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сажетак
Ре сто ра тив ни при ступ кон флик ти ма по чи ње да се раз ви ја 

се дам де се тих го ди на 20 ве ка као од го вор на кри ти ку тра ди ци о-
нал них мо де ла кри вич ног пра ва и ре ша ва ња кон фли ка та. Од та да 
су раз ви ја ни раз ли чи ти про гра ми, во ђе не су мно го број не кам па-
ње, из ме ње но је кри вич но за ко но дав ство у ко је су ин кор по ри ра ни 
прин ци пи ре сто ра тив них при сту па, ме ђу тим ре сто ра тив ни при-
сту пи у ре ша ва њу кон фли ка та у Ср би ји још увек су не до вољ но 
раз ви је ни. Овај рад има за циљ да се кроз ком па ра ци ју нај че шћих 
од го во ра на кон флик те и при каз основ них прин ци па ре сто ра тив-
ног при сту па омо гу ћи  бо ље раз у ме ва ње овог концепта и прак се 
ко ја из ње га про из и ла зи, а ко ја мо же да бу де ве о ма ко ри сна у од го-
во ру на уче ста ле кон флик те у срп ском дру штву.
Кључ не ре чи: кон флик ти, ре сто ра тив на прав да, ре три бу тив на прав да, 

ме ди ја ци ја, кри вич но пра во, институције, Ср би ја.

увоД

У ра ду ће би ти пред ста вље на ком па ра тив на ана ли за два нај-
че шћа од го во ра на кон флик те у са вре ме ном све ту - ре сто ра тив ни 
и ре три бу тив ни при сту пи. Ука зу је се на основ не ка рак те ри сти ке, 

* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство про-
свете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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прин ци пе и пред но сти са вре ме них ре а го ва ња на кон флик те и кри-
ми на ли тет. При ка зу ју се и нај че шће при ме њи ва ни мо де ли ре сто-
ра тив не прав де и њи хо ва при ме на код нас и у не ким европ ским 
зе мља ма. 

Кон цепт ре сто ра тив ног при сту па пред ста вља ал тер на ти ву 
тра ди ци о нал ним од го во ри ма на по чи ње на кри вич на де ла и јед но је 
од нај зна чај ни јих оства ре ња са вре ме ног кри вич но прав ног си сте ма 
и кри ми нал не по ли ти ке.1) Овај кон цепт је на стао у окви ру си сте ма 
пра во су ђа, углав ном као од го вор на по раст ма ло лет нич ке де лин-
квен ци је и не е фи ка сност пра во суд ног си сте ма. То ком вре ме на се 
про ши рио и на мно ге дру ге обла сти дру штве ног жи во та и да нас се 
при ме њу ју и у окви ру шко ла, со ци јал не за шти те, у ло кал ној за јед-
ни ци, обла сти за шти те од по тен ци јал не дис кри ми на ци је и сл. Упр-
кос зна чај ним на по ри ма да се кон цепт ре сто ра тив не прав де раз ви је 
и на ђе сво ју при ме ну, еви дент но је да у на шој на уч ној и струч ној 
јав но сти још увек ни је до вољ но раз ви је на свест о зна ча ју и су шти-
ни кон цеп та ре сто ра тив не прав де.

Ова ана ли за мо же би ти ко ри сна да се кроз са гле да ва ње огра-
ни че ња тра ди ци о нал них од го во ра на кон флик те и из вр ше на кри-
вич на де ла и раз у ме ва њем основ них иде ја, прин ци па, вред но сти 
и пред но сти ре сто ра тив не прав де, при бли жи је дан но ви по глед на 
конфликте ко ји на гла ша ва њи хов кон струк ти ван по тен ци јал ко ји 
има ју у под сти ца њу и  уна пре ђи ва њу ка ко ме ђу људ ских од но са, 
та ко и лич ног раз во ја по је дин ца.2) 

основне карактеристике ретрибутивноГ 
и ресторативноГ приступа правДи

Основ не ка рак те ри сти ке ре три бу тив не прав де су да се кри-
вич но де ло по сма тра као по вре да од ре ђе не нор ме, тј. да је кри-
вич но де ло акт про тив др жа ве, те се кон фликт на стао кри вич ним 
де лом схва та као од нос из ме ђу по је дин ца и др жа ве, у ко ме су они 
су прот ста вље ни (што им пли ци ра кри ви цу на стра ни оног ко је по-
вре ду на нео). Па жња се усме ра ва ка утвр ђи ва њу кри ви це ко ја је 
по чи ње на у про шло сти, а ин тер пер со нал на при ро да кри вич ног де-

1) Fri day, P. „Re sto ra ti ve Ju sti ce: The Im pact on Cri me“, рад пре зен то ван на XI Ме ђу на род-
ном вик ти мо ло шком сим по зи ју му, 13.-18. јул 2003. го ди не, Stel len bosch, So uth Afri ca, 
2003,  пре ма Ћо пић, С. „По јам и основ ни прин ци пи ре сто ра тив не прав де“, Те ми да, 1, 
2007, стр 25. 

2) По па дић, Д., Плут, Д., Ко вач-Це ро вић, Т. (ур.), Увод при ре ђи ва ча. У: По па дић, Д., Плут, 
Д., Ко вач-Це ро вић, Т. (ур.), Со ци јал ни кон флик ти. Ка рак те ри сти ке и на чин ре ша ва ња. 
Гру па МОСТ  и Цен тар за ан ти рат ну ак ци ју, Бе о град, 1996, стр. 9-15.
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ла је при кри ве на.3) Из ове пер спек ти ве прав да је пред ста вље на 
као окри вља ва ње и то у про це су ко ји под ра зу ме ва од нос из-
ме ђу др жа ве и по чи ни о ца.

Жр тва је у овом про це су мар ги на ли зо ва на, не рет ко је 
и до дат но тра у ма ти зо ва на уче шћем у кри вич но-прав ном по-
ступ ку, у ко јем је сам по сту пак ис пред са гле да ва ња по тре-
ба оних ко ји су нај ви ше по го ђе ни кри вич ним де лом, чи ме 
се по тен ци ра де струк тив на стра на кон флик та и по ја ча ва 
нетрпељивост из ме ђу уче сни ка у про це су.4) Пре ма ми шље-
њу Ха у ард Зер (Ho ward Ze hr), јед ног од во де ћих свет ских 
ми сли ла ца у овој обла сти, по вре да ту ђих пра ва ства ра кри-
ви цу, а прав да зах те ва да др жа ва од ре ди кри ви цу и спро ве-
де ка зну – да по чи ни лац до би је оно шта за слу жу је. Фо кус 
је на ре три бу ци ји (ка зни), због че га се ово пра во су ђе че сто 
на зи ва и „ре три бу тив но пра во су ђе5)“. Пред став ни ци др жа ве 
од ре ђу ју кри ви цу и ре ак ци ју др жа ве на њу, има ју ћи у ви ду 
ва же ће про пи се ко је је др жа ва од ре ди ла. Циљ овог при сту-
па је ка жња ва ње по чи ни о ца и/или од вра ћа ње од кри ми на ла 
кроз за стра ши ва ње ка зна ма. Др жа ва на сту па као за ступ ник 
ин те ре са оних ко ји су оште ће ни кри вич ним де лом и пре у зи-
ма од го вор ност за ре а го ва ње на по чи ње но кри вич но де ло. По 
ре чи ма проф Ко стић, ре три бу тив на прав да се у кри вич ном 
пра во су ђу, усме ра ва ка то ме да од го во ри ко ји је за кон пре-
кр шен, ко га је пре кр шио и ка ко ка зни ти од го вор ног да би се 
по сти гла спе ци јал на пре вен ци ја.6) 

Ре сто ра тив ни при ступ се ко ри сти и у ре ша ва њу кон фли ка та 
а и као од го вор на по чи ње но кри вич но де ло, осно ву тзв. ре сто-
ра тив не прав де7) пред ста вља са гле да ва ње ин тер пер со нал не стра не 
по вре де на ста ле по во дом кри вич ног де ла. У овом при сту пу прав-
да укљу чу је и по ве зу је жр тве, пре ступ ни ке и чла но ве за јед ни це у 
за јед нич ком на по ру да се ре ха би ли ту је онај ко је по вре ђен и да се 
ис пра ви ште та. Фо кус је на по тре ба ма жр тве и од го вор но сти пре-
ступ ни ка Пре ма ми шље њу Зе ра „По крет ре сто ра тив не прав де је 

3) Ze hr, H. Re tri bu ti ve Ju sti ce, Re sto ra ti ve Ju sti ce, New Per spec ti ves on Cri me and Ju sti ce. 
Men no ni te Cen tral Com mit tee on Cri mi nal Ju stie, Elk hart, In di a na,  1985, стр: 11-19.

4) Ze hr, H. Chan ging Lan ces. He rald Press, Scpttda le, Pennsylva nia, 1990.

5) Ibi dem, стр. 11-15. 

6) Ко стић, М. “Ус по ста вља ње стан дар да за ре сто ра тив ну прав ду”, Те ми да, бр. 1, Бе о град, 
2007, стр. 5-14

7) Хрн чић, Ј. „Мо де ли и прак са ре сто ра тив ног пра во су ђа“, у  Џа мо ња Т., Же га рац, Н. (ур) 
Ме ди ја ци ја- кон цеп ти и кон тек сти, Цен тар за при ме ње ну пси хо ло ги ју, Бе о град, 2006, 
стр. 130-141. 
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на стао као по ку шај да се по но во раз ми сли о по тре ба ма ко је ства-
ра кри ми нал, као и о уло га ма ко је се им пли цит но под ра зу ме ва ју 
у кри ми на лу8)“, и он на во ди не ке основ не по тре бе ко је сва ко од 
уче сни ка има у ве зи са по чи ње ним де лом, а ко је у ре сто ра тив ном 
по ступ ку мо же за до во љи ти. 

Ка ко би раз у ме ли су шти ну кон цеп та ре сто ра тив ног при сту-
па ва жно је раз у ме ва ње по тре ба свих ко ји су укљу че ни у по чи ње но 
кри вич но де ло.9) Жр тва има по тре бу да раз у ме раз ло ге ка ко и за-
што се де си ло кри вич но де ло, као и за што је баш он/она иза бра на 
као жр тва. Да би се по сти гло ово раз у ме ва ње, обич но је по треб на 
ди рект на ко му ни ка ци ја са по чи ни о цем.  Уко ли ко оне ак тив но уче-
ству ју и ути чу на сам про цес ре ша ва ња слу ча ја, то мо же код њих 
до ве сти до вра ћа ња осе ћа ја кон тро ле над соп стве ним жи во том. 
По чи ни лац та ко ђе има сво је по тре бе и ин те ре се, нај че шће за са мо-
по што ва њем и со ци јал ном ре ин те гра ци јом, а про из и ла зе из осе ћа-
ња сти да и кри ви це. Овим по тре ба ма се мо же иза ћи у су срет кроз 
омо гу ћа ва ње при ли ке да се по ну ди ре па ра ци ју, из ви ње ње и об ја-
шње ње свог по ступ ка. Ло кал на за јед ни ца сво је ин те ре се и по тре бе 
за до во ља ва кроз уна пре ђе ње без бед но сти и ус по ста вља ња пра вед-
ни јих и дру штве но кон струк тив ни јих од но са у дру штву при ме ном 
по ступ ка ко ји сма њу ју ве ро ват но ћу ре ци ди ва кри вич ног де ла.10)

У струч ној ли те ра ту ре се че сто на во ди да је по јам „ре сто ра-
тив на прав да“ пр ви пут упо тре био Ал берт Иглаш (Al bert En glash)11) 
1977. го ди не ка да је пред ста вљао три вр сте кри вич но прав ног си-
сте ма: (1) ре три бу тив ну прав ду ко ја се за сни ва на си сте му ка жња-
ва ња; (2) ди стри бу тив ну прав ду ко ја је за сно ва на на те ра пиј ском 
ра ду са учи ни о цем; и (3) ре сто ра тив ну прав ду чи ја је осно ва на-
кна да или по пра вља ње ште те на ста ле кри вич ним де лом, тј. ре сти-
ту ци ја. Пре ма ре чи ма бри тан ског кри ми но ло га То ни ја Мар ша ла 
„Ре сто ра тив но пра во је про цес у ко јем се све стра не укљу че не у 
од ре ђе ни пре ступ оку пља ју да за јед но на ђу на чин ка ко да се но-
се са по сле ди ца ма пре сту па и ње го вим им пли ка ци ја ма у бу дућ но-
сти“.12) 

8) Ze hr, H. The Li tlle Bo ok of Re sto ra ti ve Ju sti ce, In ter co ur se, USA, 2002, стр. 13.

9) Ibi dem, стр. 9-15.

10) Џа мо ња Т. и Же га рац, Н. „Ме ди ја ци ја у ре сто ра тив ном пра во су ђу“, у  Џа мо ња Т., Же-
га рац, Н. (ур), Ме ди ја ци ја- кон цеп ти и кон тек сти. Цен тар за при ме ње ну пси хо ло ги ју, 
Бе о град, 2006, стр. 119-161.

11) Ness, D. W. van., Strong, K.H. Re sto ring Ju sti ce. An der son Pu blis hing, Cin cin na ti, 2002, стр. 
27. 

12) Mar shall, T. Re sto ra ti ve ju sti ce: an over vi ew. Cen ter for Re sto ra ti ve Ju sti ce and Pe a ce ma king, 
Uni ver sity of Min ne so ta, and Re sto ra ti ve Ju sti ce Con sor ti um, UK , 1998, стр. 39. пре ма Van 
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По крет ре сто ра тив ног пра ва по др жан је од стра не Ује ди-
ње них на ци ја. Ко ми си ја за пре вен ци ју кри ми на ли те та и кри вич-
но пра во су ђе Ује ди ње них на ци ја је усво ји ла на црт Ре зо лу ци је о 
основ ним прин ци пи ма ре сто ра тив ног пра во су ђа, у ко јем се зах-
те ва ши ре ње основ них прин ци па ре сто ра тив ног пра во су ђа ме ђу 
зе мља ма чла ни ца ма13)

историјски раЗвој конЦепта 
ресторативне правДе

Раз вој са вре ме ног кон цеп та ре сто ра тив не прав де за по чео је 
1970. тих го ди на XX ве ка као од го вор на не за до вољ ства тра ди ци о-
нал ним кри вич но прав ним си сте мом, пре све га има ју ћи у ви ду че-
сте ре ци ди ве бив ших за тво ре ни ка и не е ко но мич ност за твор ских 
усло ва. Од та да се кон цепт ре сто ра тив ног при сту па раз ви ја ши ром 
све та кроз раз ли чи те про гра ме. 

Пре те чу да на шњег ре сто ра тив ног при сту па пред ста вља ју:
• мно ги на чи ни ко ји су ко ри шће ни за раз ре ша ва ње кон-

фли ка та и ус по ста вља ње ми ра у  за јед ни ца ма, као што 
су:  по сре до ва ње, на кна да ште те, по ми ре ње, дру штве-
но ко ри стан рад, пле мен ски ску по ви,  ми ров на ве ћа по 
ме сним за јед ни ца ма, ре сти ту ци ја, про гра ми ба зи ра ни 
на тра ди ци ји Ма о ра по зна ти као “по ро дич ни са ста нак”, 
“Из ми ре ње” (ко је има сво је ко ре не у тра ди ци ји На ва хо 
Ин ди ја на ца), мо дел Wагга Wагга ко ји је ини ци ран по 
мо де лу по ро дич ног са стан ка али је во ђен од стра не по-
ли цај ца и сл. 

• раз ли чи те иде је и по кре ти ко ји има ју сво је ко ре не и упо-
ри ште у тра ди ци ји и оби ча ји ма мно гих дру шта ва. Не ки 
од њих су би ли: иде ја “по кре та за не фор мал ну прав ду14)”,  
фе ми ни стич ки по крет,  кри ми но ло ги је ми ро твор ства, 
по кре ти за за шти ту жр та ва, гра ђан ски по крет и удру же-
ње се вер но аме рич ких Ин ди ја на ца, Ма о ра са Но вог Зе-
лан да и Або риџа на из Аустра ли је и сл. Ови по кре ти су 

Ness, D. W., Strong, K. H.  Re sto ring Ju sti ce. An der son Pu blis hing Co., Cin cin na ti, 1997, 
str. 5.

13) Ко ми си ја за пре вен ци ју кри ми на ли те та и кри вич но пра во су ђе Ује ди ње них на ци ја, 
Основ ни прин ци пи при ме не ре сто ра тив ног пра во су ђа у кри вич ним пред ме ти ма. Ује ди-
ње не На ци је, Беч, 2002.

14) Ness, D. W. van. и Strong, K. H. Re sto ring Ju sti ce. An der son Pu blis hing Co., Cin cin na ti, 
1997.
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кри ти ко ва ли пра во суд ни си стем и зах те ва ли вра ћа ње на 
тра ди ци о нал не ме то де ре ша ва ња су ко ба, та ко да су се од 
70тих го ди на XX ве ка, вла де свет ских и европ ских зе ма-
ља од лу чи ле за про ме не у си сте му ка жња ва ња и од го во-
ра на пре сту пе и кри вич на де ла. На тај на чин је до шло 
до раз во ја са вре ме ног кон цеп та ре сто ра тив не прав де. 

Пра вље ње ди хо то ми је из ме ђу ре сто ра тив не и ре три бу тив не 
прав де по стао је уоби ча је ни на чин у де фи ни са њу и раз у ме ва њу 
но вог на чи на ре а го ва ња на кри ми на ли тет. Зер је раз ли ку из ме ђу 
ре три бу тив ног и ре сто ра тив ног мо де ла из ра зио на сле де ћи на-
чин15): (1) на су прот де фи ни са ња кри вич ног де ла  као ак та про тив 
др жа ве, сто ји кри вич но де ло де фи ни са но као по вре ђи ва ње јед не 
осо бе од стра не дру ге; (2) на су прот па жње усме ре на на утвр ђи-
ва ње кри ви це, то јест на кри ви цу из про шло сти (да ли је он/она 
то учи нио/ла), сто ји усме ре ност на ре ша ва ње про бле ма пре у зи ма-
њем од го вор но сти и оба ве за у бу дућ но сти (шта би тре ба ло ура-
ди ти); (3) на су прот супротстављених (не при ја тељ ских) од но са и 
по сту па ка, сто је ди ја лог и пре го во ри; (4) на су прот за да ва ње бо ла 
у ци љу ка жња ва ња или од вра ћа ња/пре вен ци је, сто ји ре сти ту ци ја 
као сред ство за ре ста у ра ци ју обе ју стра на: по ми ре ње/ре ста у ра ци ја 
као циљ; (5) на су прот прав де де фи ни са не кроз на ме ру и по сту пак: 
пра ви ла пра вед но сти, сто ји прав да је де фи ни са на као од нос пра-
ва; (6) на су прот при кри ве но сти и по ти сну то сти ин тер пер со нал не, 
кон фликт не при ро де кри вич ног де ла, кон фликт се по сма тра као од-
нос по је дин ца про тив др жа ве, сто ји схва та ње кри вич ног де ла као 
ин тер пер со нал ног кон флик та, препознаје се зна чај кон флик та; (7) 
на су прот ин вер зи је јед не по вре де дру штва са дру гом, сто ји усред-
сре ђе ност на са ни ра њу ште те на не те дру штву; (8) на су прот дру-
штве не за јед ни це на мар ги ни, ап стракт но пред ста вље не у об ли ку 
др жа ве, сто ји дру штве на за јед ни ца ко ја има уло гу по моћ ни ка у ре-
сто ра тив ном про це су; и (9) на су прот фа во ри зо ва ња так ми чар ских 
ин ди ви ду ал них вред но сти, сто ји под сти ца ње уза јам но сти. 

У сре ди шту ре сто ра тив них при сту па је ба вље ње по тре ба ма 
и уло га ма уче сни ка ко је обич но ни су ис по што ва не то ком кла сич не 
пра во суд не про це ду ре. „По крет ре сто ра тив ног пра ва је на стао као 
по ку шај да се по но во раз ми сли о по тре ба ма ко је ства ра кри ми нал, 
као и о уло га ма ко је се им пли цит но под ра зу ме ва ју у кри ми на лу“, 
пи ше Зер.16) Овај аутор на во ди не ке основ не по тре бе жр тве, пре-

15) Ze hr, H. Re tri bu ti ve Ju sti ce, Restоrative Јu sti ce, New Per spec ti ves on Cri me and Ju sti ce. 
Men no ni te Cen tral Com mit tee on Cri mi nal Ju stie, Elk hart, In di a na, 1985, стр. 13.

16) Ze hr, H. The Li tlle Bo ok of Re sto ra ti ve Ju sti ce, In ter co ur se, USA, 2002, стр. 13.
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ступ ни ка и дру штве не за јед ни це ко је се ја вља ју то ком по сту па ка 
ре ша ва ња су ко ба.17) 

По тре бе жр тве су: (1) по тре ба за ин фор ма ци јом о пре сту пу. 
Њу нај че шће за ни ма за што се де си ло кри вич но де ло и шта се де си-
ло од та да. Да би се до би ла пра ва ин фор ма ци ја, обич но је по треб на 
ди рект на ко му ни ка ци ја са пре ступ ни ком; (2) по тре ба за раз у ме ва-
њем при че о то ме шта се де си ло. Део тра у ме кри вич ног де ла је то 
што на ру ша ва жр твин по глед на се бе и свој свет. По нов но пре при-
ча ва ње до га ђа ја на зна чај ном ме сту, ко је јој да је јав но при зна ње, 
да је мо гућ ност ре кон струк ци је соп стве ног све та. Мо гућ ност раз-
го во ра са оним ко ји је узро ко вао по вре ду омо гу ћа ва да пре ступ ник  
раз у ме ка кве су по сле ди це ње го ве ак ци је; (3) осна жи ва ње жр тве 
ко ја је обич но уз др ма на кри вич ним де лом, та ко да има осе ћај да 
гу би кон тро лу над со бом и сво јим све том. Ак тив но уче ство ва ње 
и ути цај на про цес ре ша ва ња слу ча ја у ко јем су би ле жр тве вра ћа-
ју им осе ћај кон тро ле у свом жи во ту; (4) ре сти ту ци ја, тј. на кна да 
ште те од стра не пре ступ ни ка зна чај на је, ка ко у сми слу по вра ћа ја 
пре тр пље ног ре ал ног гу бит ка, та ко и у сим бо лич ком сми слу. По-
ку шај пре ступ ни ка да ис пра ви учи ње ну ште ту, па ма кар и де ли-
мич но, или чак са мо из ви ње њем, по ка зу је да пре ступ ник пре у зи ма 
од го вор ност за сво је де ло, да жр тва ни је од го вор на за по чи ње но 
по на ша ње и да је њен гу би так ис по што ван. Овим се не прав да учи-
ње на кри вич ним де лом при зна је.

По тре бе пре ступ ни ка су: (1) По тре ба за од го вор но шћу за 
учи ње ну ште ту. Пре ступ ник се кроз ем па ти ју охра бру је, та ко да 
се стид због учи ње ног де ла се тран сфор ми ше у ак ци ју за на кна ду 
учи ње не ште те; (2) по тре ба за лич ним раз во јем, то ком по ступ ка се 
охра бру је за це љи ва ње лич них по вре да ко је су до при не ле раз во ју 
пре ступ нич ког по на ша ња и на тај на чин се по ве ћа ва ју се лич не 
ком пе тен ци је пре ступ ни ка; и (3) по тре ба за при па да њем за јед ни-
ци. Ре сто ра тив ни про це си омо гу ћа ва ју пре ступ ни ку да на док на ди 
ште ту и да се ре ин те гри ше у за јед ни цу у ко јој је због свог пре сту па 
био стиг ма ти зо ван и мар ги на ли зо ван.

За јед ни ца та ко ђе има од ре ђе не по тре бе од при сту па у ре ша-
ва њу спо ро ва:18) (1) при зна ва ње оп те ре ће ња ко је кри вич но де ло 
по ста вља за јед ни ци, ко ја се та ко ђе на ла зи у по зи ци ји жр тве; (2) у 
за јед ни ци по сто ји по тре ба за из гра ђи ва њем осе ћа ја за јед ни штва и 
ме ђу соб не од го вор но сти; и (3) за јед ни ца има по тре бу да пре у зи-

17) Ibi dem, стр. 13-18.

18) Џа мо ња-Иг ња то вић, Т. и Же га рац, Н. „Ре сто ра тив на прав да из ме ђу фи ло зо фи је и ем пи-
ри је“, Го ди шњак Фа кул те та по ли тич ких на у ка, 2, 2008, стр. 463–475.
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ма од го вор ност за до бро бит сво јих гра ђа на, укљу чу ју ћи и жр тве и 
пре ступ ни ке, као и за раз ви ја ње усло ва ко ји уна пре ђу ју ква ли тет 
жи во та у за јед ни ци.

примена ресторативниХ 
моДела и слуЧај србије

То ком при ме не ре сто ра тив не прав де раз ви је но је не ко ли ко 
раз ли чи тих мо де ла, а нај по зна ти ји су „Мо де ли су сре та“. Мо де ли 
су сре та под ра зу ме ва ју су срет из ме ђу пре ступ ни ка и жр тве, а има ју 
за циљ да се при зна не прав да, да се ус по ста ви прав да и да се ви де 
бу ду ће на ме ре.19) У њи хо вом спро во ђе њу ва жну уло гу има тре ћа 
осо ба – ме ди ја тор или фа ци ли та тор – ко ја олак ша ва ко му ни ка ци-
ју из ме ђу стра на, али не ма ауто ри та тив ну моћ до но ше ња од лу ка. 
У ве ћи ни зе ма ља мо де ли су сре та се при ме њу је углав ном за имо-
вин ске и лак ше на сил не пре сту пе.20) За при ме ну овог при сту па је 
по треб но да се ис пу не од ре ђе ни усло ви, што до дат но оте жа ва њи-
хо ву употребу: да је иден ти фи ко ван по чи ни лац кри вич ног де ла, да 
до бро вољ но при хва та од го вор ност за кри вич но де ло, да сви уче-
сни ци по ступ ка (и пре ступ ник и жр тва) до бро вољ но при хва та ју да 
се укљу че у сам про цес и да има ју сло бо ду да у сва ком тре нут ку 
на пу сте про цес (уко ли ко им из би ло ког раз ло га не од го ва ра на ста-
вак).

Нај че шће при мен љи ви мо де ли овог при сту па су: 
1. Ме ди ја ци ја (по сре до ва ње) из ме ђу жр тве и пре ступ ни ка 

је нај јед но став ни ји мо дел су сре та и пред ста вља про цес 
у ко јем не при стра сна тре ћа стра на (по сред ник, ме ди-
ја тор) по ма же жр тви и пре ступ ни ку да ко му ни ци ра ју, 
ди рект но или ин ди рект но. У по ступ ку уче ству ју жр тва 
(или жртве), пре ступ ник, ме ди ја тор, а мо гу ће је да су-
сре ту при су ству ју и ро ди те љи жр тве или пре ступ ни ка 
(ако су жр тва или пре ступ ник ма ло лет ни), као и осо бе за 
по др шку ка ко би се урав но те жи ла моћ из ме ђу стра на.21) 
Ме ди ја ци ја из ме ђу жр тве и пре ступ ни ка се ко ри сти 
у мно гим Европ ским зе мља ма и у Се вер ној Аме ри ци. 

19) Ibi dem, стр. 25-31.

20) Mi ers, D. и Wil lem sens, J. (ур.) Map ping Re sto ra ti ve Ju sti ce. De ve lop ment in 25 Euro pean 
Co un tri es. Euro pean Fo rum for Vic tim Of fen der Me di a tion and Re sto ra ti ve Ju sti ce. Le u ve-
ven, Bel gi um, 2004.

21) Либ ман, М. и Хрн чић, Ј. При руч ник за спе ци ја ли стич ку обу ку у ве шти на ма ме ди ја ци је 
из ме ђу оште ће ног и ма ло лет ног учи ни о ца. Цен тар за по сре до ва ње-ме ди ја ци ју, Бе о град, 
2007, стр. 36.
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Про мо ци ја ме ди ја ци је у кри вич ним слу ча је ви ма и узи-
ма ње у об зир спо ра зу ма на ста лих то ком ње је од 2006. 
год по ста ла оба ве зна за чла но ве Европ ске Уни је (Euro-
pean Union Con cil Fra me work De ci sion, март 2001, члан 
10). При ме ри ко ји сле де илу стру ју мо гућ но сти да се у 
пред кри вич ном по ступ ку (у ра ду са ма ло лет ним по чи-
ни о ци ма кри вич них де ла) при ме њу ју раз ли чи ти об ли ци 
ди вер зи о них ме ра.22) Мо де ли ди вер зи о них ме ра има ју за 
циљ скре та ње са кри вич но-прав не про це ду ре на дру ге 
по ступ ке (кроз обез бе ђи ва ње ал тер на ти ве за не ки део 
кри вич но прав не про це ду ре или ка жња ва ња). У раз ви-
је ним европ ским зе мља ма све је за сту пље ни је из ри ца ње 
раз ли чи тих об ли ка ди вер зи о них ме ра у од но су на „фор-
мал не санк ци је“. У Не мач кој се, нпр. кри вич ни по сту-
пак ма ло лет ни ку из ри че у све га 30% слу ча је ва, а 70% 
се за вр ша ва кроз  ван суд ске по ступ ке.23) У Хо лан ди ји је 
та ко ђе ве о ма раз ви је на при ме на ди вер зи о них мо де ла. 
Они има ју уста но ве за об у ста ву суд ског по ступ ка, ко је 
су осно ва ле ло кал не вла сти у са рад њи са др жав ним ту-
жи ла штвом, ко ја се зо ве HALT (Het Al ter na ti ef - Al ter na-
ti va). То су при ват не ор га ни за ци је ко је са ра ђу ју са по ли-
ци јом и ту жи о цем, ко ји мо гу ма ло лет ног пре ступ ни ка, 
за лак ша кри вич на де ла упу ти ти да уче ству је у HALT 
про јек ту под усло вом да се до бро вољ но са гла си да уче-
ству је у про јек ту и да при зна кривично де ло. Уко ли ко 
ма ло лет ник не би из вр шио до го во ре не оба ве зе кри вич-
ни по сту пак се на ста вља. У Ве ли кој Бри та ни ји од 1998. 
год. ин спек то ри за ма ло лет ни ке има ју овла шће ња да 
мо гу ма ло лет ном пре ступ ни ку из да ти ме ру уко ра (енг. 
re pri mands) или ме ру по след ње опо ме не (енг. fi nal war-
nings).24) Укор се мо же из ре ћи ма ло лет ни ку уко ли ко је 
пр ви пут по чи нио кри вич но де ло, а по нов ним из вр ше-
њем де ла се из ри че по след ња опо ме на или се по кре ће 
по сту пак. За јед ног ма ло лет ни ка се не мо гу два пу та из-
ри ца ти исте ме ре. По след ња опо ме на се из ри че уко ли-
ко  ма ло лет ник до та да ни је био опо ми њан или ако је 
од по след ње опо ме не па до из вр ше ња но вог кри вич ног 

22) Уле ти ло вић, Д. При мје на ме ђу на род них стан дар да у до ма ћем за ко но дав ству са аспек-
та при мје не вас пит них пре по ру ка као мје ра пре у смје ра ва ња од ре дов ног кри вич ног по-
ступ ка. Основ ни суд у Ба ња Лу ци, 2010, стр. 4-12

23) Пе рић, О. Ал тер на тив не мје ре и санк ци је у но вом Кри вич ном за ко ну о ма ло љет ни ци ма, 
Окру жни суд у Бе о гра ду, Бил тен бр.69/2005, стр. 28.

24) Cri me and Di sor der Act 1998.
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де ла про шло нај ма ње две го ди не и ако ин спек тор про-
це ни да ни је оправ да но по кре та ње кри вич ног по ступ ка 
за ма ло лет ни ка. У Аустри ји се као успе шни ди вер зи о ни 
мо де ли пре ма ма ло лет ни ци ма по ка зу ју су спен зи је кри-
вич ног го ње ња на од ре ђе ни проб ни пе ри од. У том пе ри-
о ду се ма ло лет ник упу ћу је на рад у за јед ни ци и ко ри сте 
се ме то де ван суд ског по рав на ња. Овај мо дел је, због до-
брих ре зул та та у прак си, по чео да се ко ри сти у оп штем 
кри вич ном за ко но дав ству, та ко да се при мје њу је и у ра-
ду са од ра слим учи ни о ци ма кри вич них де ла. Аустриј-
ско за ко но дав ство про пи су је мо гућ ност да се за учи ње-
на кри вич на де ла за ко ја је пред ви ђе на ка зна за тво ра до 
пет го ди на, јав ни ту жи лац мо же ма ло лет ни ка упу ти ти у 
оде ље ње ко је се ба ви ме ди ја ци јом (где се спро во ди по-
рав на ње са оште ће ним). У Хр ват ској је на осно ву За ко на 
о су до ви ма за мла де уста но вљен по се бан мо дел ван суд-
ске на год бе као спе ци фи чан вид скре та ња са кла сич ног 
кри вич ног по ступ ка у ра ду са ма ло лет ним починиоцима 
кривичних де ла.25) Овај мо дел је у пот пу но сти за сно ван 
на прин ци пи ма ре сто ра тив не прав де и у ве ли кој ме ри се 
те ме љи на аустриј ском мо де лу. Пре ма овом мо де лу др-
жав ни ту жи лац под од ре ђе ним усло ви ма, а по сту па ју ћи 
у окви ру на че ла опор ту ни те та мо же пред мет про сле-
ди ти ме ди ја то ру. По сло ве ме ди ја то ра у Хр ват ској во де 
спе ци јал но об у че ни рад ни ци цен та ра за со ци јал ни рад, 
а над зор над при ме ном и из вр ше њем ван суд ске на год-
бе вр ши др жав ни ту жи лац. У Хр ват ској је ре сто ра тив ни 
при ступ примењиван у слу ча је ви ма по врат ни ка у ку ће и 
ста но ве у ис точ ној Сла во ни ји и у Спли ту.26) У Сло ве ни ји 
др жав ни ту жи лац мо же да упу ти ма ло лет ни ка на ме ди-
ја ци ју, уко ли ко је из вр ше но де ло за  ко је је про пи са на 
ка зна за тво ра до пет го ди на, стим да се ис пу не спе ци-
фич ни усло ви, да се и ма ло лет ник и оште ће на стра на 
са гла се с пред ло гом и да је ма ло лет ник при знао учи ње-
но де ло.27) Про цес ме ди ја ци је спро во де по себ но об у че ни 
ме ди ја то ри, а у том про це су се мо же по сти ћи пи сме ни 
спо ра зум из ме ђу ма ло лет ни ка и оште ће не стра не о на-
чи ну на док на де на чи ње не ште те. Уко ли ко се по стиг не 

25) За кон о су до ви ма за мла деж (На род не но ви не Ре пу бли ке Хр ват ске бр.111/97, 27/98). 

26) Пе ру ра ча, Б. „За што је ре сто ра тив на прав да ва жна те ма?“ Кон текст-кри тич ки ча со пис 
за дру штве на пи та ња, За греб, 1(1-2), 2010, стр. 19-23.

27) Ка знен ски за ко ник и За кон о ка зне ном по ступ ку Ре пу бли ке Сло ве ни је (Сл.лист 
бр.63/94).
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спо ра зум, ме ди ја то ри пра те и над гле да ју из вр ше ње спо-
ра зу ма и уко ли ко се спо ра зум у пот пу но сти из вр ши, ту-
жи лац има овла шће ње да од ба ци кри вич ну при ја ву. У 
Бо сни и Хер це го ви ни су обез бе ђе ни за кон ски усло ви 
за при ме ну ре сто ра тив ног при сту па у ра ду са ма ло лет-
ни ци ма, од 2011. год. али за са да још увек не по сто ји 
прак са ме ди ја ци је у ра ду са ма ло лет ни ци ма. Ме ди ја ци ја 
се при ме њу је у при вред ним и гра ђан ским спо ро ви ма. У 
то ку су при пре ме на обез бе ђи ва њу усло ва за упу ћи ва ње 
ма ло лет них по чи ни о ца и оште ће них стра на у по сту пак 
ме ди ја ци је у раз ли чи тим фа за ма кри вич ног по ступ ка. 
Ева лу а ци ја ефе ка та мо де ла су сре та по ка зу ју да они да ју 
бо ље ре зул та те од кла сич ног кри вич ног по ступ ка28)  и 
то по пи та њу  сте пе на за до вољ ства овим при сту пом (у 
од но су на кла сич ну кри вич но прав ну про це ду ру) и  по 
зна чај но ни жој сто пи ре ци ди ви зма код оних ко ји су уче-
ство ва ли у мо де ли ма су сре та не го код оних ко ји су би ли 
у кла сич ном по ступ ку.29)

2. Кон фе рен ци ја чи ји је основ ни про цес фа ци ли та ци ја, у 
ко јем су осим жр тве и пре ступ ни ка, ак тив ни уче сни ци и 
се кун дар не жр тве пре сту па (по ро ди ца и/или при ја те љи 
жр та ва) и осо бе ко ји ма је ста ло до пре ступ ни ка (по ро-
ди ца или при ја те љи), а по по тре би и пред став ни ци пра-
во суд ног си сте ма и сви они мо гу до при не ти по сти за њу 
до го во ра и ко нач ног ре ше ња. Фа ци ли та тор под сти че 
уче сни ке да при ча ју у сво је име, во ди ра чу на о без бед-
но сти свих уче сни ка и фо ку си ра про цес на про блем због 
ко јег су се уче сни ци оку пи ли, али оста је ван ин тер ак-
ци је ве за не за про цес ре ша ва ња кон флик та.30) Нај че шће 
при ме њи ва ни мо де ли кон фе рен ци ја су: кон фе рен ци ја 
по ро дич не гру пе, у ко јој је на гла сак на уче шћу чла но ва 
по ро ди це, ре сто ра тив на кон фе рен ци ја се нај ви ше ко ри-
сти на Но вом Зе лан ду и  Аустра ли ји,31) а кон фе рен ци ја 
гру пе у за јед ни ци мо же у свој рад укљу чи ти раз ли чи те 

28) Mor ris, A. Max well, G. (ур.) Re sto ra ti ve Ju sti ce for Ju ve ni les. Hart Pu blis hing, Ox ford, 2001.

29) La ti mer, J., Dow den, C. и Mu i se, D. „The Ef fec ti ve ness of Re sto ra ti ve Ju sti ce Prac ti ces: A 
Me ta Analysis,“ Ca na dian Jo ur nal of Cri mi no logy, 43, 2001, стр. 237-253.

30) Ness, D. W. van., Mor ris, A. и Max well, G. „In tro du cing Re sto ra ti ve Ju sti ce,“ у Mor ris, A. и 
Max well, G. (ур.) Re sto ra ti ve Ju sti ce for Ju ve ni les. Hart Pu blis hing, Ox ford, 2001, стр. 3-16.

31) Kat hleen, D. „Con fe ren cing in Austra lia and New Ze land: va ri a ti ons, re se arch fin dings and 
pro spects“, у Mor ris, A. и Max well, G. (ур.) Re sto ra ti ve Ju sti ce for Ju ve ni les. Hart Pu blis-
hing, Ox ford, 2001, стр. 59- 83.
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гру пе (шко ле, омла дин ске и спорт ске ор га ни за ци је, рад-
на ме ста, ло кал ну за јед ни це, итд). 

3. Кру го ви пред ста вља ју спе ци фич не са стан ке у ло кал ној 
за јед ни ци ко ји укљу чу ју жр тву, пре ступ ни ка, чла но ве 
њи хо вих по ро ди ца/при ја те ље, ис так ну те чла но ве за јед-
ни це ко ји мо гу има ти ути цај у од го во ру на из вр ше ни 
чин/кри вич но де ло као нпр: ста ре ши на се ла, су ди је и сл. 
Фа ци ли та тор во ди ра чу на о про це су раз ме не и на ла же-
ња ре ше ња  и мо же ути ца ти на про цес до но ше ња од лу-
ке.  Кру го ви у свом ра ду мо гу би ти усме ре ни  у прав цу 
ис це ље ња кроз из ла га ње про бле ма и тра же ња ре ше ња 
од стра не свих уче сни ка, или у прав цу за јед нич ког су ђе-
ња, у ко ме зна чај ну уло гу има ју све стра не укљу че не у 
од ре ђе но де ло. Ко нач ну од лу ку о на чи ну ре ше ња до но-
си осо ба овла шће на за то од стра не за јед ни це (ста ре ши-
на, пле мен ски вођа, су ди ја и сл.).32) Овај мо дел при ме не 
се тра ди ци о нал но ко ри стио у пле мен ским за јед ни ца ма 
ши ром све та, док је што се ти че др жав них ле гал них си-
сте ма нај при сут ни ји у Ка на ди: “кру го ви по др шке”ко ји 
об у хва та ју по чи ни о це озбиљ них сек су ал них де ли ка-
та33) и мо дел кру го ва ко ји се ба ви ре ша ва њем слу ча је ва 
фи зич ког и сек су ал ног на си ља и ин це ста у по ро ди ци у 
ци љу раз ви ја ња ме ди ја ци је из ме ђу жр тве и пре ступ ни-
ка као на чи на скре та ња са кри вич но-прав не про це ду ре 
(Кру го ви ис це ље ња у пле ме ну Шу пља Во да).34) У не ким 
зе мља ма, као што су Ка на да, Аустра ли ја, Но ви Зе ланд 
про грам се раз ви ја уз ко ри шће ње тра ди ци о нал них ме то-
да ста ро се де лач ких на ро да у ко ји ма су се про бле ми ре-
ша ва ли уз ве ли ку укљу че ност це ле за јед ни це. 

Ева лу а ци ја прак се у окви ру пра во су ђа је ја сно по ка за ла да 
ре сто ра тив на прав да има бла го твор ни ефе кат код ве ћи не жр та ва и 
пре ступ ни ка ко ји су про шли кроз ре сто ра ти ван про цес.35) Сту ди је 
за до вољ ства уче сни ка у ре сто ра тив ном про це су по ка зу ју да се сте-

32) Ness, D. W. van., Da niel; Mor ris, Al li son; Max well, Ga bri el le (2001), In tro du cing Re sto ra ti ve 
Ju sti ce. U: Mor ris, Al li son, Max well, Ga bri el le (ur.) Re sto ra ti ve Ju sti ce for Ju ve ni les. Hart 
Pu blis hing, Ox ford, стр. 3-16.

33) Џа мо ња Иг ња то вић, Т. и Же га рац, Н. „Ме ди ја ци ја у ре сто ра тив ном пра во су ђу“,  у Ме-
ди ја ци ја - кон цеп ти и кон тек сти, Цен тар за при ме ње ну пси хо ло ги ју, Бе о град, 2006, 
стр.119-130. 

34) McCold, P. „Pri mary re sto ra ti ve ju sti ce prac ti ces“, у Mor ris, Al li son, Max well, Ga bri el le 
(ур.) Re sto ra ti ve Ju sti ce for Ju ve ni les. Hart Pu blis hing, Ox ford, 2001, стр. 41-58.

35) Mor ris, A. и Max well, G. Re sto ra ti ve Ju sti ce for Ju ve ni les. Hart Pu blis hing, Ox ford, 2001.
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пен за до вољ ства жр тви огле да у ве ћој ино фор ми са но сти о са мом 
пре сту пу, бо ље раз у ме ју раз ло ге због ко јих се де ло до го ди ло, ве ћа 
је ве ро ват но ћа да им се на док на ди ште та, спрем ни је се су о ча ва ју 
са пре ступ ни ком, ве ће је за до вољ ство по стиг ну тим до го во ром и 
сл. Пре ступ ни ци бо ље раз у ме ју шта се до го ди ло и шта су ура ди ли, 
осе ћа ју се од го вор ни је за де ло/пре ступ, лак ше ис пу ња ва ју до го вор 
ко ји је по стиг нут у ди ја ло гу, осе ћа ју ве ћу ем па ти ју пре ма жр тви, за 
раз ли ку од оних ко ји су би ли у кла сич ној суд ској про це ду ри. Ве ћи-
на уче сни ка/ца у по ступ ку сма тра ју да би по но во иза бра ли ме ди ја-
ци ју или не ки дру ги по сту пак са прин ци пи ма ре сто ра тив не прав-
де и пре по ру чи ли их дру ги ма.36) Оно што је у свим ева лу а ци ја ма 
при мет но да при ме на ме ди ја ци је и дру гих ме то да ал тер на тив них 
на чи на ре ша ва ња кон фли ка та не до во ди до по ве ћа ња ре ци ди ви зма 
у од но су на при ме ну кла сич ног по ступ ка. 

У Ср би ји је раз вој ре сто ра тив не прав де тек у за чет ку.  За кон-
ски усло ви су обез бе ђе ни тј. у кри вич но прав ни си стем елементи 
ре сто ра тив не прав де су уне ти 2002. год., а 2006. год. су из вр ше не 
из ме не кри вич ног и ма ло лет нич ког за ко но дав ства, до но ше њем За-
ко на о ма ло лет ним учи ни о ци ма кри вич них де ла и кри вич но прав-
ној за шти ти ма ло лет них ли ца Ре пу бли ке Ср би је.37) Ти ме је по пр-
ви пут пред ви ђе на но ва ме ра - вас пит ни на лог (чла но ви 5.-8. овог 
За ко на), ко ја је у сво јој осно ви ди вер зи о на ме ра, а ко ја об у хва та и 
по рав на ње ма ло лет ног учи ни о ца са оште ће ним. То ком по след њих 
не ко ли ко го ди на при ме на ре сто ра тив не прав де у на шој зе мљи је 
све при сут ни ја иако још увек ни је за жи ве ла у прак си на на чин и 
у ме ри у ко јој се то оче ки ва ло, пре све га због то га што ни су до не-
та  под за кон ског ак та ко ја би пре ци зни је ре гу ли са ла ову област у 
прак си. Ак ту ел но, у на шем за ко но дав ству има еле ме на та и ре три-
бу тив ног и ре сто ра тив ног при сту па. Мо де ли ре сто ра тив не прав де 
се при ме њу ју ка ко у обла сти пра во су ђа, та ко и у со ци јал ној за шти-
ти, школ ству, слу ча је ви ма по тен ци јал не дис кри ми на ци је, по слов-
ној сфе ри. При ступ је при мен љив и у си ту а ци ји ка да је по чи ње но  
кри вич но де ло или пре кр шај, што под ра зу ме ва да је јед на стра на у 
су ко бу (би ло фи зич ко ли це, тј. осо ба, или прав но ли це, тј. ин сти-
ту ци ја) у по зи ци ји жр тве, да кле оште ће на кри вич ним де лом, а да 
је дру га у по зи ци ји пре ступ ни ка тј. учи ни о ца кри вич ног де ла. У 

36) McCold, P. „A Sur vey of As ses sment Re se arch on Me di a tion and Con fe ren cing“, у Wal gra ve, 
L. (ур.) Re po si ti o ning Re sto ra ti ve Ju sti ce. Wil lan Pu blis hing, De von, 2003, str. 67-120 pre ma 
Hrn čić, J., Mo de li i prak sa re sto ra tiv nog pra vo su dja; u  Dža mo nja T.  Že ga rac, N. (Ur), Me di-
ja ci ja- kon cep ti i kon tek sti, Cen tar za pri me nje nu psi ho lo gi ju, Be o grad, 2006, стр. 130-141.

37) За кон о ма ло лет ним учи ни о ци ма кри вич них де ла и кри вич но прав ној за шти ти ма ло ет-
них ли ца, Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, 61(85), 2005.
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овим слу ча је ви ма се при ме њу је мо дел  по сре до ва ње (ме ди ја ци ја) 
из ме ђу жр тве и пре ступ ни ка.

Ин сти ту ци о нал но се са при ме ном ре сто ра тив не прав де за-
по че ло 2002. на ини ци ја ти ву УНИ ЦЕФ-а, у окви ру про јек та Раз вој 
ди вер зи о них схе ме у Ни шу, ка да је  по чео да се раз ви ја при ступ у 
ма ло лет нич ком пра во су ђу.38) Пр ва Слу жба за по сре до ва ње је осно-
ва на 2004. год. у Вас пит но-по прав ном до му у Кру шев цу, ко ја се 
ба ви ла раз ре ше њем су ко ба (че сто са те жим по сле ди ца ма) из ме ђу 
шти ће ни ка ин сти ту ци је. Раз ви јен је је дин стве ни мо дел при ме не 
ме ди ја ци је из ме ђу жр тве и пре ступ ни ка, ко ји је у Евро пи при знат 
као при мер до бре прак се.39) 

ЗакЉуЧак

Из све га на ве де ног мо же мо на кра ју на гла си ти да иако су 
и ре сто ра тив ни и кла сич ни тра ди ци о нал ни од го во ри на кон флик-
те ре ак тив ног ка рак те ра, тј пред ста вља ју од го вор на већ учи ње но 
де ло, ре сто ра тив ни при сту пи пред ста вља ју кон струк тив ни ји од го-
вор на кри ми на ли тет јер су  ви ше окре ну ти ка бу дућ но сти чи ме 
се ви ше де лу је на узро ке а не на по сле ди це. Нај зна чај ни ју раз ли-
ку из ме ђу ре три бу тив ног и ре сто ра тив ног при сту па чи не основ ни 
прин ци пи на ко ји ма је за сно ван кон цепт ре сто ра тив не прав де а то 
су пре све га ак тив но уче шће свих ко ји за ин те ре со ва них стра на, по-
пра вља ње ште те про у зро ко ва не кри вич ним де лом и ре ин те гра ци ја 
и по чи ни о ца и жр тве у за јед ни цу. На тај на чин ре сто ра тив ни при-
сту пи на сто је да ис пра ве по сле ди це учи ње ног де ла и на ру ше них 
од но са и да иза ђу у су срет за до во ља ва њу по тре ба свих уче сни-
ка у кон флик ти ма, чи ме се сма њу је ве ро ват но ћа да љих пре сту па. 
Обез бе ђи ва ње ових прин ци па  да ју мо гућ ност за по сти за ње ре сто-
ра тив ног ис хо да (што пред ста вља су шти ну са мог кон цеп та), а до 
ко јег се до ла зи кроз ди ја лог и отво ре ну ко му ни ка ци ју из ме ђу свих 
за ин те ре со ва них стра на. „Су шти на ре сто ра тив не прав де ни је сам 
ис ход, већ на чи ни по мо ћу ко јих је спо ра зум по стиг нут“40). 

38) Про је кат је ре а ли зо ван у са рад њи УНИ ЦЕФ-а са Ми ни стар ством прав де, Ми ни стар-
ством за рад, за по шља ва ње и со ци јал ну по ли ти ку, Ми ни стар ством уну тра шњих по сло-
ва, Ми ни стар ством про све те и спор та и Швед ском аген ци јом за ме ђу на род ни раз вој 
– Си да, и ре а ли зо вао се од 2003 до 2007..

39) Fol legy, B. (2005), Me e ting the Chal len ges of In tro du cing Vic tim-Of fen der Me di a tion in Cen-
tral and Eastern Euro pe. Fi nal Re port of AGIS Pro ject, JAI/2003/088. Euro pean Fo rum for 
Vic tim-Of fen der Me di a tion and Re sto ra ti ve Ju sti ce, Le u ven, Bel gi um, стр. 137-139. пре-
ма Џа мо ња Иг ња то вић Т, Же га рац, Н, (2006), Ме ди ја ци ја у ре сто ра тив ном пра во су ђу 
у Ме ди ја ци ја- кон цеп ти и кон тек сти, Цен тар за при ме ње ну пси хо ло ги ју, Бе о град, стр. 
119-130.

40) McCold, P. „Pa ra digm mud dle: the thre at to re sto ra ti ve ju sti ce po sed by its mer ger with com-
mu nity ju sti ce“, Con tem po rary Ju sti ce” Re vi ew 7 (1), 2004, стр. 13-35.
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Из на ве де не ана ли зе се ви ди да се уоби ча је но са ре сто ра-
тив ним при сту пом за по чи ње у ра ду са ма ло лет ним учи ни о ци ма 
кри вич них де ла.41) Прак са из не по сред ног окру же ња (Бо сна и Хер-
це го ви на, Хр ват ска, Цр на Го ра) по ка зу је да је по че так при ме не 
ре сто ра тив не прав де у пред ме ти ма малолетника спо ра и не си сте-
мат ска, али упо ре ђу ју ћи зе мље са ду жом тра ди ци јом ви ди мо да  
се зна чај но по ве ћа ва број упу ћи ва ња (и до не ко ли ко де се ти на пу-
та), ка да си стем за жи ви, а и да се при ме на ме ди ја ци ја про ши ру је и 
на пу но лет не учи ни о це.42) Ови ре зул та ти се об ја шња ва ју број ним 
пред но сти ма у од но су на кла сич ни кри вич ни по сту пак.43) Нај зна-
чај ни је пред но сти ре сто ра ти них мо де ла је што су зна чај но бр жи и 
еко но мич ни ји и што омо гу ћу ју да се слу ча је ви ре ше и пре по кре та-
ња по ступ ка, што зна чај но до при но си рас те ре ће њу су до ва. Ре зул-
та ти по ка зу ју да су ови по ступ ци ефи ка сни ји и за са ме уче сни ке 
про це са ко ји по ка зу ју ве ће за до вољ ство са мим по ступ ком и ње го-
вом ефи ка сно шћу и што ути че на сма ње ње ре ци ди ви зма учи ни о-
ца.44) Све су ово зна чај ни раз ло зи због че га су мо де ли ре сто ра тив не 
прав де за жи ве ли у мно гим европ ским и свет ским др жа ва ма, што 
до при не си да љој афир ма ци ји овог са вре ме ног при сту па.
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ven, Bel gi um, 2004.
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Ve ra De spo to vic, Djor dje Sto ja no vic

ReStoRatiVe appRoach to 
coNFLictS iN SeRBia

Re su me
Re sto ra ti ve ap pro ach to con flict star ted in the se ven ti es of the 

20th cen tury as a re spon se to cri ti cism of the tra di ti o nal mo del of cri mi-
nal law and con flict re so lu tion. Sin ce then, va ri o us pro grams are de sig-
ned, con duc ted nu me ro us cam pa igns, amen ded the cri mi nal law which 
in cor po ra tes the prin ci ples of re sto ra ti ve ap pro ac hes, ho we ver, re sto ra-
ti ve ap pro ac hes to con flict re so lu tion in Ser bia is still un der de ve lo ped. 
This pa per aims to com pa re the most com mon re spon ses to con flicts 
and show the ba sic prin ci ples of re sto ra ti ve ap pro ach to pro vi de bet ter 
un der stan ding of the con cept and prac ti ces ari sing from it, a prac ti ce 
that can be very help ful in re spon ding to fre qu ent con flicts in Ser bian 
so ci ety.

Alt ho ugh both re sto ra ti ve and clas sic (tra di ti o nal) re spon ses to 
con flict ha ve a re ac ti ve cha rac ter, re spond to the al ready do ne work, 
re sto ra ti ve ap pro ac hes re pre sent a mo re con struc ti ve re spon se be ca u se 
they are mo re fo cu sed on the fu tu re, which af fects the ca u ses rat her than 
the con se qu en ces. The most im por tant dis tin ction bet we en re tri bu ti ve 
and re sto ra ti ve ap pro ach form the ba sic prin ci ples which un der pin the 
con cept of re sto ra ti ve ju sti ce: the ac ti ve par ti ci pa tion of all the sta ke-
hol ders, re pa i ring da ma ge ca u sed by an of fen se and re in te gra tion of 
the of fen der and the vic tim in the com mu nity. In this way re sto ra ti ve 
ap pro ac hes try to cor rect the con se qu en ces of the of fen se and bro ken 
re la ti on ships and to me et the ful fil lment of the ne eds of all par ti ci pants 
in the con flict, which cre a tes the pos si bi lity of pre ven ting re pe ti tion of 
fu tu re cri mi nal be ha vi or. Pro vi ding the se prin ci ples ma ke it pos si ble to 
ac hi e ve re sto ra ti ve out co mes (which is the es sen ce of the con cept), and 
which can be re ac hed thro ugh di a lo gue and open com mu ni ca tion bet-
we en all sta ke hol ders.
Key words: Con flict, Re sto ra ti ve Ju sti ce, Re tri bu ti ve Ju sti ce, Me di a tion, Cri-

mi nal Law, In sti tu ti ons, Ser bia.

* Овај рад је примљен 18. фебруара 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
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