




Justiția restaurativă creează o legătură între victimă și făptuitor, ajutând cele două părți să
își vindece rănile și oferă soluții pentru ca aceștia să treacă peste evenimentul dificil în care
au fost implicați. Într-un demers restaurativ, este mai facil pentru adulți să interacționeze
cu tinerii/ copiii aflați în situații dificile, astfel încât părinții, profesorii, polițiștii sau alți
adulți implicați să înțeleagă contextul în care tânărul sau copilul a fost implicat într-o
situație conflictuală sau contrară legii.

• Reducerea recidivei în rândul copiilor și tinerilor;
• Reducerea bullying-ului în școli;
• Posibilitatea ca victimele să găsească răspunsuri la întrebările lor și să
depășească trauma/momentul dificil;
• Reintegrarea în societate a tinerilor care au comis infracțiuni;
• Sistem judiciar mai prietenos pentru copii și tineri.
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• Abordările restaurative pot fi aplicate pentru diferite tipuri de conflicte și infracțiuni;
• Justiția restaurativă poate fi aplicată imediat după incident, în orice moment al procesului
(înainte, după sau în timpul acestuia) sau chiar după mai mulți ani de când s-a întâmplat
situația conflictuală;
• Este foarte important ca cele două părți să dorească să participe și să se simtă pregătite
pentru a trece prin acest proces restaurativ, astfel că pot întrerupe întâlnirile în orice
moment dacă se simt prea afectate sau dacă nu se pot înțelege.
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• ca parte a sistemului de justiție (servicii de probațiune, centre educative și de detenție,
organizații neguvernamentale)
• în sistemul de protecție a copilului (sediile birourilor de asistență socială, organizații
neguvernamentale)
• în comunitate (asociație de bloc, centre comunitare)
• în școală pentru a preveni situațiile de violență și conflict între copii, pentru a se crea un
spațiu sigur pentru aceștia și pentru a-i responsabiliza

• Copiii vor avea posibilitatea să-și spună grijile și incertitudinile pentru a fi înțeleși;
• Se elimină prejudecățile față de copilul bun și copilul rău din acțiune, existând doar
copii care au nevoi și probleme care îi fac să acționeze ca un sistem de apărare față de
acestea;
• Adulții vor putea să comunice mai ușor cu tinerii/ copiii și vor putea să-i ajute;
• Practicile restaurative nu vor mai face ca făptuitorul să simtă greutatea sancțiunii, ci să
înțeleagă ce a greșit, iar adulții să-l ajute să își creeze o viață mai bună.

Într-un spațiu confortabil stabilit de comun acord de părțile implicate împreună cu
facilitatorul/ mediatorul:

făptuitor.
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de Programul „Justiție” (2014-2020)

Proiectul I-RESTORE (Better Protecting Child Victims Rights through Restorative
Justice), și-a propus o mai bună protecție a victimelor-copii, cu ajutorul justiției

restaurative. Prin activitățile acestuia a fost promovată utilizarea justiției
restaurative în cazurile în care sunt implicați copii victime, prin îmbunătățirea

cunoștințelor între părțile interesate naționale cu privire la Justiția restaurativă
prietenoasă cu copilul și victima și abilitarea copiilor pentru a pleda pentru o mai

bună protecție a copiilor victime.

Restorative Justice, Restorative Justice Netherlands, Terre des hommes – Albania

Această broșură a fost creată cu sprijinul copiilor care au participat la consultări în
proiectul I-RESTORE, implementat în România de Fundația Terre des hommes.

I-RESTORE este implementat de Terre des hommes - Hungary, Terre des hommes -
Romania, Terre des hommes Ηellas - Γη των ανθρώπων, European Forum for


