
 
 

 1  
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.eus  www.ararteko.eus 
 

 
  

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

  

  
 
Arartekoaren 2018S-2502-17 Ebazpena, 2018ko martxoaren 27koa. Horren bidez 
iradokitzen zaio (…) Udalari ponderazio bat egin dezan datu pertsonalak dituzten 
espediente administratiboetarako sarbidea eman aurretik, espedientera sartzeko 
eskubidea errespetatzea eta norberaren datuen babesa uztartzen dituena. 
 
 

Aurrekariak 
 

2017ko urriaren 9an, onartu zen kexa bat izapidetzea, Arartekoak esku hartu 
zezan, norberaren datuak babesteko eskubidearen balizko urratze bat zela medio. 
 
Erreklamazioaren arrazoia zen (…) Udalak salatutako pertsonei eta bake epaitegiari 
laga zizkiela kexaren sustatzailearen datuak; datu horiek jasota zeuden herri horretako 
ferietan eta azoketan elikadura produktuak dagozkien osasun kontrolak egin gabe 
saltzearen inguruko erreklamazio batean. 
 
Hain zuzen, planteatu zen udalak erreklamazio horretan jasotako datuak ferietako 
salerosle biztanle batzuei eman zizkiela osasun erregistrorik gabeko produktuak 
saltzea debekatuta dagoela justifikatzeko; eta tokiko erakunde horrek bake 
epaitegiari eman zizkiola udalean eta Osasun Sailean aurkeztutako dokumentazioa 
eta idazkiak, biztanle horiek eskatutako kontziliazio ekintza baterako, datu 
pertsonal guztiak jasotzen zituztenak, filiazio osoa eta harremanetarako datuak 
barne. 
 
Azaroaren 10ean, instituzio honek informazio gehiago eskatu zuen, interesdunak 
xehetasun gehiago emateko, aurkeztutako kexarekin lotutako hainbat alderdi 
sakonago ezagutu ahal izateko. Erantzuna 2017ko azaroaren 22an jaso zen, 
informazio osagarriarekin, eta beranduago, abenduaren 14an, idazki bat jaso zen. 
 
Arartekoak urtarrilaren 24an udalari idazki bat bidali zion; bertan, laburbilduta, 
eskatzen zen honako gai hauei buruzko informazioa emateko: 
 

- Biztanle kexagilearen datuen balizko komunikazioak, edozein bitartekoren 
bidezkoak, ferietako balizko interesdunei egindakoak, komunikazio horien 
xedea eta eskatzaileak edo hartzaileak; 

- txostenik edo informaziorik bidali zaion herriko bake epaitegiari, osasun 
arauak ez betetzeari buruzko erreklamazioarekin lotuta, eta horiek 
bidaltzearen arrazoiak;  

- erreferentziazko gaiaren ondorioz udalaren eta kexagilearen artean izandako 
komunikazioak eta hari erantzuteko egindako edo egitea aurreikusitako 
jarduketak. 

 
2018ko urtarrilaren 31n Arartekoaren erregistroan aurkeztu zen udalaren 
erantzuna. Bertan honako hau adierazi zen, laburbilduz: 



 
 

 2  
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.eus  www.ararteko.eus 
 

 
  

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

  

 
-  2017ko maiatzaren 19an Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren idazki bat 

jaso zen, osasun kontrolik gabeko produktuak saltzeagatik aurkeztutako 
salaketarekin batera, urte bereko maiatzaren 25ean zabaldu zena (kopiak 
erantsita daude); 

- maiatzaren 26an udalean idazki bat aurkeztu zen, gertakizun horien 
ingurukoa (kopia erantsita dago); 

- salatutako pertsonekin harremanetan jarri ondoren, maiatzaren 31n, 
irekitako espedientearen kopia bat helarazi zitzaien, haiek eskatuta, 
interesdunak zirelako; 

- udalak ez zion dokumenturik bidali bake epaitegiari; 
- salatzaileak ekainaren 12an informazioa eskatu zion bake epaitegiari, 

udalean aurkeztutako idazki baten bidez (idazkiaren eta bake epailearen 
erantzunaren kopiak erantsi dira);  

- alderdi guztiekin izandako elkarrizketen ondoren, salatuek artisautza 
produktuak saltzeari utzi zioten, beharrezko osasun kontrolak ez zituztelako. 

 
Ondorioz, beharrezko datu eta elementu guztiak eskura daude, honako gogoeta 
hauek egiteko: 
 
 

Gogoetak 
 

1. Elikagaien segurtasunaren eta kalez kaleko salmentaren alorreko organo 
eskudunak:  
 

2/2016 Legeak, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoak, 17. artikuluan xedatzen du 
udalerriek beren eskuduntzak erabili ahal izango dituztela zenbait alorretan; 
nabarmentzekoak dira (Arartekoari aurkeztutako prozedurari dagokionez, zehazki) 
osasun publikoa sustatzea, kudeatzea eta defendatzea; barne merkataritza 
antolatzea eta kudeatzea (zehazki, merkatuak, hornidura azokak, feriak, lonjak, 
hiltegiak, kalez kaleko merkataritza eta abar), eta kontsumitzaileen eta 
erabiltzaileen defentsa eta babesa kudeatzea. Tokiko erakundeek, gainera, beren 
eskuduntzak erabiliko dituzte 14/1986 Legearen, apirilaren 14koaren, Osasunari 
buruzkoaren, 42. artikuluan eta 8/1997 Legearen, Euskadiko Osasun 
Antolamenduaren, 15. artikuluan xedatutakoari jarraikiz. 
 
Artikulu horrek ezartzen du tokiko administrazioek osasun kontrolen eta osasun 
poliziaren alorrean egin beharreko esku hartzea, honela: 
 

“1.-Euskadiko Autonomi Elkarteko toki-korporazioek antolamendu juridikoak 
osasun-kontrolaren eta salubritatearen gainean ematen dizkien eskumenak 
erabiliko dituzte, jarduketa osagarriak egiteko duten instituzio- gaitasunaren 
kalterik gabe, eta Autonomi Elkarteak, kasua hori bada, delegatzen dizkien 
eskuduntzen erabileraren kalterik gabe. Euskadiko Osasun Planaren 
helburuen menpe egongo dira beren jarduketa guztietan, baita Autonomi 
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Elkarteko Osasun Sailaren koordinazioaren eta goi-inspekzioaren menpe 
ere”. 

 
Bere aldetik, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak, kexagilearen salaketa jaso zuen 
organoak, eskuduntza du osasuna eta elikagaien segurtasuna babesten dela 
bermatzeko; interesgarria da aipatzea Euskadiko Osasun Antolamenduari buruzko 
Legearen 33. artikuluak ikuskaritza alorrean aurreikusitakoa: 
 

1. “Euskadiko Autonomi Elkarteko Osasun alorrean eskumena duen Sailari 
dagokio bere lurralde-esparruan ikuskapenak egitea, hau da, lege honetan 
eta gainerako legeria sanitarioan aurrikusitakoa betetzen den ala ez 
ziurtatzeko beharrezkoak direnak egitea. 

2. Euskadiko Autonomi Elkarteko toki-korporazioek eginkizun ikuskatzailea 
beteko dute, edozein jarduera, zerbitzu nahiz instalaziori dagokionez, 
antolamendu juridikoak osasun-kontrolean eta salubritatean ematen 
dizkien eskumenekin adostasunean. Baimen edo erregistro sanitarioak 
ebazteko beharrezkoak diren jarduketak direnean, ikuskapen-eginkizuna 
Autonomi Elkarteko Osasun alorrean eskumena duen Sailari dagokio 
bakar-bakarrik. …” 

 
Aipatutako arauditik ondoriozta daitekeenez, kexagileak organo eskudunen aurrean 
erabili zituen haren iritziz kontsumitzaile gisa zegozkion eskubideak:  
 

- Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari dagokionez, Bizkaiko Lurralde 
Zuzendaritzaren bitartez, non adierazi zuen nortzuk ziren haren iritziz ferian 
saltzen zituzten produktuak erregistratzeko eta etiketatzeko araudia 
betetzen ez zuten pertsonak (organo horrek dokumentazio hori berehala 
bidali zion udalari), 

- udalari dagokionez, eskatuz osasun poliziaren funtzioak erabiltzeko, 
orokorrean, salatutako pertsonak identifikatu gabe, eta horretarako aipatuz 
Euskadiko Merkatuak eta Feriak Antolatzeko Gida, Eusko Jaurlaritzako 
Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailak 2016an argitaratutakoa. 

 
Horren guztiaren ondorioz, udalak, bere ahalmenak baliatuz (39/2015 Legearen 54. 
eta 58. artikuluetan aitortutakoak), ofizioz jardun zuen eta salatutako pertsonekin 
harremanetan jarri zen, Arartekoari emandako erantzun idazkian onartzen den 
moduan, “beharrezko informazioa lortzeko eta dagozkion urratsak egiteko”, eta 
jakinarazi zuen izandako elkarrizketen ondoren bertan behera utzi zela beharrezko 
osasun kontrolik gabeko produktu horien salmenta; ez dago jasota udalak zigor 
espedienterik ireki zuenik. 
 

2. 1978ko Konstituzioak I. Tituluan hainbat oinarrizko eskubide aitortzen ditu, horiei 
efikazia juridikoa ematen die, eta hainbat berme maila ezartzen ditu, hainbat izaera 
eta irismeneko instituzioen eta tresnen bitartez. Eskubide horien artean, Espainiako 
Konstituzioan ez du berariaz aipatzen norberaren datuak babesteko eskubidea, 
baina 18.4. artikuluan honako hau xedatzen du:“Legeak informatikaren erabilera 
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mugatuko du hiritargoaren ohore, norberaren eta senitarteko barrukotasuna eta 
berauen eskubideen ihardun osoa garantizatzeko”. 
 
Konstituzioaren arau horretatik eratortzen da norberaren datuak babesteko 
oinarrizko eskubidea edo autodeterminazio informatiborako eskubidea, 
jurisprudentzia konstituzionalak (esaterako, KAren 292/2000 Epaia, azaroaren 
30ekoa) intimitaterako eskubidea baino alor zabalagoa duen eskubide gisa 
kontsakratu duena. 

 
Honela deklaratu zuen Konstituzio Auzitegiak aipatutako epaian: 
 
“La protección de datos no se reduce sólo a los datos íntimos de la persona, sino 
cualquier tipo de datos de carácter personal, sean íntimos o no, cuyo conocimiento 
o empleo por terceros puede afectar a sus derechos sean o no fundamentales, 
porque su objeto no es sólo la intimidad individual, que para ello está la protección 
que el art. 18.1 CE otorga, sino los datos de carácter personal Por consiguiente, 
también alcanza a aquellos datos personales públicos, que por el hecho de serlo, 
de ser accesibles al conocimiento de cualquiera, no escapan al poder de 
disposición del afectado porque así lo garantiza su derecho a la protección de 
datos. ...” (FJ 6º). 
 
Errepikatu behar da eskubide hori ez dela soilik informatikaren bidegabeko 
erabileraren aurrean gainerako eskubideak bermatzeko tresna bat; oinarrizko 
eskubide bat da, berezko izaera duena eta gainerakoekiko autonomia duena.  
 
Ondorioz, eskubide hori ez da intimitaterako eskubidearekin nahasten; 
autodeterminazio informatiborako eskubiderako eskubidea, beraz, ez da mugatuta 
geratzen arrotzek (zentzu negatiboa) egindako eraso edo injerentziak arbuiatzeko 
legezko aukerara, dimentsio berri bat hartzen du (zentzu positiboa): hain zuzen, 
norberak bere datuetarako sarbidea, haien tratamendua eta haien zirkulazioa 
kontrolatzeko askatasuna aitortzea (habeas data), horiek intimoak izan edo ez. 
 
 

3. Honako hauek dira ebazpen honetan aztertu beharreko kontuak, Arartekoari kexa 
aurkeztu dionak planteatutako bi arrazoietan oinarrituta: 

- Datuak babesteko araudian aurreikusitakoari jarraitzen dion udalak 
espedientearen kopia osoa ematean salatzailearen datuak laga izanak, 
premisatzat hartuta salatutako alderdiak horretarako ahalmena duela.  

 
- Udalak espedienteko informazioa bake epaitegiari laga izana. Udalak ukatu 

egin du hori, eta kexagileak bake epaileari bidalitako idazkiaren kopia 
aurkeztu du, baita hark emandako erantzunarena ere. 

 
Lehen arrazoiari dagokionez, laburbiltzeko, egin beharrekoa da aztertzea espediente 
bateko interesdunei eman dakiokeen informazioaren irismena.  
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Horretarako, oso baliagarria da Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren 
0342/2012 Txostena; bertan erantzuna ematen zaio zigortzeko prozedura batean 
salatzaileen datuak ematea datuak babesteko araudiari zein mailatan egokitzen 
zaion galdetzen duen kontsulta bati. 
 
Argi geratzen da txosten horretan datuak komunikatzea dela 15/1999 Lege 
Organikoaren 3.i) artikuluak honela definitzen duen datu pertsonalen lagapen bat: 
“interesduna ez beste pertsona bati datuak erakustea”. 15/1999 Lege 
Organikoaren 11.1. artikuluak xedatzen duenez, “tratamenduaren xede diren datu 
pertsonalak hirugarren bati komunikatu ahal izango zaizkio soilik lagatzailearen eta 
lagapena jasotzen duenaren legezko funtzioei zuzenean lotutako ondoreetarako, 
interesdunak aurretiaz baimena eman ondoren”. Baimenaren arau horren 
salbuespen bakarrak dira 11.2. artikuluak aipatutako kasuak; horien artean 
aipagarria da Lege mailako arau batek lagapena babestea. 
 
Txosten horretan aztertzen dira interesdun kontzeptua eta espediente 
administratibora sartzeko eskubidea gauzatzeko egoerak eta baldintzak. Nahiz eta 
gogoetek erreferentzia egiten dioten txostena idatzi zen garaian indarrean zegoen 
testuari (30/1992 Legea, azaroaren 26koa, Herri Administrazioen Araubide 
Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa), interpretazio bera 
aplika dakioke egun indarrean dagoen 39/2015 Legearen, urriaren 1ekoaren, Herri 
Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoaren, 4. artikuluaren 
edukiari. 
 
“En virtud de lo establecido en el artículo 31 de la Ley 30/1992, se puede 
entender por interesado en todo procedimiento sancionador aquel frente al que el 
procedimiento se dirige como presunto infractor de las normas administrativas. 
 
A su vez, el artículo 35.a) de la misma Ley recoge el derecho de los ciudadanos “A 
conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos 
en los que tengan la condición de interesados, y obtener copias de documentos 
contenidos en ellos”. 
 
“Al propio tiempo, el procedimiento sancionador de las Administraciones Públicas, 
se desarrolla de acuerdo con el principio de acceso permanente, por tanto, en 
cualquier momento, el interesado tiene derecho a conocer el curso de la 
tramitación y a obtener copias de los documentos contenidos en el mismo, por 
aplicación del artículo 135 de la Ley 30/1992, que regula los derechos del 
presunto responsable, en relación con el artículo 35 de la misma Ley. 
 
En consecuencia, con carácter general, aquella persona o personas que ostenten la 
condición de interesado en los términos del artículo 31 de la Ley 30/1992, tendrá 
derecho a conocer el estado de la tramitación del expediente y a obtener copia de 
los documentos que contenga, incluida la denuncia. 
 
Sin embargo, si la denuncia contiene datos personales de los denunciantes – 
incluyendo nombre y apellidos, desde luego - debe tomarse en consideración que 
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el número primero del artículo 4 de la misma Ley Orgánica 15/1999 recoge, dentro 
de los principios de protección de datos, el relativo a la proporcionalidad 
disponiendo que “Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su 
tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, 
pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades 
determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido.” De manera 
que solamente procederá la cesión de aquellos datos de terceros cuyo 
conocimiento sea relevante para el ejercicio de los derechos del interesado” 
 
Aipatutako txostenak aipatzen du hemen jasotako jurisprudentzia: Auzitegi 
Gorenaren epaia, Administrazioarekiko Auzien Sala, 7. atala, 2011ko urtarrilaren 
26koa, 302/2010 Kasazio Errekurtsoa. Bertan aztertzen da 30/1992 Legearen 
35.a) artikulua, defentsa eskubidea bermatzeko helburu nagusiarekin. Honako hau 
dio: “Para decidir esa cuestión debe comenzar afirmándose que el derecho 
reconocido en el apartado a) de ese tan repetido artículo 35 de la LRJ/PAC está 
ciertamente dirigido a facilitar el derecho de defensa, y esto lo que significa es 
ofrecer al interesado la posibilidad de conocer en un procedimiento administrativo 
todos los hechos y datos que puedan resultar relevantes para la tutela de sus 
derechos e intereses que quiera ejercitar por cualquier vía (esto es, por la 
administrativa o por la judicial”). ”. 
 
Datuak Babesteko Espainiako Agentziak, epai horretan jasotako doktrinarekin bat, 
ulertzen du 35.a) artikulu horrek ez duela ematen prozedura osoaren kopia 
emateko eskaera generiko eta bereizigabeak erantzuteko eskubide osoa. Horrela, 
kontuan hartuta proportzionaltasun printzipioa eta aipatutako arauaren (30/1992 
Legearen 35.a) artikulua) helburua dela prozedurako interesdun-salatuaren defentsa 
eskubidea bermatzea, soilik komunikatuko dira haren eskubideak gauzatzeko 
garrantzitsuak diren salaketako datuak. Kontuan izan beharko da salaketa 
bidaltzean sartuko diren edo ezabatu egingo diren defentsa helburuari lotuta 
egokiak edo beharrezkoak ez diren hirugarrenen (salatzaileak) datuak. 
 
Hori dela eta, posible litzateke ulertzea eskubide horretatik salbuetsi egin behar 
dela 30/1992 Legearen 37. artikuluak kontsultatzea debekatzen duen 
dokumentuen kopiak lortzea; haien artean daude “pertsonen intimitateari lotutako” 
datuak dituztenak eta “izaera nominatiboa duten dokumentuak". 
 
Zalantzarik gabe, salaketa batean garrantzitsuena salatutako egitateak dira, ez 
salatzailearen datuak, eta Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen 
Legearen 64.1. artikuluari jarraikiz, salatuak ez luke izango salaketaren kopia bat 
eskatzeko eta salaketa egin duena nor den jakiteko eskubidea. Are, zigortzeko 
espedientea hasteko erabaki ez bada, salaketa ez litzateke izango interesdunak 
ikusteko eskubidea lukeen inongo prozeduraren parte, eta, horrenbestez, ezingo 
luke salaketa ikusi. 
 
Alegia, salatzaileak berariaz adierazi badu konfidentzialtasuna nahi duela, edo 
ebazteko eskumena duen unitateak uste badu salatzailearen nortasunaren inguruko 
konfidentzialtasuna bermatu behar dela, eskatutako sarbidea ezetsi ahal izango da 
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ebazteko eskumena duen organoak behar bezala justifikatutako ebazpen baten 
bitartez. 
 
Azken finean, oinarrizko bi eskubideren ponderazioa litzateke: Espainiako 
Konstituzioaren 24. artikuluan jasotako defentsa eskubidearena eta Espainiako 
Konstituzioaren  18.4. artikuluan jasotako norberaren datuak babestekoarena, 
Auzitegi Gorenaren 292/2000 epaiarekin lotutakoa. Era berean, Datuak Babesteko 
Espainiako Agentziaren beste txosten batek dioen bezala, 2010eko uztailaren 5eko 
txostenak, agerikoa balitz inputatuak salatzaileak nor diren jakin behar duela bere 
defentsa eskubidea gauzatzeko, identifikazio datu horiek sartu beharko lirateke. 
Ponderazio horretan erabaki beharko litzateke zein eskubide gailendu behar den. 
 
Zentzu horretan, komenigarria da gogoraraztea 39/2015 Legearen, urriaren 
1ekoaren, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoaren, 
62. artikuluko 5. apartatuan jasotako erreferentzia (“salaketa bat aurkezteak ez du 
inor, besterik gabe, interesdun bihurtzen prozeduran”), ebazpen honetan jasotako 
planteamendua babesteko argudio bat da, alegia, honen alde egiten du: 
salatzaileak prozeduraren parte izan behar ez badu, oinarri sendoen bidez 
justifikatutako arrazoiak daude haren datuak anonimo bihurtzeko edo irekitako 
prozedura administratiboan ez sartzeko. 
 
Horrenbestez, udalak kontuan hartu behar zituen babesa merezi zuten eskubideak, 
eta horiek ponderatu behar zituen, salatzailearen nortasuna babestuko zukeen 
erabaki bat hartzeko, horrela, salatuek irekitako espediente administratiboaren 
jarduketak ezagutzeko eskubidea gauzatu ahal izateko behar zuten informazioa 
bakarrik emanez (ikus udalari zuzendutako idazkia; bertan ez da aipatzen inongo 
pertsona zehatzik, Osasun Saileko Lurralde Zuzendaritzari aurkeztutakoan ez 
bezala, eta bertan soilik eskatzen da udalak araudia bete dezan). 
 
Asmoa izan balitz arazo zehatz bat konpontzea, Osasun Sailari salgai zeuden 
produktuen egoera jakinarazi zion pertsonaren nortasuna ez zen ezinbestekoa, ezta 
garrantzitsua ere, batez ere udalak, osasun poliziaren eskumena zuenak, ofizioz 
jardun baitzuen, jakin zuenean osasun kontrolik gabeko produktuak zeudela bere 
jurisdikzioaren mendeko ferietan. Ondorioz, salaketan jasotako dokumentuak 
lagatzea eta salatutako pertsonari ematea gehiegizkoa izan zen, eta ez zen 
bidezkoa eta egokia izan. 
 
Beraz, ez zegoen arazorik espediente administratiborako sarbidea emateko, 
salaketa jarri zuen pertsonaren datuak ezabatuz edo haren baimena eskatuz. 
Aitzitik, udalak Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saileko Bizkaiko Lurralde 
Zuzendaritzari aurkeztutako dokumentuak erantsi zitzaizkion espedientearen kopia 
osoa eman zion. 
 

4. Beste erantzun bat eman behar zaio beste alegazioari, zeinak erreferentzia egiten 
baitio udalak bake epaitegiari ustez salaketa salatzailearen datuak bertan zituela 
bidali izanari. Izan ere, eskuragarri dagoen informazioarekin instituzio honek ezin du 
ondorioztatu aipatutako tokiko erakundeak dokumentaziorik bidali zuenik. 
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Salatutako alderdia izan zen bake epaileari espedientearen kopia aurkeztu ziona, 
dirudienez, salatzaileari dagokionez sustatutako adostasun eskaera babesteko, 
kexagileari bake epaileak 2017ko ekainaren 20an bidalitako idazkiaren kopiatik 
ondoriozta daitekeenez. 
 
Ondorioz, aurkeztutako kexaren alderdi hori alde batera utzi behar da. 
 
Dena den, erreklamazioaren arrazoia ez bada ere, instituzio honek jaso egin behar 
du salatuak bake epaileari bidalitako 2017ko ekainaren 12ko idazkiaren eta haren 
ekainaren 20ko erantzunaren kopia udalak jasota izateak dakarren anomalia.  
 

Botere Judizialaren Lege Organikoaren arabera, bake epaitegiak dira udalerri 
esparruan kokatutako organoak, eta 33/1988 Legearen, abenduaren 28koaren, 
Mugaketa eta Planta Judizialari buruzkoaren, 50. artikuluan eta ondorengoetan 
jasotakoari jarraikiz, aurreikusten da instalazioak eta bitarteko instrumentalak, 
besteak beste, bake epaitegi horien udalerrietako udalaren gain egotea, eta horiek 
diruz lagundu beharko direla; hori dela eta, ez da alde batera utzi organo horien 
bitarteko materialak mantentzeko udalekin izandako tradiziozko elkarlana. 
 
Hori horrela, honako hau xedatzen du 38/1988 Legearen, Mugaketa eta Planta 
Judizialari buruzkoaren, 51. artikuluak: 

 “1. En los Juzgados de Paz se prestará servicio por personal dependiente 
del Ayuntamiento, sin perjuicio de la normativa aplicable al ejercicio de su 
función.  

 2. No obstante, en los Juzgados de Paz de poblaciones de más de 7.000 
habitantes y en aquellos otros Juzgados de Paz en los que la carga de 
trabajo lo justifique prestarán servicio funcionarios de los Cuerpos al 
servicio de la Administración de Justicia, con arreglo a las plazas que se 
prevean en la plantilla de dichos Cuerpos.  

 3. Las instalaciones y medios instrumentales del Juzgado de Paz, salvo 
cuando fuere conveniente su gestión total o parcial por el Ministerio de 
Justicia o la Comunidad Autónoma respectiva, estarán a cargo del 
Ayuntamiento respectivo”.  

 
Mugaketa eta Planta Judizialaren Legeari jarraikiz Udalak bake epaitegiko bitarteko 
materialak eta pertsonalak jartzeak, dokumentuen erregistro funtzioa barne, ez du 
inola ere baimenik ematen eta ez du legezko babesik ematen udal administrazioak 
bake epaitegiari zuzendutako eta hark bidalitako idazkien berri izateko; izan ere, bi 
organoen arteko harremanak oinarritu behar dira botere judizialaren 
independentziarekiko erabateko errespetuan, bertan kokatuta baitago bake justizia. 
 

5. Aplikatu beharreko araudiari eta aztertutako espedienteko jarduketei dagokienez, 
Arartekoak uste du udal jarduketa ez dela egokia izan, hirugarren gogoetan 
islatutakoari jarraikiz, eta gogoratu beharra dago norberaren datuak babesteko 
eskubidea integratu behar duela udalak izaera pertsonaleko datuak erabiltzeko 
erabaki guztietan, eta kasu bakoitzean ponderatu beharko duela zein interes 
gailentzen den edo zein interesek behar duen babes handiagoa.  
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Ebazpen honen xede den kasuan, salatutako pertsonari informazioa emateko 
aukera zegoen kexagilearen datuak babesteko eskubideari eragin gabe, eta udalak 
aukera izan zuen Osasun Sailari ferian salgai zeuden produktuen erregistro eta 
etiketatze irregulartasunen berri eman zion pertsona identifikatzeko aukera ematen 
zuen informazio guztia ezabatzeko gomendioa emateko. 
 
Horregatik guztiagatik, 3/1985 Legearen, otsailaren 27koaren, instituzio hau 
sortzen eta arautzen duenaren, 11 b) artikuluan xedatutakoari jarraikiz, honako 
iradokizun hau bidaltzen dio (…) Udalari: 
 
 

IRADOKIZUNA 
 

- Hirugarrenen datu pertsonalak dituzten espediente administratiboetarako 
sarbidea emateko jarduketetan udalak kasu bakoitzean ponderazio egoki bat 
egin dezan, espedientera sartzeko eskubidearen errespetua eta norberaren 
datuen babesteko eskubidea uztartzeko. 

- Beharrezko antolamendu neurriak har ditzan, bermatzeko udal erregistroaren 
bidez bake epaitegira zuzendutako idazkiak eta hark igorritako 
komunikazioak beharrezko zuhurtziaz kudeatzen direla, bake epaitegiaren 
eta haren jarduketen independentzia modu egokian babeste aldera. 

    
 


