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Meghatározás

A helyreállító igazságszolgáltatás a szabályszegés vagy 
bőncselekmény elkövetése következtében kialakult kár 
helyreállítását tőzi ki elsıdleges célként. 

Alkalmazása során kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy a 
bőncselekmény által érintett személyek és közösségek tagjai 

Alkalmazása során kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy a 
bőncselekmény által érintett személyek és közösségek tagjai 
közvetlenül is részt vegyenek a káreseményre adott válaszok 
(szankciók) kidolgozásában. 

Így az érintett áldozatok, elkövetık és a hozzájuk tartozó 
közösségek mind anyagi érdekei, mind érzelmi szükségletei 
tükrözıdhetnek a konfliktusmegoldás során. 



Büntetı igazságszolgáltatás Helyreállító igazságszolgáltatás
- a bőncselekményt az Állam elleni 
tettnek tekinti

- az elkövetı kötelezettségeit 
hangsúlyozza

- az igazság érdekében az Állam képviseli 
a büntetést / felelısségre-vonást

- az igazságszolgáltatás közvetlenül 
bevonja az áldozatokat, elkövetıket és a 
hozzájuk tartozó közösség tagjait, hogy 
együtt dolgozzák ki a helyreállítás 
menetét/módját

- legfıbb célja, hogy az elkövetı - legfıbb célja az áldozatok - legfıbb célja, hogy az elkövetı 
„megkapja, amit megérdemel”

- legfıbb célja az áldozatok 
szükségleteinek kielégítése, valamint az 
elkövetı felelısségvállalása a kár 
helyreállításában

- 3 fı kérdése:

1. Milyen szabályt/törvényt szegtek meg?

2. Ki követte el?

3. Mit érdemel érte? 

- 3 fı kérdése:

1. Ki(k) sérült(ek)?

2. Mik a szükségletei(k)?

3. Ezek kielégítése kinek a kötelessége?

Zehr, 2002: 21



Háttérfolyamatok

� Áldozatvédelem

� A büntetı rendszerek hatékonytalansága, � A büntetı rendszerek hatékonytalansága, 
alternatívák, bőnmegelızés szükségessége

� Nemzetközi egyezmények



Kutatások

� 35 program meta-elemzése alapján (Latimer, Dowden, Muise, 
2001)

� a résztvevık elégedettsége;

� egyezmények megkötése; valamint 

� a visszaesés csökkentése tekintetében hatékonyabb mint a 
hagyományos büntetırendszerek

� A társadalom és az igazságügyi szakemberek punitivitása, ill. 
nyitottsága a helyreállító intézkedésekre (Sessar, 1992; 
Weitekamp, 2000)

� Költség-hatékonysági elemzések (Aaltonen, n.d.)



A resztoratív igazságszolgáltatás programok lehetséges 
helye az igazságszolgáltatási rendszerekben



Jelen és jövı Magyarországon

� Törvénytervezet a büntetı ügyekben 
alkalmazható közvetítıi tevékenységrıl (2005)

� Korm. határozat a társadalmi bőnmegelızés 
nemzeti stratégiája céljainak végrehajtásárólnemzeti stratégiája céljainak végrehajtásáról
(2005)

� Civil szervezetek

� Képzések

� Kutatások



Kutatási témák áttekintése

Tudományterület Kutatási kérdések

Kriminológia bőncselekmények tendenciái; visszaesés vs. normakövetés; 
büntetés-helyreállítás iránti attitődök a társadalomban

Kriminálpolitika, 
szociálpolitika

az igazságszolgáltatás szankcionálási elvei; döntéshozatali 
mechanizmusai (elsıdlegesen az igazságügyi szakemberek 
esetében); bőnmegelızés, civilekkel való együttmőködés; 
garanciaelvek érvényesülése; helyreállítás és büntetés kapcsolata garanciaelvek érvényesülése; helyreállítás és büntetés kapcsolata 
(egymás mellett, helyett, mögött?), igazságszolgáltatási 
paradigmaváltás vagy sem?

Filozófia, etika büntetés mindenáron és elsıdlegesen?
Szociológia közösségi döntéshozatal, részvétel, normaszegés közösségi 

kezelése
Pszichológia, 
Szociálpszichológi
a

semlegesítés, önigazolás, moralitás, megbánás, megbocsátás, 
társadalmi kötelékek, megbélyegzés vs. reintegratív szégyenérzet 
kialakítás

Közgazdaságtan a helyreállításra/büntetésre épülı modellek költség-haszon 
vonzatai



Saját kutatások – mikro és makro kérdések

1. A helyreállító szemlélet hatása elkövetık morális 
gondolkodására, semlegesítésére, szégyenérzetére és 
társadalmi kötelékeire gyakorolt hatásáról (Cambridge, 
2004)2004)

2. A resztoratív igazságszolgáltatás intézményesítésének 
legfıbb kihívásai, különös tekintettel a kelet- és 
közép-európai országokban (Leuven, 2004 – 2005)



1. A HELYREÁLLÍTÓ SZEMLÉLET HATÁSA AZ 
ELKÖVETİKRE ÉS KÖRNYEZETÜKRE

Argumentáció:

I. Bőnelkövetık 

1) morális gondolkodásának, 

2) semlegesítési technikáinak („magyarázkodásainak”) 2) semlegesítési technikáinak („magyarázkodásainak”) 

3) szégyenérzetének, valamint környezetének stigmatizációjának és végül 

4) társadalmi kötelékeinek,  

illetve ezek egymásra való hatásának feltérképezése mind egyéni, mind 
rendszerszinten hozzásegíthet a szabályszegésre adandó hatékony válaszok 
kidolgozásához. 



A kutatás menete

� Dimenziók operacionalizálása skálákkal, 
tipológiákkal (moralitás: Kohlberg; semlegesítés: Sykes and Matza, 1959; 
reintegratív szégyenérzet – stigmatizáció: Braithwaite, 1989; Harris, 2001; Scheff and 
Retzinger, 1991; társadalmi kötelékek: Hirschi, 1969)

� Szerepük a bőnelkövetés és a reintegráció � Szerepük a bőnelkövetés és a reintegráció 
terén

� Helyreállító – büntetı folyamat hatása a 
dimenziókra

� Ajánlások



2. A resztoratív igazságszolgáltatás 
intézményesítésének legfıbb kihívásai, 
különös tekintettel a kelet- és közép-európai 
országokban

� konceptuális és gyakorlati nehézségekkonceptuális és gyakorlati nehézségek

� támogató faktorok

� a nyugat- és kelet-európai régió közötti 
kölcsönös együttmőködés elısegítése



A rA résztvevı országokésztvevı országok
Közép- és Kelet-Európa:
•Albánia
•Bosznia Hercegovina
•Bulgária
•Csehország
•Észtország
•Horvátország
•Lengyelország
•Magyarország
•Moldávia
•Oroszország

RUES

NO

•Oroszország
•Románia
•Szerbia Montenegró
•Szlovénia
•Ukrajna
Nyugat Európa:
•Ausztria
•Belgium 
•Egyesült Királyság
•Németország
•Norvégia
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RO
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UK
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Eredmények

� az intézményesítés legfıbb nehézségei: regionális 
hasonlóságok, különbözıségek

� ajánlások
� jogi szabályozás, finanszírozás, képzési és szervezeti kérdések, a 

társadalomban és igazságszolgáltatási rendszeren belül szükséges társadalomban és igazságszolgáltatási rendszeren belül szükséges 
szemléletváltozás, nemzetközi együttmőködés témájában

� támogató faktorok
� Jó gyakorlatok, nemzeti – nemzetközi politikák, együttmőködések

� az intézményesítés során felmerült legfıbb 
szükségletek
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