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KISKÖZÖSSÉGI KONFLIKTUSFELOLDÁS 

 

 

„There are plenty of good reasons for fighting… but no good reasons to ever hate without 

reservation, to imagine that God Almighty hates with you, too. Where’s evil? It’s that large part of every 

man that wants to hate without limit, that wants to hate with God on its side. It’s that part of every man 

that finds all kinds of ugliness so attractive…  

It’s that part of an imbecile that punishes and vilifies and makes war gladly.” 

Kurt Vonnegut: Mother Night 

 

 

1. Bevezetés 

 

Ahogy az évek során a tömeges atrocitások karaktere átváltozott a korábbi domináns 

állam által elkövetett bűncselekmények szűkebb kategóriájából a társadalmon belüli 

kisebb vagy nagyobb etnikai, vallási csoportok közötti konfliktusokra (bár az állami 

szervek általi nyílt vagy rejtett támogatás továbbra is fennálló jelenség), úgy az 

elkövetett bűncselekményekre adott jogi avagy jogon kívüli megoldások is változásért 

kiáltanak. A tanulmány célja annak vizsgálata, hogy az egyes népcsoportok, vallási, 

etnikai vagy egyéb csoportszervező erők nyomán kialakult közösségek által évszázadok 

óta alkalmazott konfliktusfeloldási technikák alkalmazhatóak-e a legsúlyosabb 

nemzetközi bűncselekmények, elsősorban a kiterjedt mértékű népirtás és emberiesség 

elleni bűncselekmények, illetve az azokhoz kapcsolódó bűncselekmények elbírálása 

során. A tanulmányban ennek érdekében kiemelem a tradicionális, helyi avagy 

közösségi helyreállító mechanizmusok közös jellemzőit, hogy mind előnyeik, mind 

hátrányaik kirajzolódhassanak a jelenlegi formális nemzetközi büntető 

igazságszolgáltatási eljárásokkal szemben. Végezetül olyan hibrid modell lehetséges 

kialakítását elemzem, mely a nemzetközi és a közösségi igazságszolgáltatás elemeit 

ötvözve egyúttal képes biztosítani a rule of law és a rule of traditions szemléletét 

nemzetköziesített kisközösségi konfliktusfeloldás formájában.  
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2. A közösségi konfliktusfeloldás 

 

Rush és Simic érvelése alapján
1
 az átmenet igazságszolgáltatási eszköztárának bővülése 

a Szovjetunió összeomlásával együtt kezdődött meg. Ezidőtájt jelentek meg azok a 

változások is Dél-Afrikában, melyek lassan az apartheid rezsim megszüntetéséhez és a 

demokratikus államforma kiépítéséhez vezettek. Felmerül azonban a kérdés, hogy az 

átmenet időszakában formális eljárásokkal érhetőek-e el hatékonyabban a kitűzött célok, 

vagy az egyre hangsúlyosabb szerepet betöltő helyreállító igazságszolgáltatás elemeire 

érdemesebb támaszkodni. Az előbbi esetben nyilvánvalóan hiába várjuk, hogy a 

sértettek (és az elkövetők) szükségletei, érzelmei és a bűncselekménnyel okozott kár 

szubjektív észlelése kellő figyelmet kapjanak: mindkét oldal pusztán egymással 

szemben álló félként jelenik meg, az eljárás alanyaiként. A helyreállító 

igazságszolgáltatás azonban a sértettek aktív részvételére alapoz, és egyúttal a sértettek 

és a közösség szükségleteit
2
 tartja szem előtt. A két szemlélet összehasonlításával arra a 

következtetésre is juthatunk, hogy feltétlenül az utóbbi rejt magában több előnyt, a 

retributív igazságszolgáltatás teljes figyelmen kívül hagyása mégis elképzelhetetlen és 

szükségtelen törekvés is. Ahogy Zehr rámutatott
3
: a formális büntetőeljárás 

természeténél fogva megtorló szellemiségű; a teljes büntető igazságszolgáltatási 

rendszer középpontjában az elkövetők állnak; végül pedig ez a rendszer folyamatosan 

önmaga fenntartására törekszik és minden komolyabb változtatásnak ellenáll.  

Téves volna tehát ebből arra következtetni, hogy feltétlenül választanunk kell a két 

megközelítésmód között és figyelmen kívül hagynunk a másikat: épp ellenkezőleg, 

olyan modell kialakítása szükséges, amely képes magában hordozni a retributív 

rendszer sajátosságait, ugyanakkor a helyi, gyakorta íratlan konfliktusfeloldási 

technikákat beemeli ebbe a rendszerbe
4
 a differenciálás és egyéniesítés érdekében.  

A tradicionális, kisközösségi, avagy az őslakosok által alkalmazott 

konfliktusfeloldási mechanizmusok körébe olyan évszázados módszereket sorolhatunk, 

amelyeket napjainkban jellemzően törzsi közösségek vagy egy-egy államon belül 

kisebbségben élő személyek csoportja vesz igénybe olyan eszközként, amely két vagy 

több fél között felmerült érdekkonfliktus vagy egy csoporttag vagy csoporttagok 

jogainak megsértésének feloldását célozza, kiemelt célként tűzve ki a közösség 

felborított békéjének visszaállítását. Ez a holisztikus megközelítés világosan tükrözi azt 

a nyugati felfogással ellentétes elképzelést, mely szerint a keletkezett konfliktus (legyen 

az a saját fogalmaink szerint akár polgári jogi, akár elkövetett bűncselekmény), nem 

pusztán a közvetlenül érintett felek magánügye, annak az igazságos és pártatlan 

rendezése a teljes közösség érdekét szolgálja: ennek megfelelően részvételük is 

nélkülözhetetlen feltétellé válik. Ahogy Nils Christie már jó ideje megfogalmazta, a 

                                                 
1
 Rush, Peter D. - Simic, Olivera, 2004. V. o. 

2
 Ed. Johnstone, Gerry - W. Van Ness, Daniel, 2007. XXI. o. 

3
 Zehr, Howard: Changing Lenses, 1990. 232-233. o. 

4
 Findley, Mark-Henham, Ralph, 2005. 281. o. 
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nyugati társadalmak „ellopták az érintettektől a konfliktust
5
”, mely, ha kizárólag a 

büntetőügyekre fókuszálunk, még élesebben kerül a napvilágra: a büntető 

igazságszolgáltatás szereplői az elkövető és az államapparátus, azaz az eredeti, 

elkövető és sértett közötti konfliktus áthelyeződik, a tárgyalótermi igazságszolgáltatás 

pedig nem képes (és eredendően nem is hivatott) a konfliktus okozta érzelmi feszültség, 

a harag, szégyen, bűntudat, vagy a bosszúvágy “kezelésére”.   

A kisközösségi konfliktusfeloldás jellemzően azokban az országokban volt képes 

párhuzamosan fennmaradni a formális büntetőeljárási rendszer kiépítésével, ahol az 

állam szerepe nem elég erős, vagy nem állnak rendelkezésére megfelelő mértékben 

anyagi erőforrások valamennyi terület lefedéséhez. Emellett a gyarmatosítás formája is 

jelentőséggel bír: ahol eleve a helyi vezetőkre támaszkodtak a gyarmat igazgatása során, 

a közösségek autonómiája kevésbé sérült
6
, és nagyobb szabadsággal rendelkeztek a 

közösségen belül felmerült konfliktusok kezelésére. Annak ellenére, hogy az egyes 

alkalmazott módszerek egymástól eltéréseket mutatnak, találhatunk olyan közös 

jellemvonásokat, melyek a világ bármely táján a közösségi helyreállítás alapelveiként 

működnek. Ezeket jellemzőket két afrikai példával mutatom be. 

 

3. Ruanda és Uganda törekvései a közösségi helyreállítás alkalmazására 

 

A délszláv háború és a ruandai népirtás következményeként a nemzetközi büntetőjog új 

típusú bírósági szervezet létrehozásával bővült: az ENSZ Biztonsági Tanácsa mindkét 

esetben a Charta VII. fejezetének felhatalmazása alapján egy-egy ad-hoc 

Törvényszéket
7
 hozott létre a legsúlyosabb bűncselekmények elbírálására. Ruanda 

példájánál maradva, azonban a Nemzetközi Törvényszék kapacitása alkalmatlan volt a 

több százezer terhelt ügyének feldolgozására, fennállása alatt összesen 80
8
 eljárást alá 

vont személy ügyét zárta le. Ezért is volt szükség olyan többszintű büntetőjogi 

felelősségre vonási rendszer létrehozására, amely megfelelőképpen differenciált az 

elkövetett cselekmények alapján, másrészt a terheltek nagy számára tekintettel 

(viszonylag) gyorsan alkalmas volt a tényleges felelősségre vonás kivitelezésére. 

Ruanda esetében kézenfekvő és egyszerű megoldásnak tűnt a gyarmatosítás előtti 

korban kialakult és az alatt is fennmaradt tradicionális konfliktuskezelés leporolása és 

igénybe vétele a mintegy egymillió halálos áldozatot követelő vérengzés bűntényeinek 

feltárására. 

A Gacaca bíróságok, melyek hagyományos értelemben nem tekinthetőek bíróságnak, 

a mai napig feltárt ellentmondások és hibák ellenére kiváló kiindulási pontot 

szolgáltatnak a tradicionális helyreállítási megoldások nemzetközi büntető eljárásokba 

                                                 
5
 Christie, Nils, 1977. 3. o. 

6
 Boahen, A. Adu, 1987. 59. o. 

7
 Security Council Res. 827 (25.05.1993), 955 (8.11.1994). 

8
 http://unictr.unmict.org/en/cases/key-figures-cases  (2018.06.30.) 

http://unictr.unmict.org/en/cases/key-figures-cases
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történő beépítésére. A Gacaca bíróságok eredeti formájukban az „öregek tanácsának” 

összegyűlését jelentette egy adott konfliktust követően. Az eljárás lényeges eleme volt, 

hogy nem voltak előre kiválasztott „bírák”, nem voltak előre meghatározott bírói 

szerepek, hanem a közösség legalkalmasabb tagjaiból választották az eljáró tanács 

tagjait. Ez a 2000-ben országszerte bevezetett mintegy 10.000 tanács esetében
9
 

módosult formában tért vissza: az eljáró tanácsokba önkéntes jelentkezés és rövid 

képzés után került sor a felvételre. Megmaradt viszont a közösségi helyreállítás 

eszméje: az eljárások során a terheltek mellett a sértettek és a közösség többi tagja 

egyenjogúan vettek részt, a cél pedig a közösség felborított békéjének helyreállítása 

volt.  

A ruandai bíróságok esetében fontos megjegyezni, hogy a legalsóbb, harmadik 

szinten felépített Gacaca bíróságok csak a legkisebb tárgyi súlyú bűncselekmények 

esetében járhattak el, amennyiben egyéb, súlyosabb bűncselekmények gyanúja is 

felmerült, az ügyek át kellett adni
10

 a másodszintű katonai tanácsokhoz vagy a Ruanda 

Törvényszékhez. Az eljárás során a terheltek, a sértettek és a közösség bármely tagja, 

aki az eljárás szempontjából bármilyen lényeges tény ismeretében volt, vallomást 

tehetett, ezzel elősegítve a tanács döntését.  

A ruandai modellhez hasonlóan Uganda is próbálkozott a helyi konfliktuskezelés 

beemelésével a polgárháború sújtotta ország békéjének helyreállítása érdekében. Az 

1986-ban az ország elnökének megválasztott Museveninek az országon kívülről érkező 

támadások mellett az országon belül szerveződő felkelő szervezetekkel is meg kellett 

küzdenie. E körbe tartozik a Lord’s Resistance Army nevű szervezet, mely a médiában 

leginkább a több ezer gyermekkatona bevetésével
11

 keltett felháborodást világszerte. A 

csoport vezetői az Uganda északi részén élő acholi törzs tagjai, akik a konfliktusok 

feloldására a Mato Oput ceremóniát alkalmazzák. A szertartás központi eleme a 

megbocsátás, mivel hiedelmük szerint a földi életben másoknak tett rossz a 

folyamatosan jelenlévő túlvilági lényekkel alkotott harmóniát bomlasztja fel, ennek 

visszaállításához pedig az élők, valamint az élők és holtak közti megbékélés szükséges.  

Az acholi Mato Oput alkalmazása azért merült fel, mert az ugandai kormány 

számtalan próbálkozásának egyik következményeként az LRA vezetőivel folytatott 

Juba-i béketárgyalások során mind a formális, mind a tradicionális felelősségre vonás 

elemeit ötvözték volna az azonnali fegyverletételért cserébe. A kormány azonban még a 

béketárgyalásokat megelőzően továbbította az ügyet a Nemzetközi Büntetőbíróság 

főügyészéhez, az előzetes nyomozati eljárást követően pedig elfogatóparancsot 

bocsátottak ki a szervezet vezetőjével, Joseph Konyval szemben. Az ugandai kormány a 

későbbiekben próbálta megakadályozni, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság járjon el 

                                                 
9
 Rothe, Dawn L. - Mullins, Christopher, 2008. 97. o. 

10
 Uo. 98. o. 

11
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/uganda/10621792/Konys-child-

soldiers-When-you-kill-for-the-first-time-you-change.html  (2018.06.30.) 

https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/uganda/10621792/Konys-child-soldiers-When-you-kill-for-the-first-time-you-change.html
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/uganda/10621792/Konys-child-soldiers-When-you-kill-for-the-first-time-you-change.html
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(mivel ez egyértelműen akadályozta a béketárgyalások folytatását), a Bíróság
12

 azonban 

úgy értékelte, hogy a kormány által az ugandai bírósági szervezetbe integrált külön 

tanácsok létrehozása, melyek csak az LRA tagjai által elkövetett bűncselekményeket 

bírálták volna el, nem tudnának megfelelő garanciát nyújtani független és pártatlan 

eljárások lefolytatásához. Uganda e különleges tanácsok létrehozásával sokkal inkább a 

Nemzetközi Büntetőbíróság szubszidiárius joghatóságának törekedett volna gátat szabni 

a béke és igazságtétel között lavírozva, de az előbbit fókuszba helyezve. Annak 

ellenére, hogy a tradicionális konfliktusfeloldás ebben az esetben nem valósulhatott 

meg, számtalan okból előnyös lehetett volna annak kialakítása, ha csak például a több 

ezer gyermekkatonára
13

 gondolunk, akik esetében a formális büntetőjogi beavatkozás 

helyett feltétlenül előnyösebb lenne a közösség helytelenítésének világossá tétele, a 

címkézés helyett a reintegráció és a nevelés, fejlesztés előtérbe helyezése.  

A közösségi konfliktusfeloldás közös jellemzői közül tehát kiemelhetjük, hogy 

– alapvetően a helyreállítás szemléletét követve nem az elkövetők 

megbélyegzésére irányul, hanem az elkövetett tettel szembeni rosszallást 

hangsúlyozza; 

– ennek következtében a cél nem az elkövető pellengérre állítása és kiemelése a 

közösségből, hanem olyan megoldás keresése, amely alkalmas arra, hogy az 

elkövető a jövőben ne kövessen el hasonló cselekményt, egyúttal azonban 

erősen kifejezésre juttatja azt, hogy az elkövető, bár rosszat tett, továbbra is a 

közösség tagja; 

– a konfliktusfeloldás során az elkövető és a sértett idősebb családtagjai 

közvetítenek a felek között, vagy a közösség időseiből áll össze egy tanács; 

– az eljárások nyilvánosak, ami lehetővé teszi, hogy azokban a közösség 

valamennyi tagja részt vegyen és segítségükkel a megfelelő megoldási javaslat 

születhessen meg; 

– az eljárások lefolyásának rendjét a rituálék pontos betartása biztosítja; 

– következményként büntetés kiszabása is lehetséges, mely általában valamely, a 

közösség érdekét szolgáló, munkavégzéssel járó szankció, emellett azonban 

sokkal hangsúlyosabb a sértett kompenzációja és a megbocsátás kiemelésével 

cezúra vonása a múlt és a jövő közé.  

 

4. A tradicionális konfliktusfeloldás kapcsán felmerülő aggályok 

 

Annak ellenére, hogy a formális igazságszolgáltatási rendszerek is egyre több 

helyreállító elemmel bővültek az elmúlt évtizedek során, továbbra is kérdéses, hogy a 

tradicionális konfliktusfeloldás alkalmas-e valamennyi bűncselekmény elbírálására. A 

kérdés még nagyobb súllyal esik a latba, ha nemzetközi bűncselekményekről van szó.  

                                                 
12

 Krzan, Bartlomiej, 2016. 86. o. 
13

 Osiel, Mark, 2000. 119-120. o. 
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Az egyik leggyakrabban hangoztatott érv, hogy ezek a tradicionális eljárások nem 

képesek biztosítani az abban részt vevők alapvető emberi jogait, kontrasztba állítva a 

formális eljárásokkal. Elsősorban a tisztességes eljáráshoz való jog sérülése merül fel, 

tekintettel arra, hogy az ügyekben nem képzett bírák járnak el, az eljárás szóbeli és 

alapvetően a szóban tett vallomásokon alapul a döntés, ami, ha egyszer megszületett, 

végleges, elvéve ezzel a fellebbezés lehetőségét is az elkövetőktől.  

Aggályos lehet emellett a döntéshozók („bírák”) függetlensége és pártatlansága is. 

Azokban az esetekben, amikor a sértett és az elkövető családtagjai próbálnak 

egyezségre jutni egymás között, természetes, hogy mindkét fél a saját családtagja 

számára legkedvezőbb döntést igyekszik elérni. Mivel azonban mindannyiuk közös 

érdeke a konszenzus elérése, ez az együttműködést motiváló erőként hathat. Gyakorlati 

problémák ott merültek fel, ahol a döntéshozók függetlenségét nagyobb bizonyossággal 

előfeltételeznénk, különösen a bölcsek, avagy idősek tanácsából álló Gacaca bíráskodás 

kapcsán. Ahogy az korábban már említettem, a felfrissített formában bevezetett Gacaca 

bíróságok tömeges mértékben bíráltak el ügyeket a ruandai népirtást követően, mivel 

azonban a döntéshozókra vonatkozó követelményeket nem tisztázták kellő mértékben, 

sok helyütt visszaélésekre került sor. Előfordult, hogy az eljárás során derült ki a mások 

felett ítéletet hozókról, hogy valójában nekik is a vádlottak padján kellett volna helyet 

foglalniuk
14

.  

Felmerül továbbá, hogy a különösen sérülékeny sértettek esetében elősegíti-e az 

eljárás sikerét az elkövetővel történő közvetlen konfrontáció. A tendencia ugyanis épp 

az ellenkező irányba mutat: esetükben az elsődleges cél, hogy akár a tárgyalótermen 

belül elkülönítve, vagy technikai eszközök használatával vehessenek részt az eljárásban, 

ezzel is védve őket a trauma ismételt átélésétől. Ebbe a sértetti csoportba tartozhatnak az 

életkoruk miatt sérülékeny személyek, továbbá a személy elleni erőszakos 

bűncselekmények sértettjei, kiemelten a szexuális erőszak áldozatai. Esetükben tehát 

különösen fontos annak figyelembe vétele, hogy képesek-e ismét az elkövetők szemébe 

nézni, ebben a helyzetben elsődlegesen a sértettek döntésére kell hagyatkozni. Fontos 

azonban hozzáfűzni, hogy a Gacaca eljárásokkal kapcsolatos empirikus kutatások
15

 azt 

bizonyítják, hogy bár az eljárás során nagy intenzitással térnek vissza az elfojtott 

érzelmek, azt követően azonban megindult az átélt érzelmi feszültség feldolgozása, a 

sértetteknél gyakorta jelentkező szégyen és bűntudat helyét lassanként képesek átvenni 

a megértés és a megbocsátás folyamatai.  
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5. A tradicionális konfliktusfeloldás mechanizmusainak integrálása nemzetközi 

büntető eljárásokba 

 

Ahogy arra Zehr
16

 rámutatott, függetlenül attól, hogy milyen tárgyi súlyú 

bűncselekményekről beszélünk, érdemes a konfliktusfeloldás helyi, tradicionális 

elemeire is hagyatkozni annak érdekében, hogy ne egységes séma mentén történjen az 

igazságszolgáltatás, hanem az érintett ország hagyományait, történelmét és aktuális 

helyzetét is figyelembe véve. Ez a differenciálás egyúttal lehetővé teszi, hogy 

rugalmasan alakíthassuk ki az átmenet igazságszolgáltatásának büntetőjogi és azon 

kívüli eszköztárát, másrészt az alulról induló kezdeményezések és a helyi igények 

messzemenő tiszteletben tartásával növelhető az igazságszolgáltató szervekbe vetett 

bizalom és erősíthető azok legitimitása. 

A legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények esetén azonban felvetődik a kérdés, 

hogy igazságos lenne-e valamennyi elkövető, bármilyen bűncselekménye esetén 

pusztán a tradicionális konfliktusfeloldásra hagyatkozni. A kérdés persze egyúttal 

magában hordozza az egyértelmű nemleges választ is, bár visszautalva az ugandai LRA 

vezetőinek törekvéseire, természetesen ők a számukra kedvezőbb tradicionális 

mechanizmust választották volna. A mintegy másfél millió menekült megpróbáltatásai, 

többezer meggyilkolt vagy megcsonkított civil és a mintegy 25.000 gyermekkatona 

elrablása és fegyveres támadásokra kényszerítése mégsem tehető semmissé ily módon. 

Annak érdekében tehát, hogy az igazságtétel ne csak alakilag, hanem tartalmában is 

megvalósulhasson, feltétlenül szükség van arra, hogy az egyes elkövetett cselekmények 

között azok tárgyi súlya szerint megkülönböztetést tegyünk. Az ad-hoc Törvényszékek 

kapcsán gyakori kritikaként jelent meg, hogy nem az érintett országban van a 

székhelyük, ami azon kívül, hogy gyakorlati nehézségeket is okozott pl. a tanúk 

meghallgatása során, nagy mértékben aláásta e törvényszékek ítéleteinek 

elfogadottságát
17

 az érintett országokban. Alkalmas lenne viszont a feladat teljesítésére 

az adott országban létrehozott hibrid bíróságok rendszere, melyek a nemzetközi 

büntetőbíróságok immáron negyedik generációját képviselik. Előnyük, hogy 

tevékenységüket ott fejtik ki, ahol a bűncselekmények elkövetése megtörtént, a 

függetlenség, pártatlanság és a komplex ügyek elbírálásának sikere érdekében azonban 

külföldi személyzettel is dolgoznak (ügyészek, bírák, stb.).  

Ha a hibrid bíróságok tevékenységét a legsúlyosabb, a népirtást vagy az emberiesség 

elleni bűncselekményt elkövető személyek ügyeire korlátozzuk, szükséges a helyi 

bíróságokon belül olyan külön tanácsok létrehozása, amelyek a kevésbé súlyos 

bűncselekményeket elkövetők ügyeit tárgyalják. Ebben az esetben a külföldi ügyészek, 

bírák tevékenysége esetleges tanácsadásra terjedhetne ki, az NGO-k pedig jelentős 
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szerepet játszhatnának a sértetti érdekek képviselete során és az áldozatsegítés 

folyamataiban.  

Tekintettel viszont arra, hogy az elkövetők és a sértettek adott esetben ugyanazon 

településről származnak, ismerik egymást és a jövőben is kapcsolatba kerülhetnek 

egymással, szükséges a helyi konfliktusfeloldás tradicionális módszereinek figyelembe 

vétele is. Mivel a népirtások során mindig találhatunk olyan elkövetőket, akik (ha nem 

is feltétlenül táplálnak ellenérzéseket a másik csoport tagjaival szemben), pusztán a 

kínálkozó alkalmat kihasználva követnek el kisebb súlyú bűncselekményeket. E körbe 

vonhatóak jellemzően a vagyon elleni bűncselekmények, illetve a fizikai és pszichikai 

bántalmazás kevésbé súlyos esetei. Esetükben a jövőre nézve nagyobb előnyöket 

hordozna magában a formális eljárásban kiszabott büntetés helyett a közösség 

érdekeinek szem előtt tartásával a megértés és megbocsátás hangsúlyozása, vagyis nem 

kizárólag a sértettek, hanem az elkövetők szükségleteinek figyelembe vétele is
18

. 

Amellett, hogy bizonyos bűncselekmények esetében több előnyt hordoz magában a 

tradicionális helyreállítás, egyes elkövetői csoportok esetében is alkalmasabb lehet a 

kívánt célok elérésére a közösségi helytelenítés. A legtöbb nemzetközi büntetőbíróság 

egyáltalán nem von eljárás alá olyan személyeket, akik az elkövetés idején nem töltötték 

be 18. életévüket. Mégis, világszerte többezer olyan gyermeket találhatunk, akik 

elkövetői oldalon érintettek egy-egy fegyveres konfliktusban. Az ő esetükben az 

alkalmazott kényszer vagy fenyegetés hatására nem is beszélhetünk valódi elkövetői 

alakzatról, az elkövetett cselekmények feldolgozása mégis intézményes kereteket 

követel. A tradicionális konfliktusfeloldás itt tehát gyermekvédelmi intézkedésekkel 

együttesen alkalmazva hozhatja el a kívánt változást az életükbe.  

Annak érdekében, hogy a tradicionális konfliktusfeloldás során ne kerülhessen sor 

visszaélésekre, már a teljes, többszintű bírósági rendszer megtervezésekor szükség van 

garanciális elemek és megfelelő külső kontroll beépítésére. Ez biztosíthatja, hogy 

hasonló bűncselekményekért ne szabjanak ki egymástól nagy mértékben eltérő 

szankciókat, és a szankciók típusait és mértékét is korlátozni szükséges. Az eljáró tanács 

tagjainak képzése, az eljárási szabályok kidolgozása és az eljárás írásbeli dokumentálása 

szintén garanciális eszközként szolgálhatnak. Annak ellenére, hogy ez adott esetben 

hosszabb időt, akár éveket is igénybe vehet, a kitűzött cél, az igazságszolgáltatás 

tisztasága érdekében kétséget kizáróan érdemes időt és anyagi forrásokat invesztálni egy 

ténylegesen működőképes, az eljárás alá vont személyek által elfogadott és garanciális 

szabályokkal felvértezett szervezetrendszer kialakításába. 
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LOCAL CONFLICT RESOLUTION 

 

As the character of mass atrocities has changed over time from predominantly state-

organised violence to conflicts between larger or smaller ethnical or national groups of a 

society with eventual support of the state, mechanisms for their resolution need an 

adjustment to the new circumstances as well. The article examines whether indigenous 

or traditional conflict resolution mechanisms, which have been applied by uncountable 

communities throughout the world for hundreds of years may be applicable for core 

international crimes. The main goal of the article is to highlight the common features 

and dominant elements of indigenous conflict resolution techniques in order to contrast 

them with the currently existing hybrid national-international judicial mechanisms as 

regards their advantages and disadvantages. As a result, a mixed model will be designed 

consisting of international and indigenous forms of jurisdiction for simultaneously 

ensuring the rule of law and the rule of traditions by means of internationalised 

indigenous jurisdiction. 

 

 


