
A Helyreállító Igazságszolgáltatás gondolkodásmódja 
 

A helyreállító igazságszolgáltatás által alkalmazott folyamatok lehetővé teszik az áldozat számára, 

hogy nyíltan beszéljen az elkövetőnek az általa elkövetett tett hatásairól és választ kapjon kérdéseire; 

az elkövetőnek pedig lehetősége van arra, hogy megértse tette következményeit, bocsánatot kérjen 

az áldozattól, és megpróbálja valamilyen módon jóvátenni az általa okozott kárt. A helyreállító 

igazságszolgáltatás közvetlenül felelősségre vonja az elkövetőt tettéért, és segít az áldozatnak az 

ellene elkövetett tett következményeinek feldolgozásában (Restorative Justice Consortium, Egyesült 

Királyság) 1 

 

Alapelvek:  

 Elsődleges cél az áldozatok gyógyulása 

 Az elkövető vállalja a felelősséget az általa elkövetett tettért 

 A konfliktus rendezésének alapvető eszköze a dialógus 

 Kísérlet történik az okozott kár jóvátételére 

 Törekedni kell arra, hogy az elkövető a folyamat eredményeként többé ne akarjon kárt 
okozni másoknak 

 A közösség az áldozatot és az elkövetőt egyaránt segíti abban, hogy újra megtalálják 
helyüket az életben  

 
 

Paradigmaváltás 

A MEGTORLÓ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS a bűncselekmény elkövetését TÖRVÉNYSZEGÉSNEK tekinti.  

Az eljárás során arra keresi a választ, hogy kit kell vádolni az elkövetéssel és milyen büntetést 

érdemel az elkövető.  

A HELYREÁLLÍTÓ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS ezzel szemben a keletkezett SÉRÜLÉSEKRE fókuszál. A 

sértettek szükségleteit igyekszik feltárni, és keresi, hogy kinek a feladata a sérelmek nyomán 

keletkezett szükségletek a kielégítése.  

Társadalmi berendezkedés  

Összetett társadalmunkra jellemző, hogy különböző államigazgatási rendszerek működnek, melyek a 

személyektől és a közösségektől eltávolodva látják el feladataikat. Erre a társadalmi berendezkedésre 

jellemző, hogy egy bűncselekmény elkövetésének észlelésekor az állampolgárok értesítik a 

HATÓSÁGOT. A saját problémájuk megoldását az ÁLLAMRA ruházzák át.  

                                                           
1
 Konfliktuskezelés elítéltekkel – Kézikönyv a mediáció és helyreállító igazságszolgáltatás alkalmazhatóságáról a 

büntetés-végrehajtásban. Készült a Meditation and Restorative Justice in Prison Settings (MEREPS) projekt 
keretén belül az Európai Bizottság Criminal Justice 2008 programjának támogatásával. 2010. Budapest. Foresee 
Kutatócsoport, OKRI.  



Az arányosság elve – „Szemet szemért, fogat fogért.” 

Az ÁLLAM a bűncselekmények meghatározását törvénykönyvbe foglalja. Jogszerű keretek között 

szabályozza, hogy milyen mértékű büntetés ARÁNYOS egy adott bűncselekmény elkövetésével 

okozott kárral.   

Mivel a sértett és elkövető közvetlen kapcsolatát az érzelmek és érdekek erősen befolyásolják, ezért 

az arányosság elvének megvalósulása érdekében az IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS rendszerében a 

bűncselekménytől független szereplők dolgoznak.  

A bűn hatása és az érintettek köre 

A bűncselekmény hatása továbbgyűrűzik a környezetében, a különböző érintettek körében éppen 

úgy, mint a vízbe dobott kő, ami hatalmas hullámokat gerjeszt és gyűrűzik tovább a vízben.  Az 

érintettek köre – akikre a bűncselekmény hatással van  -  a közvetlen áldozatokon túl, a családok, 

barátok, ismerősök, szomszédság, munkatársak, helyi közösség, hatóságok dolgozói, valamint az 

egész társadalom.   

A helyreállító módszer eredete 

Észak-Amerikai indán tradícióból származik a módszer ahol a bűnelkövetők, áldozatok, a családok és 

közösségek egy körben ülnek és egy „beszélő tárgyat” adnak körbe. Csak az a személy beszélhet, 

akinél a „beszélő tárgy” van, oszthatja meg gondolatait az egész csoporttal.  Mindenkinek lehetősége 

van arra is, hogy megjegyzés nélkül átadja a „beszélő tárgyat”, de a „beszélő tárgy” körforgásban 

marad addig, míg mindent, amit meg kellett beszélni, megbeszélnek. Mikor mindenki elmondta a 

beszédét, a csoport határozza meg az eljárást, amivel rendbe hozza az elkövető a kárt, amit okozott, 

és ahogyan a közösségben biztosítják, hogy a bűncselekményt ne kövesse el még egyszer.  

 Ez egy egyszerű példája a közösség sérelméért vállalt felelősségnek 

 

 

Nézzünk egy példát a Megtorló és a Helyreállító Igazságszolgáltatás gyakorlati alkalmazására! 

 

Egy fiatal gyújtogat, és kiéget egy üzletet. A kár jelentős. 

A MEGTORLÓ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS rendszerében a hagyományos folyamat a letartóztatással 

kezdődik. Ezt követően a bíróság dönt arról, mi történjen az elkövetővel.  Ítéletre, büntetésre 

számíthat. 

A HELYREÁLLÍTÓ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS működése: A fiatal családja fedezte az anyagköltséget, 

hogy újjáépítsék az üzletet. Vállalták a fiú tetteiért a felelősséget. A nagybácsi jelen volt a Családi 

Konferencián. Tisztelt és keményen dolgozó építész volt. A nagybácsi felelősséget vállalt a fiúért és 

együtt kijavították az üzletben lévő károkat.  

 



A végeredmény:  

1. Az áldozat elégedett volt, és hamarosan visszatért az üzleti pályára az új boltban. 

2. A fiú kitanult egy szakmát, így visszanyerte az önbecsülését. 

3. A megoldás minden fél számára elfogadható volt – nem voltak győztesek és vesztesek. 

4. A közösség azt látta, hogy igazságot szolgáltattak. 

 

Ördögi kör és a megbocsátás folyamata 

A bűnelkövető nem törődik az áldozattal. Semmibe veszi őt. Az áldozattal szemben kizárólag saját 
igényét, szükségeit tartja szem előtt, amikor a bűncselekményt elköveti ellene.  
Ezt követően a sértett gyakran az elkövető „vérét” kívánja. A rosszindulat bosszúállássá erősödik, 
amely a továbbiakban aláássa mindkettőjük „kapcsolatát". 
 
Az eljárás során a bűnelkövetők gyakran megoldások helyett kifogásokat keresnek cselekedetükre 
azért, hogy megússzák a büntetést. 
 
A kapcsolat gyógyulása a FELELŐSSÉGVÁLLALÁSSAL kezdődhet el.  
A felelősségvállalás adhat alapot egy őszinte MEGVALLÁSHOZ, melyben az elkövető elmondja azt, 
ami történt.  Beszél arról, mit gondolt, amikor elkövette a bűncselekményt, és hogyan gondolkodik 
most az eseményekről.  
Az elkövetőnek fontos kifejezésre juttatnia azt, hogy rossznak tartja az elkövetett bűncselekményt, 
tisztában van az okozott károkkal, és a továbbiakban nem akar másoknak kárt okozni.   
A sértett részéről fontos megvallani az érzéseit, hogyan szerzett tudomást az elkövetett 
bűncselekményről, mit gondolt akkor és most az eseményekről, mi volt számára a legnehezebb. 
Elképzelhetőnek tartja, hogy megbocsát az elkövetőnek, aki rossznak tartja az akkori cselekedetét.  
 
 

Felelősségvállalás és közösségi jóvátétel 

Az elkövetőnek szükséges az új gondolkodásmód szerint cselekednie, megkísérelni az okozott károk 
lehetséges jóvátételét.  
Az elkövető lehetőségeitől és a sértetti közösség befogadó képességétől függ a megvalósuló 
jóvátétel.  
Ha az elkövető a jóvátétel által alkotó módon van jelen a helyi közösségben, a bizalom helyreállítását 
és megszilárdítását követően jöhet létre az emberi kapcsolatokban a megbékélés.  

 


