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Sądy oparte na Sprawiedliwości Naprawczej powstają w dzielnicy Avondale i
Englewood

Szef Sądów Powiatu Cook, sędzia Timothy C. Evans ogłosił, że Sąd Powiatu Cook zamierza podjąć
działania mające na celu zwalczanie przestępstw bez użycia przemocy i przeciwdziałanie recydywie,
otwierając dwa nowe sądy oparte na zasadzie sprawiedliwości naprawczej, w dzielnicach Avondale i
Englewood.

Otwarcie nowych sądów i rozszerzenie programu sprawiedliwości naprawczej na inne dzielnice
Chicago jest następstwem sukcesu pierwszego sądu tego typu działającego od 2017 roku w dzielnicy
North Lawndale.
Dwa nowe sądy w dzielnicach Avondale i Englewood rozpoczynają działalność 14 września.
Siedzibą sądu w Avondale będzie Resurrection Hall przy Bazylice Św. Jacka przy 3647 W. George
Street w Chicago. Uroczysta ceremonia przecięcia wstęgi odbędzie się w poniedziałek 3 sierpnia o
godzinie 11am. Sąd w dzielnicy Englewood będzie mieścił się w Salvation Army's Adele and Robert
Stern Red Shield Center, przy 845 W. 69th Street, a ceremonia przecięcia wstęgi zaplanowana jest na
poniedziałek 10 sierpnia.

Sądy oparte na zasadzie sprawiedliwości naprawczej rozwiązują konflikty przy pomocy kręgów
pokojowych i konferencji z udziałem oskarżonych, ofiar, członków rodzin, przyjaciół, oraz innych osób
dotkniętych przestępstwem i członków lokalnej społeczności. Ofiary mają możliwość bezpośredniego
zwrócenia się do oskarżonego, aby wyrazić, w jaki sposób zostali zranieni i czego potrzebują, aby
uzdrowić sytuację, zadośćuczynić za popełnioną szkodę i nie dopuścić do kolejnego przestępstwa.
Oskarżeni muszą naprawić szkody wyrządzone ich działaniami poprzez prace społeczne na rzecz
społeczności. Jeśli jednym z problemów pozwanego jest nadużywanie substancji odurzających, musi
on również przejść przez program mający na celu pozbycie się nałogu. Oskarżeni będą też
zobowiązani do ukończenia edukacji i rozpoczęcia pracy.
Szef sądów powiatu Cook Timothy C. Evans powiedział, że częścią misji sądów w społecznościach jest
zakończenie szkodliwego cyklu zemsty i recydywy. „Osoba oskarżona będzie zobowiązana do
przestrzegania i wykonania postanowień społecznej umowy o naprawieniu szkody, która ma na celu
nie tylko zapobieżenie ponownemu skrzywdzeniu ofiary przez oskarżonego, ale także zmianę
zachowania oskarżonego i konsekwencji tego zachowania,” powiedział sędzia Evans.
Aby sprawa mogła trafić do sądu, ofiara przestępstwa musi wyrazić zgodę na udział w procesie, być
między 18 a 26 rokiem życia, popełnić przestępstwo bez użycia przemocy, mieszkać w dzielnicy
objętej mapą sądu, nie posiadać wcześniejszej historii kryminalnej oraz zaakceptować
odpowiedzialność za wyrządzone szkody.
Sądem w dzielnicy Avondale będzie kierowała sędzia Kristyna Ryan, a sądem w Englewood sędzia
Donna Cooper. Sędziowie decyzję w sprawie oskarżonego dotyczącą prac społecznych, czy innych
zobowiązań będą podejmowali w porozumieniu z lokalną społecznością.
Departament Social Service podległy sędziemu Evansowi będzie współpracował z sądami w
dzielnicach w celu monitorowania programu i dostarczenia niezbędnej pomocy. Oskarżeni, którzy
pomyślnie ukończą program zostaną oczyszczeni z zarzutów.
Nad powstaniem sądów sprawiedliwości naprawczej pracowali członkowie społeczności, którzy byli
intensywnie zaangażowani w rozwój i planowanie przedsięwzięcia.
Pierwszy sąd oparty na zasadzie sprawiedliwości naprawczej działa od sierpnia 2017 r. Jest
prowadzony przez sędzię Patricię Spratt. Przez program przeszło 130 oskarżonych. Trzydzieści osób
oficjalnie ukończyło program, a inne pomyślnie zakończyły proces i czekają na kolejną ceremonię
ukończenia, opóźnioną przez pandemię koronawirusa. Sąd zazwyczaj przyjmuje około 12 oskarżonych
tygodniowo, którzy stawiają się do sądu osobiście lub za pośrednictwem przesłuchań zdalnych
Zoom.
W ceremonii przecięcia wstęgi w dzielnicy Avondale będą uczestniczyć: szef sądów powiatu Cook
Timothy Evans, prokurator powiatu Cook Kim Foxx, obrońca publiczny powiatu Cook Amy Campanelli,
radni Ariel Reboyras, Carlos Ramirez Rosa, Felix Cardona i Rossana Rodriguez Sanchez, komisarze
powiatu Cook Luis Arroyo Jr. i Bridget Degnen, oraz senator stanowa Iris Martinez. Zaproszeni są
również przedstawiciele grup społecznych z dzielnicy Avondale i Logan Square. Uroczystość odbędzie
się przed Resurrection Hall. Uczestnicy powinni posiadać maski na twarzy i zachować bezpieczną
odległość. W ceremonii w Englewood będą uczestniczyć: szef sądów powiatu Cook sędzia Evans,
prokurator powiatowa Kim Foxx, obrończyni publiczna Amy Campanelli, oraz radni: David Moore,
Jeanette Taylor, Roderick Sawyer, Stephanie Coleman i Raymond Lopez. Zaproszeni są również

przedstawiciele organizacji społecznych, w tym Teamwork Englewood i Resident Association of
Greater Englewood.
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