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ARARTEKOAREN BULEGOKO LEHEN ZIRKULU ERRESTAURATIBOARI BURUZKO 

AZTERKETA 

 

Zirkulua egin zen data: 2020ko urtarrilaren 30a. Arartekoaren Donostiako Bulegoa. 

Parte-hartzaileen kopurua: 9:  kaltetua eta hiru laguntzaile (bi lagun eta haren 

abokatua), eragindako arloa koordinatzen duen Arartekoaren bulegoko pertsona 

bat, eragindako zerbitzuaren ardura duen administrazio publikoko hiru ordezkari eta 

bideratzailea.  

Bideratzailea: Roberto Moreno. Arartekoaren Justizia arloko koordinatzailea. 

European Forum for Restorative Justice erakundeko kidea. 

 

Arartekoak jarduera batean esku hartu zuen 2018az geroztik, izan ere, kexa bat 

egin zioten genero-indarkeria jasan zuten emakumeei laguntzeko baliabide baten 

funtzionamenduaz. Salatzaileetako batek bere bizitza pertsonalean eta lan-bizitzan 

kalte larria jasan zuela uste zuen, eta justizia errestauratiboaren praktika bat eskatu 

zuen. 

Egindako zirkulu errestauratiboa Arartekoaren horrelako lehen esperientzia da, eta 

aitzindaria da Ombudsmanaren nazioarteko erakunde batean, orain arte jakin 

dugunez. Zirkuluaren helburuari dagokionez, funtsezkoa zen kaltetuarentzako 

espazio seguru bat sortzea, bere errekuperazio-prozesuan lagun liezaiokeena. Ildo 

horretan, zirkulua arrakastatsua izan zen, eta, denborarekin, gatazkaren xede den 

baliabide publikoari dagokion babes-sistema ere indartu du. 

Esperientzia honen bidez egiaztatu dugunez, justizia errestauratiboa eta bereziki 

zirkulu errestauratiboek hedapen efektua dute. Horri esker, beste gatazka batzuk 

ikusarazten dira elkarren segidan, urmael batean erortzen den harriak sortzen 

dituen uhinen antzera.  

Gatazkak beste zirkulu batzuetatik landu daitezke parte-hartzaile berriekin edo 

parte-hartzaile berberen artean, akordioak lortzeko edo gai berriak lantzeko, eta 

eragin biderkatzailea izan dezakete parte-hartzeari eta gizarte-kohesioari 

dagokienez. 

 

Herritarrek, oro har, eta zerbitzu publikoen erabiltzaileek, bereziki, gero eta gehiago 

eskatzen dizkiete erakundeei entzute aktibo eta enpatikorako guneak. Justizia 

errestauratiboak, gai guztietarako balio ez duen arren, horiek sustatzeko 

metodologia, printzipioak eta kalitate-estandarrak eskaintzen ditu. 
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Beraz, Ararteko erakundean justizia errestauratiboa sartzeak helburu hau izan behar 

du: elkarrizketarako gune  parte-hartzaileak, konfidentzialak eta seguruak sortzea 

administrazio eta zerbitzu publikoen eta herritarren artean, horien hobekuntza 

sustatzeko eta, horrela, administrazio eta gobernantza publiko ona lortzen 

laguntzeko. Horrela, Ombudsmanek justizia errestauratiboaren kultura herritarren 

artean hedatzen lagun dezakete, zerbitzu publikoen eta administrazio publikoen 

erabiltzaile diren aldetik, eta justizia errestauratiboa eguneroko praktika bihurtzen 

lagun dezakete. 

Gako-hitzak: Arartekoa, Herriaren defendatzailea, Ombudsman, zerbitzu publikoak, 

administrazio publikoa, justizia errestauratiboko praktikak, elkarrizketa, gizarte-

kohesioa, parte-hartzea, administrazio ona. 

 

 

 

Artikulu honi edo justizia errestauratiboari buruzko esperientzia berritzaile eta 

inspiratzaileei buruzko zure ideiak partekatu nahi badituzu Ombudsmanen 

erakundean, hona idatz dezakezu: international@ararteko.eus 
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