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1. Bevezető 

 

Garrett szerint a demokratikus állami berendezkedésbe való átalakulás 

igazságszolgáltatási rendszereinek négy modellje különböztethető meg.1  

Az amnézia-modell elvetette a büntetőeljárások lefolytatását a korábbi 

rendszerben elkövetett bűncselekmények miatt. A múlt rendszer bűnei 

nem váltak sem a médiában, sem a politikában, sem az 

igazságszolgáltatásban a széleskörű érdeklődés tárgyává, így az emberek 

személyes tragédiái magánügyek maradtak. Az amnézia-modell jellemezte 

például Spanyolország demokratikus átalakulását, ahol a megbékélést a 

felejtés módszerével látták megvalósíthatónak. 

A büntetési modellben a múlt rendszer fő politikai szereplőit hivatalos 

eljárásban vonták felelősségre, és velük szemben szankciót is 

alkalmaztak, adott esetben kivégezték őket, például Etiópiában és 

Görögországban.  

A történelmi tisztázás modelljében az átalakuló államok szembesülni 

akartak a múlttal, de nem folytattak le hivatalos eljárásokat és nem került 

sor az egyéni felelősségek megállapítására sem, például így történt 

Guatemalában is.  

Az emlékezés és büntetés modellben az igazság kimondására és a 

jogsértésekben részt vett személyek felelősségére helyezték a hangsúlyt. 

E modell tartózkodott az általános amnesztiától, ezért annak külön eljárási 

menetét dolgozták ki. Aki amnesztiában nem részesült, az hivatalos 

eljárás keretében felelősségre vonható volt. Ezt az utat választotta Dél-

                                   
1 Stephan A. Garett: Models of Transitional Justice - A Comparative Analysis. Forrás: 
ciaonet.org/isa/gas02/gas02.html+stephan+A.+garrett+transitional+justice&cd=1&hl=hu&ct=clnk&gl=hu&sour
ce; a 2011. április 26. állapot szerint. 
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Afrika. 

Ruti Teitel szerint az emberiségellenes bűncselekmények miatt indult 

hivatalos eljárásokban a büntetőjogi megtorlás valósul meg.2 Az eljárások 

egyrészt meg kívánták erősíteni azokat a normákat, amelyeket a 

bűncselekmények sértettek. Ugyanakkor az áldozatok iránti empátia is 

megkövetelte, hogy az országok ne hunyjanak szemet a múlt bűnei felett. 

Néhány európai országban ezek az áldozatvédelmi szempontok olyan 

erőteljesen érvényesültek, hogy az áldozatok magánvádlókként maguk is 

részt vehettek az eljárásban3. A jogsértések elkövetése után évtizedekkel 

az elkövetők elrettentését és megváltoztatását célzó eljárások azonban 

nem vezethettek eredményre, mivel túl nagy időintervallum telt el a 

cselekmények elkövetése és a számonkérés között, s ez megnehezítette a 

bizonyítékok beszerzését és az eljárások lefolytatását.  

Timothy Garton Ash szerint a megtorláson alapuló átmenettel 

szembeállítható a kompenzációt, jóvátételt hangsúlyozó modell, amelynek 

célja a megbocsátás feltételeinek megteremtése.4 Az amnesztiát 

megengedő országok a jövő társadalmának érdekeit tartották szem előtt, 

amikor a felelősségre vonás eszközét, a büntetőeljárásokat feláldozták a 

megbékélés érdekében.5  

A korlátozott büntetőjogi szankciót alkalmazó országok lefolytatták a 

hivatalos eljárásokat, de az ügyek egy részében tényleges szankciót nem 

alkalmaztak.6 Arra építettek, hogy a demokratikus átalakulás során a 

büntetőjog funkciója megmutatni és megerősíteni a normatív változást. 

Ezen országok megelégedtek a jogsértők felelősségének, bűnösségének 

kimondásával, mert a múltban történtek tisztázásának nagyobb 

jelentőséget tulajdonítottak, mint az elkövetők megbüntetésének.  

 

2. A dél-afrikai apartheid rendszer 

 

Dél-Afrikában a gyarmatosítás kezdetétől jelen volt a rasszizmus és az 

elnyomás. Az országban a XVIII. század végére kialakult a faji alapú 

megkülönböztető jogi szabályozás, majd 1910-ben elfogadták az első 

alkotmányt, amely bőrszíne miatt a lakosság jelentős részét kizárta a 

                                   
2 Ruti Teitel: Az átmenet büntető-igazságszolgáltatása. In: Fundamentum. 2000. 1. szám. 5-21. o., „A történelmi 
amnézia a mai napig tart” Halmai Gábor beszélgetése Kenedi János kritikussal. In: Fundamentum. 2000. 1. 
szám. 66-76. o. 
3 Franciaországban a partie civile, Latin-Amerikában a querrelante eljárás keretében. 
4 „A történelmi leckék a pereknél jobbak arra, hogy szembenézzünk a múlttal”. Striker Sándor beszélgetése 
Timothy Garton Ash angol történésszel. In: Fundamentum. 2000. 1. szám. 61-65. o. 
5 Például Urugayban, Haitin, Guetamelában és Salvadorban. 
6 Például Németország, Görögország. 
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hatalom gyakorlásából.7  

Az apartheid elméleti kidolgozása az 1930-as, 1940-es évekre 

vezethető vissza.8 Az ideológia 1943-ban jelent meg stellenbosch-i 

professzorok tollából. Alapvetésük, hogy a feketéket fokozatosan kivonják 

a fehér gazdaságból és elkülönített területeken önálló gazdasági életet 

hoznak létre, saját egészségüggyel, rendőrséggel, iskolahálózattal és 

kormánnyal („Divide and rule”).9  

A Dutch Reformed Church, a református egyház a szegregáció és az 

apartheid kialakítása ellen nem lépett fel.10 Az egyház az asszimilációt 

veszélyesnek tartotta a fehérekre nézve, az oktatásban a fehérek és a 

feketék szigorú elkülönítését szorgalmazták, ugyanakkor hangsúlyozták, 

hogy a feketéket és a színes bőrűeket nem tartják alacsonyabb rendűnek 

a fehéreknél. 1943-ban az egyház javasolta a fehérek és feketék közötti 

házasságok betiltását. Az egyház ezen elképzeléseit a Nemzeti Párt (NP) 

támogatta. A politikában megjelent a félelmi és a felsőbbrendűségi 

komplexus. Az 1940-es, 1950-es években már történtek összeütközések a 

fehérek és a színes bőrűek között. A kormány a zavargásokra a megoldást 

abban látta, ha biztosítja a fajok elkülönítését.  

1948-tól a hatalomra került Nemzeti Párt kormányzása alatt 

felerősödött a fehérek és a feketék között addig is létező elkülönítés és 

kialakult az apartheid rendszer. A kormány a jogalkotásban, a napi 

tevékenységet és az élet különböző területeit érintő törvényekben 

intézményesítette a fehérek és a feketék elkülönítését. A hivatalos 

nyelvhasználat az angol és az afrikánsz nyelvre korlátozódott, minden 

más nyelvet kizártak a hivatalos használatból. A kormány újra bevezette 

az ún. pass laws intézményét, amely szerint a feketéknek egy maguknál 

tartott igazolvánnyal kellett igazolniuk magukat. 1949-ben törvénybe 

iktatták a fajok közötti házasság tilalmát.  

1950-ben életbe lépett a regisztrációs törvény, amely alapján minden 

állampolgárt fehér, fekete vagy színes kategóriába soroltak. Az 

állampolgárok faji hovatartozásának meghatározása érdekében 

alkalmazott módszerek némelyike a ma embere számára 

megmosolyogtató. Ilyen módszer volt például, hogy ha ceruzát dugtak az 

ember hajába, és az ottmaradt, akkor az illető négernek minősült.  

A jogalkotás a magánéletbe egyre drasztikusabban avatkozott be, így 

                                   
7 Dél-Afrikában a XVII. században jelentek meg a búrok ősei, a holland, francia és német telepesek, nyelvük az 
afrikánsz. A búrok számbelileg kisebbségben éltek a feketék mellett. 
8 Pordány László: A búrok és az apartheid. Antológia Kiadó, Lakitelek, 2005. 258. oldal. 
9 Kristin Henrard: Post-Apartheid South Africa: Transformation and Reconciliation. 2003. Summer Vol 166. 
N.1., www. restorativejustice.org/articlesdb/articles/3890 
10 Pordány László: i.m. 
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például törvényt hoztak arról, hogy börtönnel büntetik, ha egy fekete 

alkoholt tart otthonában. Kijelölték azokat a területeket, amelyeken a 

színes bőrűeknek élniük kellett (Group Areas Act). A kisvárosokban 

alkonyatkor harangszó jelezte, hogy a négereknek el kell hagyniuk a 

települést. Minden postának két bejárata volt, egyik a fehéreknek, másik a 

feketéknek, továbbá külön temetkezési helyeket is kijelöltek a feketék 

számára. A rendszer hosszú távú fenntarthatóságát biztosította az, hogy 

feketék politikai jogait is jelentősen korlátozták, így a választásokon csak 

fehér képviselőkre szavazhattak11.  

1959-ben az Immorality Act a házasságon kívüli szexuális kapcsolatot is 

betiltotta a fehérek és a feketék között. Ez a törvény olyan mértékű 

felháborodást váltott ki, hogy már a rendszer bukása előtt, 1985-ben 

visszavonták. Addig azonban több eljárás indult, és több ezer elmarasztaló 

ítélet született. 

A kormány az elkülönített oktatásban zulu és xhosa nyelven oktatta a 

feketéket12. A közoktatásban a vallási nevelés kizárólag a keresztény 

értékeken alapult, a fekete lakosság hitvilága iránt közömbösséget 

mutattak. 1957-ben a fajokat a felsőoktatásban is elkülönítették.  

1960-ban Dél-Afrikában megszületett a köztársaság, ekkor új 

alkotmányt fogadott el az ország, mellyel véglegesen elszakadt a 

gyarmatosító Brit Nemzetközösségtől. Verwoerd lett a miniszterelnök, aki 

megszüntette a fekete képviselők részvételét a parlamentben. 

Kormányzása alatt is a „separate development” eszméje határozta meg a 

fekete és a fehér társadalom mindennapjait.   

A fehérek nagy része nem volt tisztában a lakosság többi részének 

helyzetével. Az apartheiddel szembeni ellenállás 1960-ban a sharpeville-i 

vérengzés után kezdődött. Az African National Congress (Afrikai Nemzeti 

Kongresszus, a továbbiakban: ANC) párt13 tüntetést szervezett a feketék 

magasabb minimálbéréért és a pass laws betiltása ellen, azonban a 

rendőrök és a tüntető tömeg összecsapása miatt a tüntetés vérfürdőbe 

torkollott. Ennek során közel hetven személy halt meg. A kormány 

tömeges letartóztatásba kezdett, több mint 18.000 személy került 

vizsgálati fogságba, majd betiltották az ellenzéki pártokat.  

1961-ben az ANC párt a békés ellenállást már nem tartotta 

elégségesnek. Nelson Mandela vezetésével szabotázsakciókat szerveztek. 

                                   
11 Pordány L.: i.m. 
12 Az apartheid rendszer végére a feketék 80 %-a járt iskolába. 
13 Az African National Congress az első jelentős politikai szervezet volt. 1990-1994 között más fekete pártokkal 
együtt fontos szerepet játszott a rendszerváltásban.  1994-ben, 1999-ben és 2004-ben megnyerte a választásokat, 
vezetője Nelson Mandela volt. 
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Céljuk a figyelemfelhívás volt, emberéletet csak egy esetben követelt 

küzdelmük. Másfél év alatt kétszáz robbantást hajtottak végre, ezért 

később Mandelát öt év fegyházbüntetésre ítélték (Rivonia–per). 

1962-ben az ENSZ-ben felmerült az, hogy szankciókat alkalmaznak az 

országgal szemben. A kormány azonban élvezte a számbeli kisebbségben 

lévő fehér lakosság támogatását. A feketék tizennégymillióan, a fehérek 

négymillióan voltak ekkor Dél-Afrikában.  

1969 és 1982 között közel hetven politikai elítélt halt meg börtönben és 

rendőrterror alakult ki. A nemzetközi sajtó és a nemzetközi szervezetek 

egyre nagyobb tiltakozással követték a dél-afrikai eseményeket. Majd 

1973-ban az ENSZ Közgyűlése emberiségellenesnek nyilvánította az 

apartheid rendszert.14  

 

3. A demokratikus átalakulás 

 

Dél-Afrikában az 1990-es évek első felében egyetértés született abban 

a kérdésben, hogy a számukat tekintve kisebbségben lévő fehérek 

diktatúráját a faji megkülönböztetés nélküli demokrácia váltsa fel. 

Korántsem volt egyértelmű azonban, hogy a fehérek diktatúráját milyen 

állami berendezkedés fogja felváltani az alvó kontinens déli részén.  

A fehérek célja kezdetben az volt, hogy az átalakulás eredményeként 

olyan hatalommegosztás jöjjön létre, amelyben garantálják a fehérek 

önrendelkezési jogát. Az egyszerű többségi demokrácia létrehozása esetén 

a feketék számbeli többségére tekintettel a fehérek még együttesen sem 

tudták volna érvényesíteni akaratukat a döntéshozatali folyamatokban. A 

fehérek célja ezért az volt, hogy az új politikai rendszerbe vétójogok és 

autonómiák révén saját helyzetüket biztosító garanciákat építsenek be. De 

Klerk, a Nemzeti Párt vezetője a tárgyalások első szakaszában (1991-

1992) hangsúlyozta, hogy Dél-Afrikában speciális demokráciát kell 

létrehozni, amelyben a hatalomkorlátozás és önrendelkezés formái 

egyaránt hangsúlyt kapnak. Álláspontja szerint ennek a 

kiegyensúlyozottságnak egyik összetevője lehetett volna, ha fekete és 

fehér államelnökök váltották volna egymást. Ezzel szemben az Afrikai 

Nemzeti Kongresszus célja a klasszikus, többségi elven alapuló 

demokrácia (ordinary democracy) létrehozása volt. Mandela célkitűzése az 

volt, hogy minden szavazópolgár egyenlő szavazati joggal rendelkezzen. A 

többségi elven alapuló demokráciát támogatták a külföldi államok is. A 

                                   
14 Truth and Reconciliation Commission of South Africa Report (a továbbiakban: Report). 593. o. 
http://www.info.gov.za/otherdocs/2003/trc/rep.pdf 2011. április 10. állapot szerint. 

http://www.info.gov.za/otherdocs/2003/trc/rep.pdf%202011.%20�prilis%2010
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tárgyalások több éven keresztül folytak. Teljesen békés demokratikus 

átmenetről Dél-Afrika esetében nem beszélhetünk. Helyi szinten fehérek 

és feketék között kisebb incidensek voltak. Ennek oka a xhosa-zulu 

(Inkatha-ANC) ellentét volt, amely ez idő tájt erősödött fel. A jövőbeni 

hatalomért már a feketék csoportjain belül is folyt a harc. 1990 után 

Zuluföldről átterjedtek a gyilkosságok az ország más területeire is.  

De Klerk alávetette magát a fehér népesség akaratának. 1992-ben 

népszavazást tartottak a fehérek körében arról, hogy támogatják-e a 

tárgyalásos megegyezésen alapuló alkotmány elkészítését. A fehér 

lakosság 87 %-a vett részt a referendumon, és a szavazók 69 %-a 

szavazott igennel. Ez azt bizonyította, hogy a fehérek komolyan gondolták 

a rendszerváltást. Ezzel 1992 márciusa jelentette az apartheid korszak 

végét. De Klerk terve az volt, hogy az alkotmány szövegének kidolgozását 

követően, arról egy újabb népszavazást tartanak, erre azonban végül nem 

került sor.  

Az 1992-es népszavazást követően indult tárgyalásokon már nemcsak 

az NP és ANC párt vett részt, hanem a többi párt is. A többségi elképzelés 

az volt, hogy a pártok egy ideiglenes, átmeneti alkotmányt dolgoznak ki. 

Ezt követően általános szavazást akartak tartani, parlamentet választani, 

abból a célból, hogy az alkossa meg a végleges alkotmányt. A kormány jó 

szándékát kívánta bizonyítani azzal is, hogy a biztonsági erőket, a 

hadsereget, a rendőrséget és az egyéb, a kormány irányítása alá tartozó 

biztonsági szerveket háttérbe szorította, így például a katonai szolgálat 

idejét megfelezték. Eközben a fekete csoportok között dúlt a 

háborúskodás. Mandela és De Klerk viszonya megromlott. Valószínűnek 

mutatkozott az ANC párt jövőbeni kormányzása, ezért a fekete politikai 

erők és csoportok egyre inkább eltűntek a kormányzó NP mellől.  

1992 májusáig folytak a tárgyalások az alkotmányról. Az ANC párt 

képviselője, Cyril Ramaphosa elhagyta a tárgyalásokat. Ezt követően az 

ANC párt tüntetéseket és sztrájkokat szervezett, 1992. júliusban egy ilyen 

incidens során harmincnyolcan haltak meg. Ennek hatására Mandela a 

tárgyalásokat felfüggesztette. A tárgyalások csak akkor kezdődtek újra, 

amikor a kormány engedett az ANC párt kérésének, szabadon engedte a 

párt fogvatartott tagjait, és ígéretet tett bizonyos zulu-lakta területek 

körbekerítésére az ottani lakosság védelme érdekében. A tárgyalások 

azzal az eredménnyel zárultak, hogy az ANC párt nem fogadta el a 

klasszikus, többségi demokráciát módosító szempontokat, így a 

csoportérdek-érvényesítést és az elnöki rotációt. Az ideiglenes alkotmány 

tartalmazta, hogy minden párt, amely legalább nyolcvan helyet megszerez 

a nemzetgyűlésben, alelnök jelölésére jogosult, húsz mandátum 
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megszerzése esetén pedig a kormányban is részt vehet.  

A búrok között voltak, akik úgy vélték, hogy az ANC párt folytatni fogja 

terrorista hagyományait. Erre a feltevésre épített a Volksfront (Nemzeti 

Front) nevű szövetség is, amelynek célja egy afrikáner volkstaat 

(nemzetállam) létrehozása volt egy fekete hatalomátvétel esetére. 

Vezetőjük, Viljoen egy ideig fontolgatta a fegyveres úton történő 

államalapítást. 

Az első szabad választáson 1994-ben az ANC párt győzött. 1994-ben 

beiktatták elnöki tisztségébe Nelson Mandelát.  

1996-ban fogadták el Dél-Afrika végleges alkotmányát. A Nemzeti Párt 

kilépett a kormányból, De Klerk lemondott és visszavonult a politikai 

élettől.  

1999-ben tartották Dél-Afrikában a második szabad választást, amelyet 

szintén az ANC párt nyert meg. A Volkstaat Tanács ajánlásait nem vették 

figyelembe és a tanácsot meg is szüntették. Ezzel a fehér autonómia 

reménye végleg szertefoszlott. Bár 1999-ig még létezett egyetlen város, 

Orange autonómiája.  

 

4. Az apartheid rendszer lebontása 

 

A parlament 1994-ben széleskörű társadalmi vitát követően elfogadta a 

nemzeti egység és megbékélés törvényét, amely a demokratikus 

átalakulás áldozatközpontú megközelítését tükrözte. A törvény 1995. 

december 1-jén lépett hatályba.  

1995 decemberében a kormány létrehozta az Igazság és Megbékélés 

Bizottságát (Truth and Reconciliation Commission, a továbbiakban: 

Bizottság). A Bizottság abból a célból jött létre, hogy az 1960 és 1995 

közötti jogsértéseket megvizsgálja és azonosítsa a bűnösöket. A Bizottság 

emberiség elleni bűntettnek nyilvánította az apartheidet. A Bizottság 

amnesztiát adott azoknak, akik bevallották bűnüket, bocsánatot kértek az 

áldozatoktól és vállalták, hogy kárpótolják a sértetteket, gyilkosságok 

esetén a sértettek családtagjait. A Bizottság éveken keresztül tanúkat 

hallgatott meg. Ezek a meghallgatások fényt derítettek az apartheid 

brutalitásaira, az egyéni tragédiákra. Így utólagosan sokan találtak – néha 

jelentős anyagi támogatásban megmutatkozó – gyógyírt a sebeikre.  

Az igazság kimondása a politikai vezetésben is zajlott. Desmond Tutu 

kollektív bűnösnek bélyegezte a fehéreket. Később a tiltakozások hatására 

Tutu ezt az álláspontját már nem tartotta fenn. A bűnösök vagy 
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bűnrészesek reakciója a bűnök, hibák bevallása, a bocsánatkérés vagy a 

vádak visszautasítása volt. Botha, a korábbi államelnök visszautasította a 

Bizottsággal való együttműködést. De Klerk elutasította a vádakat, de a 

meghallgatásán maga és a Nemzeti Párt nevében is bocsánatot kért 

minden szenvedésért, amelyet az apartheid okozott. Szállóigévé vált 

mondása ekkor hangzott el: „Apartheid was wrong”. 

A feketékkel szembeni pozitív diszkriminációt célzó intézkedésekkel az 

apartheid lebontása megvalósult a gazdasági és mindennapi életben is. A 

fehér munkavállalókat megegyezéses úton, például nyugdíjazással, 

kárpótlással elbocsátották, helyettük fekete munkavállalókat vettek fel. A 

magánszférában az állam nem tudott közvetlenül rendelkezni az 

álláshelyek felett. Itt a munkáltatók számára olyan kvótákat határoztak 

meg, amelyek be nem tartása esetén az állam a munkáltatóval szembeni 

büntetéseket alkalmazott. A magánszektorban 1994 és 1998 között 44 %-

ról 18 %-ra csökkent a fehér alkalmazottak aránya. 1994-től nyomást 

gyakoroltak az iskolákra annak érdekében, hogy több néger tanulót 

vegyenek fel, és indítsanak számukra angol nyelvű osztályokat. A 

kilencvenes évek elején körülbelül kétezer iskola volt fehér, ez a szám egy 

évtized alatt háromszázra csökkent. Látványos volt az afrikánsz 

térvesztése a médiában is. Anyagilag nem támogatták a fehér 

intézményeket, amelyet a nyelv állapota is megsínylett.  

 

5. Truth and Reconciliation Commission létrehozatala 

 

A nemzeti egység és megbékélés törvényének elfogadását és a 

Bizottság létrehozását jelentős viták előzték meg. A Bizottság 

megalakulására abban a meggyőződésben került sor, hogy tevékenysége 

segíteni fogja a nemzeti egységet és megbékélést. A helyreállító 

szemlélettel való azonosulás hagyománya a dél-afrikai ubuntuból 

származik. Ez a megrongálódott emberi kapcsolatok helyreállítását, a 

sebek begyógyítását és az egyenlőtlenségek kezelését szolgálja.15  

A más országok demokratikus átalakulásaiból szerzett tapasztalatok 

mellett a dél-afrikai átmenetre hatott Kader Asmal munkássága is. Kader 

Asmal a nyugat-fokföldi egyetemen oktatott és előadást tartott Áldozatok, 

túlélők és állampolgárok – emberi jogok, jóvátétel és megbékélés címmel. 

A beszéd hatására sokan támogatóivá váltak annak, hogy Dél-Afrikának 

saját bizottsága legyen. Az Alkotmánybíróság az Azanian People’s 

                                   
15 A bantu (xhosa, zulu) nyelvből származó kifejezés jelentése „emberiesség másokkal szemben”, „az egyén a 
többi emberen keresztül válik emberivé”. Politikai tartalma az egység, a kompromisszum keresése.  
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Organisation-ügyben hozott döntésében kifejtette, hogy az államnak 

törvényi kötelezettsége az, hogy jóvátételi politikát dolgozzon ki az 

áldozatok számára, és ez szintén befolyásolta az átalakulási folyamat 

prioritásait.16  

A Bizottság tevékenysége az 1960 márciusa és 1994 májusa között 

elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekre és a politikai 

bűncselekményekre terjedt ki. A Bizottság munkájával szemben azt az 

elvárást fogalmazták meg, hogy a lehető legteljesebb képet nyújtson a 

múltbeli konfliktusokról, azonosítsa az abban részt vett személyeket és 

számoltassa el a felelősöket a jogsértések miatt. A felelősök azonosítása 

bizonyítékok alapján történt, de nem abban az értelemben, mint ahogyan 

egy bíróság állapítja meg bizonyítékok alapján a jogsértés miatti 

felelősséget. A Bizottság megállapításai ennél fogva nem a jogsértők 

bűnösségének kimondását, hanem az elszámoltatásukat, elsősorban az 

erkölcsi felelősségük deklarálását eredményezte.  

1990-ben jött létre az a munkacsoport, amely ajánlásokat tett a 

politikai bűncselekmények fogalmára, megállapította azt is, hogy a már 

meglévő jogszabályok is lehetővé teszik a kegyelem gyakorlását vagy a 

szabadon bocsátást azok számára, akiket már elítéltek, vagy akiknek a 

fellebbezési eljárása folyamatban van. Megállapította azt is, hogy új 

szabályzásra lenne szükség azon személyek esetére, akikkel szemben 

még nem emeltek vádat. A nemzetközi jogban nem volt meghatározva a 

politikai bűncselekmény és a politikai fogoly fogalma. A munkacsoport arra 

a megállapításra jutott, hogy a cselekmény jellege vagy súlya (pl. 

hazaárulás, gyilkosság) alapján írhatóak körül a politikai 

bűncselekmények. 1990-ben elfogadtak egy javaslatot a politikai 

bűncselekmények fogalmára. A vizsgálat tárgyát képező jogsértések 

fogalmát a nemzeti egységről és megbékélésről szóló 1995. évi 34. 

törvény szűken határozta meg, bizonyos emberi jogi jogsértéseket 

egyáltalán nem vett figyelembe. A Bizottság tevékenységének terjedelmét 

illetően ezért kritikaként fogalmazzák meg azt, hogy az nem terjedt ki 

több lényeges jogsértésre. Például nem foglalkozott több millió ember 

erőszakos elköltöztetésének ügyével, nem érintette a földkérdést és a 

szisztematikus faji diszkriminációt.17  

A törvény szerint az emberi jogok súlyos megsértésének minősül a 

gyilkosság, az emberrablás, a kínzás vagy a súlyosan embertelen 

bánásmód, vagy az erre irányuló minden olyan kísérlet, összeesküvés, 

uszítás, felbujtás, parancs, amely múltbeli konfliktusból ered, és amelynek 

                                   
16 Report 596. o. 
17 Kristin Henrard: i.m. 
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elkövetési időszaka 1960. március 1. és 1994. május 10. napja közötti. 

Ezen jogsértéseket az Emberi Jogok Megsértését Vizsgáló Bizottság tárta 

fel. 

A politikai pártok között megállapodás született arról, hogy a politikai 

indíttatású bűncselekmények miatt amnesztiát fognak alkalmazni. Az 

1992-es ideiglenes alkotmányba már bekerült az amnesztia megengedése. 

1992-ben aláírták azt a Record of Understanding című dokumentumot, 

amely célul tűzte ki a politikai foglyok ügyének felülvizsgálatát. 

Száznegyvenkilenc foglyot azonnali hatállyal, hivatalos eljárás nélkül 

kiengedtek. De Klerk 1994-ben felhatalmazást adott száz fogoly 

elbocsátására. Eszerint, aki ebben az időszakban olyan bűncselekményben 

vett részt, amely akárcsak részben is politikai jellegű volt, azt szabadon 

lehetett bocsátani.  

A főbb politikai pártok és a civil társadalom képviselőiből felállítottak 

egy kis képviseleti bizottságot, hogy kidolgozzák az Igazság és 

Megbékélés Bizottsága megalakításának menetét. Bárki jelölhetett 

küldötteket a Bizottság tagjainak megválasztására. Végül huszonöt nevet 

küldtek tovább Mandela elnöknek, ő pedig tizenhét bizottsági tagot 

nevezett ki.18 A Bizottság elnöke Desmond Tutu, tagjai ANC párttagok és 

szimpatizánsok voltak, NP párttag nem szerepelt közöttük.  

A Bizottság első ülését a megbékélés napján, 1995. december 16-án 

Bishopscourt-ben tartotta. A bizottság Cape Town-ban központi irodát 

hozott létre, négy regionális irodát (Cape Town, Johannesburg, Kelet-

London és Durban) és egy kistérségi irodát (Bloemfontein) alapított. Mivel 

azonban a regionális irodáknak önálló hatáskörük volt, Dél-Afrika nagy 

földrajzi területe miatt jelentős különbségek adódtak a regionális irodák 

tevékenységében. Az ország nagy területe miatt a Bizottságot rendkívül 

nehéz volt minden dél-afrikai számára közvetlenül elérhetővé tenni.  

A Bizottság számára a legnagyobb kihívást az jelentette, hogy két éven 

belül kellett lebonyolítania munkáját. A vizsgálati módszerek 

kidolgozásáról és a technikai feltételek megteremtéséről a törvény nem 

rendelkezett, ezért maga a vizsgálat módszere a bizottság tevékenysége 

alatt folyamatosan fejlődött, változott.  

 

6. Az Igazság és Megbékélés Bizottságának tevékenysége 

 

Az Igazság és Megbékélés Bizottságának és a három különbizottságnak 

                                   
18  
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a feladatait törvény határozta meg. A törvény szerint a Bizottság feladata 

volt vizsgálatokat indítani és azokat koordinálni az emberi jogok súlyos 

megsértéseiről, a jogsértések előzményeiről, körülményeiről, azonosítania 

kellett az abban résztvett személyeket, hatóságokat, intézményeket, 

továbbá a politikai vagy más jogsértésekért végre kellett hajtania az 

elszámoltatást, és megválaszolni azt a kérdést, hogy a jogsértések az 

állam vagy bármely más politikai szervezet által tervezettek voltak-e.  

A Bizottságnak azonosítania kellett a sérelmet szenvedett személyeket 

és az elszenvedett károkat. A kérvények továbbításával elő kellett 

segítenie és támogatnia kellett az amnesztia eljárásokat, átfogó jelentést 

kellett készítenie a feltárt tényekről, és ajánlásokat kellett tennie az elnök 

számára az áldozatoknak nyújtandó jóvátétel megvalósítása, a 

jogalkotási, közigazgatási és intézményi döntések megalkotása, az emberi 

és polgári méltóság helyreállítása érdekében. A Bizottságnak tanúvédelmi 

programot kellett létrehoznia a jövőbeli emberi jogi jogsértések 

megelőzése érdekében.  

A törvény szerint a Bizottság tevékenységének igen széles 

időintervallumot, az 1960. március 1. napjától 1994. május 10. napjáig 

terjedő harmincnégy éves időszakot kellett felölelnie.  

Az Emberi Jogok Megsértését Vizsgáló Bizottság az emberi jogi 

jogsértéseket vizsgálta ki, tevékenysége során 21.519 áldozatot hallgatott 

meg. A Jóvátételi és Rehabilitációs Bizottság feladata a hosszú távú 

jóvátétel politikájának és az ideiglenes segélyek rendszerének kidolgozása 

volt. Fontosnak tartották, hogy az áldozatok véleményt nyilváníthassanak 

az előbbiekről, ezért figyelemmel voltak az Emberi Jogok Megsértését 

Vizsgáló Bizottság meghallgatásainak tapasztalataira.  

A Jóvátételi és Rehabilitációs Bizottság tevékenységének 

fundamentumát az ideiglenes alkotmány azon klauzulája képezte, amely 

szerint szükség van a múltbeli konfliktusok okozta sérelmek kezelésére.19 

A Jóvátételi és Rehabilitációs Bizottság által kidolgozott, a nemzetközi 

elvárásokat követő politika fő elemei közé tartozott az igazságos 

kompenzáció, a jogsértést megelőző állapot visszaállítása, a rehabilitáció, 

az egészségügyi segítségnyújtás, a jogsértések megtörténtének 

elismerése és az újabb jogsértések megelőzése. A Jóvátételi és 

Rehabilitációs Bizottság javaslataiban a hangsúlyt a szimbolikus 

helyreállításra helyezte, arra a kérdésre kereste a választ, hogyan lehetne 

megkönnyíteni a közös visszaemlékezést a győztesekre és a 

legyőzöttekre. A szimbolikus helyreállítás magában foglalta az elhunytak 

                                   
19 "There is a need for understanding but not for vengeance, a need for ubuntu but not for victimisation."Report 
99. o. 
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exhumálását, az emlékművek felállítását és az utcák átnevezését.20 Az 

Alkotmánybíróság az Azanian People’s Organisation-ügyben hozott 

döntésében a szimbolikus jóvátétel formájaként ismerte el azt, ha az 

állam ösztöndíjakat biztosít az áldozatok gyermekeinek, ha egészségügyi 

és mentális segítséget nyújt az áldozatoknak és hozzátartozóiknak, 

továbbá ha emlékműveket állít fel21. A Bizottság azt javasolta a 

kormánynak, hogy a súlyos jogsértések valamennyi áldozatának nyújtson 

anyagi segítséget, így 16.855 áldozat illetve hozzátartozó jutott anyagi 

támogatáshoz22.  

Az Amnesztia Bizottság az amnesztiáért folyamodókat hallgatta meg. 

Mivel ezek a meghallgatások sokáig tartottak, a bizottság mandátumát 

négy hónappal meghosszabbították. Eredetileg öt személyt neveztek ki a 

testületbe, közülük hárman a legfőbb bírói testület tagjai voltak. A 

bizottság létszáma később megháromszorozódott. Az Emberi Jogok 

Megsértését Vizsgáló Bizottságot jelzési kötelezettség terhelte a Jóvátételi 

és Rehabilitációs Bizottság felé minden olyan áldozat esetében, aki súlyos 

jogsértést szenvedett el. Az Amnesztia Bizottságot is jelzési kötelezettség 

terhelte a Jóvátételi és Rehabilitációs Bizottság felé azon ügyekben, 

amelyekben az elkövetőnek amnesztiát engedélyezett, és azon áldozatok 

esetében, akiknek a sérelmére súlyos jogsértést követtek el.23  

 

7. A meghallgatások 

 

A Bizottság munkájának első fázisában a meghallgatásokat valósították 

meg, ami jelentős időt igényelt. A kutatási fázisban a Bizottság már 

elhatározta, hogy kevesebb figyelmet fordít a szimbolikus tevékenységre, 

a meghallgatásokra, mert az információk nagy mennyisége miatt ez 

rendszerezés akadályokba ütközött. 

Az áldozatok azonosítása a nyilatkozatokkal, jegyzőkönyvekkel valósult 

meg. A Bizottság a pontos adatfeldolgozás érdekében kialakította a 

nyilatkozatok rendszerezésének protokollját és speciálisan képzett 

személyeket bízott meg a nyilatkozatok felvételével. A nyilatkozatok 

felvétele során az áldozatok saját nyelvüket használhatták. A 

                                   
20 Az elhunytak exhumálását a kulturális szokások is megkövetelték, hiszen a fekete áldozatok hozzátartozóinak 
hite szerint a halott lelke csak így térhetett haza az élőkhöz.  Report 101. o. 
21 Az amnesztiában részesült személyek mentesültek a polgári és büntetőjogi felelősség alól, így az 
Alkotmánybíróság értelmezése szerint mentesültek a reparáció alól is. Didcott alkotmánybíró a döntésben 
kifejtette, hogy a törvény semmilyen kikényszeríthető jogot nem biztosít az áldozatoknak, ha a sérelmet okozó 
személy amnesztiában részesült.  Report 100-101. o. 
22 Report 97. o. 
23 Report 104. o. 
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nyilatkozatok felvevői képzésben vettek részt abból a célból, hogy az 

áldozatok érzelmi stresszét kezelni tudják. Egyidejűleg a mentális 

segítséget nyújtó egészségügyi szervek is elérhetők voltak az áldozatok 

számára. A nyilatkozatok felvétele során az áldozatok részletesen 

ismertették a történteket. A nyilatkozat-felvétel célja nemcsak az 

információgyűjtés volt, hanem terápiás célt is szolgált, lehetőséget 

biztosított az áldozatoknak arra, hogy beszéljenek szenvedéseikről.  

Az Emberi Jogok Megsértését Vizsgáló Bizottság és a Jóvátételi és 

Rehabilitációs Bizottság igazoló mutatókat épített be a jegyzőkönyvekbe 

annak vizsgálatára, hogy valódi áldozat volt-e a nyilatkozó. Az igazoló 

mutatók mellett részben a vallomások hitelességének vizsgálatát célozta a 

nyomozóegység, amelynek az volt a feladata, hogy az áldozatok 

vallomásainak megalapozottságára fényt derítsen. Logisztikai feladatokat 

is ellátott, részt vett a tanúk meghallgatásra történő szállításában, 

bizonyítékokat gyűjtött és kérdéseket készített az eseti, az intézményi és 

a politikai pártok meghallgatására. Az adatokat országosan egyesítették 

és kutatórészleg jött létre az adatok elemzésére. 

Az áldozatok a Bizottság régióbeli irodáiban tették meg nyilatkozataikat, 

másrészt a közösségekben, harmadrészt a kijelölt nyilatkozat-felvevők 

programja keretében, amely azokra a közösségekre koncentrált, ahol a 

Bizottság nem tartott meghallgatásokat. A nyilatkozatok alapján a 

Bizottság információs rendszert dolgozott ki. A nyilatkozatok 

nyilvántartásba vétele után a nyilatkozatokat a regionális irodákban 

elemezték, és azonosították, hogy mely emberi jogokat sértették meg az 

áldozatok által említett tényállásokban. Ez alapján az áldozatokat a 

törvényben meghatározott négy áldozatcsoportba sorolták. Meghatározták 

a jogsértés természetét, helyét és időpontját, következményeit, az áldozat 

politikai helyzetét és az áldozatok és az elkövetők szervezeti 

hovatartozását. Ezután az adatrögzítés és a megerősítés következett 

bírósági, nyomozóhatósági iratok, újságcikkek és halotti anyakönyvi 

kivonatok alapján. A Bizottság az áldozatok nyilatkozatait próbálta 

megerősíteni egyéb okiratokkal, bizonyítékokkal. A politikai környezet 

megismerése érdekében a Bizottság tanulmányutakat szervezett. Ezután a 

biztosok a regionális irodákban előzetes megállapításokat tettek, amelyek 

alapján levelet küldtek a jogsértések elkövetőinek. Tájékoztatták őket a 

nyilatkozatokról és felhívták őket a válaszadásra.  

A Bizottság tevékenységét az a kettősség uralta, hogy mint jogi 

intézménynek felelősséget kellett vállalnia megállapításaiért, a végleges 

jelentésének hitelességéért és azért, hogy a jóvátétel a valódi 

áldozatokhoz jusson el. Másrészt a Bizottság tevékenysége azon erkölcsi 
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és terápiás folyamat része volt, amelyben az áldozatok elmondhatták 

szenvedéseiket. A Bizottság igyekezett csökkenteni a munka jogi és 

kontradiktórius jellegét, és a helyreállításra és a terápiára helyezte a 

hangsúlyt.  

Az Emberi Jogok Megsértését Vizsgáló Bizottság ötféle meghallgatást 

tartott. A meghallgatások első csoportját az jellemezte, hogy azok akár 

három-öt napig is tarthattak, és húsz-hatvan áldozat vett részt rajtuk. E 

meghallgatások során az áldozatok a nyilvánosság előtt tettek 

tanúvallomást. Az Emberi Jogok Megsértését Vizsgáló Bizottság 

megbízottakat jelölt ki minden regionális irodába, amely már önmagában 

is áldozatközpontú megközelítésre utal, ezzel is biztosítani akarták az 

áldozatok megfelelő támogatáshoz jutását. A meghallgatások után a 

közösségekben találkozót tartottak, amelynek a célja az volt, hogy 

visszajelzést szerezzenek arról, mi volt a közösség tapasztalata a 

meghallgatásokról, és hogy a konfliktusos területeken tájékozódjanak az 

együttműködés lehetőségéről.   

Az eseti meghallgatások során nem az egyéni, hanem a különleges 

esetekre összpontosítottak, azokon nemcsak az áldozatok, hanem a 

szakértők és az elkövetők is részt vettek. Ilyen eseti meghallgatásokat 

tartottak például az 1976-os sowetoi eseményekről és az 1986-os 

alexandrai hatnapos háborúról. 

A különleges meghallgatások során különös figyelmet fordítottak a 

jövőbeli jogsértések megelőzésére és ajánlásokat tettek a megbékélés 

előmozdítására. Ilyen meghallgatásokat tartottak a gyermekeknek, a 

fiataloknak és a nőknek.  

Az intézményi meghallgatások az emberi jogok megsértésében részt 

vett intézmények, szakmák és szervezetek szerepéről szóltak. Intézményi 

meghallgatásokat tartottak az egészségügyi, a jogi, a média, az üzleti, a 

börtön szektorban és az egyházi közösségekben.  

A politikai pártok meghallgatásainak a konfliktusok okainak feltárása 

szempontjából volt különös jelentősége. 

 

8. Az amnesztia 

 

A dél-afrikai átmenet igazságszolgáltatása elvetette az általános 

amnesztiát, az átalakulás demokratikusságát az amnesztiával 

összefüggésben azzal kívánták biztosítani, hogy az amnesztia folyamatát, 

feltételeit törvényben szabályozták. Az amnesztiát egyéni alapon kellett 
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kérvényezni.  

Az amnesztia kérvényezőinek nyomtatványt kellett kitölteniük, amely 

igen részletes információkat kért az emberi jogokkal való visszaélést 

megvalósító cselekményről. A kérvényezőnek „teljes beszámolót” kellett 

adnia emberi jogi bűntettéről ahhoz, hogy jogosult legyen az amnesztiára.  

A legtöbb esetben a kérvényezőknek meg kellett jelenniük az Amnesztia 

Bizottság előtt, amelynek a meghallgatásai nyilvánosak voltak. Az ANC 

párt és a Nemzeti Párt célja az volt, hogy az amnesztia meghallgatások 

zártak legyenek, de ezt a civil szervezetek sikeresen megakadályozták. Az 

amnesztia eljárás nyilvánossága folytán az áldozatok és jogi képviselőik 

azon jelen lehettek, bizonyítékokat terjeszthettek elő és kérdezhettek.  

Az eljárások során csupán azokat a súlyos, politikai jellegű emberi jogi 

visszaéléseket vették figyelembe, amelyeket 1960 és 1994 között 

követtek el. Annak eldöntésénél, hogy egy tett, mulasztás vagy 

bűncselekmény politikai célú volt-e, számos kritériumot vettek 

figyelembe. Vizsgálták az elkövető indítékát, azokat a körülményeket, 

amelyek között a bűncselekmény történt, és azt, hogy az politikai felkelés, 

zavargás vagy esemény közepette, illetve arra való válaszadásként 

történt-e. A bűncselekmény politikai jellegűnek minősülhetett a jogi és 

tényleges természete, a tárgya vagy célja alapján és aszerint is, hogy 

állami tulajdon vagy magánszemélyek, magántulajdon ellen irányult-e. A 

cselekmény politikai jellegét valószínűsítette, ha az parancsra történt vagy 

olyan szervezet, intézmény, felszabadító mozgalom vagy testület 

parancsára, érdekében vagy egyetértésével, amelynek a tettet elkövető 

egyén tagja, ügynöke vagy támogatója volt. Vizsgálták azt is, hogy milyen 

volt a kapcsolat a bűncselekmény és az elérni kívánt politikai cél között, 

és az mennyire volt közvetlen, szoros és arányos. 

Az emberi jogok megsértéséről szerzett információk legjelentősebb 

forrása az amnesztia volt. Az Amnesztia Bizottság egyrészt az 

amnesztiáért folyamodók kérelmeiből, másrészt az amnesztia 

meghallgatások során tett vallomásokból nyerte a legtöbb érdemi 

bizonyítékot. Az amnesztia eljárásban megismerhetővé váltak az 

elkövetők motivációi és perspektívái is. Egy kutatórészleg és egy 

nyomozási egység vizsgálta az amnesztia iránti kérelmeket és a 

kérelmezőket három csoportba sorolta: akik a korábbi állami rendszerben 

dolgoztak, akik a hatalom megdöntéséért dolgoztak és akik a fehérek 

jogaiért szálltak síkra. 

Az amnesztia iránti kérelmeket a törvény hatálybalépésétől, 1995 

decemberétől kezdve 1997. május 10-ig lehetett előterjeszteni. 1998-ig a 

bizottsághoz hétezer amnesztia iránti kérelem érkezett, ebből 216 esetben 
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engedélyezték az amnesztiát. 160 egyéni kérelmet azért utasítottak el, 

mert nem tartalmazta a bűncselekmények beismerését. 3000 kérvényt 

pedig azért nem fogadtak el, mert a bűncselekmény nem politikai jellegű 

volt. 864 esetben az elutasítás oka az volt, hogy a jogsértést abban az 

időszakban követték el, amelyre az amnesztia nem terjedt ki.24  

A legsúlyosabb emberi jogsértéseket túlélők, akik a leginkább ellenezték 

az amnesztiát, pert indítottak a Bizottság ellen a dél-afrikai 

Alkotmánybíróságánál. Az Alkotmánybíróság azonban a Bizottság javára 

döntött azon az alapon, hogy az alkotmány 33. cikke lehetővé teszi a bírói 

út korlátozásának jogát az alkotmány amnesztiát garantáló része alapján. 

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az amnesztiarendeletek nem 

ütköznek nemzetközi normákba és nem sértik a Dél-Afrika által vállalt 

azon nemzetközi kötelezettségeket, amelyek egy államon belüli pártok 

közötti konfliktust, illetve a gyarmatosító hatalom elleni, az 

önrendelkezésért folyó küzdelmet szabályozzák. Az Alkotmánybíróság úgy 

foglalt állást, hogy egyrészt a demokratikus átalakuláshoz szükséges az 

amnesztia, másrészt az amnesztia gyakorlásának előfeltétele volt az 

igazság elmondása, így az nem volt korlátlan és feltétel nélküli.25  

 

9. A Bizottság tevékenységének értékelése 

 

A Bizottság munkája és az áldozatok számára nyújtott segélyezési 

politika kialakítása azt mutatja, hogy a múlt rendszerben elszenvedett 

sérelmek orvoslása nem maradt az emberek magánügye, hanem abban az 

állam lényeges szerepet játszott. A Bizottság tevékenysége az állami 

felelősség doktrínáján alapult, amely elv a nemzetközi szokásjogból ered. 

Eszerint az államon akkor kérhető számon a súlyos emberi jogi 

jogsértések elkövetése, ha a jogsértést megvalósító szervezetek és 

személyek állami ellenőrzés alatt tevékenykedtek, és felel az állam akkor 

is, ha a jogsértések megelőzéséhez és a jogsértések miatti felelősségre 

vonáshoz szükséges intézkedéseket elmulasztotta.26  

Az Igazság és Megbékélés Bizottságának tevékenységét már 

megalakulásától kezdve számos kritika érte. A NP azért kritizálta, mert 

álláspontjuk szerint a Bizottság csak a kegyetlenkedésekre volt kíváncsi, s 

arra nem, hogy az apartheid rendszer kormányai a kommunizmus 

térhódításával szemben is védték az országot. A NP azonban nem volt 

                                   
24 Alex Boraine: Dél-Afrika Igazságtételi és Megbékélési Bizottsága. Fundamentum. 2003. 1. szám. 14-23. o. 
25 Kristin Henrard: i.m. 
26 Report 602. o. 
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egységes, a vezetők és a tagok nem értettek egyet abban, hogyan 

viszonyuljanak a Bizottság munkájához.27 

A Bizottság elismerte, hogy az ANC párt nemzetközi jogilag elismert 

felszabadítási mozgalom az apartheid rendszer ellen.28 Az ANC párt 

azonban nem nézte jó szemmel azt, hogy néhány esetben az általuk 

elkövetett terrorcselekményeket is firtatta a Bizottság.  

A Bizottság, amely 2001 júniusában fejezte be tevékenységét 

megállapította, hogy legalább 21.000 esetben történt súlyos emberi jogi 

jogsértés 1960 és 1994 között Dél-Afrikában. A Bizottság által 

megállapított 21.000 tényállás szerint 10.000 esetben történt gyilkosság. 

Mivel az áldozatok önkéntesen vettek részt a meghallgatásokon, az adatok 

nem reprezentálják a jogsértések teljes terjedelmét.  

A Bizottság meghallgatásaira több nő ment el, mint férfi, és a nők 

között a legtöbb afrikai volt. A bizottsághoz fordulók 90 %-a volt fekete, 

akik között a legtöbb olyan nő volt, aki elveszítette férjét. Az áldozatok 

jelentős része 37 éves vagy idősebb volt. Hatszor gyakrabban haltak meg 

férfiak a jogsértések folyamán, mint nők. A meghallgatások során a férfiak 

inkább a saját sérelmeikről, a nők pedig a mások által elszenvedett 

sérelmekről beszéltek.  

A Bizottság tevékenységének hosszú távú eredménye, hogy Dél-

Afrikában immár tagadhatatlanok az apartheid rendszer bűnei. A Bizottság 

megállapította, hogy minden dél-afrikai embertől elvárható, hogy 

felülvizsgálja saját szerepét az apartheid rendszer kialakításában és 

fenntartásában. A felelősségvállalás hiánya, a parancsok feltétlen 

teljesítése, a büntetéstől való rettegés, az erkölcsi közöny mind része 

annak a sokrétű felelősségspirálnak, amely az emberi jogok 

szisztematikus megsértéséhez vezetett a modern államokban29. A 

felelősségvállalásra éppúgy okot adott a politikai bűncselekmények 

elkövetése, mint az előnyök szerzése, pusztán a fehérnek születés miatt. 

A Bizottság tevékenysége nyomán a személyes és narratív igazság 

felértékelődött. Azzal, hogy az áldozatok és az elkövetők elmondták saját 

történetüket, mindannyian értelmet adtak saját sokrétű tapasztalataiknak. 

A sajtón keresztül ezek a személyes igazságok eljutottak a szélesebb 

nyilvánossághoz.30  

                                   
27 Pordány László: i.m. 
28 Report 642. oldal 
29 Report 592. oldal 
30 A főbb intézmények, köztük a politikai pártok, az üzleti és a foglalkoztatási szféra, az egészségügy, a média, a 
bíróságok, az egyházak és más közösségek, intézmények meghallgatásaikor sokan nyíltan beismerték 
együttműködésüket az apartheiddel. Nemcsak hogy élőben közvetítették a meghallgatásokat szerte Dél-
Afrikában napi négy órában, hanem kommentárokkal, vitákkal és megbeszélésekkel kísérték a Dél-Afrikában 
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A nemzeti egység és megbékélés törvénye kifejezetten megerősítette az 

igazság elmondásának gyógyító hatását. Az Igazság és Megbékélés 

Bizottsága visszaállította „az áldozatok emberi és társadalmi méltóságát 

azáltal, hogy lehetőséget biztosított nekik saját beszámolójuk 

elmondására azokról a sérelmekről, amelyeknek áldozatai”31. A Bizottság 

tevékenysége ezért társadalmi vagy „dialogikus” igazság és gyógyító-

erősítő igazság szolgáltatása volt.  

 

10. Összegzés 

 

Az Igazság és Megbékélés Bizottságának tevékenysége a kelet-európai 

és dél-amerikai demokratikus átalakulásokban részt vett bizottságokkal 

számos hasonlóságot mutat. Ezen közös vonások, hogy valamennyi 

bizottság a diktatúrából a demokráciába vezető átmenetben vett részt, és 

az átalakulás alapvetően békésen, forradalom nélkül zajlott. A nemzeti 

egység és maga a demokrácia gyenge volt ugyan, de a jog uralmának 

tisztelete és az emberi jogok kultúrájának megteremtése iránti szándék 

erőteljesen jelen volt.  

A dél-afrikai demokratikus átalakulási folyamat abban tér el a legtöbb 

igazságkutató bizottság megalakításának körülményeitől, hogy teljes 

mértékben nyílt, átlátható volt. A törvény által létrehozott Bizottság 

előnye, hogy egy demokratikusan megválasztott csoport vett részt a 

vitában, és véglegesítette a Bizottság célját, eljárását. A célokat világosan 

felvázolták, a korlátokat megállapították, és a tagoknak a törvény szerint 

kellett eljárniuk.  

Jelentős sajátosság, hogy a Bizottság hatásköre kiterjedt arra, hogy 

amnesztiát adjon. A szuverenitás jelzésére szolgált az, hogy ezt a jogot 

egy demokratikusan létrehozott testület gyakorolta. A Bizottság saját 

hatáskörrel rendelkezett házkutatás, lefoglalás tartására, idézésre és a 

nagy nyilvánosság biztosítására. További sajátossága a dél-afrikai 

átmenet igazságszolgáltatásának a tanúvédelmi program, az intézményi 

és a külön meghallgatások és a nagyobb személyzet és költségvetés.  

Azok, akik emberiség elleni bűncselekményeket követtek el a legtöbb 

esetben szabadon távozhatnak, ha amnesztiáért folyamodtak. Az 

amnesztia azonban nem volt korlátlan, mert a törvényi feltételek 

hiányában számos büntetőper folyt a Bizottság eljárásával párhuzamosan.  

                                                                                                          
használt mind a tizenegy nyelven. 
31 Alex Boraine: Dél-Afrika Igazságtételi és Megbékélési Bizottsága. Fundamentum. 2003. 1. szám. 14-23. o. 
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Alex Boraine szerint Dél-Afrika körülményei között, ahol nem volt 

győztes és legyőzött, nem volt más igazi alternatíva az átmenet 

mikéntjére. Álláspontja szerint a politikai kompromisszum döntötte el, 

hogy az amnesztiáért folyamodók mentesültek a büntetés alól, de mindig 

visszatérő kérdés az, hogy volt-e erkölcsi alap ehhez a 

kompromisszumhoz, és a diktatúra áldozatai megelégedtek-e a 

felelősségvállalás ezen módjával.32 

Az Igazság és Megbékélés Bizottsága ellentmondások közepette 

született, és vele szemben az ellenérzés még ma is tetten érhető. 

Egyetérthetünk azzal, hogy a Bizottság tevékenységének is voltak 

korlátai, hiszen önmagában az ország problémáit nem volt képes 

megoldani. Ezt jelzi, hogy a kilencvenes évektől a búrok kezdték 

tömegesen elhagyni Dél-Afrikát. Egy Dél-Afrika nyugati részén végzett brit 

kutatás szerint a Bizottság tevékenysége nem csökkentette az áldozatok 

pszichés sérelmei miatt előállt tüneteket sem, ezért a meghallgatások 

csupán részét képezték az áldozatok segítését célzó átfogó stratégiának.33 

A kutatás eredményei szerint ugyanakkor a megbocsátás hiánya fontos 

összetevője az áldozatoknál jelentkező pszichés kockázatoknak. A 

Bizottság tehát munkájával csupán az alapokat teremtette meg ahhoz, 

hogy az együttélés, a kölcsönös tisztelet normái újra gyökeret verjenek 

Dél-Afrikában, maga a helyreállítás hosszú távú, több évtizedes folyamat.  
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