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Arartekoaren 2016S-1251-15 Ebazpena, 2016ko abuztuararen 24koa. Horren 

bidez, Eustat Euskal Estatistika Erakundeari pertsona nagusiei datu estatistikoak 

emateko betekizunetik salbuesten dituen irizpideak sustatzeko gomendatzen zaio. 

 

 

Aurrekariak 

 

– Pertsona batek, bere amaren izenean eta haren ordez, Eustat Euskal 

Estatistika Erakundearengana jo du erakunde horrek datu estatistikoak 

lortzeko duen moduaren gaineko gogoeta egin dezagun. 

 

Zehatz-mehatz, Ingurumenaren azterketa-Familiak 2015 Inkestaren 

(erabiltzailea: 4213; erreferentzia: 0166) galdetegia egiteko jarraitzen den 

prozedura azaldu du. 

 

Aurkeztu duen kexan azaldu duenez, 2015eko maiatzean, haren 80 urteko 

amak zenbait dei jaso zituen, deietan behin eta berriro adierazi zitzaion 

inkesta bati loturiko datu batzuk emateko betekizuna zeukala; horren aurretik, 

gutun ziurtatu baten bidez eman zitzaion inkestaren berri. Amak barkatzeko 

eta nagusia zela azaldu zienean, bakarrik bizi ote zen galdetu eta hura 

gehiago kezkatu zuten datu batzuk eskatu zizkioten. 

 

Geroago, kexagilea ohiko posta bidez beste informazio-idazki bat heldu 

zitzaiola ohartu zen; bertan, hain zuzen, Eustatek inkestatzaileek eskatutako 

galdetegia betetzeko zeukan beharra jakinarazten zion.  

 

Betekizun hori gorabehera, kexagileak telefonoz adierazi zuen haren amak ez 

zuela inkesta egingo azaldutako zioengatik. Beraz, adierazi zioten inkesta 

betetzeko asmorik ez zuela jasoko zutela haien datu basean. Hala ere, 

inkestatzaileek deitzen jarraitu zuten, eta azkenean, inkesta internet bidez 

egitea erabaki zuten. 

 

Haren bertsioan azaltzen diren gertaeren arabera, eta kexagileak, jarritako 

kexan, uste du Administrazioaren jarduteko era, Eustaten bidez, eta 

inkestatzaileek jarraitutako prozedura haren amarentzat erabat desatsegina 

izan zela, haren adina eta egoera pertsonala kontuan harturik. Betekizun 

legala kontuan hartzea gorabehera, kexagileak adierazi du azaldutakoa 

bezalako pertsona nagusien kasuan estatistika betekizunetatik salbuesteko 

zioak baloratzeko, eta hala badagokio, berrikusteko.   

 

–  Erreklamazio honi izapide egokia ematearren Arartekoak erreklamazio horri 

buruzko eta, oro har, estatistika arauditik ondorioztatzen den betekizun legal 

horren salbuespena justifikatzeko prozedurari buruzko informazioa eskatu zion 

Eustat Euskal Estatistika Erakundeari. 

 

Auzi horri erantzuteko 2015eko irailean Eustateko Zuzendari Nagusiak 

erakunde honetara txosten bat bidali zuen, eta bertan, Estatistika Sozio-

Demografikoen Arloak honako hau adierazten zuen: 

 

–  Erreklamazioaren gaiari buruz honako hau adierazten da: 2015eko apirilean, 

kexa egin zuen familiari Ingurumenaren azterketa-Familiak Inkestaren 

aurkezpen-gutuna bidali zitzaion. Gutun horretan inkestaren xedea, familiaren 

parte hartzeko beharra eta emandako datuen estatistika-isilpekotasuna 
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azaltzen zen. Era berean, gutunean eskatutako informazioari erantzuteko 

moduak aipatzen ziren; lehentasunez Internet bidez, bestela, egoki 

identifikatutako agente batek telefono bidez edo aurrez aurre inkesta egingo 

dio. 

 

Informazio hori postaz bidali ostean, familiarekin telefonoz harremanetan 

jartzen saiatu ziren.  Zenbait saiakera egin ondoren, solaskideak erantzun 

zuen: osasun arazoak zirela medio, ezin izango zuen inkesta erantzun, eta 

ondorioz, etxebizitza "negatibotzat" jo zen.  

 

Jarduteko protokoloari jarraikiz, ezezkoa jaso eta gero familiari berriro bidali 

zitzaion aurkezpen gutuna, aurretik bidalitakoa galdu balute ere. 

 

Bigarren gutunari erantzuteko, kexa jarri duen pertsonak haren amak zeukan 

adina eta mediku-egoerari (antsietate-krisiak) buruzko informazioa eman zuen. 

Hori dela eta, bere amarekin gehiago harremanetan ez jartzeko eskatu zuen. 

Dena dela, haren amaren izenean internet bidez erantzuteko aukera zegoela 

jakinarazi zitzaien. 

 

2015eko uztailaren 2an espedientea behin betiko itxi zen, eta jazoera 

negatibotzat jo zen. 

 

2015eko uztailaren 3an senideetako bat webgunearen bidez inkestan sartu 

zen. Senideak inkesta bete zuen, baina ez zuen amaitu. Aplikazio 

informatikoak inkestaren egoera aldatu zuen: "itxita" egoeratik "zabalik, 

amaitu gabe" egoerara. Hortaz, 2015eko uztailaren 8an, familiak 

inkestatzailearen dei bat jaso zuen berriro, amaitu gabe zegoen galdetegia 

amaitzeko.  

 

–  Auzi hori arautzen duen araudiaren arabera, txostenak adierazten du 

estatistikari buruzko legeek xedatzen dutela pertsona guztiek daukatela 

eskatutako datuak emateko beharra. 

 

Betebehar legalak ez du salbuespenik ezartzen, ezta adin arrazoiengatik ere. 

Arrazoia honako hau da: herritar sektore horrek, beste edozeinen antzera, 

estatistika-datu interesgarriak eman ditzake.  

 

Dena dela, txostenak azaltzen du Eustateko inkestatzaileek edukia eta 

zailtasuna dela eta inkestei eragin diezaieketen gorabehera pertsonalak 

kontuan hartzen dituztela.  

 

–  Hizpide dugun kexaren kasuan, balizko gertaera horretan, kasu horietarako 

ezarritako prozeduraren arabera jardun zen. Kexagileak eta inkesta egin zuten 

pertsonek adierazitakoaren arteko desberdintasunak gorabehera, Eustateko 

txostenak gertakari horiek direla eta kexagilearen amak antsietate-krisia 

izatea deitoratu du. 

 

Edonola ere, Eustaten inkestak egiteko ezezkoa agertzen den kasuetarako 

protokolizatutako jarduketak adierazi dira, eta horien artean daude adina edo 

osasun-egoera. 
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Erreklamazioan azaldutako kontuak eta Eustatek bidalitako informazioa baloratu 

ondoren, Arartekoak kexa-espediente horren gainean atera dituen ondorioak eta 

gogoetak jarraian azalduko ditu. 

 

 

Gogoetak 

 

1.  Lehenik eta behin, kontuan hartu behar da xede estatistikoarekin datuak 

biltzea funtzio publikoa dela, eta honako lege hauetako terminoen arabera 

egikaritu behar dela: Funtzio Estatistiko Publikoari buruzko maiatzaren 9ko 

12/1989 Legea eta, Euskal Autonomia Erkidegoan, Euskadiko Autonomia-

Elkartearen Estatistikari buruzko apirilaren 23ko 4/1986 Legea. 

 

Termino horien arabera, datu estatistikoak lortzeko zerbitzu estatistikoek 

laguntzera behartuta dauden aukeratutako pertsonei inkesta batzuk egin 

behar dizkiete.  

 

Informazioa emateko betekizuna apirilaren 23ko 4/1986 Legeko 10. 

artikuluan ezartzen da; horrek arautzen ditu ez-betetzearen baldintzak, eta 

hala badagokio, zehapen-prozedura. Arau horrek ez du betekizun hori ez 

betetzea justifikatzen duten salbuespenik edo aitzakiarik ezarri, ohorerako, 

norberaren eta familiaren intimitaterako, eta norberaren irudirako eskubideei 

buruzko banakako datuak borondatez emateari dagokionez. 

 

Bestalde, azaroaren 13ko 3/2014 Legean onartu zen Euskal Estatistika Planak 

aipatutako datuen eta estatistikaren xedea barne hartzen ditu. 4. artikuluak 

honako hau xedatzen du: "2014-2017 Euskal Estatistika Planean jasotzen 

diren estatistikak nahitaez bete behar dira". 

 

Ildo horretan, aurrekarietan azaldu den moduan, erreklamazioan planteatutako 

auzia estatistika funtzio publikoa egikaritzeko aurretik adierazitako betekizun 

legalei loturik dago.  

 

2.  Nolanahi ere, bidalitako informazioan, Eustatek behar diren datu estatistikoak 

jasotzeko protokolo eta prozedura batzuk daudela jakinarazi du.  

 

Estatistiketako informazioaren kalitateak daukan garrantziak betekizun legal 

hori era ezberdinetan eta pluralean egin dadin beharrezkoa da, baita 

adierazgarriak diren gizarte-segmentu guztiek parte har dezaten ere. 

 

Prozedura horiek inkesta egin zaion pertsonak eskatu zaion informazioa 

emateko ezezkoa ematen duenean jarduteko era ezartzen dute. Betekizuna 

eta ez-betetzeak ekar dezakeen balizko zehapena gorabehera, helburua 

honako hauen arteko oreka bilatzea da: prozeduren derrigortasuna, laguntza 

teknikoa eta inkestak egoki betetzeko  berriz saiatzea. 

 

Nolanahi ere, prozedura horiek ezin izan dute, eta ez da horien betebeharra, 

adin edo osasun-egoerak direla eta salbuespenak ezartzea. Erreklamazioan 

azaldutakoa bezalako kasuetan, inkesta egiten ari zaion pertsonak estatistika-

betekizunak betetzeko ezintasun erreal eta objektiboa arrazoitu arren, 

prozeduraren arabera, berriro saiatu behar da informazio hori lortu arte. 
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3.  Erreklamazioan azaldutakoa bezalako kasuetan, hots, betekizun hori ez 

betetzeko ezintasuna egiaztatuta eta justifikatuta dagoen kasuetan, indarrean 

dagoen estatistikari buruzko araudiak ez du salbuespen edo aitzaki izan 

daitekeen kausarik ezarri.  

 

Adierazi behar dugu jokabide-kodeetan (esate baterako Europako estatistiken 

jokabide-kodearen kasuan) garrantzizkoak izan daitezkeen printzipioak jaso 

direla; hala nola, inkestatzaileentzako gehiegizko karga izatea saihestea. Kode 

horietan gomendatzen da erantzunaren kargak erabiltzaileen beharrekin 

proportzionala izan behar duela, eta ez dela inoiz inkesta egiten zaien 

pertsonentzat gehiegizkoa izan behar. 

 

Inkestan gehiegizko kargak halabeharrezko lotura izan behar du inkesta egiten 

zaion pertsonen kolektiboarekin, haien autonomia-egoerarekin eta haien 

beharrekin; eta hori da, ezbairik gabe, adineko pertsonen kasua. 

 

Puntu horretan, jaso behar da adineko pertsonen kolektibo horri arreta berezia 

eskaini zaiola erakunde honetan emandako ebazpen eta txosten 

desberdinetan. Horietan, hain zuzen, Arartekoak aldarrikatu du adineko 

pertsonek, daukaten adina gorabehera, bizitza publikoan parte hartzeko 

eskubide guztiak dauzkatela. 

 

Hori dela eta, beharrezkoa da kasu bakoitzean pertsonak daukan adinak hark 

herritar gisa dauzkan betekizunetan izan dezakeen eragina zehaztu eta 

ebaluatzea; hizpide dugun kasuan estatistika betekizuna betetzea izan daiteke 

eragina izan dezakeena. 

 

Erabaki publikoek adineko pertsonengan daukaten eraginaren ebaluazioa 

ebazteko ordenamenduak herritarrei ezartzen dizkien betekizunak hartu dira 

kontuan. 

 

Horren adibide izan daiteke zinpeko epaimahaietan parte hartzeko 

betebeharraren kasua. Kasu horretan salbuespen kausak beren beregi 

gehituta daude, eta horietako bat 65 urtetik gorako pertsonak betekizun 

horretatik salbuestea da. Maiatzaren 22ko 5/1995 Zinpekoen Epaimahaiaren 

Lege Organikoaren zioen azalpenean honako hau jasota dago: "Parte hartzea 

ahalik eta adostuena izatea komeni da; hori dela eta, salbuespen-erregimen 

eskuzabala onartu behar da, eta aztertu behar dituen jurisdikzioaren 

irizpenaren esku utzi daiteke." 

 

Bestalde, betekizun legalak ezartzen diren beste alor bat hauteskunde 

prozesuak dira. Kasu horretan, Hauteskunde Batzorde Zentralaren apirilaren 

28ko 6/2011 Instrukzioak, hautesmahaiko kide izateko justifikatutako 

eragozpenak eta salbuespenak arautzen dituenak, 65 urtetik gorakoa izatea 

barne hartzen du.  

 

Erakunde honen aburuz, aurrekari horiek kontuan hartuta, betekizun horiek 

salbuetsiko dituen kasuak arautzen dituen arau edo xedapen orokor bat 

egitea egokia da. Horretarako, hizpide duguna bezalako egoerak kontuan 

hartzea beharrezkoa da, non inkesta egin zaion pertsonak betekizun legal hori 

betetzea zaildu edo nekezago bilakatzen duen adina daukan. 
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Horregatik guztiagatik, otsailaren 27ko 3/1985 Legearen 11 b) artikuluan 

agindutakoaren arabera, erakunde hau sortu eta arautzekoak, Eustat Euskal 

Estatistika Erakundeari honako gomendio hau egiten zaio:  

 

 

IRADOKIZUNA 

 

Eustatek Herri Administrazio eta Justizia Sailean (egoki den xedapen orokorraren 

bitartez) 4/1986 Legeko 10. artikuluan araututako estatistika-betekizuna ez 

betetzeko salbuespen objektiboen kausak arautzea sustatu behar du.  Kausa horien 

artean adineko pertsona izatea barne hartu beharko luke. 

 

Eustatek hori kontuan hartu beharko du beren beregi adineko pertsonei egindako 

prozedura eta galdetegietan, eta zuzenean datu estatistikoak lortzerakoan 

gehiegizko karga saihestu beharko du. 

 


