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Uroczyste otwarcie posiedzeń sądu tzw. 
sprawiedliwości naprawczej w Englewood z 

ceremonią przecięcia wstęgi 
 

CHICAGO (15 września 2020 r.) –  Sąd Okręgowy Powiatu Cook organizuje ceremonię przecięcia 

wstęgi w najbliższą środę, 16-go września, z okazji otwarcia sesji nowego wydziału Sądu 

Rejonowego, w trybie tzw. sprawiedliwości naprawczej (RJCC), w dzielnicy Englewood, jak podał 

dziś do wiadomości Prezes Sądu Okręgowego, Sędzia Timothy C. Evans.  

 

Ta nowa formuła posiedzeń sądu, wdrażana po raz pierwszy w południowej części miasta, 

kontynuuje sukces pierwszego w naszym stanie Sądu Rejonowego działającego w takim trybie w 

dzielnicy North Lawndale, otwartego w roku 2017. W tym tygodniu otwarty zostanie sąd w 

Englewood oraz nowy Sąd Rejonowy w dzielnicy Avondale. 



Posiedzenia sądu w dzielnicy Englewood będą miały miejsce w budynku Salvation Army’s Adele 
and Robert Stern Red Shield Center, pod adresem: 845 W. 69th Street, a przecięcie wstęgi 
wyznaczono na godz. 9.00 rano w środę - przed wejściem do budynku. Uczestniczący w 
ceremonii powinni nosić maseczki zakrywające twarz oraz przestrzegać reguł dystansowania 
społecznego. 

Sesja sądu środowiskowego rozwiązuje spory za pomocą narad naprawczych (restorative 

conferences) oraz tzw. kręgów przywracania pokoju (peace circles) - obejmujących 

oskarżonych, poszkodowanych, członków rodzin, przyjaciół jak i innych osób dotkniętych danym 

wykroczeniem, jak również społeczność lokalną. Poszkodowani/ofiary przestępstw otrzymują 

okazję bezpośredniego zwrócenia się do oskarżonego i wyrażenia tego, w jaki sposób zostali 

pokrzywdzeni oraz tego, co jest im niezbędne aby odzyskać utracone w związku z 

przestępstwem dobra osobiste. 

 

Oskarżeni mają obowiązek naprawienia szkód spowodowanych swoimi czynami. Może to 

obejmować prace społeczne lub inne nałożone wymogi. Jeśli do problemów oskarżonego należy 

nadużywanie substancji odurzających, musi on(a) również uczestniczyć w specjalnym programie 

leczniczym, odpowiednim dla danego uzależnienia. Członkowie społeczności lokalnej poważnie 

zaangażowali się w opracowanie oraz planowanie formuły Środowiskowego Sądu RJCC. 

  

Aby dana sprawa karna kwalifikowała się do rozpatrzenia przed tym Sądem, 

poszkodowany/ofiara musi się zgodzić na udział w tym całym procesie. Ponadto, oskarżony(a) 

musi: 

  
 Być w wieku 18 do 26 lat 
 Być oskarżonym o przestępstwo nienacechowane przemocą, lub o tzw. występek 
 Mieszkać w jednej z dzielnic sąsiadujących z Sądem RJCC 
 Nie mieć w przeszłości karnej spraw z użyciem przemocy 
 Uznać swą odpowiedzialność za wyrządzone krzywdy 

  

Pieczę nad programem Sądu w Englewood powierzono Sędzi Sądu Okręgowego Powiatu Cook 

p. Donna Cooper, która będzie nadzorowała decyzje odnośnie orzeczeń opartych na opinii 

społeczności lokalnej oraz odnośne programy leczenia uzależnień oskarżonych. 
 
Oskarżeni, którzy pomyślnie ukończą program leczenia uzależnień mogą ubiegać się o to, aby 
ich zarzuty karne umorzono oraz by ich kartotekę aresztowań i akta spraw uległy wymazaniu.  

 

Od swego otwarcia w sierpniu 2017, posiedzenia Rejonowego Sądu działającego w trybie 

sprawiedliwości naprawczej w dzielnicy North Lawndale objęły 135 uczestników postępowań. 

Około 64 z nich oficjalnie ukończyło program leczenia uzależnień bądź pomyślnie zakończyło 



całość procesu i obecnie oczekuje na kolejną ceremonię wręczenia dyplomów, odroczoną z 

powodu pandemii koronawirusa. 

Do urzędowych gości zaproszonych na ceremonię w Englewood należą Prezes Sądu 
Okręgowego, Sędzia Timothy Evans; Prokurator Naczelny dla Powiatu Cook p. Kim Foxx; 
Naczelny Obrońca z Urzędu dla Powiatu Cook p. Amy Campanelli; jak również Radcy Miasta 
Chicago David Moore, Jeanette Taylor, Roderick Sawyer, Stephanie Coleman i Raymond Lopez. 
Jednocześnie zaproszono przedstawicieli organizacji społeczności lokalnych, włącznie z 
Teamwork Englewood oraz Stowarzyszeniem Mieszkańców Aglomeracji Englewood (Resident 
Association of Greater Englewood). 

### 

Możesz śledzić komunikaty sądu w Twitter@CookCntyCourt 
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