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A resztoratív igazságszolgáltatás céljai elsősorban szociológiai és kriminálpszichológiai okok-
ra vezethetők vissza: amennyiben az elkövető és a sértett közötti konfliktust sikerül tisztázni 
és rendezni, lehetőség szerin úgy, hogy a közösség maga is részt vesz a szankció kiszabásában, 
valamint a végrehajtásában, akkor sokkal nagyobb az esélye, hogy az elkövetőt a közössége 
visszafogadja. Így mentesül a stigmatizáció, a kollektív elutasítás alól és ezáltal ismételten a 
társadalom hasznos tagjává válik és nem fog újabb bűncselekményt elkövetni.

ezen túlmenően akár az elkövetőnek is megnyugvást adhat a sértett megbocsátása, hi-
szen a resztoratív igazságszolgáltatás módszerei azt az üzenetet hordozzák, hogy az elkövető, 
bár kifejezi a közösség rosszallását, de nem stigmatizál, a helyreállítási folyamat pedig a tár-
sadalom elfogadását fokozza, így a bűncselekményre adott válasz nem bűnözői énképet erő-
síti. john Braithwaite elméletében ezt nevezte „reintegratív szégyennek”, amit azzal magya-
rázott, hogy amíg a hatóságok rosszallásának kifejezése inkább csak dacot és ellenállást vált 
ki az elkövetőből, addig a közvetlen közösségének a rosszallása valóban bűntudathoz vezet-
het (Braithwaite 2003, 10). 

Ahogyan a jogintézmény elterjedt először nyugat, majd közép- és kelet-európában, 
egyre több új cél is megjelent az eljárás során. A sértett gyors és hatékony kompenzálása 
mellett az eljárás időtartamának csökkentése, az ügyészségek és bíróságok tehermentesíté-
se, valamint a bűnfelderítési és kártérítési statisztikák javulása is kimondva-kimondatlanul 
részét képezte az eljárási céloknak. Az elkövetői oldalon meg a korábbiak mellett megje-
lent még motivációként a büntetőeljárás lezárása vagy a büntetés enyhítésének lehetősége, 
illetőleg a büntetett előélethez fűződő hátrányok elkerülése. A kérdés ugyanakkor óhatat-
lanul felmerül, hogy vajon ezek a lehetséges előnyök és új célok nem mennek-e az erede-
ti célok rovására? lehetséges, hogy a gyors eljárás és a tehermentesítés pont a lényegét ve-
szi el az eredetileg megbánás és megbocsátás elérését célzó intézménynek? vajon az elkö-
vető szívből jövő megbánásból vagy a büntetés elkerülése végett vállalja a resztoratív el-
járásokon való részvételt? ezekre a kérdésekre keresem a választ elsősorban a magyar jog-
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rendszer elemzésével, ugyanakkor érintőlegesen foglalkozni fogok más európai országok 
jogrendszereivel is.

A modern resztoratív igazságszolgáltatás története

A resztoratív gondolat a XX. század második felének Amerikájából indult ki, elsődlegesen 
kriminálpolitikai okokból (kerezsi 2006, 257). Az 50-es évekre ugyanis nyilvánvalóvá vál-
tak a hagyományos, megtorlásra épülő büntetőpolitikai paradigma árnyoldalai. kialakultak 
olyan területek, ahol a bűnözés mértéke lényegesen meghaladta az átlagos mértéket, a visz-
szaesés az elítéltek körében pedig hatalmas méreteket öltött. ezért megjelentek a büntető-
politika új, az eddigiekhez képest más aspektusból kiinduló elméleti is. ezek közé tartoztak 
a rehabilitációs elméletek, amelyek nem a bűncselekményt, hanem az elkövetőt állították az 
eljárás középpontjába és célul tűzték ki, hogy az elítéltek a büntetésük végrehajtását köve-
tően ne kövessenek el új bűncselekményt. ekkoriban váltak gyakorivá a szabadságvesztéssel 
nem járó szankciók és az utógondozási célú eljárások is. A 70-es évekre azonban nyilvánva-
lóvá vált, hogy ez a technika sem hozta az elvárt eredményeket. Az eljárási költségek emelke-
dése mellett a bűnözés csökkenése minimális volt, és ebből kifolyólag a közbiztonság helyze-
te sem sokat javult. ebben a hagyományos büntető paradigma irányába visszaforduló han-
gulatban jelentek meg a resztoratív gondolatok, mint egy alternatíva, a reszocializációs tö-
rekvések és a hagyományos büntetőpolitika mellett. Az Amerikai egyesült államok külön-
böző területein számos resztoratív módszer alakult ki, ezek közül a legelterjedtebbek az elkö-
vető-áldozat mediáció, a körmodellek és a konferencia modellek voltak. Az eljárások során 
bebizonyosodott, hogy az abban résztvevőknél a visszaesések száma lényegesen kevesebb, és 
a sértetti igények érvényesülése is sokkal hatékonyabb. Ugyanakkor, mivel az eljárás felté-
tele a bűncselekmény és a felelősség önkéntes beismerése, az alkalmazása igazán széles kör-
ben nem lehetséges, emiatt a bűnismétlés globális problémáját önmagában nem oldja meg 
(egyes nézetek szerint a visszaesés csökkenése is illúzió, mert az eljárás gyakorlatilag „kivá-
lasztja” az egyébként is megjavulni szándékozó elkövetőket). 

A kezdeti sikereket rövid időn belül a sértetti jogok érvényesülését, valamint a sértetti 
kompenzációt is elősegítő nemzetközi joganyagok követték. Az európa tanács miniszteri 
Bizottságának (77.) 27. számú ajánlása is megfogalmazta, hogy az államnak kötelessége a 
kártalanításhoz hozzájárulnia, ha a kártérítés más eszközökkel nem biztosítható (dr. kiss 
2018, 43). Hasonló szabályzat jelenik meg az enSz 1985-ös „A bűncselekmények és a hata-
lommal való visszaélés áldozatai számára nyújtandó igazságszolgáltatás alapelveiről” szóló dek-
larációjában is, amely szerint a kormányoknak felül kell vizsgálniuk a joggyakorlataikat és a 
jogszabályaikat annak érdekében, hogy a kártérítésre kötelezést vegyék figyelembe az egyéb 
szankciók mellett (dr. kiss 2018, 42).
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maguk a resztoratív technikák a 80-as évek első felében kezdtek elterjedni európában. 
először nagy-Britanniában vezették be az eljárást 1979-ben, majd Svédországban, 
Finnországban, később (a nyolcvanas évek második felére) nyugat-európa csaknem összes 
országában megjelent (Szekeres 2016, 61). A 90-es években több volt szocialista ország is 
megkezdte a saját mediációs rendszerének kiépítését, amelyek – a nemzetközi előírásokra is 
tekintettel – a 2000-es évek közepére meg is valósultak.

A resztoratív igazságszolgáltatás európai elterjedésének fontos lépcsőfoka a 2001. március 
15-i 2001/220/iB tanácsi kerethatározata a büntetőeljárásban a sértett jogállásáról. ez a keret-
határozat valamennyi eU tagállam számára előírta a sértetti jogok érvényesítését és közvetítői 
eljárás létrehozását. Az ebben szereplő előírások önmagában véve elég sok mozgásteret enged-
nek a tagállamoknak. A határozat csupán az alábbi fontos rendelkezéseket írja elő:

• minden tagállam köteles intézkedéseket tenni annak érdekében, hogy az elkövetőt 
ösztönözze arra, hogy a sértett részére kártérítést nyújtson.1

• A tagállamoknak gondoskodni kell arról, hogy a büntetőügyekben való közvetítést 
elősegítse olyan bűncselekmények esetében, amelyeknél ezt megfelelőnek tartja.2

• minden tagállamnak biztosítania kell, hogy az elkövető és a sértett által kötött megál-
lapodást a büntetőeljárás során figyelembe vegyék.3

látható tehát, hogy pusztán az eljárás meglétének és az eredmény figyelembevételének 
kötelezettségét írja elő a kerethatározat. Az azonban, hogy mely bűncselekményeknél alkal-
mazható az eljárás, pontosan mi az eljárás módja, és milyen mértékben kell figyelembe ven-
ni az eredményes megállapodást, már tagállami hatáskörbe tartozik. 

noha a közvetítői eljárás ma már az összes eU tagállamban megvalósult, az eredeti célok 
elérése sok tekintetben vitatható. erre ekvivalens példa a román szabályozás. A román jog-
rendszer ismer két olyan jogintézményt – a magánindítvány visszavonásának a lehetőségét4, 
valamint az ún. kibékülést5 – amelyen keresztül a feleknek szintén lehetősége van az eljárás 
megszüntetésére még a közvetítői eljárásnál is egyszerűbb módon. előbbi egy egyoldalú nyi-
latkozat, utóbbi pedig egy kétoldalú rendőrség vagy ügyészség előtti szóbeli vagy közjegy-
zői, illetve ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott írásbeli nyilatkozat formájában valósulhat meg. 

1 2001. március 15-i 2001/220/iB tanácsi kerethatározata a büntetőeljárásban a sértett jogállásáról. 9. cikk 
(2) bekezdés

2 2001. március 15-i 2001/220/iB tanácsi kerethatározata a büntetőeljárásban a sértett jogállásáról. 10. 
cikk (1) bekezdés

3  2001. március 15-i 2001/220/iB tanácsi kerethatározata a büntetőeljárásban a sértett jogállásáról. 10. 
cikk (2) bekezdés

4 noulCodPenal (legeanr. 286/2009), 158. cikk (1)
5 noulCodPenal (legeanr. 286/2009), 159. cikk (2)
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és ennek meg is van a következménye. 2017-ben összesen 159 bűnügyi mediációra ke-
rült sor, 2016-ban pedig ez a szám mindösszesen 142 volt (ilie, 2017). ezek az adatok egy-
értelműen igazolják, hogy a magánindítványok visszavonása, valamint a kibékülés gyakor-
latilag kiüresíti a büntetőjogi mediáció jogintézményét, hiszen ahol ezekre lehetőség van 
és a felek hajlamosak rá, ott az ügy ezek valamelyikével lezárul, ahol viszont nem, ott már 
nem is nagyon kísérlik meg a közvetítői eljárást. Sajnos ebből az a következtetés is levonha-
tó, hogy romániában fontosabb szempont az eljárás gyors lezárása, mint a resztoratív igaz-
ságszolgáltatás eredeti céljai. 

magyarországi alkalmazás

magyarországon a közvetítői eljárás eredménye tekintetében az anyagi jogi háttérszabályt 
a Büntető törvénykönyv 29. §-a adja. ez alapján a magyar törvény korlátozza a tevékeny 
megbánás alkalmazási körét mind bűncselekménytípusuk, mind a büntetési tételkeretek 
alapján. Az eredményes eljárás következménye háromévi (fiatalkorúaknál ötévi) szabad-
ságvesztést nem meghaladó bűncselekmények esetében a büntetőeljárás és a büntethetőség 
megszűnése (mindez törvény erejénél fogva, vagyis az ügyészségnek és a bíróságnak a megál-
lapodás megkötése és teljesítése esetében nincs mérlegelési jogköre, az eljárást meg kell szün-
tetniük). ennek a megoldásnak szintén számos előnye és hátránya van. A legnagyobb eré-
nye, hogy motiválja az elkövetőt az eljárás igénybe vételére. magyarországon az elmúlt évek-
ben a közvetítői eljárások száma minden évben meghaladta a 4.000-et.6 Ha ugyanezeket az 
adatokat megnézzük a régiónkból Csehországban és lengyelországban – ahol a következ-
mények javarészt a bíró szubjektív megítélésén múlnak – akkor látjuk, hogy nagyjából ha-
sonló lakosságú Csehországban az eljárások száma kb. 1.000 környékén mozog, de lényege-
sen nagyobb lakosságszámú lengyelországban is ritkán haladja meg a 3.000-et. látható te-
hát, hogy az azonnali megszüntetés lehetősége komoly motiváló tényezőként is hat. 

Ugyanakkor, ha az eredeti célokat vesszük alapul, akkor ez nem feltétlenül üdvözí-
tő. óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy vajon megbánás valóban szívből jön, vagy pedig 
csupán a büntetéstől való félelem motiválja az elkövetőt az eljárás lefolytatására. Utóbbi 
esetben ugyanis az ügyészség mindösszesen annyit tehet, hogy a Be. 412. § (2) bekezdés 
cb) pontja alapján megtagadja a közvetítői eljárás lefolytatását (ami egyébként nem rit-
ka magyarországon, a közvetítői eljárás iránti kezdeményezéseknek az elmúlt 5 évben az 
55-58%-át rendelték el ténylegesen). Ugyanakkor ennek megítélése ügyiratokból megle-
hetősen nehéz feladat. ennél is nagyobb problémát jelent az elrendelések szempontjából a 
Be. 412. § (2) bekezdés ca) pontja, amely kizárja a közvetítői eljárást abban az esetben, ha 

6 Az adatok az éves Ügyészségi Statisztikai tájékoztatóiból származnak. 
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a bűncselekmény következményeinek jóvátétele nem várható. noha a törvény ezt konkré-
tan nem mondja ki, de a Btk.-ból levezethetően ez a sértett által meghatározott teljes jóvá-
tételt jelenti. ez viszont igencsak megnehezíti az eljárás elrendelését. Ugyanis a bocsánatké-
rés, a szimbolikus jóvátétel, de még a részleges jóvátétel nyújtása is pusztán az elkövetői haj-
landóságon múlik. Azonban a sértett által meghatározott mértékű anyagi jóvátétel nyújtása 
már nem kizárólag elkövetői hozzáállás kérdése, a sértett együttműködési hajlandóságán, az 
okozott káron és az elkövető anyagi helyzetén is múlik a teljesítés. Ugyanakkor, a resztoratív 
igazságszolgáltatás alkalmazóinak a körében egységes az az álláspont, hogy az eljárás céljait 
nem, vagy legalábbis nem kizárólag a jóvátétellel, hanem az azt megelőző folyamattal lehet 
elérni. Így viszont az egész folyamat lebonyolítása lehetetlenülhet el.

Ugyanezt a tézist a megbocsátási hajlandóságot kutató pszichológiai vizsgálatok is alátá-
masztják. ezek közül kiemelendők dr. Papp Gábor megbocsátással kapcsolatos vizsgálatai. A 
felmérések alapján (amelyek sajnos elsősorban nem büntetőjogi, hanem hagyományos sérelem 
okozásával foglalkoznak), a megbocsátási hajlandóság a bocsánatkérés önmagában nem növe-
li jelentős mértékben. jelentős mértékű emelkedés figyelhető meg azonban akkor, hogyha a 
sérelmet okozó részéről a jóvátételi szándék megvan és legalább a részbeni jóvátétel megvaló-
sul. A jóvátétel mértéke ugyanakkor jóval kevésbé tűnik relevánsnak (Papp ‒ kovács‒Pántya 
‒ kiss 2013, 277).A felmérések alapján a megbocsátási hajlandóság csak minimális mérték-
ben mutatott magasabb értéket azokban a vizsgált esetekben, ahol teljes jóvátétel valósult meg 
azokhoz képest, ahol csupán a részleges. ezt erősítik meg olyan vizsgálatok is, melyek szerint 
a személyes jóvátétel a konfliktusok kezelése szempontjából sokkal hatékonyabbak, mint a bí-
róság által kikényszerítettek, mert még ha az anyagi egyensúly nem is áll helyre, de a jóváté-
teli szándék növeli a megbocsátási hajlandóságot (Papp ‒ kovács‒Pántya ‒ kiss 2013, 281).

ezek az eredmények és ez a gondolatmenet ugyanakkor igencsak vitathatóvá teszi azt az 
elgondolást, hogy a jóvátétel nyújtásának képessége kvázi feltétele a közvetítői eljárás lefoly-
tatásának. Hiszen mindazokat a célokat – vagy legalábbis azok egy részét – amelyek miatt a 
resztoratív igazságszolgáltatás egyáltalán létrejött, teljesíteni lehet abban az esetben is, ha a 
teljes jóvátétel nyújtása nem – vagy nem azonnal – valósul meg. 

A fiatalkorúak szemszögéből

A resztoratív igazságszolgáltatás, ‒ ideértve a közvetítő eljárást ‒ a főleg gyermekbarát ne-
velési célzatot előtérbe helyező egyezmények és iránymutatások által meghatározottaknak 
megfelel. mivel nem szabadságelvonással járó szankció, nem ütközik semmilyen nemzetkö-
zi tilalomba vagy korlátozásba, a nevelő hatása egyértelmű, hiszen a személyes találkozások-
nak a legfontosabb célja éppen a megbánás elérése és a sértett – közvetett módon a társada-
lom – iránti érzékenység kialakulásának elősegítése. Az eljárás során a fiatalkorúnak van le-
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hetősége elmondani a véleményét, az álláspontját az ügyről, bocsánatot kérnie a tettéért, és 
a sérelmeket helyrehozni, ami elősegíti a társadalomba történő visszailleszkedését is. 

Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a résztvevők véleménye alapján egy mediációs eljá-
rás rövidtávon, főleg az eljárás kezdeti időszakában sokszor kellemetlenebb a fiatalkorú elkö-
vető számára, és sokkal inkább próbára teszi őt, mint a hagyományos bírói eljárás (Gyökös 
2010, 23). Hiszen az elkövetők nem szívesen beszélnek az eseményekről, és a bíróságon van 
lehetőségük arra, hogy ne válaszoljanak a feltett kérdésekre, sőt, még akár a vallomástétel 
jogát is megtagadhatják. egy resztoratív technika alkalmazása során azonban – az alkalma-
zott módszertől függetlenül – beszélniük kell a cselekményről, el kell mondaniuk a kivál-
tó okokat, és szembe kell nézniük a felelősséggel és a sértett, vagy akár egy komplett közös-
ség – rosszallásával is. Ugyanakkor éppen ez az, ami segíthet rávilágítani a bűncselekmény 
okaira, így a prevenció megfelelő módszerének kiválasztására is.

A prevenciós és nevelési célnak megfelelően a közvetítői eljárás alkalmazása számos kül-
földi országban széles körben a fiatalkorúaknál történik, sőt, egyes országokban kifejezet-
ten fiatalkorúaknál alkalmazandó szankcióként jelent meg először és később terjesztették ki 
felnőttkorúakra. ennek az oka főleg a nevelő szándék, hogy a tettes felismerje a bűncselek-
ménnyel okozott tettének a súlyát. ez történt többek között norvégiában, Finnországban, 
németországban, Ausztriában, vagy a közép-kelet európai államok közül Csehországban7 
és lengyelországban is (Görgényi 2006, 343-345). ebből kifolyólag a fiatalkorúak köré-
ben a közvetítő eljárások száma ezekben az országokban jelentős mértékben felülreprezen-
tált. Ausztriában átlagosan az összes mediációs ügy kb. 20%-a fiatalkorú elkövetőkkel szem-
ben indult, de még Horvátországban is 25 % körül mozog ez az arány (Gyökös 2010, 113).

magyarországon azonban ez a tendencia nem figyelhető meg. 2007-ben még az elren-
delt ügyek kb. 15%-a volt fiatalkorúakkal kapcsolatos, azonban azóta ez az arány folyama-
tosan csökken, éves szinten átlagosan az összes ügy 10-11%-ban érintettek a fiatalkorú el-
követők (Barabás 2014, 113). ehhez képest a fiatalkorú bűnelkövetők aránya az összes el-
követőhöz képest az elmúlt 8 évben 7 és 11% között mozgott.8 ebből következik, hogy a 
mediáció elrendelése tekintetében a fiatalkorúak ugyan minimálisan felülreprezentáltak a 
teljes lakossághoz képest, de a korábban említett európai statisztikai adatokat meg sem kö-
zelítik.

ennek okáról számos elmélet van. Barabás Andrea tünde szerint az ügyészség azon az ál-
lásponton van, hogy a fiatalkorúak többsége nem képes a közvetítő eljárás során megbánni 
az általa elkövetett cselekményt, az eljárás prevenciós szempontból ritkán vezet eredményre. 

7 Probation and mediation Service Act: https://www.pmscr.cz/download/en_ABoUt_ProBAtion_
And_mediAtion_ACt_aktual_2014.pdf  1. oldal, letöltés dátuma: 2019.03.30

8 kSH: http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zji003b.html, letöltés dátuma: 2018.12.20.
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ezenkívül a gyerek általában nem tudja a jóvátételt megfizetni, így végső soron ez a szülők 
feladatává válik, abban az esetben, ha ők képesek rá (Barabás 2014, 113). 

Ugyanezt a megközelítést támasztják alá raduly zsuzsanna elemzései a 2012-ig közve-
títői eljáráson részt vevő fiatalkorú személyekről. kutatása szerint az eljárásban részt vett fi-
atalkorúak 91,6 százaléka folytatott középiskolai tanulmányokat, 4,16 százalékának legma-
gasabb iskolai végzettsége az általános iskola 8. osztálya volt, további 4,16 százalékuk érett-
ségit és szakmát szerzett (raduly 2016, 394). A mediációs ügyekkel érintett fiatalkorúak 
nem rendelkeztek rendszeres jövedelemmel, 87,5 százalékuk vagyontalan volt, de lakhatási 
problémája egyiküknek sem volt, tehát nem mélyszegénységben élő fiatalkorúakról beszél-
hetünk (raduly 2016, 394). ebből következik, hogy a fiatalkorú elkövetők szülei többsé-
gében rendelkeztek egy olyan anyagi háttérrel, ami legalábbis kisebb összegű anyagi károk 
megfizetésére alkalmas volt. A családi életüket és szokásaikat vizsgálva megállapítható, hogy 
a dohányzás viszonylag nagy százalékban (25 %) fordult elő közöttük. Ugyanakkor mind-
összesen 8,16 %-ban volt jelen az alkoholizmus a családban. A gyámhatósági intézkedések 
száma az érintett családokban valamivel magasabb volt (16,6 %), de ez sem tekinthető ki-
emelkedően magas értéknek (raduly 2016, 395).

A családok kriminális előéletét illetően egyik fiatalkorú sem származott olyan család-
ból, ahol a családon belüli erőszak vagy más bűncselekmények elkövetése jellemző len-
ne. A mediációban részt vevő fiatalkorúak valamennyien büntetlen előéletűek voltak és 
mindösszesen 8,16%-ukra jellemző, hogy a testvérük korábban bűncselekményt követett 
el (raduly 2016, 395).

A fenti adatokat összegezve megállapítható, hogy néhány kivételtől eltekintve a közvetí-
tői eljárásban részt vevő felek sem szociális, sem anyagi, sem kirminológiai értelemben nem 
tartoztak a potenciálisan veszélyeztetett személyek körébe. ebben az is közrejátszhat, hogy 
az ügyészség nem akar elrendelni eljárást olyan ügyekben, ahol a jóvátétel megvalósulásá-
ra nem sok esély kívánkozik. ez a megközelítés ugyanakkor felvet problémákat. Hiszen ép-
pen a fiatalkorúak esetében van nagyobb remény arra, hogy a tettük következményeit a sér-
tett és a mediátor segítségével felismerjék és jobb belátásra térítsék. Azon belül is leginkább 
az a célcsoport igényelné ezeknek a módszereknek az alkalmazását – legalább kísérleti szin-
ten – akik kriminológiai szempontból veszélyeztetettebbeknek minősülnek, ugyanis ezek-
nél a személyeknél a bűnismétlés és a visszaesés veszélye sokkal inkább fennáll, mint a szoci-
ális és anyagi szempontból kevésbé veszélyeztetett családok gyermekeinél. Azonban a jelen-
legi rendszer éppen ezeket a személyeket zárja ki az eljárás alól. 

egy másik oka lehet az alkalmazás hiányosságának az eljárás ipso iure megszüntetése, va-
gyis, hogy eredményes eljárás esetében már semmilyen büntetés és intézkedés nem alkal-
mazható, nem úgy, mint a vádemelés elhalasztása esetében. Utóbbinál ugyanis az ügyész 
előírhat a fiatalkorú számára kötelező magatartási normákat, melyeket be kell tartania és en-
nek ellenőrzése a pártfogó felügyelet feladata, így pedig hosszú távon rajta tudják tartani a 
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szemüket a fiatalkorú elkövetőn. éppen emiatt az ilyen ügyek lezárására a pártfogó felügye-
lettel egybekötött vádemelés elhalasztás az ügyészség számára hatékonyabbnak tűnhet, mint 
a közvetítő eljárás. A probléma csak az, hogy fiatalkorúak esetében az ügyészség az eddigi ta-
pasztalatok alapján ritkán írja elő a jóvátételt kötelezettségként a vádelhalasztás mellett, így 
a resztoratív elem ebből a módszerből végül teljes egészében kimarad.

konklúzió

A resztoratív technikák közül magyarországon eddig kizárólag a közvetítői eljárás az, ami el-
terjedt és aminek szabályozását a törvény rögzíti. ennek alkalmazása azonban gyakori, sőt, 
a kelet- és kelet-közép európai országok tekintetében magyarország az élen jár. Ugyanakkor 
az is nyilvánvaló, hogy az Amerikában még a konfliktusok feloldása céljából létrejött tech-
nika magyarországon inkább az eljárások gyorsítását és a bírói és ügyészi kar tehermentesí-
tését szolgálja.

önmagában véve ez nem feltétlenül probléma, hiszen a közvetítői eljárás a bírósági eljá-
rás számára nyilvánvalóan pozitív hatása van, a tehermentesítő funkció megvalósul és a sér-
tettek számára is megkönnyíti a kompenzációt a szankciók elkerülésének kilátásba helyezé-
se. Ugyanakkor mégiscsak el lehetne gondolkodni olyan módszerek alkalmazásán, amelyek 
céljait tekintve közelebb állnak a klasszikus célokhoz, mint a praktikus érdekekhez. A bün-
tetés-végrehajtáson belül erre már voltak kísérleti törekvések magyarországon. több bünte-
tés-végrehajtási intézetben próbálkoztak már elítéltek közötti konfliktuskezelő tárgyalások-
kal, de láttunk már példát arra, hogy az elkövetőt adománygyűjtő vagy önkéntes közérdekű 
tevékenységet végzett valamilyen közösségi cél javára. 

Fentiek mellett megfontolandó lenne jogalkotói részről a jelenlegi szabályozás módosí-
tása. Prevenciós szempontból célszerű megoldásnak tűnne egy olyan szabályozás, amely le-
hetővé teszi az ügyészség számára intézkedések kiszabását eredményes közvetítő eljárás ese-
tében is. Az elrendelések száma pedig növelhető lenne, ha az ügyészség a jóvátételi képessé-
get az eljárás elrendelésekor nem venné figyelembe, csupán a büntethetőség megszüntető ok 
alkalmazásának feltétele lenne a teljes kompenzáció. Így az összes elítéltnek lenne lehetősége 
az eljárás keretein belül a tettét megbánni, bocsánatot kérni, és a sértett megbocsátását – és 
ezáltal a saját lelki megnyugvását – elnyerni. Ugyanígy a sértett számára is előnyös lenne az 
eljárás a viktimizációs folyamatok csökkenése céljából, a jóvátétel mértékétől függetlenül. 
továbbá ezt a körülményt is lehetne értékelni a büntetés kiszabása során. 

Az valószínűsíthető, hogy lényegesen szűkebb lenne az alkalmazási köre a közvetítői el-
járásnak a továbbiakban is azok körében, akik a jóvátételt előreláthatóan nem tudják telje-
síteni, de legalább az esély biztosítva lenne számukra.
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