε θαη λα νδεγήζεη ζηελ εζηθή 

ηθαλνπνίεζε ηνπ ζχκαηνο. Δίλαη, σζηφζν, αλαγθαίν λα έρνπκε θαηά λνπ φηη εθ ησλ 

πξαγκάησλ έρεη έλα πεξηνξηζκέλν πεδίν εθαξκνγήο, δεδνκέλνπ φηη πξνυπνζέηεη ηελ 

χπαξμε ελφο (άκεζνπ) ζχκαηνο. πλεπψο, ε ζπλδηαιιαγή δελ κπνξεί λα απνηειέζεη 

απάληεζε ζε έλα βαζηθφ φγθν ηεο παξαβαηηθφηεηαο/εγθιεκαηηθφηεηαο ησλ 

αλειίθσλ, απηνχ ησλ εγθιεκάησλ ρσξίο ζχκα, φπσο νη θπθινθνξηαθέο παξαβάζεηο 

θαη παξαβηάζεηο ηνπ λφκνπ πεξί λαξθσηηθψλ. Δίλαη επίζεο παξαθηλδπλεπκέλν λα 

αθνινπζήζεη θαλείο ηε ινγηθή ηεο παλάθεηαο (Αξρηκαλδξίηνπ 2003) θαη λα ζεσξήζεη 

φηη ε ζπκκεηνρή θαη κφλν ελφο αλειίθνπ ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπλδηαιιαγήο είλαη ζε 

ζέζε λα ηνλ ζπγθξαηήζεη απφ ηελ ηέιεζε λέσλ αμηφπνηλσλ πξάμεσλ (Cottam 1996), 

θαζψο, φπσο ε ηέιεζε ηνπ εγθιήκαηνο, έηζη θαη ε ππνηξνπή ζε απηφ ζπληζηά έλα 

πνιππαξαγνληηθφ θαηλφκελν θαη σο εθ ηνχηνπ ε αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή νθείιεη λα 

ζηξέςεη ην ελδηαθέξνλ ηεο πξνο φινπο ηνπ εγθιεκαηνγφλνπο παξάγνληεο πνπ 

αιιειεπηδξνχλ θαη νδεγνχλ θάπνηνλ αλήιηθν ζηελ εθ λένπ εθδήισζε 

παξαβαηηθήο/εγθιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο (Αξρηκαλδξίηνπ 2000, Cottam 1996).  

   Ζ αλσηέξσ παξαηήξεζε, σζηφζν, δελ απαιιάζεη ηελ πνιηηεία απφ ηηο δηθέο ηεο 

επζχλεο. Ζ ηειεπηαία νθείιεη λα κελ αξθείηαη ζηε λνκνπαξαγσγή δηαδηθαζία ζε 

ζπκβνιηθφ επίπεδν, ζπρλά απνθιεηζηηθά κε ζηφρν λα ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο 

επξσπατθέο επηηαγέο, αιιά αληίζεηα λα κεξηκλά γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ λφκνπ 

(Κνπξάθεο 2005, Παπαρξίζηνπ 1999, Καιηζψλεο 1998). ην πιαίζην απηφ, 

πξνθχπηεη αβίαζηα ε αλάγθε εθπαίδεπζεο ησλ επηκειεηψλ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

δηεμάγνπλ ηε ζπλδηαιιαγή κε ηξφπν επνηθνδνκεηηθφ ηφζν γηα ηνλ αλήιηθν δξάζηε 

φζν θαη γηα ην (αλήιηθν) ζχκα. Σαπηφρξνλα, είλαη αλαγθαία ε δεκηνπξγία ησλ 

απαηηνχκελσλ φξσλ, ψζηε ην ξφιν ηνπ δηακεζνιαβεηή λα αλαιάβνπλ ζχληνκα 

εμεηδηθεπκέλνη επαγγεικαηίεο ή έζησ εθπαηδεπκέλνη εζεινληέο (Παληαδή-Μειίζηα 

2007), πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα ηεξήζνπλ ίζεο απνζηάζεηο αλάκεζα ζην δξάζηε θαη 
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ζην ζχκα, επηηαγή πνπ απνηειεί sine qua non φξν γηα ηελ απνθαηάζηαζε πνπ 

επέξρεηαη κέζσ ηεο ζπλδηαιιαγήο
18

. Οη επηκειεηέο αλειίθσλ αζθαιψο θαη ζα 

ζπλερίζνπλ λα δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ 

αλήιηθνπ δξάζηε, ελψ ε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνλ δηακεζνιαβεηή ζα είλαη εμαηξεηηθά 

αλαγθαία.  

   Οη αλσηέξσ πξνηάζεηο εκπλένληαη απφ ηελ αλαγθαηφηεηα ηθαλνπνίεζεο φισλ ησλ 

κεξψλ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπλδηαιιαγήο θαη δελ είλαη 

απνθιεηζηηθά ζπκαηνθεληξηθέο: ν αλήιηθνο δξάζηεο κπνξεί λα επλνεζεί νπζηαζηηθά 

κφλν φηαλ θαηαλνήζεη ζε βάζνο ηνλ άδηθν ραξαθηήξα ηεο πξάμεο ηνπ θαη φηαλ 

εηζπξάμεη εηιηθξηλή ζπγρψξεζε απφ ην ζχκα ηνπ. Με άιια ιφγηα, απηφ πνπ 

ρξεηάδεηαη λα εκπεδσζεί είλαη φηη απαηηείηαη λα επέιζεη εηιηθξηλήο απνθαηάζηαζε 

ζηηο ζρέζεηο ησλ σο άλσ πξνζψπσλ, πξνθεηκέλνπ ε ζπλδηαιιαγή λα νδεγήζεη ζε 

επεξγεηηθά απνηειέζκαηα. Ο ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ν δηακεζνιαβεηήο, αιιά θαη 

ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθά θαη ην ζπγθεθξηκέλν 

γεγνλφο δελ πξέπεη πηα λα παξακειείηαη απφ ηελ ειιεληθή πνιηηεία.  
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