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„Ha valamilyen kárt okoztak 
nekünk, akkor a bírósághoz 
fordulhatunk problémánk or-
voslásáért. Ott azonban a ha-
gyományos igazságszolgáltatás 
elvei szerint az a fő kérdés, 
hogy milyen szabályt szegtek 
meg, ki követte el, és mit érde-
mel érte – mondja dr. Fellegi 
Borbála kriminológus, mediá-
tor. – A per végén pedig az el-
követő megbüntetését, azaz 
egy önmagáért való bosszút 
kellene az igazságunk győzel-
meként átélni. Gyakori azon-
ban, hogy a sértettek csalódot-
tak, hiszen szükségleteikről szó 
sem esik a tárgyalóteremben, 
úgy érzik, csak kellékei az eljá-
rásnak. Az elkövető pedig telje-
sen passzív: a feje fölött kiró-
ják rá a büntetést, amit jobb 
esetben letölt, majd visszatér 
közénk, de csak ritkán azzal  
a felismeréssel, hogy nem kel-
lett volna tettét elkövetnie. És 
nem azért nem, mert baja szár-
mazott belőle, hanem mert má-
soknak okozott fájdalmat vele. 
És felmerül egy erkölcsi kérdés 
is: valóban a bosszúállás a le-
getikusabb válasz a bűnre?” 

a bosszú nem 
megoldás
A fenti kritikákra válaszként te-
remtették meg az úgynevezett 
resztoratív, vagyis helyreállító 
igazságszolgáltatást, és ennek 
egyik eszközét, a mediációt. 
„Itt nem a normaszegést, ha-
nem a sértettet helyezzük köz-
pontba, és független mediátor 
segítségével biztonságos körül-
mények között lehetőséget te-
remtünk a párbeszédre. A cél 
az, hogy a személy, akit a sére-
lem ért, elmondhassa, mi a leg-
nehezebb neki, mi a szükségle-
te, az elkövető pedig felismerje, 
mit okozott tettével, és a közös 
gondolkodás során adjon javas-
latokat: hogyan tudná helyre-
hozni a vétkét – magyarázza  
a szakértő. – Egy hétköznapi 
családi helyzetre lefordítva: ha 
a gyerek szaladgálás közben 

összetöri a vázát, akkor leszid-
hatom, mert nem tartotta be az 
ezerszer hangoztatott szabályt, 
hogy a lakásban nem szabad 
futkosni. Büntetésképpen, azaz 
igazságot szolgáltató bosszú-
ként bezavarhatom a szobájá-
ba. De választhatok egy másik 
megoldást is: a porceláncsö-
römpölés után kissé lenyugod-
va elmagyarázom neki, hogy 
ezt a vázát a nagymamámtól 
örököltem, ezért fáj különösen, 
hogy tönkrement. Ekkor a gye-
rek szembesül az érzéseimmel, 
megérti, mit okozott a helyte-
len viselkedésével. Meg tudom 
tőle kérdezni, mit gondol, ho-
gyan tudná ezt jóvátenni, és mit 
tehetünk mi ketten annak érde-
kében, hogy ilyen baj többé ne 
forduljon elő.”

A helyreállító igazságszolgál-
tatás tehát nemcsak a múltra,  
a bűnre koncentrál, hanem a jö-
vőre is: segít szemtől szembe 
bocsánatot kérni, a sértettnek 
pedig, ha számára hiteles a má-
sik fél felelősségvállalása, ak-
kor megbocsátani és feloldozni 
a sérelmet okozó embert. 
„E pszichológiai folyamatok 
kulcsfontosságúak az elszenve-
dett fájdalmak feldolgozásához, 
hiszen a bocsánatkérés, a tettes 
szembenézése vétkével sokszor 
többet ér az áldozat számára, 

mint a vagyonát ért kár megtérí-
tése. Az elkövető pedig esélyt 
kap arra, hogy visszafogadja őt 
a közösség, és megszabadulhat 
a negatív címkéktől, ami fontos 
a normákhoz való visszatérés-
ben” – összegzi Fellegi Borbála.

a szakadék  
gyakran áthidalható
Szakértőnk többször megta-
pasztalta, hogy a mediációs el-
járás az elkövető életszemléle-
tét is pozitívan befolyásolta.

„Meghatározó élmény volt szá-
momra a következő eset: egy 
sérült gyermekeket és családja-
ikat segítő alapítvány művészi 
szépségű fotókat készíttetett tá-
mogatottjairól, és ezeket egy 
toleranciára felhívó plakátkiál-
lításon állította ki. Az egyértel-
műen felismerhető arcokat áb-
rázoló képeken egy-egy gondo-
lat is szerepelt az elfogadásról. 
Az utcára kihelyezett plakáto-
kat azonban összefirkálták, né-
melyikre még rasszista jelképe-
ket is rajzoltak. A tetteseket – 
két egyetemistát – megtalálták, 
és rongálás miatt kerültek a bí-
róságra. Ha a hagyományos el-
járás szerint folyt volna az ügy, 
akkor a tárgyalóteremben csak 
a kiállításszervező képviselői-
vel kellett volna mint sértettek-
kel szembenézniük. De mediá-
cióra utalták az ügyet, és a »bé-
kítőkör« módszert használtuk. 
Ez azt jelentette, hogy a beszél-
getésen a tetteseken és az ala-
pítvány munkatársain kívül ott 
voltak azok az érintettek és 
családtagjaik is, akiknek a fo-
tóit meggyalázták. Mert itt 
nemcsak a plakátok tönkretéte-
léről, az anyagi veszteségről 
volt szó: a felfirkált jelképek  
a fotókon szereplők személyi-
ségét is megsértették. De még  
a település lakóinak képviselői 
is ott voltak, hiszen sokan nem 
tudták a gyerekeiknek megmu-
tatni a szemléletformáló kiállí-
tást, mert azt a történtek miatt 
korábban be kellett zárni.  
A megbeszélés lehetőséget 
adott arra, hogy a legmélyebb 
érzések is felszínre kerüljenek. 
Szemtanúi voltunk, hogy a tet-
teseknek mennyire nehéz végig-
hallgatniuk az érintettek szív-
szorító lelki sérelmeit. Megható 
volt látni a sértett gyerekek  
nyitottságát a tettesek érzéseire.
Látszott rajtuk a vágy és a szán-
dék arra, hogy ez a bűn, ez a ha-
rag háború nélkül múljon el.  

Mindegy, hogy a teste, a lelke vagy  
a vagyona sérült, az áldozat lelki nyugal-
mát a tettes megbüntetése nem hozza 
vissza. Ehhez szükség van a szemtől szem-
be kimondott felelősségvállalásra, jóváté-
telre és megbocsátásra. a helyreállító 
igazságszolgáltatás arra teremt lehetősé-
get, hogy a baj után legyen végre béke. 

fekete edina írása

Bűn és bűnhődés helyett

Jóvátett
vétkek

Jelenleg Magyarországon a vádemelésre 
került büntetőügyeknek nem több mint 
1-2 százalékát küldik közvetítői eljárásra.  
A csekély számok ellenére 2013-ban csak 
anyagi jóvátételként közel 500 millió forint 
jutott vissza bűncselekmények sértettjei-
hez közvetlenül az ellenük elkövetőktől, és 
legalább ilyen jelentőségű a sértettek felé 
nyújtott szimbolikus jóvátételek mértéke is.
Az öt év szabadságvesztésnél nem súlyo-
sabban büntethető szabálysértés és bűn-
cselekmény esetén (erőszakos bűncselek-
ményeknél és visszaesőknél nem alkal-
mazható) küldheti az ügyész vagy a bíró 
mediációra az ügyet, de kezdeményezheti 

a sértett vagy az elkövető is. A mediáció 
legfontosabb feltétele, hogy a felek önként 
vállalják vagy jóváhagyják a részvételt. Ez 
nem jelenti azt, hogy az igazságszolgálta-
tás kiszáll az ügyből, hanem – speciálisan 
kiképzett pártfogó mediátorok közvetítésé-
vel – segíti, hogy a felek közös pontra jus-
sanak. Ha a megállapodásuk teljesült, azt 
a bíró pozitívan értékeli: a maximálisan  
három év börtönnel büntethető ügyekben 
a mediáció után hivatalosan is lezárul  
az eljárás. Három év felett pedig a bíró jó-
váhagyja és figyelembe veszi a mediáció 
eredményét, ami alapján korlátlanul enyhít-
heti a büntetést.

Mikor van lehetőség mediációra?

Olykor éppen az gyorsítja 
az áldozat felépülését, 
hogy segít jó emberré  
válni a tettesnek.
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Egyikük fel is állt a körben, 
odament a síró egyetemista 
lányhoz és megölelte. Azt 
mondta neki, hogy nem szeret-
né, hogy miatta legyen szomo-
rú. Ezt a szép gesztust a többi 
érintett is megrendülten nézte, 
és végül ennek hatására nem 
vitték büntetőútra az ügyet.  
A megállapodásban az elköve-
tők vállalták a rongálás költsé-
geinek megtérítését, és speciá-
lis helyreállító akcióként egy 
beszélgetést az egyetemi társa-
ikkal, ahol elmesélték, hogy 

Az elkövetőknek az volt az 
üzenete a sértettek felé, hogy 
nem a személyüknek szólt  
a plakátok meggyalázása. Ám 
ha nem vesznek részt mediáci-
ón, hanem csak kifizetik  
a pénzbüntetést a bíró ítélete 
alapján, akkor valószínűleg so-
ha nem gondoltak volna arra, 
hogy embereknek lelki sérülé-
seket okoztak. Egyikük később 
úgy fogalmazott egy levélben, 
hogy úgy érzi, talán szüksége is 
volt erre az élményre, mert 
jobb ember lett általa.” 

szabadulás 
a démonoktól 
Komolyabb ügyeknél, mint 
például gyilkosság vagy szexu-
ális bűncselekmény esetén itt-
hon nincs lehetőség mediációra 
börtönben lévőkkel. De ha va-
laki cipel egy ilyen esetet, talál-
hat megoldást a párbeszédre. 

Legtöbbször három kérdés nem 
hagyja nyugodni a sértettet: ki-
szemelte-e a tettes, ha igen, mi-
ért pont őt nézte ki magának, és 
fog-e újabb bűncselekményt el-

követni a jövőben. 
„Megrázó dokumen-
tumfilm is készült 
egy ilyen esetről Fa-
cing the Demons 
címmel. Az ausztrál 
ügyben egy gyorsét-
teremben megölt ka-
maszfiú családja és 
barátnője a gyilkos-
ság után képtelenek 
volt újra dolgozni, 

normális életet élni – meséli  
a mediátor. – Felfoghatatlan 
volt számukra, hogy miért tet-
ték ezt a fiúval, ezért találkozni 
akartak a gyilkosokkal, hogy 
megkérdezhessék. Bár a tette-
sek nem adtak magyarázatot, 
mégis az, hogy látták, nem arc 
nélküli démonok, hanem hús-
vér emberek töltik a büntetésü-
ket, segített a családnak feldol-
gozni a történteket. A lányuk 
még támogató kapcsolatot is 
kialakított az egyik elkövető-
vel, ami sokaknak különös le-
het, de olykor éppen az gyorsít-
ja az áldozat felépülését, hogy 
segít jó emberré válni a tettes-
nek, aki így talán nem okoz 
még egyszer ekkora vesztesé-
get másoknak. Nem mindenki 
igényli ezt a fajta találkozást, 
de ha igen, akkor azt semmi-
lyen pszichológusi munka nem 
válthatja ki, hiszen épp a másik 
fél jelenléte szükséges hozzá.” 

Bővebben a témáról:
•�www.foresee.hu
•�Fellegi�Borbála:�
Út a megbékéléshez 
(Napvilág Kiadó)
•�Herczog� Mária� (szerk.):�

Megbékélés és jóváté-
tel. Kézikönyv a helyre-
állító igazságszolgálta-
tásról (Család, gyermek, 
ifjúság könyvek)

kreatív ítélkezés
Michael Cicconetti amerikai bíró sajátos bünteté-
seiről vált híressé, célja, hogy pozitív leckét adjon 
negatív helyett. A kiscicákat az erdőben hagyó 
nőt kiküldte egy éjszakára ugyanab-
ba a hideg, sötét erdőbe, a töltött 
pisztollyal fenyegetőző férfinak a hul-
laházban kellett dolgoznia, az iskola-
busz kerekét kiszúró kamaszok ítéle-
te alapján pikniket szerveztek társa-
iknak. Elítéltjei között a statisztikák 
szerint kevesebb a visszaeső.
Dr.� Fellegi� Borbála� szerint� a� bíró�
döntéseiben pozitív és előremutató 
elem a személyre szabott jelleg és 
az elkövető aktivizálása, így maga is 
átélheti, milyen hatással volt környezetére, ami-
nek visszatartó ereje lehet a jövőben. A bíró íté-
leteiben azonban megjelenik a megleckéztető 
szándék is, ez a helyreállító szemléletű igazság-
szolgáltatásnak nem célja. 

Szakértőnk azokra az Angliában vég-
zett kutatásokra is felhívja a figyel-

met, amelyek azt bizonyítják:  
a jóvátételi eljárások iskolai al-
kalmazásánál 70 százalékkal 
csökkenthető volt a verbális 
agresszió és az intézmények-

ből való kizárások száma.

mit tettek, min mentek keresz-
tül a mediáció során, és mit 
gondolnak erről most. Erre  
a találkozóra néhányan a sértet-
tek közül is elmentek, az elkö-
vetők újra bocsánatot kértek tő-
lük. Látszott, hogy ez a jelenlé-
vő hallgatóságra is óriási hatást 
gyakorolt. Többen elmondták, 
hogy ez a beszélgetés segített 
nekik megérteni azt, egy ilyen 
ügy mögött valójában milyen 
erős személyes érintettségek és 
következmények lehetnek. 

Dr. Fellegi Borbála 
kriminológus, mediátor


