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ALTERNATÍV KONFLIKTUSKEZELÉSI MODELLEK KANADÁBAN, 

KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ÍTÉL ŐKÖRÖK M ŰKÖDÉSÉRE∗∗∗∗ 
 

CSEMÁNÉ VÁRADI ERIKA∗∗–JÁNOSI ANDREA∗∗∗ 
 
A tanulmány célja, hogy a főbb kriminálpolitikai irányok rövid bemutatását követően részletesebb 
képet adjon a resztoratív szemlélet főbb jellemzőiről, valamint mindazokról a jogintézményekről és 
technikákról, amelyek ennek keretében alkalmazásra kerülhetnek. A cikk különös hangsúlyt fektet a 
Kanadában nagy hagyományokkal rendelkező konferencia- és körmodellek egyes formáinak az is-
mertetésre, illetve az ezekhez fűződő pozitív tapasztalatok megosztására.  
Kulcsszavak: resztoratív kriminálpolitika, mediáció, konferencia modell, ítélőkör, Kanada. 
 
The aim of our article – after representing the main directions of criminal politics – to highlight the 
substantial characteristics of restorative criminal approach and present the legal instruments and tech-
niques which are applicable in the context of this idea. Moreover in this article some forms of the 
conference and circle techniques – which has great traditions in Canada – and its’ positive experi-
ences are also represented. 
Keywords: restorative criminal politics, mediation, conference model, sentencing circle, Canada. 
 
1. Kriminálpolitikai irányok a XXI. században 
 
A XXI. században még inkább felerősödtek azok a törekvések, melyek célja egy biztonsá-
gos, a társadalmi konfliktusoktól mentes közösségi lét garantálása. Az államok különféle 
módon és eszközökkel tesznek kísérletet arra, hogy állampolgáraik számára biztosítani tud-
ják ezeket a körülményeket. Az európai és tengerentúli országok – azaz tágan véve a ke-
resztény-zsidó kultúrkör – kormányai kettős szorításban cselekednek. Egyrészt eleget kí-
vánnak tenni állampolgáraik egyre erőteljesebben megjelenő követeléseinek, másrészt min-
den tevékenységük során figyelemmel kell lenniük azokra a nemzetközi – és uniós – do-
kumentumokra, amelyek az emberi szabadságjogok, a humanitás, arányosság elvének érvé-
nyesülését minimumfeltételként határozzák meg. 

A társadalmi együttéléssel való nyílt szembehelyezkedést, a normák és jogszabályok 
legdurvább megsértését a bűncselekmények jelentik. Azon intézkedések összességét, ame-
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lyek a bűnözés megelőzésére és leküzdésére irányulnak, kriminálpolitika elnevezés alatt 
foglaljuk össze. 

Az országok által kialakított kriminálpolitikai irányok alapvetően attól függően jelennek 
meg, hogy az egyes államok hogyan vélekednek arról: mi is a büntetés valódi célja? A dön-
téshozók és szakemberek egy része úgy véli, hogy szigorú jogkövetkezmények kilátásba 
helyezésével lehet – és kell is – elrettenteni a potenciális elkövetőket a jogsértő magatartá-
sok megvalósításától. Ezek az országok elsősorban a kemény szankciókban, különösen a 
szabadságvesztés-büntetésben látják azt az eszközt, amely megnyugtatóan és hatékonyan 
hozzájárulhat a társadalom felé vállalt ígéretük teljesítéséhez, azaz a közbiztonság minél 
magasabb szintű garantálásához.  

A szakemberek másik csoportja azonban meggyőződéssel hiszi, hogy a szabadságelvo-
nással járó jogkövetkezmények igénybevétele csak tüneti választ ad a bűnözés problémájá-
ra. Ezen alapvető jog korlátozását megvalósító szankciók eredményessége csekély, a visz-
szaesési arány jelentősebb, mint más jogkövetkezményeknél, ezzel szemben ugyanakkor 
számtalan negatív jellemzőjük is van (pl.: stigmatizációs hatás). Az elkövetők elsősorban az 
állami, külső kényszer okán vagy épp objektív lehetőségeik hiányában - semmint gondol-
kodásuk, attitűdjük átalakulása eredményeként - állnak el újabb bűncselekmény elkövetésé-
től. Ezért az irányzat képviselői és hívei szerint valódi bűnmegelőzés és visszatartó erő az-
által biztosítható, ha az elkövetői felfogás átalakul. Ezért elsősorban azokat a jogintézmé-
nyeket preferálják (mint például az elterelés, a mediáció, a tettes-áldozat egyezség, a felté-
teles elítélés), amelyek bizalmat szavaznak a bűnelkövetőnek, és lehetőséget adnak számá-
ra, hogy bizonyítson: kellő támogatással képes a társadalom hasznos polgárává válni. Ter-
mészetesen azzal is tisztában vannak, hogy ezek a megoldások nem minden bűnelkövető 
vonatkozásában vehetők igénybe. 

A büntetési elméletek e két, markánsan különböző formáját a represszív, azaz megtorló 
jelleget kiemelő, illetve a preventív, az elkövetőt mint a szocializációs folyamatban csorbát 
szenvedett személyt kezelő szemléletű kriminálpolitika testesíti meg. 

Fontos azonban arra is utalni, hogy a kriminálpolitika nem azonos a büntetőpolitikával. 
Előbbi ugyanis jóval tágabb fogalom, hiszen magába foglalja a büntetőpolitika mellett a 
bűnmegelőzési politikát, a bűnüldözési politikát és az áldozati politikát. Mindez egyben azt 
is jelenti, hogy a kriminálpolitika komplex, ugyanakkor differenciált rendszer. 

 
2. A resztoratív kriminálpolitikai szemlélet 
 
A kriminálpolitikát meghatározó döntéshozóknak nem csak abban a kérdésben kell állást 
foglalniuk, mit is gondolnak a büntetés valódi céljáról, hanem abban is, hogy az egyéni 
szabadságjogokat vagy a köz érdekét helyezik-e előtérbe. Ha az egyén, illetve jogainak, 
értékeinek védelme élvez elsőbbséget, akkor a büntetőjog igénybevételére ultima ratio-
jelleggel, csakis a legsúlyosabb, nagy társadalomra veszélyességű deliktumok esetén kerül-
het sor.  

Abban az esetben viszont, ha a döntéshozó a köz érdekével szemben az egyén jogait, il-
letve érdekét háttérbe szorítja, akkor az állami büntetőhatalom elsősorban a büntetőjog esz-
közrendszerével ad adekvát válaszokat még azokra a bűncselekményi köntösben megjelenő 
problémákra is, amelyek gyökerei a társadalmi, szociális hiátusokban vagy akár a működési 
zavarokban keresendők. Így például az adott magatartás kriminalizálása az ezen szemlélet-
módot követők egyik gyakran alkalmazott, konkrét megoldása. 
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Az előbbi kriminálpolitikai szemléletet tükröző rendszert defenzív, míg utóbbit offenzív 
modellként definiáljuk.1 Az államok többsége a defenzív, illetve az offenzív modell között 
ingadozik, illetve ezeket egymást kiegészítve, mintegy tendenciaként alkalmazza. 

A kriminálpolitikai irányokat szem előtt tartva – például a fiatalkorú elkövetőkkel kap-
csolatosan – alapvetően három nagy tendencia különült el az elmúlt időszakban. Az egyes 
megközelítésmódok közötti különbség elsősorban a jogsértő magatartást tanúsító fiatallal 
való bánásmód különbözőségében ragadható meg.  

A treatment-szemlélet a bűnelkövetést alapvetően vészjelzésként határozza meg, amely 
azt mutatja a társadalom egésze számára, hogy a fiatalkorú életében a szocializációs folya-
mat deficites. Az álláspont hívei szerint a legfontosabb cél a fiatalkorú bűnelkövetéshez 
vezető egyéni szükségleteinek a felderítése, majd az ezekre való reagálás. A gondolat gyö-
kerét a „parens patriae” elv adja, amelynek lényege, hogy az államnak mint egy gondos 
atyának kell eljárnia a bűnelkövető gyermekekkel szemben, akik életkorukból, fejlettségük-
ből adódóan nem képesek feltétlenül jó döntést hozni. Ebből is adódik, hogy e modell hívei 
szerint a gyermekek cselekedetei erőteljesen determináltak környezetük, illetve az őket ért 
hatások által. Az eljárást a közvetlenség, az informalitás és az egyéniesített jogkövetkezmé-
nyek alkalmazása nagymértékben jellemzi. A szűken vett igazságszolgáltatási intézmény-
rendszeren túl más szakemberek bevonása (pl.: gyermekvédők, szociális szakemberek) is 
megtörténik. Azokban az országokban, amelyekben ezt a modellt követték, jellemző az 
önálló büntetőjogi, -eljárásjogi és büntetés-végrehajtási szabályozás. A büntetőjogi felelős-
ségre-vonhatóság feltétele továbbá a beszámítási képességen túl a kellő érettség is.  

Ettől lényegesen eltér az a modell, amely a fiatalkorú elkövetőkre nem mint szocializá-
ciós folyamatukban hiátust elszenvedő személyekre tekint, akiket elsősorban körülményeik 
determináltak a bűnelkövetésre. Itt a fiatalkorú elkövető egy olyan személy, aki felelősség-
gel tartozik az általa elkövetett cselekedetekért. A felelősségre vonás alapvető feltétele a 
büntetőjogi beszámíthatóság megléte, a beavatkozás alapja a bűncselekmény elkövetése, 
hiszen a büntetés a társadalom védelme érdekében e magatartás megtorlása. A modell hívei 
hisznek abban, hogy a szigorú büntetések kellő elrettentő hatással bírnak, s az alkotmányos 
és eljárásjogi garanciák szem előtt tartásával a büntető igazságszolgáltatás intézményrend-
szerére alapozott felelősségre vonás a legeredményesebb fellépés az ifjúkori bűnelkövetés-
sel szemben.  

Míg a treatment ideológia hívei tehát elsősorban az egyéni szükségletekre való reagá-
lásban és a nevelés eszközként való alkalmazásában látták a prevenciós cél megvalósulását, 
addig utóbbi modell esetében ez – figyelemmel a közbiztonság garantálásának szándékára – 
döntően a szigorú jogkövetkezmények alkalmazásban öltött testet. Ebből adódik az is, hogy 
az e modellt követő országokban megkérdőjeleződik még a fiatalkorúak önálló büntető 
igazságszolgáltatásának létjogosultsága is. 

Az előző két modellben közös, hogy elsősorban a bűncselekményt elkövető személyre 
helyezi a hangsúlyt, s a fent jelzett szempontok és kérdések döntően hozzá, személyéhez 
vagy cselekményéhez, illetve az újabb bűnelkövetés megelőzéséhez kapcsolódnak. Az 
1970-es években azonban egy új szemléletmód jelent meg a kriminológusok körében. Nils 
Christie2 újraértelmezve a bűncselekmény fogalmát, azt mintegy az elkövető és a társada-

                                                           
1 JAREBORG, Nils: What kind of criminal law do we want?, in: A. Snare (ed.): Beware of Punishment 
On the Utility and Frutility of Criminal Law, Pax Forlag, Oslo, 1995, 17–36. Hivatkozza: LIGETI Ka-
talin: Kriminálpolitika, in: BORBÍRÓ Andrea–KEREZSI Klára (szerk.): A kriminálpolitika és a társa-
dalmi bűnmegelőzés kézikönyve, I. IRM, Budapest, 2009, 78. 
2 CHRISTIE, Nils: Conflicts as property, in: Brisith Journal of Criminology 1977/1, 1–15. 
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lom közötti, illetve az elkövető és a sértett közötti konfliktusként határozta meg. Amennyi-
ben viszont ezt elfogadjuk, ebből automatikusan következik, hogy a konfliktus az áldozat 
konfliktusa is, amelynek megoldásában sokkal jelentősebb szerepet kell kapnia, a büntető-
eljárás során pedig a figyelem középpontjába szükségleteit és érdekeit is be kell emelni. 

A kriminálpolitikai modell elnevezése a „restore” angol szóból származik, amely hely-
reállítást, helyrehozatalt jelent. Ez a kifejezés vonult be a szakirodalomba, jól jelezve azt, 
hogy a szemlélet legnagyobb sikereit kezdetben az angolszász országokban, így különösen 
Amerikában és Kanadában érte el.3 Majd visszakerült Európába, ahol különböző megoldási 
módokon vált egy adott ország büntető-igazságszolgáltatási rendszerének részévé. Ausztri-
ában és Németországban pilot projektek segítségével szerezték meg arra vonatkozó tapasz-
talataikat mind a jogalkalmazók, mind a bűncselekmény érintettjei, hogy a szemlélet gya-
korlatban történő alkalmazása milyen előnyökkel jár a formális büntetőeljáráshoz viszo-
nyítva.  

A kriminálpolitikai modell a gyakorlatban olyan jogintézményeken keresztül kaphatott 
alkalmazási lehetőséget, mint a tettes-sértett egyezség, a bíróságon kívüli kiegyezés vagy a 
diverzió más formái. A kísérleti jellegből adódóan az utánkövetéses vizsgálatok, illetve a 
kontrollcsoporttal való összevetés lehetővé tette a meggyőző kutatási eredmények elemzé-
sét. Mindez részben a felsorolt jogintézmények fiatalkorúak büntetőjogába való beilleszté-
sét, majd ezek sikeres alkalmazását követően a felnőttekre irányadó büntetőjogi és büntető 
eljárásjogi kódexek módosítását hozta magával. Ez a módszer lehetővé tette nem csak az 
elkövetők és az áldozatok pozitív tapasztalatainak megerősödését, hanem az állampolgárok 
igén széles rétegeinek meggyőzését a resztoratív megoldások hatékonyságát illetően.  

Véleményünk szerint a folyamatos bevezetésnek, illetőleg a lakosság empirikus tapasz-
talását biztosító megoldásnak köszönhető, hogy ezekben az országokban a resztoratív meg-
közelítésmód valódi részévé vált az igazságszolgáltatás mindennapi működésének és a köz- 
és szakmai gondolkodásnak.  

Az államok másik csoportja (pl.: Spanyolország) nem ezt a megoldást választotta. Itt a 
törvényhozói akarat döntött például a mediáció bevezetéséről. Így sem a jogalkalmazók, 
sem az érintettek, különösen pedig az állampolgárok széles csoportjai nem rendelkeztek 
kellő információval sem a jogintézmények alkalmazási előnyeiről. Ugyanakkor a történeti 
előzmények gyökerek híján idegen megoldásnak maradtak meg számukra. Ennek is kö-
szönhető, hogy ezekben az államokban a resztoratív igazságszolgáltatás – noha valamennyi 
vonatkozó jogszabály tartalmaz erre vonatkozó rendelkezéseket – kevéssé tudott a minden-
napi joggyakorlat való és szerves részévé válni. 

Kanadában a társadalom szerkezetéből és összetételéből adódóan komoly gyökerei és 
előzményei vannak a jóvátételi gondolatnak. Noha a kanadai társadalomban az őslakosok 
szerepe a történelem során különféle súllyal jelent meg, részben objektív, részben szubjek-
tív okok miatt az általuk alkalmazott konfliktuskezelési technikák és eljárások az állami 
büntető-igazságszolgáltatás részévé váltak, ahogyan arról a további fejezetben részleteseb-
ben szólunk. 

A helyreállító szemlélet a fiatalkorú elkövetők vonatkozásában különösen pozitív hatás-
sal bír. A jogsértő magatartást megvalósító személy nem a megbélyegzéssel és a társadalmi 
kirekesztéssel szembesül, hanem egyfajta megelőlegezett bizalommal és a társadalom felől 
az ő irányába mutatkozó hittel a tekintetben, hogy a fiatal nem csak tud, de képes is élni a 
közösségtől kapott lehetőséggel, s bizonyítani felelősségvállalásra és az aktív cselekvésre 

                                                           
3 A resztoratív igazságszolgáltatásról és történeti kialakulásáról részletesen ír GÖRGÉNYI Ilona: Kár- 
jóvátétel a büntetőjogban, mediáció a büntetőügyekben, HVG-Orac Kiadó, Budapest, 2006. 
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való képességét. Ezzel a kiskorú mintegy kilép a gyermeki szerepkörből és a közösség, il-
letve a „felnőtt” társadalom „partnerévé” válik. Az, hogy egy fiatalt komolyan vegyen a 
környezete, az az adott életkorban lévők tipikus elvárása és kívánsága. Ezek a technikák 
épp azért képesek a passzivitásra hajlamos serdülők rejtett forrásait serkenteni, mert „ko-
molyan veszik őket”.4 

Az európai államok többsége mellett Kanada is a fenti szempontokat figyelembe véve, 
alapvetően az ún. kettős nyomtávú büntetőpolitika megvalósítására törekszik. Ennek lénye-
ge, hogy a kisebb súlyú bűncselekmények, illetve az alacsonyabb társadalomra 
veszélyességű bűnelkövetőek esetében az elterelés kapja a fő hangsúlyt, míg az erőszakos, 
a társadalmat jelentősen veszélyeztető elkövetőkkel szemben szigorúan lépnek fel. A fiatal-
korú elkövetők többsége az első csoportba tartozik, így körükben az olyan büntető eljárás-
jogi eszközök, mint például a mediáció, igen széles körben kerülnek alkalmazásra.  

 
3. A helyreállító kriminálpolitika megvalósulási formái Kanadában 
 
A helyreállító szemlélet széles körben intézményesült a kanadai jogrendszerben, beleértve a 
büntetőjogi és büntető-eljárásjogi szabályokat is. A korábban leírt utak közül Kanada azt a 
megoldást választotta, amikor a módszer kísérleti jelleggel kerül alkalmazásra, s annak 
eredményessége okán épül be a büntető-igazságszolgáltatás eszközrendszerébe. Ezen túl – 
ahogy arról a következő fejezetben részletesen szólunk – a lakosság összetétele, illetve az 
őslakosok sajátos konfliktusfeloldási technikái, tradicionális „igazságszolgáltatási” intéz-
ményei tovább gazdagították a helyreállító szemléletet megvalósító jogintézmények körét. 
E hatások eredményeként a büntető-igazságszolgáltatási rendszerben az áldozat-tettes 
mediáció, a resztoratív igazságszolgáltatási konferencia csakúgy megtalálható, mint az 
ítélőkör. 

A legrégebbi múltra az áldozat-tettes mediáció (Victim-Offender Mediation – VOM)5 
tekint vissza. Az 1970-es évek elején az Ontario állambeli Kitschenerben zajló kísérlet volt 
az első, amely a helyreállító szemléletet ebben a formában kívánta érvényesíteni. A 
„Victim-Offender Reconciliation Program” elsőként biztosított arra lehetőséget, hogy a 
vandalizmus és vagyon elleni támadás miatt két fiatalkorú elkövetővel szemben egy nem 
szokványos megoldást vegyenek igénybe. A tréfának szánt bűncselekmények kapcsán 21 
család károsodott. A fiatalok lehetőséget kaptak arra, hogy mind a 21 áldozatot felkeresve 
bocsánatot kérjenek mindazokért a fizikai és lelki károkért, melyeket cselekményükkel 
okoztak és jóvátételt fizethessenek. A módszer azóta is folyamatosan működik.6 Az áldo-
zat-elkövető mediáció – hasonlóan az európai gyakorlathoz – egy képzett mediátor támoga-
tása mellett zajlik. Az áldozat és az elkövető nem csak a konfliktus feloldására kap lehető-
séget, hanem arra is, hogy egymás álláspontját megismerve olyan közös szelle-
mi/morális/elméleti alapot hozzanak létre, amely – a bűncselekmény jellegétől függetlenül 
– az áldozat számára is lelki és esetleges egyéb szükségletei kielégítését jelenti.  

                                                           
4 Lásd erről részletesebben: CSEMÁNÉ VÁRADI Erika: A gyermek- és fiatalkori bűnözés alapkérdései, 
különös tekintettel a serdülőkor pszichés sajátosságaira, in: FARKAS Ákos (szerk.): Tanulmányok a 
bűnügyi tudományok köréből, Doktori tanulmányok 3., Miskolc, 2013, 5–42. 
5 BRIGHT, Christopher: Victim Offender Mediation. Lásd: http://www.restorativejustice.org/ 
university-classroom/01introduction/tutorial-introduction-to-restorative-justice/processes/vom (2014. 
május 02.) 
6 Lásd részletesebben: BAKKER, Mark: Repairing the Breach and Reconciling the Discordant: 
Mediation in the Criminal Justice System, in: North Carolina Law Review 1994/72, 1479–126. 
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Az ülés Kanadában is megállapodással ér véget, mely rögzíti az elkövető vállalását az 
elszenvedett sérelem helyreállítására. Fontos sajátossága a kialakult gyakorlatnak, hogy az 
áldozat és az elkövető részvétele önkéntes, akárcsak Európában; mindez részükről aktivitást 
is igényel szemben a tradicionális igazságszolgáltatási rendszerrel. Az eljárás – hasonlóan a 
nemzetközi gyakorlathoz – alapvetően négy nagy fázisra osztható: (1) az ügy mediációs 
eljárásba történő bevonása; (2) felkészülés; (3) maga a mediáció; (4) szükséges után- 
követés.7 

A program eredményességét és a kialakított struktúra hatékonyságát jól mutatja, hogy 
pilot-projektként történő alkalmazása óta alapvetően változatlan formában van jelen a ka-
nadai igazságszolgáltatásban.8  

Természetesen a mediáció a büntető-igazságszolgáltatás keretébe való beillesztése, il-
letve a büntető-igazságszolgáltatás céljainak megfelelő, konkrét mediációs forma kialakítá-
sa minden esetben szükségessé teszi a jogalkotási aktivitást és a hatályos jogszabályok cél-
irányos módosítását.9 

Az áldozat és sértett mediációtól eltérően a másik igen gyakran alkalmazott formája a 
resztoratív megoldásoknak az ún. konferencia-modell. Lényeges eltérés a mediációhoz ké-
pest, hogy alkalmazása esetén a bűncselekménnyel közvetlenül érintett elkövetőn és áldoza-
ton kívül egy szélesebb személyi kör bevonása történik meg. Az érintettek feladata a dön-
téshozatal folyamatában való részvétel és a tanácsadás. Ebből adódóan elsősorban olyan 
esetekben van e formának különös jelentősége, ahol a szűkebb család, a barátok, egyéb tá-
mogatók közreműködése különösen fontos lehet a bűnelkövetői attitűd eredményes vissza-
szorítása érdekében. Így például a Fiatalkorúak Büntető-igazságszolgáltatási Törvénye 
alapelvei között rögzíti, hogy „ […] ahol szükséges, ott a fiatal rehabilitációjába és 
reintegrációjába be kell vonni a szülőket, a széles értelemben vett családot, a közösséget és 
a szociális vagy egyéb hivatalokat […]” 10  

A konferencia-modell többféle konkrét formában jelenhet meg a fiatalkorúak igazság-
szolgáltatásában is. Így ismert többek között a családi csoportkonferencia, az ítélőkör vagy 
szakmai esetkonferencia.11 A gyakorlatban a konferenciákon a fiatalkorú elkövető, illetve 
szülei mellett nem csak az áldozat, hanem különböző közösségi szolgáltatást nyújtó hivata-
lok és – amennyiben a konkrét ügyben ez szükséges – speciális szaktudással rendelkező 
szakemberek is részt vesznek.  

Eltérően a mediációtól, a konferencia-modell12 bármely konkrét megvalósulási formája 
esetén jelentős szerephez jutnak az előzmények, a háttérben meghúzódó okok és folyama-
tok feltárásán túl mindazon tapasztalatok, melyek hosszú távon az egyéniesítés figyelembe-
vétele mellett valódi megoldást jelenthetnek a konkrét elkövető vonatkozásában. Részben 

                                                           
7 UMBREIT, Mark S.: Restortive justice through victim-offender mediation: a multi-site assessment, in: 
Western Criminology Review, Lásd: http://wcr.sonoma.edu/v1n1/umbreit.html (2014. május 02.) 
8 Victim-offender reconciliation programs. John Howard Society of Alberta, 1998 Lásd: http:// 
www.johnhoward.ab.ca/pub/pdf/C27.pdf (2014. május 10.) 
9 Erre utal tanulmányában többek között GIBBSON, Kevin: Confidentiality in Mediation: Moral 
Reassessment, in: Journal of Dispute resolution 1992/1, 57. 
10 Youth Criminal Justice Act 3. (1) (c) (iii) (2014. június 12.) 
11 Youth Justice. Conferences and Committees. Department of Justice Canada.  
Lásd: http://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/yj-jj/ycja-lsjpa/sheets-feuillets/commi-comit.html (2014. má- 
jus 10.) 
12 A konferencia jogszabályi hátterét lásd részletesen: Youth Criminal Justice Act 19. (2014. jú- 
nius 12.) 
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ebből is adódik, hogy a konferencia eredményeként született javaslatok számtalan esetben 
bár nagyon egyedinek tűnhetnek, kreatív és hatékony választ tudnak adni a fiatal, illetve 
cselekménye problematikáját illetően. Konferencia-modell alkalmazása esetén a javaslatok 
ugyanúgy vonatkozhatnak bíróságon kívüli intézkedésekre, mint a büntető ítélet tartalmára 
vagy épp a sértettnek nyújtandó helyreállítás konkrét módjának a megjelölésére. 

A resztoratív igazságszolgáltatási konferenciák sikerét komplexitásuk adja; az, a talál-
kozó valójában egy dialógus az érintettek között, amely nem csak arra alkalmas, hogy az 
elkövetői felelősségvállalást fejlessze, hanem arra is, hogy az emberek és a közösségek vé-
leménye megváltozzon az elkövetővel, illetve cselekményével összefüggésben. Az aktív 
párbeszéddel összefüggésben javulnak, illetve esetenként ekkor épülnek ki az érintettek 
közötti kapcsolatok, s így ez a modell az elkövetőnek, az áldozatnak, de a közösség tagjai-
nak is segítséget nyújt az okozott sérelem helyreállítását célzó megoldások kialakításakor; 
az érintettek között javuló kommunikáció és fokozódó empátia eredményeként az elkövető 
sokkal nyitottabb lesz a közösségi értékek irányába, amelyet a többi résztvevő közvetít a 
számára, s amely egyben jövőbeni normakonform magatartásának kulcsa is egyben.13 

 
4. Az ítélőkör mint tradicionális konfliktuskezelési technika bevonása a büntető-
igazságszolgáltatásba 
 
A körmodellek, ahogy arra már utaltunk, régóta részét képezik a természeti népek konflik-
tuskezelési eljárásainak. Ennek ellenére még az olyan országban is, mint Kanada, ahol az 
őslakosok jelentős arányban vannak jelen a társadalomban, sokáig háttérbe szorultak ezek a 
megoldások, s az igazság szolgáltatása csak az állam büntetőhatalmának gyakorlására hiva-
tott és felhatalmazott intézmények kezében összpontosult.  

Számos tanulmány érintette azt a kérdést, hogy lehet-e hatékony, illetve ha igen, akkor 
milyen mértékben egy, az ún. „Első Nemzetre” – azaz az őslakosokra – rákényszerített eu-
rópai gyökerű büntető-igazságszolgáltatási rendszer? De a kérdésfelvetésen túl, olyan állí-
tások is megjelentek, melyek szerint a rendszer egyenesen a kolonizáció egyik eszközének 
(volt) tekintendő. Részint ezek az egyre élesebb és erőteljesebb vélemények, részint a bün-
tető-igazságszolgáltatás őslakosok körében tapasztalt alacsony hatékonysága inspirálta arra 
az állami vezetést, hogy elkészítsék az Őslakosok Igazságszolgáltatási Stratégiáját 
(„Aboriginal Justice Strategy”).  

Mindez azonban nem tudta orvosolni az eredendő problémát, mint ahogyan hosszú távú 
megoldást sem jelenthetett.14 Annak gyökerei ugyanis komplexek: egyrészt az őslakosok, 
illetve a letelepülő európai lakosság kulturális hagyományainak, világlátásának, társadalmi 
berendezkedésének, érték- és normarendjének különbözőségében, a nemek szerepének elté-
rő tartalmában rejlik. De legalább ennyire markáns az eltérés azok között a technikák és 

                                                           
13 PRESSER, Lois–VAN VOORHIS, Patricia: Values and Evaluation: Assessing Processes and Outcomes 
of Restorative Justice Programs, in: Crime and Deliquencies, 2002/1, 165. Hivatkozza: LINTON, 
Hilary: Restorative Justice Conferencing and Youth Criminal Justice Act. 2003, 11–12.  
Lásd: http://www.riverdalemediation.com/pdfs/learn/restorative_justice/Restorative_Justice_Youth_ 
Criminal_Justice_Act.pdf (2014. március 28.) 
14 CUNEEN, Chris: Restorative Justice and the Politics of Decolonisation. Paper presented to the Forth 
International Conference on Restorative Justice for Juveniles, Tubingen, Germany, 1–4. October 
2000, 3. Hivatkozza: SUTHERLAND, Jessie: Colonialism, Crime and Dispute Resolution: A Critical 
Analysis of Canada’s Aboriginal Justice Strategy. Lásd: Mediate.com; on-line: http://www.mediate. 
com/articles/sutherlandj.cfm# (Letöltés dátuma: 2014. május 03.) 
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módszerek között, melyek a közösségek életét lényegesen befolyásoló konfliktusok, illetve 
problémák feloldására szolgálnak, s melyek generációról generációra „öröklődnek”. 

Az őslakosok körében nagyon szoros volt a kapcsolat a természet és az emberi társada-
lom, illetve a közösség és az egyén között, mely szellemi kötelékeket az Európából impor-
tált jog-, illetve igazságszolgáltatási rendszer nem tudta figyelembe venni. Számukra a bűn-
cselekmény – természetesen az uralkodó korabeli felfogásnak megfelelően – az isteni vagy 
az állami szabályok megsértését jelentette. Gyökeres, a természeti népek szemléletmódjá-
hoz közelítő változást a modern európai büntetőjogi felfogás sem hozott. A klasszikus 
(tett)büntetőjogi iskola az indeterminizmus talaján állva az individuál-etikai felelősséget 
hangsúlyozta, melynek szükségszerű következménye annak kimondása: a bűnelkövető 
személy szabad akaratából cselekedvén szegte meg a rá vonatkozó szabályokat és sértette 
meg a társadalmi békét, így a büntetés igazságos megtorlás.  

Ezzel szemben az őslakos kultúrákban teljesen más megközelítésmód volt megfigyelhe-
tő - függetlenül attól, hogy mely népcsoportról beszélünk. Gondolkodásuk közös elemei 
közé tartozott ugyanis, hogy a bűnelkövetésre mint magatartásbeli (és nem jogi) problémára 
tekintettek; egy olyan, a normaszegő oldalán megjelenő hiátusra, amelyre az adekvát válasz 
a környezet részéről a tanulási, illetve a gyógyulási folyamat elősegítése volt. Bár ennek 
„f őszereplője” a hibásan cselekvő személy volt, az eljárás alapvetően a normasértő maga-
tartás miatt károsult emberi kapcsolatok helyreállítását célozta.15 Figyelemmel az emberek 
közt meglévő, már jelzett szellemi kötelékekre, a resztorációban szélesebb körük jutott sze-
rephez.  

Az őslakosok közt uralkodó tradicionális szemléletmód tehát két fontos, az európai 
gyakorlattól eltérő következményt is eredményezett: egyrészt, hogy a gyógyulási, tanulási 
folyamat során minden olyan hatást és körülményt fel kellett tárni és figyelembe kellett 
venni, amely az adott személy helytelen viselkedéséhez vezetett.16 Másrészt, hogy ebbe 
nem csak az egyént, hanem annak családját, barátait, tulajdonképpen a közösség egészét be 
kellett vonni, hiszen egy megsértett emberi kapcsolat sosem csak a közvetlenül érin-
tett(tek)re van hatással, hanem környezetére is.17 

A lényeges felfogásbeli szakadék áthidalása s a tradicionális megoldások felé történő 
hivatalos „odafordulás” Barry Stuart bíró nevéhez fűződik. A békítőkör egyik formájaként 
működő ítélőkör büntető-igazságszolgáltatásba történő bevonására 1992-ben, az R. vs. 
Moses ügyben került sor.18 A bíró a döntéshozatal során arra a következtetésre jutott, hogy 
a hagyományos, európai jogi gondolkodást tükröző állami igazságszolgáltatás az őslakos 
elkövetők esetén nem képes érdemben és hatékonyan sem a bűnözés megelőzésére, sem 
pedig azon közösség békéjének a helyreállítására, mely elszenvedte a bűncselekményt. 

                                                           
15 ROSS, Rupert: Returning to the Teachings Exploring Aboriginal Justice, Penguin Books Canada, 
Toronto, 1996. 5. Hivatkozza: SUTHERLAND, Jessie: Colonialism, Crime and Dispute Resolution:  
A Critical Analysis of Canada’s Aboriginal Justice Strategy. Lásd: Mediate.com; on-line: 
http://www.mediate.com/articles/sutherlandj.cfm# (Letöltés dátuma: 2014. május 03.) 
16 ROSS, Rupert: i. m. 64. Hivatkozza: SUTHERLAND, Jessie: Colonialism, Crime and Dispute 
Resolution: A Critical Analysis of Canada’s Aboriginal Justice Strategy. Lásd: Mediate.com; on-line: 
http://www.mediate.com/articles/sutherlandj.cfm# (Letöltés dátuma: 2014. május 03.) 
17 ALFRED, Taiaiake: Peace, Power, Righteousness. And Indigenous Manifesto. Oxford University 
Press, 1999. 42. Hivatkozza: SUTHERLAND Jessie: Colonialism, Crime and Dispute Resolution:  
A Critical Analysis of Canada’s Aboriginal Justice Strategy. Lásd: Mediate.com; on-line: 
http://www.mediate.com/articles/sutherlandj.cfm# (Letöltés dátuma: 2014. május 03.) 
18 SHARP, Susane: Restorative Justice: A Vision for Healing and Change. Victim Offender Mediation 
Society, Edmonton, 1998, 37.  
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Ezért a hivatkozott ügyben a helyi közösséghez fordult, bevonva őket a döntéshozatal fo-
lyamatába. Ennek során erőteljesen hagyatkozott az őslakosok sajátos, generációk hosszú 
sora óta alkalmazott technikáira, problémamegoldási gyakorlatára. 

Az ítélőkör életre hívása mind formai, mind tartalmi értelemben komoly szakítást jelen-
tett a formális büntetőeljárással. A bíró, a hatóság és az egyéb szereplők közötti hierarchiát 
szimbolizáló tárgyalótermi ülésrend és protokoll helyett Stuart bíró elutazott az érintett kö-
zösségbe, s – egyenrangú szereplőként – a körbe beülve követte az ősi rítusokat. Lényeges 
a két eljárás közti tartalmi eltérés is; az arányos büntetés kiszabása helyett a cél a tanulás és 
gyógyítás a helyreállításon és a közös felelősségvállaláson keresztül.  

Az ítélőkörök alkalmazhatóságának jogszabályi kereteit a kanadai Büntető törvény-
könyv az őslakos elkövetőkre utaló rendelkezései19 mellett elsősorban az esetjogon keresz-
tül kialakult gyakorlata határozza meg. Ez napjainkra egy jól funkcionáló döntéshozatali 
formává alakította az intézményt, mely képes az ősi és a modern elemek megfelelő kombi-
nációjára. Így fontos – garanciális – szempont mind az áldozat, mind az elkövető jogainak 
védelme; az, hogy önkéntesen és belső indíttatásból, a velük való bánásmódot méltányos-
nak megélve vegyenek részt az eljárásban, illetve döntsenek az ítéletben foglaltak elfogadá-
sa mellett. 

A büntetőeljárás keretei közt tartandó kör a bírón, ügyészen, védőn, jegyzőkönyvveze-
tőn, az elkövetőn, illetve a közösség meghatározó, tiszteletet bíró tagjain túl az áldozatot 
illetve egyéb szakértőket és támogatókat is felölel. Sajátos megoldás, hogy adott esetben 
„helyettes sértett” is bevonható. 

 
5. Kanadai múlt, európai jövő? – az Európai Unió irányelve  
 
Végigtekintve a kanadai büntető-igazságszolgáltatási gyakorlaton, különösen fiatalkorú 
elkövetők esetén igen markáns a növekedés az elterelés és a resztoratív technikák alkalma-
zásának aránya, illetve a csökkenés a fiatalkorúak bírósága előtt futó ügyszám20 vonatkozá-
sában. Ez különös súlyt kap akkor, ha összevetjük21 az azonos gyökerű és jogrendszerű 
amerikai bírósági gyakorlat eredményeivel.  

A sikerességen túl azonban más szempont is indokolta a Kanadában kialakult módsze-
rek szélesebb körű elemzését. A konferencia-, de különösen a körmodellek ugyanis – túl a 
helyreállító szemlélet pozitív hozadékain – más szempontból is sikeresek. „A körök elérik 
azt, amit egy átlagos ítélethozatali eljárás nem: gyógyítást, kibékülést és a közösség meg-
erősítését.”22 Azaz olyan általános, ősi szükségletekre, illetve ezek kielégítésére fókuszál-

                                                           
19 A kanadai Büntetőkódex (Criminal Code / R.S.C., 1985, c. C-46) büntetéskiszabást érintő (“Pur-
pose and Principles of Sentencing”) 718.2 d), e) pontjai szerint az elkövető nem fosztható meg sza-
badságától, ha a körülményekre figyelemmel kevésbé korlátozó szankciók is alkalmazhatók, illetve, 
hogy a szabadságvesztésen kívüli egyéb szankciók elrendelése – ha az a körülményekre figyelemmel 
ésszerű – minden elkövető esetén javasolt; ez az őslakos elkövetők körülményeire tekintettel különös 
figyelemmel jelenik meg. 
20 A 2002 és 2009 év közötti 7 év alatt 27%-os volt a csökkenés. Forrás: Canadian Centre for Justice 
Statistics, Youth Court Survey  
21 TONRY, Michael: “Nothing” Works: Sentencing “Reform” in Canada and the United States, in: 
Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice 2013/4, 465–480. 
22 PAROSANU, Andrea: Az ítélőkörök mint a kulturálisan érzékeny konfliktuskezelés példáim Kanadá-
ban, in: CSEMÁNÉ VÁRADI  Erika–JACSÓ Judit (szerk.): A kultúra-érzékeny konfliktusok és kezelésük – 
technikák és jó gyakorlatok, 130. 
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nak, melyek kultúráktól függetlenül az ember sajátjai – nem véletlen, hogy ezek a megoldá-
sok Kanadától Ausztráliáig számos közös jegyet hordoznak magukon.23  

A kultúrák iránti érzékenység, a közös alap felkutatása az európai nemzetek lakosság-
összetételének változásával, az országok egyre erőteljesebb multikulturális jellegével mind 
fontosabbá vált. S noha ezek a sokszínű közösségek más-más utat bejárva jöttek létre, a 
probléma, mellyel szembesültek, közös: az igazságszolgáltatás állami, intézményesített 
rendszere, a formális büntetőeljárás érzéketlen ezekkel a folyamatokkal szemben; nem ké-
pes adekvát, eredményes választ adni a sokszor kulturális jellegű konfliktushelyzetből adó-
dó normasértésre.24 A resztoratív technikák alkalmasak arra, hogy „a [A] közösség bevoná-
sa biztosítja a kulturálisan érzékeny konfliktusmegoldás fenntartható útját”.25  

A resztoratív technikák Kanadában alkalmazott három nagy formája közül először a 
mediáció, majd a konferencia-modellek kerültek egyre szélesebb körben bevonásra a bünte-
tő-igazságszolgáltatásba. Az elmúlt időszakban azonban a figyelem már a harmadik techni-
ka kapcsán is kinyilváníttatott. Az Európai Parlament és Tanács a bűncselekmények sértett-
jeinek támogatására és védelmére vonatkozó irányelvi javaslata26 ugyanis a 11. cikkelyhez 
kapcsolva leszögezi: „A helyreállító igazságszolgáltatási szolgáltatások többféle szolgálta-
tást ölelnek fel, amelyek vagy a büntetőeljáráshoz kapcsolódnak, vagy megelőzik, illetve 
követik azt. E szolgáltatások bizonyos bűncselekménytípusok tekintetében, illetve kizárólag 
nagykorú vagy kizárólag kiskorú elkövetőkkel összefüggésben állnak rendelkezésre, és 
például a sértett és az elkövető közötti közvetítésre, családi csoportkonferenciákra, és ítél-
kező körökre terjednek ki.” A dokumentum tehát már nevesítetten is szerepelteti a mediáció 
mellett a konferencia- és a körmodelleket, jelentős támogatást biztosítva ezzel e technikák 
büntető-igazságszolgáltatáson belüli alkalmazhatóságának – még akkor is, ha ezt elsősor-
ban az áldozat érdekeinek fókuszba állításával indokolja.27 

Alkalmazásának egyik lényeges előfeltétele azonban a körmodellek európai jogrend-
szerbe adaptálása, melynél alappal hagyatkozhatunk a kanadai megoldásra. Ennek egyik 
fontos lépése annak a kézikönyvnek28 az elkészülte, mely immár – egy nemzetközi pilot-
projekt hazai tapasztalataira is alapozva – az európai, kontinentális jogrendszerű országok-
ban dolgozó szakemberek számára nyújt a békítőkör alkalmazását érintő gyakorlati kapasz-
kodót. 

                                                           
23 MURPHY, Peter–MCGINNESS, Anthony–MCDERMOTT, Tom: Review of Effective Practice in 
Juvenile Justice, Report for the Minister for Juvenile Justice 2010/January, 62. 
24 Lásd erről részletesebben: CSEMÁNÉ VÁRADI Erika: A társadalmi konfliktusok új megjelenési for-
mái, in: CSEMÁNÉ VÁRADI Erika–JACSÓ Judit (szerk.): A kultúra-érzékeny konfliktusok és kezelésük – 
technikák és jó gyakorlatok. 10–21. 
25 PAROSANU, Andrea: Az ítélőkörök mint a kulturálisan érzékeny konfliktuskezelés példáim Kanadá-
ban, in: CSEMÁNÉ VÁRADI Erika–JACSÓ Judit (szerk.): A kultúra-érzékeny konfliktusok és kezelésük – 
technikák és jó gyakorlatok. 130. 
26 Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács Irányelve a bűncselekmények sértettjeinek támogatásá-
ra, védelmére, és jogaira vonatkozó minimumszabályok megállapításáról. Európai Bizottság, Brüsszel 
2011.5.18.COM(2011) 275 végleges. 
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kolci Jogi Szemle, 2011/különszám, 166. 
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Budapest, 2013. Lásd: http://www.foresee.hu/uploads/tx_abdownloads/files/peacemaking_circle_ 
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