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(Critical Issues in Restorative Justice. szerk.: Howard Zehr, Barb Toews. 
Monsey, New York. Criminal Justice Press and Cullompton, Devon, UK, 

Willan Publishing, 2004.)  
 

   A helyreállító igazságszolgáltatás elmélete az elmúlt húsz-harminc 
évben az angolszász országokból elindulva a büntető igazságszolgáltatási 

rendszer új paradigmájához vezetett el. Az új, helyreállító rendszer még 
alakulóban van, keresi helyét, az utóbbi időben egyre inkább elismerve 

azt, hogy nem veheti át teljes körűen a mai, hagyományos büntető 

igazságszolgáltatás szerepét, feladatait. Az úton mindenesetre elindultunk, 
és semmiképpen sem szabad róla letérnünk.  

   Ez a tanulmánykötet a már több évtizedes gyakorlattal rendelkező 
angolszász területek (USA, Új-Zéland, Kanada) szerzőinek írásait gyűjti 

össze. Bár a szemlélet gyakran eltér a kontinentális jogrendszer értékein 
nevelkedett, a garanciákra, eljárásokra nagy hangsúlyt fektető 

gondolkodástól, a nagy minőségi különbségű írások mégis érdekesek 
egymás mellett, hiszen a kötetből egyszerre nyerhetünk bepillantást a 

gyakorló szakembereket foglalkoztató kérdésekbe, és a helyreállító 
igazságszolgáltatás elméleti hátterét meghatározó szociológiai, filozófiai 

problémákba.  
 

Hogyan és milyen szempontokból kell megérteni a helyreállító 
igazságszolgáltatást? 

Gerry Johnstone65 

 
   A szerző azt a kérdést teszi fel, hogy valójában mi is a helyreállító 

igazságszolgáltatás.  
Álláspontja szerint ezen kérdésfeltevés egyik módja az, hogy kitaláljuk, 

mit is szeretnének csinálni a helyreállító igazságszolgáltatást támogatók. 
Azonban ezzel kapcsolatban is különböző ötletek léteznek. A helyreállító 

igazságszolgáltatás legtöbb támogatója elsősorban abban érdekelt, hogy 

                                                 
65 A University of Hull jogprofesszora az Egyesült Királyságban. Legfrissebb könyvei: Helyreállító 
igazságszolgáltatás: Ötletek, értékek, viták. és Helyreállító igazságszolgáltatási olvasókönyv: Szövegek, 
források, szövegösszefüggések. Jelenleg egy helyreállító igazságszolgáltatási nemzetközi kézikönyv 
társszerkesztője.  
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kigondolja a bűntettel, vétséggel és esetleg az erőszakkal való elbánás 

egy újító szándékú módját. Néhány szószóló azonban sokkal 
ambiciózusabb. Például Dennis Sullivan és Larry Tifft úgy tartják, hogy a 

helyreállító igazságszolgáltatás folytatása azt is magába foglalja, hogy 

elkötelezzük magunkat olyan „társadalmi interakciós minták alkotása 
mellett, amelyek előmozdítják az emberi méltóságot, a kölcsönös 

tiszteletet és az azonos jólétet.”66  
   John Braithwaite szerint a helyreállító igazságszolgáltatás nem 

egyszerűen a büntető igazságszolgáltatási rendszer megreformálásának 
egy módja, hanem a teljes jogrendszer, a családi életünk, a munkahelyi 

viselkedésünk, a politikai gyakorlatunk megreformálásának egy módja. A 
világ igazságszolgáltatási módozatának teljes, holisztikus megváltoz-

tatását vizionálja.67  
   A szerző először arra fókuszál, hogy a helyreállító igazságszolgáltatást 

mi különbözteti meg a bűncselekményre való reagálás más, jobban 
megalapozott módozataitól. Ebben a tekintetben is különböző 

álláspontokkal találkozhatunk: 
 

 

A helyreállító igazságszolgáltatás mint ítélkezési alternatíva? 
 

   Ha az ítélkezés során valakit bűncselekmény elkövetésében bűnösnek 
találnak, az ítélethozók a legálisan elérhető tartományból egy vagy több 

büntetést is kiválaszthatnak. A kortárs nyugati társadalmakban 
megtalálható a pénzbüntetés, a próbára bocsátás, a közérdekű munka, a 

börtönbüntetés és néhány helyen a halálbüntetés. A helyreállító 
igazságszolgáltatás képviselőit lehet úgy értelmezni, hogy egy új 

választási lehetőséget akarnak hozzátenni ehhez a listához, és bátorítani 
akarják az ítélethozókat arra, hogy megfelelő esetekben alkalmazzák is 

azt. Azt remélik, hogy amint világossá válnak a helyreállító igazság-
szolgáltatással járó előnyök, a bűncselekmények túlnyomó részében ez 

fog az ítélkezés rutintípusává válni.         
   Ezen általános megállapítások után a szerző azt veszi górcső alá, 

hogy valójában mi is különbözteti meg a helyreállító ítéleteket az ítélet 

más típusaitól? (Számomra az tűnt ki, hogy a retributív ítéletek képezik az 
összehasonlítási alapot.) 

 
- Az elkövetőtől elvárják azt, hogy vegyen részt egy találkozón a 

sértettel vagy a sértett képviselőjével és esetleg a bűncselekmény 
többi közvetlen érintettjével, úgymint a sértett családtagjaival, sőt 

akár a saját családtagjaival is. Az ilyen találkozókon az elkövetők 
kötelesek tiszteletteljesen meghallgatni a bűncselekmény által 

érintettek elmondásait, és elvárják tőlük azt, hogy az áldozat 

                                                 
66 Critical Issues in Restorative Justice. szerk.: Howard Zehr, Barb Toews. Monsey, new York. Criminal Justice 
Press and Cullompton, Devon, UK, Willan Publishing, 2004. 387-400.p. 
67 John Braithwaite: A helyreállító igazságszolgáltatás elvei. In: A. von Hirsch, J. Roberts, A. Bottoms, J. Roach 
and M. Shiff (eds.), Helyreállító igazságszolgáltatás és büntető igazságszolgáltatás: versengő vagy 
összeegyeztethető paradigmák. Oxford: Hart. 2003. 
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összes kérdésére válaszoljanak. Ebben az értelemben véve tehát a 

helyreállító igazságszolgáltatás annyiban különbözik más ítélkezési 
módoktól, hogy megkívánja az elkövetőtől a szemtől szembe 

találkozást azokkal, akiket az ő magatartása sértett, és 

konstruktív, tiszteletteljes párbeszédet folytasson velük. 
- Az elkövetőtől elvárja továbbá, hogy kérjen bocsánatot, és 

vállalja a jóvátételt. Míg a retributív igazságszolgáltatásban az 
elkövetőtől elvárják, hogy megfizessen a bűneiért azáltal, hogy 

fájdalomnak veti alá magát (pl. a bebörtönzéssel járó fizikai és 
lelki fájdalmak), addig a helyreállító igazságszolgáltatásban pozitív 

tettekkel az áldozataik hasznára kívánnak lenni a jóvátétel 
keretében. 

- A jóvátétel konkrét módjába pedig nem avatkoznak bele a 
hivatásos bírák, hanem azt a helyreállító konferencia résztvevői, az 

áldozat, az elkövető és a többi érdekelt határozzák meg. A fő cél 
az, hogy a felek megegyezésre jussanak abban, hogy mi legyen az 

ügy megoldása.  
 

A helyreállító igazságszolgáltatás ezen ismérvek alapján hasonlít az 

informális, közösségi alapú mediációs eljáráshoz, amelyben egy laikus 
mediátor arra tesz kísérletet, hogy egy konfliktus részesei között 

megegyezést hozzon létre anélkül, hogy szorosan kötve lenne az előírt 
jogi megoldásokhoz. Az egyetlen nyilvánvaló kényszer az, hogy a 

megegyezés egyik fél emberi jogait sem sértheti, és az elkövető által 
vállalt egyik resztoratív cselekvés sem lehet oly mértékben punitív, hogy 

meghaladja azon felső határokat, amelyeket a bírságok vagy a 
törvényalkotók az adott bűncselekményfajtára alkalmasnak találnak. 

 
Variációk       

 
A helyreállító igazságszolgáltatás mint ítélkezési alternatíva koncepció-

nak is van néhány variációja.  
 

- Néhányan a helyreállító igazságszolgáltatást diverziós 

eszközként mutatják be azokra az esetekre, ha az elkövető 
informálisan beismeri a rendőrségnek vagy más erőszakszervezet-

nek azt, hogy kriminális cselekmény részese volt, és így nem 
folytatják le vele szemben a büntetőeljárást, nem kerül bíróság elé. 

A helyreállító igazságszolgáltatásra kerül sor például rendőrségi 
figyelmeztetés alkalmazása helyett, ha komolyabb ügyről van szó. 

-  Egy másik variáció, hogy a helyreállító igazságszolgáltatás 
extraként választható azok számára, akik azt igénylik. Például a 

börtönbüntetésüket töltőket vagy a végrehajtásra várókat 
meghívhatják, hogy vegyenek részt helyreállító eljárásban annak 

érdekében, hogy a dolgokat rendbe hozzák még az ítélet letöltése 
előtt. 
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A büntető igazságszolgáltatás új modellje? 

 

A fent említett felfogás hasznos kiinduló pont, azonban nem ad adekvát 
leírást a helyreállító igazságszolgáltatásról. Annak szószólói ugyanis nem 

elégednek meg azzal, hogy egyszerűen csak egy nagyobb reformot 
hozzanak létre az ítélkezési politikában és gyakorlatban. A céljuk az, hogy 

megváltoztassák azokat a feltételezéseket, amelyek napjaink társadalmá-
ban a büntető igazságszolgáltatás teljes gyakorlatának alapját képezik. 

Nevezetesen, a bűncselekményről és a jogról való gondolkodás új mintáját 
javasolják. 

 
 

A bűncselekmény új felfogása 
 

   Hagyományosan a bűncselekményt kivételes magatartásnak tekintik, 
ami minőségileg különbözik más káros magatartásoktól. Sőt, a szekula-

rizáció évszázadai ellenére még ma is létezik egy olyan tendencia a 

közvélekedésben, amely a bűncselekmény azon isteni rend megsértése, 
amelyet az „égiek” írnak elő az emberek számára. Ezért a bűncselekményt 

sem lehet egyszerűen úgy elintézni, hogy az elkövető bocsánatot kér 
azoktól az egyénektől vagy csoportoktól, akiket megsértett, vagy akiknek 

ártott, helyreállítja a kárt, és megígéri, hogy elkerüli a későbbi jogsérté-
seket. Gorringe-ra68 hivatkozva azt mondja a szerző, hogy a bűncselek-

ményért csak akkor lehet teljesen megbűnhődni, ha az elkövető „tisztító 
szenvedésen” megy keresztül. 

   A bűncselekmény ezen hagyományosnak mondható felfogását azért 
nem tartják megfelelőnek a helyreállító igazságszolgáltatás képviselői, 

mivel az kizárja  az áldozat nézőpontját. A bűncselekményt néhány 
alapvető – esetleg Isten által sugalmazott – törvény elítélendő 

áthágásaként fogja fel ahelyett, hogy az áldozat nézőpontjából szemlélné: 
az áldozat személye elleni traumatikus, dehumanizáló támadásnak fogná 

fel.Úgy tűnik, az, hogy a jelenlegi büntető igazságszolgáltatás széles 

körben elismerten figyelmen kívül hagyja az áldozatot, szoros 
összefüggésben áll a bűncselekmény hagyományos definíciójával.  

   A másik aggasztó jelenség az, ahogy a hagyományos felfogás 
mesterséges határokat hoz létre a bűncselekmény körül. Ez elbátorta-

lanítja a társadalmat attól, hogy ezeken a határokon túllépve azokra a 
konfliktusokra, társadalmi problémákra és társadalmi különbözőségekre 

fókuszáljon, amelyek valószínűleg hozzájárultak a bűncselekmény 
bekövetkezéséhez, és amelyekkel adekvát társadalmi válasz keretében 

foglalkozni kell. Ez elijeszti az embereket attól, hogy azt gondolják, hogy 
azok a módszerek, amelyeket gyakran emlegetnek, és néha alkalmaznak 

is a nem bűncselekményként definiált káros magatartás kezelésére – 
különösen az olyan módszerek, amelyek magukba foglalják egyrészről a 

                                                 
68 Gorringe, T. : God’s Just Vengeance. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 1996.   
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bűnbánatot és a restitúciót, másrészről a rosszallás és a társadalmi 

támogatás kombinációját – helyénvaló lehet a bűncselekményre való 
reagálás során is. 

 

 
   A helyreállító igazságszolgáltatás védelmezői szerint a 

bűncselekményt a következő magatartásként kell felfognunk: 
- fájdalmat okoz nekünk kisebb részben azért, mivel sérti a 

kozmikus rendet, és nagyobb részben azért, mivel kézzelfogható 
kárt okoz az embereknek és a kapcsolatoknak; 

-  csak akkor lehet helyesen értelmezni, ha úgy tekintjük, hogy 
szélesebb és mélyebb társadalmi konfliktusokban, problémákban 

és egyenlőtlenségekben gyökerezik; 
- társadalmi választ igényel, de nem szükségszerűen olyat, 

amelyik minőségileg különbözik attól a módtól, ahogyan mi 
informálisan és legálisan válaszolunk a nem kriminalizált káros 

magatartásra. 
 

 A jog új felfogása 

 
   A büntető igazságszolgáltatásról való hagyományos és helyreállító 

gondolkodás egyaránt osztja azt a feltevést, hogy a bűncselekmény dühöt 
és sértődést vált ki – de legalábbis az igazságtalanság érzetét kelti – az 

áldozataiban és azon társadalom tagjaiban, ahol történik. Továbbá abban 
is egyetértenek, hogy az igazság nevében valamit tenni kell annak 

érdekében, hogy csillapítsák az ilyen dühöt és sértődést, és helyreállítsák 
az igazságérzetet.  

   A hagyományos felfogás szerint azoknak, akiket bűncselekmény 
elkövetésében bűnösnek találtak, viszonzásul bűnhődniük kell. Azért, hogy 

elkerüljük a túlzott erőszakot és a „fogat fogért” erőszakot, ezt a 
szenvedést az államnak kell kiszabnia, és a tettarányosság és legalitás 

elveinek kell vezérelnie. A követelmény tehát az állam által kiszabott 
megtorló büntetés. 

   A helyreállító igazságszolgáltatás képviselői megkérdőjelezik azt, 

hogy az állami büntetés akár elegendő, akár hasznos lenne ahhoz, hogy 
kielégítsük az emberek igazság iránti szükségleteit. Azzal érvelnek, hogy 

jóllehet az emberek igénylik a megbüntetést, ez azért van így, mivel a 
büntetés az egyetlen elérhető metódusa annak, hogy elérjük a büntető 

igazságszolgáltatást. Mégis az az uralkodó álláspont, hogy az elkövetők 
állam általi megbüntetése csak rövid ideig kelti azt az érzést, hogy 

gazságot szolgáltattak. Hiányzik az, hogy a bűncselekmény áldozataiban 
hosszan tartóan az igazság érzetét keltené, mivel nem elégíti ki a 

szükségleteiket. Érvekkel alátámasztott, hogy az áldozatoknak a 
következő szükségleteik vannak: olyan eljárás, ahol számít az ő 

véleményük, információ, az ügyeikben való részvétel, tisztelet, anyagi és 
érzelmi reparáció.69             

                                                 
69 Strang, H.: Repair or Revenge: Victims and Restorative Justice. Oxford, UK: Clarendon Press. 2002. 
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Ahhoz, hogy ezek a szükségletek teljesüljenek, valami másra van 

szükség, mint állami büntetésre; esetleg egy családi csoportkonferenciára 
(amelyben minden érintett fél, akit a bűncselekmény érintett, találkozik 

egy körben, hogy megvitassák, milyen módon hatott rájuk, és valamilyen 

egyezségre jussanak abban, hogyan tegyék rendbe a dolgokat), amit 
reparatív akciók követnek annak érdekében, hogy kielégítsék az emberek 

szükségleteit. Sőt, (helyreállító) igazságot nem akkor szolgáltatnak, ha az 
elkövetővel szemben valami negatív dolgot tesznek, hanem akkor, ha 

valami pozitív dolgot teszünk annak érdekében, hogy kielégítsük azon 
emberek szükségleteit, akiknek a bűncselekmény ártott.  

   Sőt, a helyreállító igazságszolgáltatás védelmezői egyenesen azt 
követelik, hogy ha egy ilyen eljárás képes az áldozatok és a közösség 

szükségleteit kielégíteni, akkor a büntetés vonuljon háttérbe. Az elkövetők 
megbüntetése egyáltalán nem olyan fontos a bűncselekménnyel érintett 

személyeknek, mint ahogy azt a hagyományosan feltételezik. Az olyan 
helyreállító eljárások, amelyek helyreállító intézkedéssel zárulnak le, ele-

gendőnek bizonyulnak, és az igazság erőteljesebb, gazdagabb 
megtapasztalását biztosítják, mint az állami büntetés.  

   Az igazságfogalom ilyetén felfogásának egyetlen akadálya az a 

mélyen megrögzött idea, hogy a természeti és egyetemesen alkalmazható 
morális elvek írják elő, hogyan is szolgáltassunk igazságot. Az állami 

büntetés olyan ismertté vált, hogy elmulasztjuk észrevenni azt, hogy ez 
valójában egy társadalmi konvenció, és csak az elmúlt évszázadokban 

tették magukévá a nyugati társadalmak. A helyreállító igazságszolgáltatás 
élharcosai éppen ezért azzal érvelnek, hogy a múltban a helyreállító 

igazságszolgáltatás volt a szabály, és sok társadalom és közösség nagyon 
jól működött állami büntetés nélkül. A helyreállító igazságszolgáltatást 

csak akkor tudjuk teljes mértékben értékelni, ha számvetést készítünk 
annak használatáról a történeti társadalmakban és a kortárs bennszülött 

közösségekben.       
 

 
Feszültségek a helyreállító igazságszolgáltatás szívében 

 

Braithwaite és Strang70 arra a felismerésre jutottak, hogy a helyreállító 
igazságszolgáltatásnak nem egy, hanem két koncepciója létezik a szak-

irodalomban, nevezetesen egy eljárási és egy értékkoncepciója, mivel a 
helyreállító igazságszolgáltatás két különböző dolgot igyekszik megvalósí-

tani.   
 

- eljárási koncepció: A helyreállító igazságszolgáltatás célja 
változást elérni azon eljárásban, amellyel a jogsértésre reagálunk. 

Míg ugyanis a konvencionális büntetőeljárás kizárja az eljárásból a 
bűncselekménnyel érintetteket, addig a helyreállító igazságszolgál-

tatás magába foglalja és feljogosítja az összes érdekeltet. 

                                                 
70 Braithwaite, J. anh H. Strang: Introduction: Restorative Justice and CivilSociety. In: H. Strang and J. 
Braithwaite (eds.) , Restorative Justice and Civil Society. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 2001.  
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- értékkoncepció: elmozdulás tapasztalható azon értékek 
terén is, amelyek körülövezik a büntető igazságszolgáltatás során 

alkalmazott beavatkozásokat, intervenciókat: ahelyett, hogy a 

bosszúállás és a bosszú utáni vágy vezérelné, a helyreállító 
igazságszolgáltatást a gyógyítás és a kibékítés szándéka vezérli. 

 
A feszültség természete 

 
   Jóllehet Braithwaite és Strang egy jelentős feszültséget ismertek fel a 

helyreállító igazságszolgáltatás szívében, a szerző, Gerry Johnstone 
álláspontja szerint helytelenül mutatják be az eljárások és az értékek 

közötti feszültséget. Az a probléma a különbségtétellel, hogy bár 
kívánatosnak tarthatunk egy sajátos eljárást nem csak azért, mert 

valószínűsíthető, hogy valami lényeges következménnyel fog járni, hanem 
azért is, mivel bizonyos kötelező értékeket közvetít. Ennek alátámasz-

tására az áldozatok szerepére utal a büntetőeljárásban.  
    

   A helyreállító igazságszolgáltatás szakirodalmában központi témaként 

szerepel, hogy az áldozatoknak aktív szerepet kell kapniuk a 
büntetőeljárásban. A szerző megvizsgálta, hogy mi ezen javaslat rációja.  

Egyik lehetséges okként hozza fel, hogy az áldozatok részvétele a 
büntetőeljárásban számos hasznos következménnyel járhat: 

 
- Az áldozat szempontjából mindenképp hasznos, mivel nő 

a valószínűsége annak, hogy talpra tudnak állni az áldozattá 
válással járó traumából; 

- A büntető igazságszolgáltatási rendszer szempontjából is 
hasznos, mivel növeli annak az esélyét, hogy az áldozat 

együttműködik a rendszer céljaival azáltal, hogy feltárja 
sérelmeit, bizonyítékokat szolgáltat stb.. 

- A társadalom szempontjából is hasznos, mivel az 
elkövetők – különösen a fiatalkorúak – nagyobb valószínűséggel 

tartózkodnak a bűnelkövetéstől, ha közvetlenül találkoznak egy 

húsvér áldozat szenvedésivel, mintha csak hivatásosokkal 
találkozik, akik egy absztrakt törvényi szabályt juttatnak 

érvényre. 
 

Véleményem szerint is az a leghatásosabb, ha az elkövető konkrét, 
empirikus tapasztalást szerez az általa okozott jogsértés következ-

ményeiről.  
Helyesen kritizálja azonban a szerző ezeket a lehetséges eredményeket. 

Kérdéses ugyanis, hogy mi történne akkor, ha új kutatási eredmények azt 
bizonyítanák, hogy nem valószínűsíthetők ilyen hasznos következményei 

az áldozatok eljárásban történő részvételének, vagy esetleg az ő 
részvételük nélkül is elérhetők lennének ezek a következmények.  

Johnstone is azt vallja azonban, hogy ezen kételyek ellenére is szükség 
van az áldozatoknak az eljárásba való bevonására. Ezt azzal a ritkán 
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kiemelt indokkal támasztja alá, miszerint az áldozatoknak joguk van 

ahhoz, hogy részt vegyenek a saját ügyükben.  Ha egyszer az áldozatok 
saját konfliktusaik tulajdonosai, ahogy azt már Nils Christie71 is hangsú-

lyozta, akkor biztosítanunk kell részükre a „tulajdonhoz való jogukat” még 

akkor is, ha ez néhány nem kívánatos következménnyel jár. Csak akkor 
szabad megtagadni tőlük ezt a jogot, ha a jogaik gyakorlása megsérti 

mások azonos vagy hasonló jelentőségű jogait. 
Itt utalhatunk a neves norvég kriminológus, Nils Christie azon 

megfigyelésére is, miszerint a bűnügy áldozata a mai társadalmakban 
kétszeresen is vesztes: egyrészt a tettessel, másrészt az állammal 

szemben is, mivel kizárják abból, hogy a saját konfliktusában részt 
vegyen. A napjainkban uralkodó büntető szemléletmód  teljesen infanti-

lizálja az elkövetőt azáltal, hogy az állam mint elidegenedett hatalom 
beépül az elkövető és az ügy másik fontos érdekeltje, a sértett közé. Nils 

Christie ezt a következőképp fogalmazta meg: „Eltulajdonítják a 
konfliktusát, s a lopást hivatásosok hajtják végre.”72 A helyreállító 

igazságszolgáltatás erre is nyújt orvosságot. 
   Ha ezt a pontot megragadjuk, rájövünk, hogy a Braithwaite és Strang 

által említett feszültség nem az eljárási koncepció és az értékkoncepció 

között húzódik, hanem két versengő érték-állásfoglalás között: (a) egy 
olyan eljárás között, amelyben az áldozatok és más érdekelt felek jelentős 

mértékben részt vehetnek a büntetőeljárásban, illetve 
(b) olyan esetmegoldások között, amelyeket arra szántak, hogy inkább 

helyreállító, mint büntető célokat támogassanak. 
 

A feszültség forrásai 
 

   A feszültség azért keletkezik, mivel sok ember hajlamos arra, hogy a 
büntetést előnyben részesítse a helyreállító megoldásokkal szemben. Ha 

be is kapcsoljuk a helyreállító igazságszolgáltatásba az áldozatokat és más 
érdekelt feleket, elkerülhetetlenül beveszünk olyanokat is, akik a büntetés 

mellett döntenek. Amíg a helyreállító igazságszolgáltatás élharcosai 
remélik, hogy az eljárás elvezet oda, hogy sok ember belátja a 

helyreállítás előnyeit a büntetéssel szemben, még sincs arra garancia, 

hogy az embereket meg lehet győzni. El kell dönteni, hogy mi kapjon 
prioritást, 

1) az a cél, hogy a bűncselekményekkel kapcsolatos 
mérlegelést és döntéshozatalt áthárítsuk az áldozatokra és az 

érdekeltekre, vagy 
2) az a cél, hogy marginalizáljuk a büntetést, és helyreállító 

intézkedésekkel helyettesítsük büntetőügyekben? 
 

 
 

 

                                                 
71 Nils Christie: Conflicts as Property. British Journal of Criminology. 1977. 
8 Nils Christie: A fájdalom korlátai. Európa Könyvkiadó. Bp., 1991. 146.p.  
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Büntető alternatíva vagy élet-étosz?  

 
   A helyreállító igazságszolgáltatás fő szószólói közül néhányan azt 

javasolják, hogy a büntető igazságszolgáltatáson kívül is alkalmazható 

legyen. Szerintük ez a megoldás lehetővé teszi a jogsértések csökkentését 
a társadalmi-gazdasági szférában, az iskolában, a munkahelyeken, a 

családi életben és az intim viszonyokban egyaránt. 
   A szerző álláspontja szerint a helyreállító igazságszolgáltatási mozga-

lomnak arra a kérdésre kell korlátozódnia, hogyan szálljon harcba a 
bűnözéssel szemben. Sokkal etikusabb és sokkal hatásosabb, ha a 

bűnözés elleni küzdelemben a helyreállító igazságszolgáltatást vonultatjuk 
fel a megtorlóval szemben. Sullivan, Tifft és Braithwaite kivételével a 

mozgalom hívei mindannyian a hivatalosan akként definiált bűncselek-
ményeket állították reflektorfénybe, és elfordultak a társadalmi sérelmek 

más formáitól. 
 

Egy vitatott koncepció 
 

   A szerző is elismeri, hogy nem ad konkrét választ arra, hogyan is kell 

a helyreállító igazságszolgáltatást értelmezni, miről is szól igazából. 
   A közgondolkodásban a bűnről és az igazságról uralkodó felfogással 

szembeni kihívásnak tekinti Johnstone a helyreállító igazságszolgáltatást, 
és ezzel messzemenőkig egyet is érthetünk. Nagyon komolyan kell 

vennünk szerinte azoknak az érveit is, akik úgy gondolják, hogy egy olyan 
mozgalomnak, amelyik igazságos társadalom létrehozására törekszik, 

csak az egyik, de nem a központi célja a büntető igazságszolgáltatás 
reformja. A helyreállító igazságszolgáltatás ebben az értelemben egy 

vitatott koncepció. 
 

 
Milyen nagy legyen a helyreállító igazságszolgáltatás „sátra”? 

 
Susan Sharpe73 

 

Bevezetés 
 

   A helyreállító igazságszolgáltatás az elmúlt tizenöt évben drámaian 
növekedett, egyszerre több irányban fejlődött. A legismertebb formái - az 

áldozat-elkövető mediáció, a körök és a konferencia – folyamatosan 
finomodnak a tapasztalatok eredményeképp, illetve abból a célból, hogy a 

résztvevők szükségleteit minél jobban kielégítsék.  
   A helyreállító igazságszolgáltatás még mindig egy fiatal terület, és a 

változatosság kifejezi a kutatást, tökéletesítést és a helyi sajátosságokhoz 
való alkalmazkodást. Nagyobb konszenzusra kellene azonban jutni, hogy a 

                                                 
73 Ph.D., leginkább a Restorative Justice: A Vision for Healing and Change . Formerly of Edmonton, Alberta. 
című könyv szerzőjeként ismert, jelenleg Seattle-ben él, míg Kanadában dolgozik helyreállító 
igazságszolgáltatási projekteken.  
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resztoratív igazságszolgáltatás valójában mi is, és a cselekvések milyen 

széles körét lehet ezen fogalom alá besorolni. A gyors növekedés ugyanis 
zűrzavarhoz vezetett, ami a hitelesség rovására mehet. Az igazságszolgál-

tatásért felelős kormányzati tisztviselőknek is biztosítaniuk kell, hogy a 

bűncselekményekkel kapcsolatban alkalmazott helyreállító igazságszolgál-
tatás nem csorbítja a törvényes jogokat, és más módon sem sodorja 

veszélybe a résztvevőket.       
 

 
 

Amiben egyetérthetünk… 
 

   A szerzőnő szerint még messze vagyunk attól, hogy egyetértés 
szülessen arról, mi is a helyreállító igazságszolgáltatás, és hány változatot 

tud befogadni anélkül, hogy az önazonosságát és az integritását 
veszélyeztetné. Néhány kulcskérdésben azonban egyetértés uralkodik.  

 
Az alapvető definíció iránti igény 

 

   Sok elméleti szakember óva int a határozott definícióalkotástól attól 
tartva, hogy akkor kizárjuk az újítást és a helyi szükségletekkel szembeni 

érzékenységet. Mások épp a világos definíció szükségességét hangsú-
lyozzák arra hivatkozva, hogy a helyreállító igazságszolgáltatást 

megkülönböztessük a megtorlástól és a rehabilitációtól (Weitekamp), az 
alternatív igazságszolgáltatási eljárások más formáitól (Rudin) és a 

rendkívül rossz gyakorlattól (Braithwaite). 
 

A helyreállító igazságszolgáltatás kulcsértékei 
 

  Széleskörű egyetértés uralkodik abban, hogy a helyreállító 
igazságszolgáltatás alapvetően jellemezhető bizonyos értékekkel. Ezen 

értékeket azonban különböző módokon és eltérő mértékben specifikusan 
fejezik ki az egyes szerzők.  

   Jóllehet különbözőképp fejezik ki az értékeket, de a helyreállít 

igazságszolgáltatásnak tulajdonított értékeket az alábbi hét fogalom köré 
lehet csoportosítani:  

 
1. inklúzió (az érdekeltek bevonása) 

2. demokrácia 
3. felelősség 

4. reparáció 
5. biztonság 

6. gyógyítás 
7. reintegráció 

 
   A helyreállító igazságszolgáltatás nagy formátumú egyénisége, 

Howard Zehr azt mondja, hogy ha egy szóban kellene összefoglalnia a 
helyreállító igazságszolgáltatás lényegét, akkor az a tisztelet lenne. 
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Szerinte ugyanis a tisztelet mint érték kell, hogy a helyreállító 

igazságszolgáltatás elveinek alapját képezze, és annak kell irányítania és 
kialakítania az elvek alkalmazását.    

 

 
A helyreállító igazságszolgáltatási kontinuum 

 
   A helyreállító igazságszolgáltatás kifejezheti a fent felsorolt értékeket 

részben vagy egészben. Ha részben fejezik ki, akkor lesz ugyan némi 
resztoratív hatás, de nem lesz teljesen helyreállító az eredmény. Egy 

adott eljárás és annak eredménye lehet egészben, részben vagy 
egyáltalán nem resztoratív.  

 
Ami további meggondolást igényel… 

 
   A kutatások egyre több információval szolgálnak a helyreállító 

igazságszolgáltatási eljárások hatékonyságáról és különböző fajtáiról. 
Egyre nagyobb számban kirajzolódnak azonban olyan különbözőségek, 

amelyek a resztoratív gondolkodás egészen eltérő változatait mutatják. 

 
Purista vagy maximalista    

 
   Az egyik törésvonalat az képezheti a helyreállító igazságszolgáltatás 

szószólói között, hogy milyen tágan értelmezzék azt.  
   A purista modellt képviseli Paul McCold, aki azt vallja, hogy 

holisztikusan kell megközelíteni a helyreállító igazságszolgáltatást, mivel 
az egyformán fókuszál az áldozatokra, az elkövetőkre és a közösségekre 

is, és egyidejűleg akarja kielégíteni szükségleteiket. Ez a helyreállító 
igazságszolgáltatást kontinuumként szemlélve annak legideálisabb részén, 

a végén helyezkedik el, azaz teljes mértékben eleget tesz a helyreállító 
szemléletmóddal szemben támasztott igényeknek. Már csak az a kérdés, 

hogy vajon ez visszatükrözi-e a helyreállító igazságszolgáltatás egészét, 
vagy a helyreállító igazságszolgáltatás kifejezés egy szélesebb területet 

fed le.  

    Két másik tudós, Gordon Bazemore és Lode Walgrave a maximalista 
álláspontot képviselik. Eszerint a resztoratív igazságszolgáltatásnak annyi 

embert kell elérnie, amennyit csak tud, akkor is, ha a körülmények nem 
éppen ideálisak. Az ő megfogalmazásukban minden olyan eljárás 

helyreállító, amely alapvetően afelé orientálódik, hogy a 
bűncselekménnyel okozott kár reparálásával szolgáltassunk igazságot. A 

fejezet címében szereplő sátormetaforával élve úgy fogalmaznak, hogy a 
helyreállító igazságszolgáltatás sátra alá az áldozatoknak nyújtott 

szolgáltatások széles választékát befér attól függetlenül, hogy az elkövető 
bekapcsolódik-e ebbe, vagy egyáltalán ismert-e. 

 
Gyakorlati kérdések 

 
A purista/maximalista distinkció az alábbi kérdéseket veti fel:  
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- Kit kell bevonni a helyreállító eljárásba? Bele kell az áldozatnak 
egyeznie a részvételbe? És az elkövetőnek? Mindig szerephez 

jutnak a közösség tagjai? Helyettesíthetők-e a kulcsszereplők? 

- Mindig teljes mértékben önkéntes kell, hogy legyen az elkövető 
részvétele? Szerepet játszhat itt a kényszer? 

- Szerephez juthat-e a büntetés, hogy kifejezésre jusson a közösség 
rosszallása bizonyos viselkedéssel szemben? 

- Szerepet kap-e a nyílt reintegratív szégyen74? 
- Mennyiben segíti vagy akadályozza az a helyreállító eljárást, ha 

segítenek előzetesen felkészíteni a feleket? 
- Mit foglal magába és mit zár ki a facilitátor szerepe? 

- Kinek kell eldönteni azt, hogy az elkövető hogyan ad jóvátételt? Az 
incidens által leginkább érintett ember? Lehet egy önkéntes a 

közösségből? Igazságügyi tisztviselők elrendelhetnek helyreállító 
cselekvéseket? 

 
  Ezen kérdések – sőt a lista nem is kimerítő – megválaszolása még 

inkább megosztja a szakembereket, akik ezáltal még messzebb jutnak a 

konszenzustól.   
A cél azonban nem az, hogy standardizáljuk a helyreállító igazság-

szolgáltatási gyakorlatot, hanem az, hogy az elmélet és a gyakorlat 
megvilágítsa a kényes kérdéseket, illetve hogy elmélyítsük az értelmezé-

seinket, finomítsuk a gyakorlatot.  
   Bazemore és Walgrave arra figyelmeztetnek, hogy a helyreállító 

igazságszolgáltatás nem csupán a helyreállításról szól, hanem a szélesen 
értelmezett igazságról is. Nem csak azt kell megválaszolni, hogy mi tesz 

valamit resztoratívvá, hanem azt is, hogy mi teszi igazságszolgáltatássá.  
 

A helyreállító igazságszolgáltatás társadalmi szerződéses 
elmélete   

 
   Ahhoz, hogy teljes mértékben megérthessük, mi is történik valójában 

akkor, amikor a helyreállító igazságszolgáltatás „működik” – és így 

megtudjuk azt is, hogy mi elengedhetetlenül szükséges és mi szabadon 
választható annak gyakorlása közben –, bizonyosnak kell lennünk abban, 

hogy ugyanolyan jól értjük a helyreállító igazságszolgáltatás igazság-
szolgáltatási dimenzióját, mint a helyreállító dimenziót. 

 
Igazságszolgáltatási koncepciók 

 
   A nyugati kultúrában úgy gondolkodunk az igazságszolgáltatásról 

mint beavatkozás annak érdekében, hogy megbüntessük és jóvátegyük a 
törvénysértést. Más kultúrákban azonban egészen más jelentése van. Sok 

                                                 
74 John Braithwaite vezette be ezt a kifejezést, a reintegratív szégyen a közösség rosszallásának olyan kifejezéseit 
jelenti, amelyek az enyhe megrovástól a lealacsonyító ceremóniákig (komoly elítélésig) terjednek, és amelyeket 
a törvénytisztelő állampolgárok közösségébe való visszafogadás követ.  
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társadalomban egyensúlyi állapotként értelmezik – egy olyan társadalmi 

együttműködési rendszer, amely támogatja és előmozdítja a békés 
együttélést.  

  A híres politikai filozófus, John Rawls felállított egy átfogó elméletet, 

az ún. „igazságszolgáltatás mint korrektség”75 teóriát. Ez az igazságszol-
gáltatás politikai koncepciója, amelyet sajátosan a modern demokratikus 

társadalmaknak szánt. 
Az „igazságszolgáltatás mint korrektség” a társadalmi együttműködés 

fair rendszerén alapul, amelyben: 
- Az emberek széles körben elfogadott szabályok alapján irányítják 

viselkedésüket, amelyek 
- fairek és kölcsönösek, mindenkire egyformán vonatkoznak, és a 

társadalomban mindenki számára egyformán előnyösek, és 
- minden személynek egyforma lehetőséget adnak arra, hogy 

tegyenek valamit a saját jólétük érdekében. 
 

Más szavakkal, társadalmi együttműködés révén hozzuk létre és tartjuk 
fenn az igazságot, amelyet társadalmi szerződések rögzítenek. Ezek a 

szerződések egyetértést tartalmaznak arról, hogyan viselkedjünk 

egymással szemben, és milyen viselkedést várhatunk el egymástól. Az 
ilyen szerződések létrehozzák a társadalmi együttműködés rendszerét 

olyan mértékben, amennyire azt a felek önkéntesen tiszteletben tartják az 
egymás iránti tiszteletből adódóan. Igazságtalanság akkor áll elő, ha 

valakinek közülünk több szabadsága van, mint a másiknak. 
 

Jogtalanság 
 

   Néhány jogtalanság kicsi, könnyen korrigálható, gyorsan elfelejthető, 
mások komoly és tartós sérelmet okoznak. Lehetnek szándékosak, vagy a 

véletlen művei. Amikor azt mondjuk, hogy a bűncselekmény alapvetően a 
kapcsolat megsértése, akkor a társadalmi szerződés megszegésére 

utalunk.   
   A jogtalanság felfüggeszti a működő társadalmi szerződést, korlátozza 

az ember életminőségét és abbéli képességét, hogy kielégíthesse 

szükségleteit. Ez az, amiért azt akarjuk, hogy a jogsértéseket jóvátegyék.  
 

A legtágabb értelemben vett igazság 
 

   H az igazság a társadalmi együttműködésben rejlik, amely 
mindegyikünknek segít abban, hogy saját jólétünkre törekedjünk, akkor 

az a legfőbb érdekünk, hogy interakcióinkat a lehető legfairebb módon és 
kölcsönösen támogatóan végezzük. Ez három dolgot foglalna magába: 

- fenntartó igazság: ragaszkodva a társadalmi szerző-
désekhez rögtön korrigáljuk a jogtalanságokat, és interakcióink 

során figyelemmel vagyunk a fair viselkedésre; 

                                                 
75 Rawls, J.: Justice as Fairness: A Restatement. Cambridge, MA: The Bellnap Press Of Harvard University 
Press. 2001. 
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- előmozdító igazság: bátorítjuk és arra motiváljuk az 

embereket, hogy tartsák fenn a társadalmi szerződéseket 
(például a gyerekeknek megtanítsák a felelősséget és az  

empátiát) és  

- helyreállító igazság: a jogtalansággal érintetteket a 
címzettjei, és helyreállítja a társadalmi szerződéseket úgy, hogy 

mindkét fél fairnek érezze. 
 

 Helyreállító igazságszolgáltatás 
 

   Ebből a perspektívából szemlélve a helyreállító igazságszolgáltatást 
úgy tekinthetjük, mint egy olyan fórum, amelyben a társadalmi szerződés 

megszegés által érintettek átgondolhatják, és együtt dönthetnek arról, 
hogyan állítsák helyre közöttük az igazságot. Az igazság helyreállítható a 

következő módokon: 
- az áthágott társadalmi szerződés visszaállításával (maguk 

mögé teszik az incidenst, és úgy folytatják, ahogy a jogsértés 
bekövetkezte előtt) 

- a társadalmi szerződés újratárgyalásával: új feltételeket 

alkotunk a lehetséges interakciókra 
- felbontják a szerződést, és új feltételeket alkotnak annak 

érdekében, hogy korlátozzák vagy megakadályozzák a jövőbeli 
interakciókat. 

 
A körülményektől függően ezen három megoldás valamelyike lehet a 

legmegfelelőbb útja annak, hogy adott felek, adott körülmények között 
maximális biztonságot és szabadságot érezzenek saját jólétükre 

törekedve. 
 

 
 

Ahhoz, hogy a három megoldás közül körültekintően lehessen 
választani, a sérelmet szenvedett félnek a következőkre van szüksége: 

- Elismerése annak, 

- hogy a szerződés hatályban volt, és a viselkedés 
megszegte azt – ez egy bocsánatkérés; 

- hogy a szerződésszegés rossz volt – ez a bűntudat 
hihető jele. 

- Információ arról, 
- hogyan és miért történt a jogsértés; 

- melyek azok a tényezők, amelyek valószínűvé teszik, 
hogy a másik fél megtartja a megújított vagy újratárgyalt 

szerződést   
 

A sérelemokozásért felelős személynek a következő szükségletei 
vannak: 

- Lehetőséget arra, hogy átgondolja a szerződés újrakötését; 
- Információ a jogsértés következményeiről: 
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 A másik fél szempontjából: milyen sérelmeket okozott, 

és milyen szükségleteket eredményezett; 
 Saját maga számára: milyen bizalom, lehetőségek vagy 

támogatás veszett oda vagy lett kockára téve a 

jogsértés által. 
 

Mindkét (vagy mindegyik) félnek szüksége van:  
- Teljes körű kifejezése annak (beleértve az érzelmi és a spirituális 

dimenziókat is), hogy a társadalmi szerződés mit jelentett az egyes 
felek életében, és annak megszegése milyen implikációkkal járt – 

mindegyik fél megfogalmazza ezt a maga számára, és meghallgatja 
a másik felet is; 

- Annak feltárása, hogy mire van szükség annak érdekében, hogy  
 A felelős fél teljesítse azon kötelezettségeit, amelyeket a 

jogsértés hozott létre; 
 Mindkét fél biztos lehessen abban, hogy egy megújított 

vagy kijavított szerződést tiszteletben tartanak. 
 

- Információ arról, hogy a másik fél mit vár el egy visszaállított 

vagy felülvizsgált szerződésben. 
- Tisztázni a feltételeket, hogy a továbbiakban mihez tartsák 

magukat, hogy mindegyik tudja, mi az elvárt, és mi a megengedett.  
 

Implikációk a helyreállító igazságszolgáltatás számára 
 

   Ahhoz, hogy az igazságot helyreállítsák, szükséges, hogy: 
- A szerződő felek maguk döntsék el, hogyan állítják helyre 

közöttük az igazságot a lehetséges mértékig. 
- A felek megbeszélik egymással az incidenst és annak 

következményeit annak érdekében, hogy körültekintő döntést 
hozhassanak arról, hogyan állítsák helyre közöttük az igazságot. 

A szemtől szembeni dialógus lehetővé teszi a legszéleskörűbb 
információcserét, és segítik azt, hogy mindegyik fél ellenőrizze a 

másik szándékának őszinteségét az újraszerződésre 

vonatkozóan. A szükségletek azonban kifejezhetők levelezés és 
képfelvétel útján is. 

 
Az igazság nagyobb valószínűséggel állítható helyre, ha: 

- A felek felkészülnek a találkozásra vagy az egymással való 
kommunikáció más formájára, mivel ez növeli annak 

valószínűségét, hogy megkapnak és megadnak minden 
szükséges információt a másikról.  

- A felek kommunikációját a kölcsönös tisztelet fémjelzi, ami segít 
növelni mindegyik fél abbéli bizodalmát, hogy a másik 

tiszteletben fogja tartani a közöttük létrejövő új társadalmi 
szerződést.    
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A szerző a helyreállító gyakorlatokra úgy tekint, mint amely segít az 

embereknek abban, hogy visszanyerjék az igazságot a társadalmi 
szerződéseik révén. 

A helyreállító igazságszolgáltatás két kontinuumon nyugszik:  

- Az egyik azt tükrözi, hogy a felek új vagy megújított 
társadalmi szerződésében milyen a korrektség foka. 

- A másik a szerződést átható kölcsönösség fokát tükrözi: a 
tisztelet, empátia, személyes felelősségre vonhatóság és 

elkötelezettség fokát. 
A kettő kombinációja határozza meg, hogy milyen mértékben állt helyre 

az igazság.  
    

Konklúzió 
 

   Osztom a szerző véleményét, miszerint a helyreállító igazságszol-
gáltatási eljárás során nem történik más a felek között, minthogy 

alaposan újratárgyalják a társadalmi szerződéseket. Ez olyan 
információkon alapul, amelyeket a sérelmes cselekményről és annak 

következményeiről való tanácskozások során szereznek be, és olyan 

döntéseken, amelyeket ennek során hoznak meg. 
 

Helyesen válaszolt a helyreállító igazságszolgáltatás a megtorló 
teóriára és az impulzusokra? 

 
Lode Walgrave76  

 
   Egyetlen társadalom sem maradhat fenn szabályok nélkül és ezen 

szabályok kikényszerítése nélkül. Ha jogsértés történik, szükség van 
válaszra annak érdekében, hogy jelezzük, igazságtalan a szabályok 

áthágása, és hogy tiszteletben tartsuk a szabályokat. 
   A nyugati társadalmakban több évszázadon keresztül a bűncselek-

ményre való reagálás fő eszköze a közösségi autoritások általi büntetés 
volt. Az elmúlt évszázadokban azonban megjelent a helyreállító 

igazságszolgáltatás mint a hagyományos büntető igazságszolgáltatás 

alternatívája, amelyet olyan kritikák érnek, hogy társadalmilag destruktív. 
   A megtorlást a büntetés uralkodó filozófiai indokolásaként szemléli, a 

büntetést pedig a jogszerűtlen magatartás lehetséges helytelenítéseként 
fogja fel.  

  A helyreállítást úgy mutatja be, mint sokkal hatásosabb és etikusabb 
útja bizonyos magatartások rosszallásának, amely fordított 

megtorlásként is felfogható. 
 

 
 

                                                 
76 A Leuveni Katolikus Egyetemen (Belgium) a kriminológia tantárgy professor emeritusa, a fiatalkorúak 
kriminalitásával foglalkozó kutatási csoport vezetője. Az elmúlt években több könyvet publikált a helyreállító 
igazságszolgáltatásról, főleg annak normatív aspektusairól, pl.: Restorative Justice and the Law. 
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Büntetés és helyreállítás  

 
   Néhány befolyásos szerző úgy vélekedik, hogy túlzott a büntetés és a 

helyreállítás közötti különbségtétel. Daly például azzal érvel, hogy a 

helyreállító igazságszolgáltatás elkerülhetetlenül tartalmaz büntető 
elemeket, és ezért magába kell foglalnia a büntetés azon koncepcióját, 

miszerint az nem más, mint az állam által a bűncselekményre adott válasz 
fő tevékenysége. Duff szerint a bűncselekményre adott megtorló válasz 

nélkülözhetetlen, de azt kombinálni kell a helyreállító törekvések 
társadalmi konstruktivitásával: „A helyreállító igazságszolgáltatási 

eljárások nem alternatívái a büntető ’fájdalomszolgáltatásnak’: saját 
maguk is azon útkeresés megnyilvánulásai, hogy létrehozzuk a fájdalom 

alkalmas formáját.”77       
   Sok minden múlik azon, hogy a büntetést hogyan definiáljuk. Ha 

minden fájdalmas kötelezettséget büntetésként fogunk fel, akkor 
természetesen a helyreállító szemléletű kezdeményezések többségét is 

hívhatjuk büntetésnek. A szerző azonban – álláspontom szerint is 
helyesen – ezeket nem tekinti büntetésnek. 

 

A szándék  
 

A büntetésben három elemet különíthetünk el: 
- szigorú bánásmód, jogfosztás; 

- összefüggés az elkövetett rosszal; 
- annak szándéka, hogy valakire fájdalmat mérjünk, 

szenvedést okozzunk neki. 
 

Jóllehet adott esetben az egyén (pl. egy fiatalkorú) büntetésként éli 
meg azt, ha az okozott sérelmet jóvá kell tennie, az mégsem büntetés, 

mivel nem az a cél, hogy szenvedjen. A helyreállító igazság-
szolgáltatásban a fájdalom csak egy ok arra, hogy lehetőleg csökkentsük a 

kötelezettséget, nehogy nőjön a fájdalom. 
Ezzel szemben a megtorló igazságszolgáltatásnak egyik sarokköve a 

fájdalom, amelynek szintje növelhető vagy csökkenthető annak 

érdekében, hogy a büntetés tettarányosságát elérjük.  
 

Eszközök versus célok 
 

   Alapvető különbség, hogy a büntetés eszköz, míg a helyreállítás cél. A 
büntetést arra használják, hogy általa megerősítsék a jogi és politikai 

rendszert. Egy hatalmi aktus annak érdekében, hogy kifejezze a 
rosszallást, és kikényszerítse a teljesítést. A helyreállítás ezzel szemben 

egy lehetséges kimenetel. A reparáció magába foglalja az áldozatok 
veszteségeit és a szélesebb társadalmi következményeket.  

                                                 
77 Duff. A.: „Restorative Punishment and Punitive Restoration.” In: L. Walgrave (ed.), Restorative Justice And 
Law. Cullompton, Devon, UK: Willan Publishing. 2002. 
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   A szerző meglátása szerint a büntetés ne a legalkalmasabb útja 

annak, hogy elérjük a helyreállítást. Kutatások bizonyítják, hogy a 
fájdalomokozás nagyon is kontraproduktív, és a büntetés ráadásul meg is 

akadályozza az elkövetőt abban, hogy reparációt és kompenzációt 

nyújtson. 
 

Kommunikáció 
 

   A büntető igazságszolgáltatás legfontosabb funkciója az, hogy 
kifejezze a társadalmi rosszallást. A büntetésre fókuszálás gátolja a 

hatékony és konstruktív kommunikációt. Az ítélet ugyan kifejezi a széles 
értelemben vett közösség rosszallását, azonban nem kommunikál 

megfelelően a bűncselekmény más kulcsszereplőivel: az áldozattal és az 
elkövetővel. 

   Duff egy másik megközelítést javasol a büntetéshez, nevezetesen a 
mediáció során megvalósuló kommunikációt. A büntető mediáció 

véleménye szerint bűntudatot ébreszt az elkövetőben, ami teherként 
nehezedik rá. A mediációt itt nem a resztoratív kontextusban értelmezi, 

hanem egy technikaként arra vonatkozóan, hogy az elkövető morálisan 

szenvedjen. (Megvalósul tehát a büntetés szenvedéseleme is). 
 

 
 

Retribúció (megtorlás) 
 

   A büntető jogelméletben számtalan változata létezik a megtorlásnak, 
de alapvetően mindegyik ahhoz a kanti tételhez nyúl vissza, miszerint a 

jogsértő magatartás megbüntetése „kategorikus imperatívusz”.  Az 
elkövető a jogsértés tényénél fogva megérdemli a büntetést. A fájdalom 

mértéke attól függ, hogy az elkövető milyen mértékű illegitim előnyhöz 
jutott, illetve attól, hogy mennyire elítélendő a bűncselekmény. A 

rosszallás szükségessége könnyen elfogadható. A normasértés világos 
elítélése a bűncselekményre adott igazságos válasszal szembeni 

minimumkövetelmény. Már csak az a kérdés, hogy ez a rosszallás valóban 

csak szándékos fájdalomokozással fejezhető-e ki. Sokan ezt a kényszerítő 
megoldást etikátlannak és a társadalmat bomlasztó erejűnek vélik. 

 
Egy emberi szükséglet 

 
   Gyakran emlegetik, hogy a gonosz megbüntetése emberi szükséglet 

annak érdekében, hogy felülkerekedjünk a sértődésen, és kifejezzük a jó 
iránti ragaszkodásunkat. Norbert Elias kifejezésével élve a civilizáció egy 

eljárás arra, hogy megpróbáljuk kontrollálni a spontán erőszakot, és hogy 
az erőszakot állami monopóliummá tegyük. A szerző szerint a civilizáció 

következő lépcsője az lehet, hogy csökkentjük magát az állami erőszakot 
azáltal, hogy a bűncselekmények után nem garantáljuk a fájdalom-

okozást. Álláspontom szerint ez helyes, azonban vigyázni kell arra, hogy a 
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helytelenítés valamilyen formája mindenképp érvényre jusson, nehogy a 

normánkívüliség érzetét keltsük.  
 

 

Etikai kötelezettség 
 

   Az erkölcsi imperatívusz is az egyesek szerint, hogy a normaszegést 
büntetés kövesse. Az azonban erkölcsileg erősen megkérdőjelezhető, hogy 

valóban a büntetés legyen-e a bűncselekményre adott fő reakció, mivel az 
komoly társadalmi és erkölcsi problémákhoz vezethet. 

 
Tettarányosság 

 
   Mivel a megtorló szemlélet a múltban elkövetett jogsértésekre 

fókuszál, a büntetés is az elkövetett bűnnel arányos. A helyreállító 
igazságszolgáltatásban kételkedők éppen azt kifogásolják, hogy mivel az a 

szükségletek és sérelmek helyreállítása révé jövőorientált, nem biztosít 
megfelelő alapokat a proporcionalitásnak. 

Ezzel szemben kijelenthető, hogy a helyreállító igazságszolgáltatásban 

is megjelenik azonban egyfajta tettarányosság. Ez nem a megtorlásból 
ismert „just desert”, azaz az éppen megérdemelt büntetés, hanem az ún. 

„just due”, azaz a bűncselekmény érintettjeit éppen megillető 
szolgáltatások köre.  

   Valóban igazságos és okszerű határok között kell tartani a 
bűncselekményre adott választ. Azonban nincs okunk azt feltételezni, 

hogy csak a büntető megtorlás jelenthet a jövőbe tekintő beavatkozást.  
 

Helytelenítés és büntetés 
 

   Azt a mindent eldöntő kérdést teszi fel a szerző, hogy egyáltalán kell-
e büntetnünk ahhoz, hogy kifejezzük a szemrehányásunkat? Erre 

egyértelműen nemmel válaszolhatunk. A szemrehányás ugyanis tisztán 
szimbolikus módon is kifejezhető. A büntető utat inkább annak megelőző 

hatása miatt szokták választani. A megelőzést pedig a megtorló szemlélet 

hívei szerint az elrettentéssel éri el, azonban tudjuk, hogy ez nem mindig 
így van. Inkább a morális gondolkodást kell megváltoztatni, mint büntetni. 

   A helyreállító eljárások sokkal alkalmasabbak arra, hogy kifejezzék az 
erkölcsi rosszallást, és kiköveteljék a megbánást, mint a hagyományos 

büntető szankciók. Az elkövetők ugyanis átérezheti áldozataik szenvedé-
sét, és érzelmileg megértik a norma lényegét. A sérelmet és a szenvedést 

állítják középpontba, az áldozattá válást kezelik központi kérdésként, és 
óriási lehetőség van a kommunikációra.  

 
Rosszallás, helyreállítás és társadalmi erkölcs 

 
   A helyreállító igazságszolgáltatás célja, hogy a lehető legteljesebb 

mértékben helyreállítsa a bűncselekmény által okozott sérelmet, 
szenvedést és társadalmi nyugtalanságot. Erre az informális, tanácskozó 
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jellegű eljárások a legmegfelelőbbek, amelyek minden olyan személyt 

félként vonnak be, akire kihatással volt a cselekmény. A helyreállító 
igazságszolgáltatás olyan elveket követ, amelyeket a szomszédsági, 

iskolai, családi konfliktusfeloldásban, sőt még a nemzetközi békéltetésben 

is használnak.  
A helyreállító igazságszolgáltatás kulcsfogalmai a következők:  

- bizalom; 
- részvétel; 

- támogatás. 
Olyan erényekkel van felruházva, mint: 

- tisztelet; 
- szolidaritás; 

- aktív felelősség. 
 

A helyreállító igazságszolgáltatást azért is támadják a megtorlás hívei, 
mivel nem áll szándékában fájdalmat okozni. A tapasztalatok szerint 

azonban nagyobb megelégedettséget mutatnak a resztoratív eljárások 
résztvevői, mint a hagyományosé, és az újabb bűnelkövetés veszélye is 

kisebb, de legalábbis biztosan nem nagyobb. A legsúlyosabb 

bűncselekmények is kezelhetők resztoratív módon. (Ezen a téren nekem 
azért merülnek fel kételyeim. Nem valószínű ugyanis, hogy a súlyos 

erőszakos bűncselekmények áldozatai óhajtanak találkozni az 
elkövetővel.) A társadalmi életre és a közbiztonságra sincs azonban 

negatív hatással a helyreállító igazságszolgáltatás,  a közösség általában 
támogatja az elterjedését. 

Kérdéses azonban, hogy a helyreállító igazságszolgáltatás képes-e 
teljesíteni a megtorlás funkcióit. 

 
Helyreállítás mint fordított megtorlás? 

 
A megtorlás az alábbi ismérvekkel bír: 

- világosan kifejezi a jogsértő magatartással szembeni 
szemrehányást; 

- jelzi az elkövető felelősségét; 

- az egyensúlytalanság úgy áll helyre, hogy visszafizeti az 
elkövetőnek azt a szenvedést, amelyet ő okozott a 

bűncselekménnyel. 
  

   A helyreállító igazságszolgáltatás pedig világosan kifejezi a társadalmi 
tűrőképesség határait. 

   Jóllehet a megtorló és a helyreállító szemlélet is a bűncselekménnyel 
szembeni rosszallást fejezi ki, a különbség mégis az, hogy a resztoratív 

teóriában a rosszallás gyökerei a társadalmi kapcsolatokban gyökereznek, 
nem az elvont erkölcsi vagy jogi szabályokra utalnak, hanem arra a 

kötelezettségre, hogy tiszteletben tartsuk a társadalmi élet minőségét.    
  Alapvető különbség továbbá, hogy a büntető megtorlás a felelősség 

passzív koncepcióján alapul: a retribúció során az elkövető mások által 
konfrontálódik a felelősségével, és alá kell vetnie magát azon 
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következményeknek, melyeket a büntető igazságszolgáltatási rendszer ró 

rá. A helyreállító igazságszolgáltatási viszont aktív felelősségkoncepcióra 
épít: az elkövetőnek aktívan hozzá kell járulnia a bűncselekmény negatív 

következményeinek reparálásában. Míg a passzív felelősség csak 

retrospektív, azaz kizárólag a múltba tekint, addig az aktív felelősség a 
múltba és a jövőbe egyaránt tekint.  

Az is figyelemre méltó és a megtorlás elleni érvként felhozható 
megállapítás, hogy az csak növeli a világunkban jelenlévő sérelmeket, ha 

a bűnelkövető által okozott sérelmet úgy akarjuk ellensúlyozni, hogy 
újabb sérelmet okozunk neki is. Ezáltal a szenvedés megduplázódik, de 

egyenlően eloszlik. A helyreállítás viszont nem a szenvedés 
megduplázásával hoz létre egyensúlyt, hanem a szenvedés elsimításával. 

 
Konklúzió 

  
Néhány közös vonás is felfedezhető meglepő módon a helyreállítás és a 

megtorlás között:  
- kifejezetten helyteleníti az elfogadhatatlan magatartást; 

- a felelősséghez fordul mindkettő; 

- megkísérli helyreállítani az egyensúlyt. 
 

A legfőbb különbség abban foglalható össze, hogy a megtorló 
szemléletben kötelező a jogszerűtlen magatartás helytelenítésének 

kifejezésére a szándékos fájdalomokozás. Ez egy olyan elv, amit a 
helyreállító szemlélet biztosan nem fog tudni magáévá tenni. A könyv 

ezen fejezetei is tudatosíthatták bennünk, hogy még számtalan szürke folt 
van a helyreállító igazságszolgáltatás elméleti és gyakorlati térképén 

egyaránt. Hosszú időnek kell még eltelnie ahhoz, hogy a megtorló 
szemléletű igazságszolgáltatáson szocializálódott egyének hátat tudjanak 

fordítani ezeknek a filantrópnak egyáltalán nem nevezhető 
megoldásoknak. Reménykedhetünk azonban abban, hogy a felnövekvő 

generációkat sikerül „megfertőzni” ezekkel az új nézetekkel, és előbb-
utóbb a jogrendszerünkbe is befogadjuk a helyreállító igazságszolgáltatási 

technikákat. Ehhez persze alapos felkészülés szükséges.  

 
II. rész 

 
A kötet második része a helyreállító igazságszolgáltatás különböző 

szereplőinek nézőpontjából vet fel kérdéseket és kritikát. 
 

1. A bűncselekmények sértettjei 
 

Az ötödik fejezetben Mary Achilles78 arra keres választ, hogy vajon a 
helyreállító igazságszolgáltatás meg tud-e felelni az áldozatok 

elvárásainak. Egy korábbi cikkében már felhívta a figyelmet arra, hogy a 
resztoratív programok és szakemberek túlságosan tettes-orientáltak, a 

                                                 
78 Gyakorló áldozatsegítő szakember, a Pennsylavania-i (USA) Áldozatsegítő Szolgálat vezetője. 



71 
 

figyelem pedig egyre jobban a megsértett közösségre terelődik, ami 

veszélyezteti az áldozatok tényleges érdekeinek érvényesülését.  
Mit jelent számára a helyreállító igazságszolgáltatás? Zehr és Mika 

tanulmányára79 hivatkozva a következőkből indul ki: a bűncselekmény 

emberek és interperszonális kapcsolatok alapvető megsértése, és ez 
kötelességeket és függelmi viszonyokat teremt, valamint hogy az 

igazságszolgáltatásnak lehetőséget kell teremtenie az elszenvedett 
sérelem orvoslására, az okozott kár jóvá tételére.  

Achilles szerint külön kell választani az áldozatok igényeit és az arra 
adandó válaszokat az áldozatvédő szervezetek, szakemberek, tágabban 

pedig a közösség által felállított elvárásoktól. Az áldozatok igényei 
sokfélék lehetnek: személyes biztonság, az érzelmek kifejezése, 

kibeszélése, elismerés, részvétel az eljárásban, megfelelő információhoz 
jutás, stb. A legfontosabb feladat az, hogy meghalljuk a sértettek valódi 

igényeit, és olyan rendszer jöjjön létre, amely képes az áldozatok valódi 
kívánságaira reagálni. Ez pedig nem biztos, hogy minden esetben az 

elkövetővel való személyes találkozás. Achilles szerint az áldozatokra 
egyre nagyobb nyomás nehezedik, a jelenlegi rendszer azt sugallja, a 

sértett akkor viselkedik „jól”, ha nyitott, és kész a mediációra, ha pedig 

ezt nem teszi, kevésbé jogosult igazságot keresni. Szerinte, az 
áldozatoktól semmiképp nem várható el, hogy a közösség érdekeit szem 

előtt tartva, akaratuk ellenére elfogadják a helyreállító igazságszolgáltatás 
eszközeit, és, hogy a személyes biztonságra való igényt, az elkövető 

megbüntetése iránti vágyat feladják az elkövetővel való személyes 
találkozás kedvéért. Egy program önmagában attól, hogy lehetőséget 

biztosít az elkövető és az áldozat találkozására, és közöttük különböző 
formában megvalósuló közvetítésre, még nem lesz resztoratív.  

Achilles óva int attól, hogy az áldozatok szempontjából a hagyományos, 
retributív igazságszolgáltatási rendszert egyszerűen rossznak, a 

helyreállító szemléletet pedig jónak tekintsük. Az ilyen szemlélet 
megfeledkezik arról, hogy a retributív rendszer is sokféle lehetőséget 

biztosít az áldozat igényeinek kielégítésére. A kérdés tehát az, hogy 
hogyan tud a büntető igazságszolgáltatás rendszere az áldozat igényeire 

resztoratív módon reagálni. Ehhez, Achilles szerint, az szükséges, hogy az 

áldozatsegítő szervezetek egymással együttműködve, egy nyelvet 
beszélve kell dolgozzanak. Bár a szerző érdekes kérdéseket vet fel, azok 

megválaszolatlanok maradnak, s a cikk végkövetkeztetése is inkább tűnik 
saját áldozatsegítő kollégáinak küldött üzenetnek. 

 
Lorraine Stutzmann Amstutz80 az áldozatsegítő szerveztek és a 

helyreállító igazságszolgáltatás szervei közötti kapcsolatot a 
gyakorlati szakember szemével elemzi. A kapcsolat, bár javul, még nem 

nevezhető jónak, s erre többek között a szerző által is vezetett Listening 
Project mutatott rá. A projekt keretében több állam gyakorló 

                                                 
79 Zehr, 2002:64-69. o. 
80 A helyreállító igazságszolgáltatás területén 1984 óta dolgozik, jelenleg a Mennonite Central Committee US 
Office on Crime and Justice igazgatója. 
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áldozatsegítő, illetve a helyreállító igazságszolgáltatás területén dolgozó 

szakemberét, valamint bűncselekmények áldozatait hallgatták meg 
tapasztalataikról. Kiderült, hogy a két terület szakemberei sok téves 

információval, feltevéssel élnek egymás munkájával kapcsolatban. Az 

áldozatsegítő szolgálatok ugyan elismerték, hogy a helyreállító 
igazságszolgáltatás a hagyományosnál kiegyensúlyozottabb módon reagál 

a bűncselekményre, illetve az elkövető és az áldozat igényeire, de még 
mindig túlságosan elkövető-orientáltnak látják az eljárást. Fény derült 

arra is, hogy a terminológia használata és a helyreállító igazságszolgál-
tatás fogalmának jelentése sem pontos, többen a mediációt azonosítják 

csak azzal. (Azt már csak én teszem hozzá, hogy ezzel a jelenséggel a 
könyv tanulmányainak olvasásakor is találkozhatunk.)  

A problémák feltárása után közös megbeszéléseket és workshopokat 
szerveztek a két szervezet munkatársai között, amelyeken konkrét 

javaslatokat fogadtak el a hatékonyabb együttműködés, a jövőbeli jobb 
munkakapcsolat érdekében. Így, javasolták, hogy kölcsönösen vegyenek 

részt egymás képzésein, biztosítsanak a másik szervezet számára 
bemutatkozási lehetőséget a szakmai napokon, konferenciákon, 

egyáltalán, igyekezzenek jobban megismerni a másik szervezet munkáját, 

és arra úgy tekinteni, mint amely a saját, áldozatokkal végzett, vagy a 
helyreállító igazságszolgáltatás jegyében folyó munka kiegészítő eleme 

lehet. A legfontosabb tanács mindkét szervezet részére az, ami a 
resztoratív szemlélet jegyében minden kapcsolat, konfliktus megoldási 

alapja: beszélni, beszélni, beszélni, és meghallgatni a másik felet is. A 
válasz ugyan frappáns, de az elméleti szakember kíváncsiságát kevéssé 

elégíti ki. 
 

A nyolcadik fejezet szerzője, Heather Strang81 is az áldozatok 
szükségleteivel és a helyreállító igazságszolgáltatásban betöltött 

szerepükkel foglalkozik. Alapgondolata az, hogy hibás az a nézet, amely 
szerint a sértettek által érzett düh és a bosszú érzése ellentétes a 

helyreállító szemlélettel, az ilyen sértettek esetében pedig nem lehet a 
helyreállító igazságszolgáltatás eszközeit alkalmazni. Bűncselekmények 

áldozataival kapcsolatos kutatások alapján meghatározza, hogy melyek a 

sértettek legfőbb elvárásai, majd arra igyekszik választ adni, hogy a 
helyreállító igazságszolgáltatás hogyan tud eleget tenni ezeknek az 

igényeknek. Nézzük, melyek ezek az igények: 
- Kevésbé formális eljárás, amelyben a sértett érdekeit is 

hangsúlyosabban veszik figyelembe – A bíróság előtti eljárással 
szemben a resztoratív eljárásoknak a sértettek aktív résztvevői, és 

ez utóbbi személyes érzéseik, álláspontjuk kifejezésére is 
alkalmasabb. 

- Részvétel lehetőség az eljárásban – Az elkövetőre annak a 
személynek a személyes részvétele van hatással, akinek a 

cselekményével kárt, sérelmet okozott, ezért a sértett részvétele 

                                                 
81 Kriminológus, az ausztráliai National University RJ Központjának igazgatója. Fő kutatási témája az áldozatok 
által elszenvedett érzelmi sérelmek és az RJ ezzel kapcsolatos lehetőségei. 
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nem csak lehetőség, hanem a helyreállító igazságszolgáltatás 

elengedhetetlen feltétele. 
- Több információ mind az eljárásról, mind annak kimeneteléről – A 

helyreállító igazságszolgáltatatás eljárásaiban a sértett aktív 

szereplővé válik, de természetesen csak akkor, ha ezzel a 
lehetőséggel élni kíván. 

- A sértettre is tekintettel lévő, fair eljárás – Több kutatás 
bizonyítja (pl. Umbreit, 1994; McCold és Wachtel, 1998; Strang, 

2002), hogy a sértettek tisztesség eljárás iránti igényét a 
helyreállító igazságszolgáltatás az esetek több mint 85%-ban 

kielégíti. 
- Anyagi jóvátétel – Bár a sértettek egy része az anyagi reparációt 

csak mint gesztust tartja fontosnak, az okozott kár valamilyen 
formában történő jóvátétele szinte minden megállapodásnak 

része. Braithwaite és Shapland kutatásai bizonyítják, hogy az 
elkövetők is nagyobb arányban tesznek eleget a megállapodásban 

foglalt jóvátételi kötelezettségnek, mint a bíróság által elrendelt 
esetekben. Másfelől, a sértettek is szívesebben fogadják el a 

kártérítést magától az elkövetőtől, mint valamilyen állami alapból, 

s igényeik is jóval reálisabbak, mint a bíróság előtti kártérítési 
eljárások során. 

- Megbánás és bocsánatkérés az elkövető részéről – Vizsgálatok 
sora jutott arra a megállapításra, hogy ez az anyagi károk 

orvoslásánál is fontosabb az áldozatok számára. A bíróság előtti 
eljárás során még a tényleges megbánást tanúsító elkövetők 

esetében is szinte elképzelhetetlen a szemtől-szembe történő 
bocsánatkérés aktusa. A megbocsátás pedig nem csak az 

elkövetőnek, hanem a sértettnek is lelki megnyugvást jelent. 
Strang ezek után az áldozatok érzelmeivel kapcsolatban jut érdekes 

megállapításra. Véleménye szerint teljesen normálisak az áldozat intenzív 
negatív érzelmei, az hogy, dühös, és az elkövető megbüntetését kívánja. 

A helyreállító folyamat lehetőséget ad arra, hogy a sértett kifejezze ezeket 
az érzelmeket, sőt, az elkövetővel is közölje érzéseit. Éppen ezek az 

érzések azok, amelyek a helyreállító igazságszolgáltatás érzelmi erejét 

adják, ezek azok, amelyek valódi hatással lehetnek az elkövetőre, és 
amelyek az eljárás folyamán oldódnak és elvezetnek a bocsánatkérés 

elfogadásához és a sértett megnyugvásához. 
Sokan azért bírálják a helyreállító igazságszolgáltatást, mert 

alkalmazása esetén nincs helye az elkövető megbüntetésének. Valójában, 
a helyreállító szemlélet inkább a jövőbeli bűnelkövetés megelőzésére 

koncentrál, de az is igaz, hogy a bocsánatkérésen túl valamilyen további 
kötelezettség vállalása, az áldozat, vagy a közösség javára teljesített 

szolgálat egyrészt a büntetés funkcióját is ellátja, másrészt a 
bocsánatkérés és megbánás gesztusát is hitelesebbé teszi. A helyreállító 

igazságszolgáltatás rendszerében azonban ennek csak a megállapodás 
keretein belül lehet helye. 
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A bűncselekmények sértettjeinek érdekeivel foglalkozik a hatodik 

fejezet is. Susan Herman82 a bűncselekményre adott válasz egy új 
paradigmáját, vagy legalábbis gondolati konstrukcióját vázolja, a büntető 

igazságszolgáltatás ún. párhuzamos rendszerét. Abból indul ki, hogy 

bár a helyreállító igazságszolgáltatás eszközei kedvezőbb helyzetet 
teremtettek az áldozatok számára, még ez a rendszer sem elégíti ki 

minden igényüket. A következő kritikákat fogalmazza meg ezzel 
kapcsolatban: 

 A helyreállító igazságszolgáltatás csak a sértettek egy kis csoportja 
esetében alkalmazható – mivel eleve magas a látencia, kevés a felderített 

bűncselekmény és még kevesebb az ismert elkövető, valamint az egyéb 
jogszabályi korlátok miatt is, az esetek néhány százalékában alkalmazható 

csak resztoratív eljárás. 
 A helyreállító igazságszolgáltatás eljárásai elkövető-orientáltak – 

mivel az eljárás előfeltétele, hogy az elkövető elismerje felelősségét és 
részt kívánjon venni az eljárásban. Az áldozat személyes részvétele 

viszont nem feltétlenül szükséges a helyreállító eszközök alkalmazásához. 
 A helyreállító igazságszolgáltatás nem jelent megoldást az áldozatok 

számos problémájára – Herman szerint az áldozatnak sokkal sokoldalúbb, 

több eszközzel rendelkező és hosszú távú segítségre van szüksége. 
 A helyreállító igazságszolgáltatás nem ad teret az állam 

szerepvállalásának annak érdekében, hogy a sértettnek segítséget 
nyújtson az újrakezdésben – Herman úgy érvel, hogy csak az állam 

rendelkezik az összes szükséges erőforrással az áldozat hosszú távú, 
összehangolt segítésére, és a társadalom rosszallását, valamint az 

áldozattal érzett szolidaritását is ő tudja a leghitelesebben kifejezni. 
Amit Herman javasol, az a bűncselekményre adott reakció, az 

igazságszolgáltatás megkettőzése, két, egymással párhuzamos rendszer 
kialakításával. A bűncselekmény elkövetése után az egyik ág, - a büntető 

igazságszolgáltatás -, az elkövetővel, míg a másik a sértettel foglalkozna, 
s a két rendszer között mint létrafokok a létra lábai között 

helyezkednének el a helyreállító igazságszolgáltatás eszközei. Az 
áldozatokkal foglalkozó rendszer alapelemei a következők lennének: 

1. A bűncselekmény megtörténte után az elsődleges szempont az 

áldozat biztonságának garantálása legyen, ezzel is csökkentve a 
további viktimizáció veszélyét. 

2. Az államnak minden sértett számára azonnali támogatást kell 
biztosítania a károk enyhítésére. Fontos, hogy ez ne csak bizonyos 

cselekmények áldozatai számára, hanem minden sértett esetében 
elérhető legyen. 

3. Lehetőséget kell biztosítani az áldozat számára, hogy 
elmondhassa a nyilvánosság előtt, hogy mi történt vele, milyen 

hatással voltak rá a történtek és mire van szüksége ahhoz, hogy az 
élete visszatérjen a régi mederbe. 

                                                 
82 A Washington D.C.-beli (USA) National Center for Victims of Crime (a Bűncselekmények Áldozatainak 
Országos Központja) igazgatója, egyetemi tanár. 
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4. Szakembereknek egyéni tervet kell készíteniük minden áldozat 

számára a szükségleteknek megfelelő állami, civil, vagy egyházi 
szolgáltatások igénybe vételére. Biztosítani kell azt is, hogy az 

állami szervek soron kívül kezeljék az ilyen igényeket. 

A párhuzamos rendszer további lényegi eleme, hogy a két folyamat 
időben is párhuzamosan zajlik, és az áldozat érdekeinek érvényesítése 

külön válik a büntető igazságszolgáltatás céljaitól, valamint a felderítés 
eredményességétől vagy az elkövető hozzáállásától. 

E párhuzamos rendszer, véleményem szerint, ismét az állam 
felelősségét helyezné előtérbe, amely tehát lépésekre kényszerül, ha a 

sértettet nem tudta megóvni attól, hogy bűncselekmény áldozatává 
váljon. Nem teljesen világos viszont, hogy hogyan is működnek a 

helyreállító igazságszolgáltatás eszközei, hogyan közvetítenek a két 
rendszer között. Végül az sem elhanyagolható szempont, hogy a 

helyreállító eszközök térhódításának egyik oka a büntető 
igazságszolgáltatás és a büntetés-végrehajtás költségessége volt, amely 

költségek viszont eltörpülnének a fent vázolt párhuzamos rendszer 
forrásigényéhez képest. 

 

 
2. A bűncselekmények elkövetői 

 
 

Mi lehet a szerepe a büntetésnek és a szabadságvesztésnek a 
helyreállító igazságszolgáltatás rendszerében? A kérdésre Russ 

Immarigeon83 próbál választ adni cikkében, amelyben a helyreállító 
igazságszolgáltatás diverziós eszköz szerepét hangsúlyozza. Abból indul 

ki, hogy a helyreállító igazságszolgáltatás nem felel meg azon ígéretének, 
hogy alkalmazása csökkenti, idővel pedig kiváltja majd a szabadság-

vesztés büntetéseket. Több olyan, a nyolcvanas évektől kezdve napjainkig 
végzett kutatásra hivatkozik, amelyek alátámasztják, hogy a helyreállító 

igazságszolgáltatás eszközeit legtöbbször olyan cselekményekkel vagy 
elkövetőkkel kapcsolatban alkalmazzák, amelyek esetében egyébként sem 

lenne valószínű a szabadságvesztés büntetés kiszabása. A szabadság-

vesztés-büntetés hatékony kiváltására csak az új-zélandi megoldást tartja 
alkalmasnak, amelyben minden fiatalkorú elkövető esetében családi 

csoportkonferencia előzi meg a bírósági eljárást, amelyre, és ezzel együtt 
büntetés kiszabására, így lényegesen kevesebb esetben kerül sor. A 

kutatások másik fontos tanulsága, hogy a börtönökben zajló helyreállító 
programoknak nincs befolyása a büntetés tényleges hosszára sem. Mik 

lehetnek azok az okok, amelyek e két jelenséghez vezettek? Immarigeon 
– a teljesség igénye nélkül – négy lehetséges okot sorol fel: 

 - a helyreállító igazságszolgáltatás definíciójának esetlegességét, 
kialakulatlanságát, valamint azt, hogy a szokásos definíciók egyike sem 

utal arra, hogy a helyreállító igazságszolgáltatás diverziós eszköz, 

                                                 
83 Több, a helyreállító igazságszolgáltatással foglalkozó folyóirat, hírlevél, könyv szerkesztője és írásainak 
szerzője (pl. VOMA Connections, Women, Girls & Criminal Justice, Offender Programs Report). 
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 - a közvélemény, a szakma, valamint a politikusok ismereteinek 

hiányát, 
 - a végrehajtás nehézségeit, valamint 

 - a helyreállító igazságszolgáltatás tényleges diverziós hatására 

vonatkozó kutatások hiányát. 
Végül arra hívja fel a figyelmet, hogy óvakodni kell attól, hogy a 

resztoratív módszereket kísérletképpen alkalmazó büntetés-végrehajtási 
intézetek munkája alapján a létező, és sok ismert hátránnyal járó 

szabadságvesztés-büntetést is már a helyreállító igazságszolgáltatás 
eszközének tekintsük, a helyreállító igazságszolgáltatás pedig ne a 

diverziós lehetőségeket, hanem a szabadságvesztés-büntetés 
végrehajtásának szociális szerepvállalását erősítse. 

 
A Barb Toews84–Jackie Katounas85 szerzőpáros az elkövetők 

szempontjából teszi mérlegre a helyreállító igazságszolgáltatás rendszerét. 
A nézőpont már csak azért is hiteles, mert Katounas húsz éves bűnözői 

múlt után, egy sértettel való személyes találkozása után tudott változtatni 
életén, és azóta mediátorként dolgozik Új-Zélandon, Toews pedig 

büntetés-végrehajtási intézetekben vezet resztoratív programokat.  

Véleményük szerint a helyreállító igazságszolgáltatás kulcsa az 
elkövető-központú megközelítés, amely jelenleg még nem érvényesül 

a gyakorlatban. Elismerik, hogy az eljárásnak az áldozatok igényeit is 
szem előtt kell tartania, de csokorba szedik azokat az elvárásokat, 

amelyek az elkövetők felől érkeznek, mivel ezek figyelembe vétele nélkül 
a helyreállító igazságszolgáltatás nem töltheti be az elméletileg egyenlő 

súlyú felek közötti konfliktusfeloldó folyamat szerepét. Nézetük szerint 
fontos, hogy az eljárás lehetőséget biztosítson arra, hogy az elkövetők 

saját nézőpontjukból beszéljenek a történtekről, kifejezhessék 
bűnbánatukat és sajnálatukat, legyen, aki ezt meghallgatja, megérti és 

elfogadja. Fontos továbbá, hogy az elkövető lehetőséget kapjon az 
okozott sérelmek tényleges jóvátételére is. Ugyanakkor, a létező eljárások 

legfontosabb hibájának azt tartják, hogy azok nem veszik figyelembe az 
elkövetők sajátos életútját, azoknak a közösségeknek az íratlan 

szabályait, kommunikációs elvárásait, ahonnan a bűnelkövetők jönnek, és 

azt a tényt, hogy gyakran ők maguk is többszörösen viktimizálódtak 
életük során. Fontos megérteni, hogy az elkövetők szocializációjában 

gyakran teljesen más az erőszak, a bizalom és egymás elfogadásának 
helye és szerepe, mint a többségi társadaloméban. Ha a resztoratív 

eljárás nincs tekintettel erre az eltérő háttérre, nem válhat a bűnelkövetők 
számára is elfogadható eszközzé. Úgy vélik, az elkövetők igényeinek 

felismeréséhez hosszú út vezet, amelyet azonban minden, e területen 
dolgozó szakembernek szükséges végigjárnia ahhoz, hogy a helyreállító 

igazságszolgáltatás valóban hatékony eszközzé válhasson. A cél 

                                                 
84 1992 óta dolgozik a helyreállító igazságszolgáltatás területén, szabadságvesztés büntetésüket töltő elítéltek 
számára szervezett helyreállító programokat vezet, valamint publikál a témában. 
85 138-szor elítélt bűnelkövető, aki egyik bűncselekménye sértettjével történt, az élete fordulópontját jelentő 
találkozást követően a helyreállító igazságszolgáltatás egyik legfontosabb új-zélandi élharcosa, gyakorló 
szakembere. Jelenleg büntetés-végrehajtási intézetekben zajló helyreállító programokat vezet. 
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eléréséhez, néhány gyakorlati tanácson túl, komolyabb útmutatóval 

azonban a cikk szerzői sem szolgálnak. 
 

A kötet egyik legizgalmasabb cikkében Gabrielle Maxwell86 és Allison 

Morris87 a helyreállító igazságszolgáltatás elméletét alapvetően 
meghatározó szégyen-elmélettel száll vitába. John Braithwaite88 

szégyen elmélete szerint – nagyon leegyszerűsítve – meg kell 
különböztetni a megbélyegző és a megtartó, reintegratív megszégye-

nítést, amely utóbbi a helyreállító eljárásokban érhető el, és az elkövető 
kirekesztése, megbélyegzése nélkül segíti elő a bűncselekmény másokra 

gyakorolt hatásának felismerését. A megtartó megszégyenítéshez vezető 
eljárásokban nem az elkövetőt, csak tettét ítélik el, így lehetőség nyílik 

arra, hogy a szégyen kiváltása, a megbánás, és ezt követően a sértett 
megbocsátása az elkövető befogadásához vezessen. Fontos, hogy a 

szégyen érzése itt nem valamely hatósággal szemben alakul ki, hanem 
azokkal kapcsolatosan, akiket a cselekmény érintett, elsősorban a 

sértettel, de ugyanígy az elkövető családjával, közösségével szemben is. 
Maxwell és Morris vitatja, hogy a helyreállító igazságszolgáltatás 

alapvető eleme a szégyen. Szerintük a bűncselekményre adott válasz és a 

megszégyenítés között sem elméleti, sem gyakorlati vonatkozásban nem 
létezik valódi oksági kapcsolat. 

A megszégyenítést mint pszichológiai folyamatot vizsgálva kiemelik, 
hogy a szégyen sokkal összetettebb jelenség, mint aminek azt sok szerző 

tekinti, és hangsúlyozzák annak kultúra-, illetve személyiségfüggő 
jellegét. Több pszichológiai tanulmányra hivatkozva (pl. Miller, Lewis, 

Nathanson, Olthof, Tangney) arra is felhívják a figyelmet, hogy a szégyen 
a legtöbbször negatív érzelmeket és magatartásokat szül, gyakori 

következménye a harag, a gyűlölet, az önpusztítás, ami pedig a 
helyreállító szemlélettel kapcsolatban sokkal fontosabb, gyakran 

képtelenné tesz az empátia érzésére. Lehetséges persze, hogy ezek mind 
a braithwait-i megbélyegző szégyen érzésének következményei, de a 

szerzőpáros szerint nincs olyan általános módszer, amely alkalmas lenne 
arra, hogy teljes biztonsággal kizárólag a reintegratív szégyen érzését 

keltsék fel az elkövetőben. Szerintük a megszégyenítő személy vagy 

eljárás szándéka, és az eljárás hatásaként érzett milyensége között nem 
mutatható ki oksági kapcsolat. 

További érvük az, hogy nem szabad összekeverni a szégyent előidéző 
folyamatot, (a megszégyenítést) azzal a hatással, amit ez a folyamat 

kivált (a szégyennel). Maxwell1990-ben, majd 1998-ban helyreállító 
eljárásokban részt vett fiatalkorúakról készített kutatásai alapján arra 

                                                 
86 Új-Zélandi pszichológus és kriminológus, fő kutatási területe a fiatalkorú bűnelkövetők helyreállító 
igazságszolgáltatása. 
87 2001-ig a wellingtoni Victoria Egyetem kriminológia professzora volt, jelenleg szabadúszó kutató. Fő kutatási 
területe a helyreállító igazságszolgáltatás, jelenleg a felnőtt korú elkövetők esetében alkalmazott helyreállító 
eljárások hatékonyságával foglalkozik. 
88A 2005-ben, a bűnmegelőzési és az emberi jogok érvényesülése érdekében kifejtett kriminológiai elméleti 
tevékenység honorálására alapított Stockholm Prize-t elsőként John Braithwaite-nek ítélték oda a „reintegratív 
szégyen”-elmélet kidolgozásáért.  
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következtetésre jutottak, hogy a szégyen érzése teljesen független lehet 

mások cselekedeteitől, külső hatásoktól, vagy magától a megszégyenítő 
eljárástól. Azt viszont elismerik, hogy a megbélyegző megszégyenítés és 

az ismételt bűnelkövetés között tényleges kapcsolat mutatható ki. 

Maxwell és Morris szerint – a fent említett kutatások tapasztalatai 
alapján, – a további bűnelkövetés megelőzéséhez a szégyennél sokkal 

fontosabb az empátia és a megbánás érzése, amelyhez a helyreállító 
eljárások egészen biztosan elvezethetnek. A szerzők osztják tehát 

Braithwaite azon kijelentését, hogy „a megszégyenítés veszélyes játék”, 
ezért hasznosabbnak tartanák, ha a szégyen-elmélet helyett a hangsúlyt 

az empátiára helyezné a helyreállító igazságszolgáltatás elmélete. 
 

 
3. A közösség 

 
 

A közösség helyreállító igazságszolgáltatásban betöltött 
szerepéről elmélkedik Paul McCold89. A közösség szerepének 

meghatározása mind a helyreállító igazságszolgáltatás elmélete, mind 

gyakorlata számára az egyik legnagyobb kihívás. Míg a ’70-es években a 
gyakran önkéntes, egyszerű állampolgár mediátor az egész társadalmat, a 

makroközösséget képviselte, az újabban alkalmazott konferencia-
modellek már a tényleges ismerősöket, családot, barátokat involválják, a 

közösség fogalma ezekben az esetekben tehát már csak a 
mikroközösséget jelenti. A makro- és a mikroközösség eltérő 

embercsoportot és eltérő igényeket, szükségleteket jelent. McCold szerint 
a helyreállító igazságszolgáltatás mindkét csoport igényeinek megfelelhet, 

de ehhez szükséges az eltérő igények pontos meghatározása, valamint az, 
hogy a figyelmet ne az eljárás kimenetelére, eredményére 

összpontosítsuk, hanem magára a folyamatra.  
A mikroközösség szempontjából a bűncselekmény egy bizonyos 

személlyel kapcsolatos eset, amely komoly érzelmi reakciókat vált ki az 
érintettekből. A makroközösség a bűncselekményre ennél általánosabban, 

a biztonságérzet csökkenésével reagál. A bűncselekményre adott eltérő 

reakciók eltérő válaszokat igényelnek. A mikroközösség számára a 
helyreállító igazságszolgáltatás elsődleges célja az elkövető cselek-

ményével okozott károk (értve ezalatt anyagi és érzelmi károkat is) 
helyreállítása, jóvátétele. A makro közösség elvárása a bűnözésre mint 

jelenségre adandó megfelelő válasz, az elkövető jövőbeli 
bűnelkövetésének megelőzése. A helyreállító igazságszolgáltatás gyakorl-

atára vonatkozóan megállapítható, hogy míg a mikroközösség az 
eljárásra, a folyamatra koncentrál, a makro közösség számára fontosabb 

az eljárás kimenetele, a ténylegesen nyújtott jóvátétel módja, és olyan 
esetekben is kiegyezik a jóvátétellel, ha az nem a sértett felé, hanem 

                                                 
89 Kriminológus, kutató, a Helyreállító Igazságszolgáltatási Gyakorlat Nemzetközi Kutatóintézetének (Betlehem, 
Pennsylvania, USA) kutatási igazgatója. 



79 
 

például a közösség javára történő munkavégzésként, adományként 

valósul meg. 
McCold ezután felvázolja a szükséglet alapú helyreállító igazság-

szolgáltatás elméletét. Ebben a lehetséges szereplők két körét különíti 

el, majd hosszú táblázatokban gyűjti össze e szereplők lehetséges 
sérelmeit, az ebből fakadó igényeket és az igényekre adható válaszokat. 

Az elsődleges szereplők közé tartoznak azok, akiket a bűncselekmény 
érzelmileg érintett: az elkövető, a sértett és közvetlen környezetük, a 

barátok, családtagok. A másodlagos szereplők körébe tartoznak a 
szomszédok, a különböző állami szakemberek, döntéshozók. Míg az 

elsődleges szereplők közé tartozók közvetlen sérelmükre speciális 
igényekkel reagálnak és aktív válaszokat várnak, amelyre a legjobb 

módszer az, ha őket is bevonjuk az eljárásba és a konfliktusrendezés 
folyamatába. A másodlagos szereplők körét nem érte közvetlen kár, 

igényeik általánosak, legfőbb elvárásuk annak kimondása, hogy ami 
történt, az elítélendő, hogy megfelelő lépések történtek a bűncselekmény 

elkövetése után a további esetek megelőzésére, hogy az elkövetőt 
felelősségre vonják a tettéért, és hogy a megsértett kapcsolatok 

helyreálltak. A másodlagos szereplők legfontosabb feladata ebből 

következően az, hogy biztosítsák, segítsék a helyreállító igazságszol-
gáltatás eszközeinek alkalmazhatóságát minden olyan esetben, amikor az 

alkalmasnak tűnik az elvárásaik teljesítésére. 
McCold szerint tehát a helyreállító igazságszolgáltatás jövője a mikro-

közösségek, a közvetlen érintettek eljárásba történő bevonásában rejlik. 
És mivel a makro közösség családok szövedékéből áll, az ő igényeinek 

megfelelő eljárás áttételesen a makro közösség igényeit is kielégíti. 
Ugyanakkor nem világos, mi az a mechanizmus, ami a mikroközösségben 

történteket a makro közösség számára közvetít 
 

 
Érdekes George Pavlich90 írása a közösség fogalmának helyreállító 

igazságszolgáltatásbeli értelmezéséről, a közösség fogalom központi 
szerepének veszélyeiről. A közösség fogalmát sokan sokféleképpen 

közelítik meg, érthetnek alatta pl. földrajzi, vér szerinti, világnézeti, 

érdeklődésbeli közösségen alapuló emberek csoportját, de a közösség 
felfogható az emberiség valamely kollektív harmóniáját, az elveszett 

Paradicsomot felidéző szimbólumként is. A közösség eltérő értelmezésén 
túl minden, a helyreállító igazságszolgáltatással foglalkozó szakember 

egyetért abban, hogy a közösség pozitív kategória, a közösség tagjainak 
részvételével zajló csoportkonferencia pedig lehetőséget ad a 

bűncselekmény újfajta kezelésére, a jóvátétel megvalósulására, tágabb 
értelemben pedig a demokratikus eszközök mindennapi alkalmazására 

(Braithwaite, 2002). 
Pavlich a közösségi alapú megközelítés előnyének tartja, hogy az 

figyelembe veszi, hogy a bűncselekménnyel kapcsolatban nem csak az 

                                                 
90 Szociológus, a kanadai Alberta Egyetem tanára és kutatója. Több, a helyreállító igazságszolgáltatás 
elméletével, társadalmi, filozófiai vonatkozásaival foglalkozó könyve, írása jelent már meg. 
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egyéni felelősség játszik szerepet, mivel minden egyén mások 

viselkedésére válaszul cselekszik. Pavlich tehát előtérbe helyezi a 
közösségi szemléletet a neoliberális individualista megközelítéssel 

szemben. 

Derridára és Baumanra hivatkozva Pavlich abban látja a veszélyt, ha a 
közösséget valamilyen rögzült képződménynek fogjuk fel, mivel az olyan 

közösségformáló értékkategóriák mint a viszály, a háború, a 
felsőbbrendűség, totális rendszer kialakulásához vezethetnek el. A 

közösség olyan módon definiálja magát, hogy meghatározza, kik 
tartoznak hozzá, és kik nem. Univerzális közösség tehát nem létezhet, 

mivel – kimondva vagy kimondatlanul – a közösség mindig mások 
kirekesztésén alapul. Az, hogy a kirekesztés milyen mértékű, és a 

közösség milyen eszközöket használ annak megvalósítására, elég a XX. 
század totális rendszereire gondolnunk. Pavlich tehát a közösség fogalom 

használatában a totális, egyeduralomra törekvő közösségek lehetőségét 
sejti, és ezért tartja veszélyesnek a bűncselekményre adott válasz 

közösségi alapú megközelítését. 
Amit ő javasol, az a „vendéglátás” eszméje. A vendéglátó úgy üdvözli 

vendégét, és engedi be közösségébe, hogy mégsem teszi lehetővé, hogy a 

vendégséget a vendég irányítsa, vagyis, hogy a vendég a közösség 
részévé váljon. Vendég marad, de nem kívülálló, hiszen az arra alkalmas 

keretek között őt is befogadják. Pavlich pedig azt hangsúlyozza, hogy 
fontos megértenünk, a közösségnek nem csak tagjaival kapcsolatosan van 

felelőssége, hanem azokkal szemben is, akik nem részesei annak. 
 

Ann Skelton91 és Cheryl Frank92 a helyreállító igazságszolgáltatás 
és az emberi jogok, valamint büntetőeljárási garanciák viszonyát 

boncolják. Sorra veszik először azokat a jogokat, amelyeket a büntetőjog 
jelenlegi anyagi és eljárási szabályai biztosítanak. Említésre kerül az 

ártatlanság vélelme, a védelemhez való jog, a jog a független bíróság 
előtti eljáráshoz, a fegyverek egyenlőségének elve, az arányosság, a 

kétszeres eljárás tilalma, a jogorvoslathoz való jog. A felsorolásból 
látható, hogy a fair eljárás elvei elsősorban a terheltet védik. A csaknem 

25 éve egyre inkább előtérbe kerülő áldozatvédelmi törekvéseket két 

irányzatra osztják a szerzők: az egyik irányzat a garanciális szabályok 
közül az áldozatok számára hátrányos szabályok megváltoztatását 

szeretné elérni, a másik az áldozatok segítésére, információval való 
ellátására helyezi a hangsúlyt. 

E bevezetés után a szerzők sorra veszik, hogy a helyreállító 
igazságszolgáltatás milyen veszélyeket rejt az áldozatokra és az 

elkövetőkre nézve, illetve a tágabb emberi jogok érvényesülésére.  
Az áldozatokkal kapcsolatban kiemelik, hogy sok esetben sérülhet az 

önkéntes részvétel elve, az áldozatok nem jutnak elégséges 

                                                 
91 Az 1980-as évek vége óta a gyermek- és fiatalkorú elkövetők büntetőeljárásbeli jogaival foglalkozik a Dél-
Afrikai Köztársaságban. 
92 A Cape Town-i Egyetem (Dél-Afrikai Köztársaság) kriminológiai intézetének kutatója, valamint az Open 
Society Foundation dél-afrikai büntetőjogi programjának igazgatója, fő kutatási témája a bűnmegelőzés. 
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információhoz, nem mindig lehet a személyes biztonságukat biztosítani és 

az eljárás is elkövető-központúnak tűnik. További probléma a 
jogorvoslathoz való jog biztosításának hiánya. Az áldozat szempontjából 

fontos, hogy ne zárják ki igényének polgári eljárásban történő 

érvényesítési lehetőségét, ez viszont az elkövetők szempontjából vethet 
fel garanciális kérdéseket.  

Az elkövetők jogai közül sérülhet  
- az önkéntesség elve – mivel az elkövető tudatosan a „kisebb rosszat” 

választja, de így elveszíti az ártatlanság vélelméből és a hallgatáshoz való 
jogából eredő előnyöket, 

- az arányosság elve – mivel itt a cselekmény következménye 
bármilyen megállapodás lehet, amibe a felek beleegyeznek, függetlenül a 

bűncselekmény súlyától, az elkövető előéletétől stb. Hosszú távon ez oda 
vezet, hogy nagyon hasonló cselekményekért teljesen eltérő 

jogkövetkezmények születnek, egyrészt a resztoratív eljárásokban, 
másrészt összehasonlítva az ilyen megállapodásokat a bíróságok által 

alkalmazott jogkövetkezményekkel. Kérdés az is, lehet-e valamilyen 
garanciális maximumot beépíteni a megállapodás tartalmával 

kapcsolatban, vagy lehetséges-e a megállapodást külső kontrollnak 

alávetni, illetve, hogy van-e jogorvoslati lehetőség a megállapodás 
megkötése után. 

- a kétszeres eljárás tilalma – mivel a megállapodás létrejöttének 
hiányát a bíróság esetleg súlyosbító körülményként értékeli. 

- a védelemhez való jog – bár több országban engedélyezett a jogi 
képviselők részvétele, több szakember (pl. Braithwaite) megállapította, 

hogy ez inkább hátráltatja, mint segíti a resztoratív eljárást, mivel a jogi 
képviselők nem ismerik a mediációs eljárás alapjait és nem a helyreállító 

szemlélet alapján gondolkodnak.  
Szó esik még a fiatalkorú elkövetők helyzetéről és a helyreállító 

igazságszolgáltatás „net widening” hatásáról is. Ez utóbbi azt a veszélyt 
veti fel, hogy nem csak azok a cselekmények terelődnek el a 

hagyományos útról, amelyekre a resztoratív rendszert kitalálták, hanem 
azok a cselekmények is, amelyeket korábban egy egyszerű megrovással 

lezártak volna, vagy akár a bizonyítottság hiánya miatt szüntettek volna 

meg. 
Az emberi jogok tágabb köréből - rengeteg szakirodalmi hivatkozással - 

az emberi méltóság és az önkéntes részvétel elvének sérülékenységét, 
valamint a társadalmi, gazdasági, kulturális, faji különbözőségekből 

származó egyenlőtlenség problémáját érintik a szerzők. 
A cikk végén javaslatokat is közölnek a felvetett problémák kezelésére. 

Két út létezik, az egyik garanciákat építene a resztoratív eljárási 
szabályokba, a másik a helyreállító igazságszolgáltatás eljárásának 

sztenderdizálásában látja a megoldást. Ehhez jelenthetnek segítséget az 
ENSZ és az Európa Tanács vonatkozó ajánlásai. Ugyanakkor megjegyzik a 

szerzők, hogy minél több és részletesebb szabállyal alakítjuk ki a 
helyreállító igazságszolgáltatás sztenderdjeit, annál nagyobb a veszélye 

annak, hogy éppen az új megoldás lényegét veszítjük el. 
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III. rész  

 
Kormányzat és rendszerek  

    

Kormányzat - állam – rendszer 
 

   E három szó más és más reakciót kelt az emberekben. Néhányan 
olyan entitásokra, vezetőkre és szövetségesekre gondolnak, akik azon 

munkálkodnak, hogy létrehozzák a társadalmi harmóniát és 
igazságosságot. Mások számára ezek a szavak elnyomást és olyan 

struktúrákat jelentenek, amelyek lerombolják a társadalmi harmóniát, és 
akadályozzák az igazságosságot. Mindenesetre a kormányzat és az ahhoz 

kapcsolódó rendszerek napi szinten befolyásolják életünket.    
   Következésképp a helyreállító igazságszolgáltatás elméleti és 

gyakorlati szakemberei sem kerülhetik el az állam és annak rendszereinek 
hatását a restoratív igazságszolgáltatás filozófiájára és gyakorlatára. 

Abban azonban még nincs konszenzus, hogy az állami beavatkozás 
hogyan történjen.  

Alapvetően két álláspont ütközik egymással: 

 
I. az állami beavatkozás maximalizálása 

 
- A büntető igazságszolgáltatási rendszer facilitátoraként az 

állam a lehető legjobb helyzetben van annak érdekében, 
hogy átvegye a vezetést a helyreállító igazságszolgáltatás 

értékeinek és elveinek adoptálásában. Ennek birtoklása 
nélkül nem történhet igazi változás. A rendszert belülről 

kell megváltoztatni. 
- A rendszer hivatásosai változást óhajtanak, és a 

helyreállító igazságszolgáltatás az értékek, elvek és utak 
szívesen látott készletét kínálja ahhoz, hogy több 

humanitást vigyen a munkájukba. Támogatni és bátorítani 
kell a beavatkozásukat. 

- A rendszer hivatásosai igen alkalmasak arra, hogy 

munkájuk során alkalmazzák a helyreállító 
igazságszolgáltatást. Nem ellenségek, és képesek új 

szakismereteket és utakat megtanulni annak érdekében, 
hogy társítsák őket alkotóelemeikkel. 

- Az állami beavatkozás területén legújabban tapasztalható 
hullámzás a főáramba sodorta a helyreállító 

igazságszolgáltatást azáltal, hogy szélesebb körben 
hozzáférhetővé tette. A törvényhozás afelé halad, hogy 

elősegítse a helyreállító megközelítéseket. A helyreállító 
igazságszolgáltatás nem rejtőzhet véka alá.    

      
II. az állami beavatkozás minimalizálása 
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- A büntető igazságszolgáltatási rendszer egyik 

facilitátoraként az állam túlságosan belegyökeresedett a 
jelenlegi értékeibe és elveibe, ami a helyreállító 

igazságszolgáltatási gyakorlat útjába áll. Az ő bevonásával 

nem fog igazi változás történni. Kívülről kell, hogy kihívás, 
szembesítés érje a rendszert. 

- A rendszer hivatásosai kooptálni fogják a helyreállító 
igazságszolgáltatást, mivel a rendszer értékeinek és elveinek 

húzóereje túl erős ahhoz, hogy ellenálljon. A rendszer 
integritása érdekében a beavatkozásuknak minimálisnak 

kellene lennie. 
- A rendszer hivatásosai nem alkalmasak arra, hogy 

helyreállító igazságszolgáltatási szakemberek legyenek. Ők 
olyan rendszerben dolgoznak, amely befolyást gyakorol 

rájuk, azonban korlátozza abbéli képességüket, hogy 
mesterségüket integritással gyakorolják. 

- A jelenlegi hullámzás az állami beavatkozás területén a 
helyreállító igazságszolgáltatást „McDonaldizálta”, 

hozzájárult a megnövekedett félreértésekhez, és a 

helyreállító igazságszolgáltatást múló szeszéllyé változtatta, 
a politikusok hóbortjának tárgyává.  

 
 

Mi az állam szerepe a helyreállító igazságszolgáltatásban?93 
 

   Az 1990-es évek elején Haitiban bekövetkezett politikai összeomlás 
erőteljesen kihangsúlyozta az állam szerepének fontosságát az igazság-

szolgáltatás területén. Azokon a területeken, ahol a helyreállító 
igazságszolgáltatást bevezették a szélesebb értelemben vett béketeremtő 

stratégia részeként, rövidesen a bűncselekményre reagálás egyetlen 
elérhető rendes eszközévé vált. Ennek azonban csak hézagpótló és az 

államhoz viszonyítva kiegészítő szerepet szántak addig, amíg az állam 
ismét megerősödött. 

   Az állam szerepe a helyreállító igazságszolgáltatás területén valójában 

a civil társadalom kérdése is. A civil társadalom elősegíti a társadalmi tőke 
növekedését, a társadalmi entitások abbéli képességét, hogy felismerjék 

és használják a saját emberi, gazdasági és intellektuális forrásaikat annak 
érdekében, hogy a közösségi problémákat megszólítsák. 

   Az államnak a helyreállító igazságszolgáltatáshoz fűződő viszonyában 
sokrétű szerepe lehet: támogató, erőforrást nyújtó, végrehajtó, a 

minőségi joggyakorlat biztosítója – sőt még tettes is. A tettes szerep 
különösen jelentős, mivel ritka az olyan állam, amelyik egy vagy más 

alkalommal nem vált át a minden állampolgár jogainak garantálójából 

                                                 
93 Vernon E. Jantzi: szociológia-professzor a Keleti Mennonita Egyetemen. Az elmúlt években a helyreállító 
igazságszolgáltatás és a civil társadalom kapcsolatát vizsgálta. Segített kidolgozni a Keleti Mennonita 
Egyetemen a konfliktus-transzformációs programot.   
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legalább néhány specifikus állampolgárcsoport kizsákmányolójává, velük 

visszaélővé.  
 

 

Az állam mint támogató 
 

   Az állam támogató szerepe abban fejeződik ki, hogy törvényes 
kereteket biztosít a helyreállító igazságszolgáltatási alternatíváknak és 

struktúráknak annak érdekében, hogy a bűncselekményre való reagálás 
során a felelősséget bizonyos mértékben áthárítsa a közösségre. Ez az 

állam egyik legfontosabb szerepe a resztoratív igazságszolgáltatásban.  
    Ezt Új-Zéland nagyszerűen példázza, ahol 1989-ben a gyermekekről, 

fiatalkorúakról és családjaikról szóló törvény maori hagyományokból 
kiindulva nemzeti szinten is bevezette a helyreállító igazságszolgáltatás 

elveit és eljárásait a büntető igazságszolgáltatás területén. 
Latin-Amerika több államában is átalakították a büntető igazság-

szolgáltatási rendszert, és bevezették a büntető mediációt, ezáltal olyan 
intézkedést hoztak, amely megalapozza a helyreállító igazságszolgáltatás 

jogi alapját, de nem hoztak létre helyreállító elveken alapuló, a rendszer 

egészét átfogó programot. 
   Új-Zélandon az 1989-es törvény hatására az állam kiépítette a családi 

csoport konferenciára alapozva a fiatalkorúak igazságszolgáltatásának új 
rendszerét, ahol az elkövető és az áldozat szűkebb és tágabb családja is 

aktívan szerepet kap az állam mellett a bűncselekményre való 
reagálásban. A helyreállító igazságszolgáltatási eljárások törvényes 

közösségi cselekvésekké váltak szemtől szembe szinten, de az olyan 
komplexebb társadalmi szerveződési szinteken is, mint tartomány, törzs, 

nemzet. Az eljárásjogban is változásra volt szükség. A 2002-es új eljárási 
törvény arra kötelezi a bírókat, hogy az ítélet meghozatala előtt vegyék 

számításba a resztoratív eljárások eredményét még akkor is, ha azok nem 
az állami rendszeren belül történtek. A helyi szinten törvénybe iktatott 

helyreállító technikák segíthetnek abban, hogy esetleg változás 
következzen be regionális és nemzeti szinten is. 

 

 
Az állam mint erőforrást nyújtó 

 
   Világszerte problémát okoz a helyreállító igazságszolgáltatási 

programok erőforrásainak hiánya. A nemzeti törvényhozásnak megvan az 
az előnye, hogy a törvényhozás általában pénzeszközt is rendel a program 

megvalósítására. Az erőforrás-biztosító szerep lehetővé teszi az állam 
számára, hogy jelentős befolyást szerezzen és tartson fenn a minden 

programot illetően vagy közvetlen finanszírozás révén, vagy 
magánbefektetőkkel szerződve az államilag engedélyezett programok 

megkönnyítése érdekében. Jóllehet a helyreállító igazságszolgáltatási 
programok többségét legnagyobb részben az állam támogatja, sem az ne 

szükséges, hogy minden gyakorlati szakember állami alkalmazott legyen, 
sem az, hogy ők elsődlegesen az államnak legyenek felelősek. Új-Zéland 
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vegyes modellt vezetett be, ott ugyanis az állam határozza meg a 

standardokat, és az köt szerződéseket a helyi szolgáltatásnyújtó csoportok 
gyakorlati szakembereivel annak érdekében, hogy elősegítse a helyreállító 

konferenciákat. Ezek a csoportok számtalan olyan helyreállító 

tevékenységet alkalmazhatnak, amelyet aztán az állam nem felügyel 
közvetlenül, tehát így biztosíthatják az állammal szemben a magánszektor 

visszacsatolását. 
 

 Az állam mint végrehajtó 
 

   Kanadában, Új-Zélandon, Ausztráliában, az Egyesült Királyságban, 
Írországban, Franciaországban és Spanyolországban egyaránt 

végrehajtanak helyreállító igazságszolgáltatási programokat. Anyagilag 
ezek a programok nagyobb valószínűséggel tarthatók fenn, ha közvetlenül 

az állam irányítja őket. A helyreállító igazságszolgáltatási programokkal 
szembeni kritikaként hozzák fel, hogy egyszerűen egy másik elérhető 

eszközzé válnak az állam számára az igazságszolgáltatásban, és a nem 
állami szereplők marginalizálódásához vezet. Egy másik aggodalom, hogy 

ezek az intézkedések a legkevésbé képesek arra, hogy előkészítsék, 

magukba foglalják és erősítsék a civil társadalmat. A programok az irányú 
képessége, hogy hozzájáruljanak a civil társadalom megerősítéséhez, 

egyre inkább korlátozott, mivel nehéz összhangot elérni a közszféra 
bürokráciái és a közösség társadalmi erői között. Az összhang 

megteremthetősége részben attól függ, hogy az állam vajon rövid távú, 
szűken definiált célokat követ a jogsértések feltárásában, vagy pedig a 

büntető igazságszolgáltatást egy átfogó törekvés részének fogja fel, 
amelynek célja, hogy megváltoztassa a bűn, egyenlőtlenség és 

marginalizáció gyökereit. 
 

Az állam mint a minőségi joggyakorlat biztosítója 
 

   A helyreállító igazságszolgáltatási gyakorlat minden szinten 
dinamikus, folyamatosan fejlődik, és alkalmazkodik a helyi 

sajátosságokhoz és kihívásokhoz. Gyakran nyomás éri azonban a 

hatékonyság és a költségek oldaláról. Az állam a minőségi joggyakorlás 
garantálójaként és ösztönzőjeként szolgálhat. Ezt támogathatják olyan 

cselekvések, amelyek célja, hogy széles körben előmozdítsák a helyreállító 
gyakorlatot, illetve a feleket arra bátorítsák, hogy beszélgetésbe 

kezdjenek egymással, és együtt kiderítsék, mit tanult a közösség, és ez 
miképp hat a gyakorlatra. Kanadában a helyreállító igazságszolgáltató 

közösség együttesen kialakított egy chartert a gyakorlati szakemberek 
számára, amely rögzíti a standardokat.                  

 
 

Az állam mint tettes  
 

   A nemzetek története bővelkedik olyan állam által elkövetett 
jogsértésekben, mint a genocídium, rabszolgaság, etnikai tisztogatás, 
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apartheid, a nők kizsákmányolása, erőszakos kitelepítés és internálás, 

hogy csak néhányat említsünk. A nemzetek tipikusan elismerik ezeket a 
tényeket, de ritkán tanúsítanak megbánást, és ritkán adnak restitúciót 

biztosítva azt, hogy a sérelem negatív nemzeti örökséggé váljék. 

   Az új-zélandi kormány is elismerte a maorikkal szemben a gyarmati 
időszakban tettesként elkövetett jogsértéseket és a történelem során a 

különböző csoportokkal szemben elkövetett jogfosztásokat. A legnagyobb 
kérdést az veti fel, hogyan lehet az állam egyszerre a jogsértés egyik 

részese és ugyanakkor a helyreállító igazságszolgáltatási eljárás során 
facilitátor. Természetesen a nemzeti szintű jogsértés esetén, amely 

gyakran emberek millióit érinti, a helyreállító igazságszolgáltatás nem 
funkcionálhat ugyanúgy, mint individuális vagy egy közösségi szintre 

fókuszálva.  
   Az államnak a helyreállító igazságszolgáltatáshoz való viszonyában a 

két véglet az „állam mint támogató”, illetve „az állam mint tettes”- szerep. 
Nemzeti szinten az áldozatok lehetnek etnikai, vallási, faji csoportok, az 

elkövetők pedig olyan széleskörű formális szervezetek, mint a katonaság, 
a nemzeti kormányok, vallási felekezetek. Egyéni szinten, a családok és 

szomszédok körében is működik a helyreállító igazságszolgáltatás. Jóllehet 

az elvek relatíve állandóak minden szinten, a gyakorlat mégis 
szignifikánsan eltérő. Például a „konferenciázás” egyéni áldozatokkal, 

elkövetőkkel és az ő támogató csoportjaikkal a társadalom primer szintjén 
tipikus gyakorlat lehet, komplexebb területeken azonban nem 

kormányzati szerveket, bizottságokat is bevonnak, néhány esetben pedig 
formális bíróságokat is. 

   Az állam tettes-szerepe megköveteli azt is, hogy az állami 
törvényhozás tartalmazzon reparációs és szimbolikus elemeket is a 

gazdasági restitúción felül. Minél komplexebb a társadalmi szerveződés 
foka, annál fontosabbá válnak a szimbolikus és rituális elemek, mivel 

makroszinten nincsenek jelen azok a személyes érzelmek, amelyekkel a 
szemtől szembeni individuális szinten találkozhatunk.          

 
   Nyilvánvaló, hogy a kormánynak szerepet kell kapnia a helyreállító 

igazságszolgáltatásban. Legfőbb kérdés azonban, hogy milyen típusú 

legyen ez a szerepvállalás a közösségi kezdeményezésekhez viszonyítva. 
A szerző „csupán” arra a megállapításra jut, hogy ezen kérdések 

megválaszolása folyamatos párbeszédet igényel a kormányzat és a civil 
társadalmi szektorok között. 

     
 
 
 
 
 
 
 

 


